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INTRODUÇÃO

O livro aborda fenômenos de mudanças de comportamentos dos cidadãos frente às Tecnologias da Informação
e Comunicação – TIC, vivendo na Sociedade da Informação
em Rede. Aborda as perspectivas futuras favoráveis e limitantes, em uma Sociedade de Serviços, uma vez que as TIC,
em especial os dispositivos móveis como o celular, chegam
às mãos de mais pessoas com carência de recursos materiais
e cognitivos, seja pela falta de acesso a informações de utilidade pública, habilidade de uso das tecnologias ou um certo
analfabetismo funcional presente no Brasil contemporâneo.
A obra realiza diagnósticos pela observação de cidadãos, em uso e apropriação das TIC, na busca, no acesso,
difusão da informação e no uso de tecnologia, para alterar
conteúdos existentes na Internet, produzidos para si ou para
sua comunidade, ou seja o desenvolvimento da Sociedade de Serviços de Serviços. Já com os desdobramentos da
Sociedade Contemporânea, pressupõe-se que estes novos
comportamentos, competências informacionais, e oportunidades trazidas pelas TIC favoreçam, à busca da conquista
da cidadania, algo já observado nos indivíduos que agora comunicam muitos pelo uso das redes sociais, barateamento
dos dispositivos inteligentes potencializando a comunicação
móvel extensiva e cresente.
7

Quanto a organização do Livro, ele estrutura-em em
quatro parte, para tentar retratar as possíveis mudanças de
comportamentos humano e o reflexo da permanente de
adaptação aos novos processos, ao uso de novas tecnologias,
sobretudo, a novas maneiras de comunicar e viver em comunidade e na sociedade. A primeira Parte tem um caráter mais
global, pois trata de uma questão: De onde viemos e para
onde vamos com as TIC no Brasil, e de certa forma mostra
novos paradigmas que fundamentam a obra.
Esta primeira Parte compom-se de três capítulos, o
primeiro traça o caminho iniciado lá nos marcos do final da
era Industrial até atualidade. O segundo fala do surgimento
no Brasil da Sociedade da Informação – Socinfo, com os seus
vanços e retrocessos e a crônica presença das desigualdades
sociais e econômicas das pessoas em nosso país. E por fim a
necessidade de enfrentamento desta desigualde para avançarmos para literacia digitais de adultos fora do mercado de
trabalho, idosos de baixa renda e os trabalhadores em atividades mais braçais, longe dos computadores, mas agora com
a perspectiva que se abre com celular nas mãos.
Na Parte II o foco do Livro volta-se para a redução do
distanciamento entre o homem e a máquina na sociedade
da Informação. Os primeiros capítulos tratam de conceitos,
como ubiquidade, convergência, e interdisciplinaridade nas
TIC. Mesmo conceitos mais tradicionais como inclusão digital, competência em informação se desdobram na literacia
digital. Pois os cidadãos são favorecidas pelo maior acesso
e uso da informação, interativa em redes sociais, e a presença dos smartphone nos ambientes virtual colaborativo
de aprendizagem. As expectivas e a perspectivas são que
8

ambos possam promover melhores condições de vida e
bem-estar de comunidades, embora isto não está assegurado.
No entanto, o ativismo e a busca pela cidadania podem garantir direitos sociais plenos ou algumas conquistas no Brasil.
A Parte III relata o caminho da investigação e como se
deu intervenção social ma pesquisa em um trabalho conjunto, com o ensino e a extenção. Isto foi fundamental para o
suporte à presente obra, que teve como foco o uso de dispositivos móveis, redes sociais e serviços disponibilizados
na Internet abertos oferecidos pelo Governo e mercado. Nas
ações de investigação têm-se a otimização da difusão da informação nos ambientes virtuais de aprendizagem, em comunidades de vulnerabilidade social, o que não invalida a
maioria das afirmativas para outras classes sociais. Como um
projeto de pesquisa, ensino e extensão foi possível avaliar a
presença de celulares em um ambiente virtual de aprendizagem, mas em áreas carentes do Distrito Federal. Para fazer frente este desafio contou-se com um plano de trabalho
onde estudantes universitários, colaboradores, líderes comunitários e professores conduziram a intervenção social e a
avaliação dos resultados.
Com última Parte temos a aplicação das TIC na mediação da Educação, Ciências da Comunicação, Ciência da Informação e Ciência da Computação. Os capítulos compreendem
a análise de redes sócias, formação de tutores e a percepção
da aprendizagem dos participantes das práticas e oficinas
conduzidas professores, facilitadores líderes comunitátios
e turores universitários. No último capítulo temos a percepções de aprendizagem nas práticas mediadas por smartphone. Informa-se ainda que o financiamento da Pesquisa de
Campo foi garantida pelo Decanato de Graduação da UnB.
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Os estudantes de todas áreas da UnB, Comunicação, Sociologia, Letras, Ciências Políticas, Quimica receberam bolsas.
Projeto submetido e aprovado nos editais de Chamamento
do CAIS/DEG/UnB para as Regiões Administrativas do Paranoá e Itapoã, 2014 e 2015.
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PREFÁCIO

A ÚLTIMA FRONTEIRA DA HUMANIDADE, DIZ-NOS, É A
CONSCIÊNCIA1
Vivemos um tempo de mudanças profundas, rápidas,
aceleradas. Tudo se transforma a uma velocidade vertiginosa, obrigando a uma permanente adaptação a novos processos, a novas tecnologias, sobretudo, a novas maneiras de viver em sociedade.
Há quem veja estas mudanças pelo prisma de um optimismo tecnológico que, mais tarde ou mais cedo, iria resolver todos os nossos problemas. É uma ilusão. Há quem,
pelo contrário, se dedique a um pessimismo metódico, vendo
a catástrofe a cada esquina. É um absurdo. O nosso trabalho
é compreender, tentar compreender. É para isso que serve o
nosso conhecimento, o pensamento, a indagação científica.
Como bem escreve, Walter Benjamin: “Para o génio,
toda e qualquer censura, os pesados golpes do destino, e
também o sono sereno, são parte do trabalho diligente da
sua oficina. Génio é trabalho diligente”.
1
António Manuel Seixas Sampaio da Nóvoa, GCIP – ComRB, (Valença, 12 de dezembro de 1954) é um professor universitário português, doutor em Ciências
da Educação (Universidade de Genebra) e em História Moderna e Contemporânea (Paris-Sorbonne). https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Sampaio_
da_N%C3%B3voa
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É a este trabalho diligente que se dedica Benedito
Medeiros Neto, nesta obra dividida em quatro partes, que
junta um conjunto muito importante de textos sobre O cidadão contemporâneo e as tecnologias de informação e comunicação. O autor adopta diferentes estilos de escrita, para nos
introduzir numa reflexão rica e estimulante, que nos provoca,
que nos obriga a pensar, que nos coloca perante dilemas centrais do futuro presente, isto é, do futuro que já é presente.
Ao longo dos quinze capítulos são, muitas vezes, os
mesmos temas que voltam, mas retomados a partir de diferentes experiências e pontos de vista. Uma das qualidades deste
livro é a capacidade do autor para ligar teoria e prática, para
avançar elaboradas reflexões teóricas confrontando-as com
experiências concretas, na universidade e em comunidades.
Um tema atravessa toda a reflexão de Benedito Medeiros Neto, a cidadania na era digital, sempre com uma preocupação com a desigualdade. É por isso que, logo no texto de
abertura, apresenta a questão central do livro:
“A Sociedade Contemporânea está em um processo
sem precedentes de imersão no meio digital (computação), em um ambiente de comunicação global,
ubíquo, participativo e interativo […]: como explorar
este novo meio e suas facilidades para aumentar o
processo de Cognição Social e dirigir o desenvolvimento humano contra a desigualdade persistente?”

Benedito Medeiros Neto tem razão quando escreve
que, do ponto de vista da cidadania, as novas possibilidades
digitais incluem e excluem, criam e retiram direitos, aproximam e afastam a participação. É esta consciência que nos
permite enfrentar com lucidez o “admirável mundo novo”
que as tecnologias de informação e comunicação têm vindo
a fabricar.
12

Hoje, sabemos que George Orwell se enganou, no seu
extraordinário 1984. O “Big Brother” não existe. A rede é o
“Big Brother”. O panóptico total, e irreversível, é um manto
reticular tecido diariamente pelas nossas próprias mãos, e a
partir da nossa liberdade. Voluntariamente – por vezes, mesmo, avidamente – colocamos na rede as nossas vidas. O que
somos. O que pensamos. O que desejamos. O que comemos.
E onde? E quando? E com quem? Deixamos que a rede molde
as nossas preferências, com sugestões de leituras, de lugares, de encontros, e até de sonhos. A única escapatória seria
o refúgio num submundo, situado não numa imensa cave da
Terra, mas antes numa implausível existência fora do digital.
Já chegou o dia em que a rede nos conhece melhor
do que nós mesmos. Mas esta rede não é uma conspiração,
é um entrelaçamento de vontades de pessoas livres. Hoje,
explica-nos Jonathan Crary, “o principal fio condutor de nossa história de vida são as mercadorias electrónicas e serviços
de mídia por meio dos quais toda experiência é filtrada, gravada ou construída”. Mas afinal onde está o problema? São as
pessoas que decidem sobre as suas vidas? Ou não?
Simbolicamente, o problema pode ser ilustrado por
esta passagem do autor de 24/7 – Capitalismo tardio e os
fins do sono: “Somos o sujeito obediente que se submete a
todas as formas de invasão biométrica e de vigilância. E que
ingere comida e água tóxicas. E vive, sem reclamar, próximo
a reactores nucleares”.
Aqui estão os sinais da nossa abdicação pela responsabilidade em relação à vida. Este é o problema. A sobre-exposição espetacular das nossas vidas, parece traduzir-se num
retraimento da nossa responsabilidade social. Como se quiséssemos afirmar exuberantemente o nosso direito à liberdade, individual, mas nos retraíssemos perante o exercício
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da liberdade como dever, isto é, como forma de intervenção
nos grandes debates e decisões do mundo.
Não há refúgio num qualquer submundo, mas há uma
saída possível. Permitam-me que recorra a uma palestra
extraordinária dada por Maxine Greene, há 35 anos, sobre
A educação pública e o espaço público: “Criar uma geração
de espectadores não é educar. Não consigo imaginar um sentido coerente para a educação se algo de comum não surgir
num espaço público”.
Esta é a nossa saída: valorizar e reforçar um espaço público de discussão e deliberação, de participação democrática, de cidadania com todos. É neste espaço público que a
informação, a comunicação e a computação se podem fazer
compartilhamento, capacidade de pensar e de agir uns com
os outros. É este o sentido maior da cidadania que Benedito
Medeiros Neto procura ao longo deste livro.
Yuval Harari, em duas obras de grande impacto, Homo
Sapiens e Homo Deus, escreve que, pela primeira vez na história da humanidade, há uma dissociação entre a inteligência
e a consciência. Nos nossos dias, já se produzem máquinas
muito mais inteligentes do que os humanos, máquinas que
têm capacidade de aprender. A última fronteira da humanidade, diz-nos, é a consciência.
Benedito Medeiros Neto tem razão: para uma cidadania
consciente e participada, é fundamental promover novos modelos de educação e de aprendizagem, de cultura e de conhecimento, de presença e de decisão na sociedade. Com lucidez,
ajuda-nos a pensar e a percorrer o caminho de uma cidadania
com igualdade, até porque sem igualdade não há cidadania.
É ao serviço deste propósito que o autor coloca a sua inteligência e a sua liberdade, dando-nos uma obra fundamental
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para compreender os dilemas que todos os dias enfrentamos
na nossa vida pessoal e colectiva, na defesa dos nossos direitos e no dever de defendermos os direitos dos outros.

António Nóvoa
Professor catedrático do Instituto de Educação da
Universidade de Lisboa e reitor honorário da
mesma universidade. Candidato independente às
eleições presidenciais de 2016 de Portugal.
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APRESENTAÇÃO

OS DESAFIOS DO CONTEMPORÂNEO HIPERCONECTADO
Escrever a apresentação de uma pesquisa de pós-doutorado sob minha supervisão que evolui para a publicação
em livro me enche de alegria e comprometimento. Ambos – a
alegria e o comprometimento – constituem facetas do fluxo
e refluxo das profícuas interações dos professores com seus
orientados. Importante destacar que a supervisão desta pesquisa ocorreu no contexto do Observatório da Cultura Digital
do NACE – Núcleo de Cultura e Extensão Escola do Futuro –
USP, cujo DNA faz-se presente em vários capítulos, da metodologia à adoção de conceitos como “literacias digitais”.
O Núcleo Escola do Futuro – USP iniciou suas atividades
em 1989 como Laboratório de Pesquisa ligado ao Departamento de Cinema, Rádio e Televisão – CTR da Escola de Comunicações e Artes – ECA-USP. Em janeiro de 1993, foi instituído como
Núcleo de Pesquisa – NAP, uma entidade ligada à Reitoria com
foco em estudos de pesquisas universitárias. Em sua primeira
década, a Escola do Futuro – USP teve como missão melhorar a
educação no Brasil, através da introdução das TIC (Tecnologias
de Informação e Comunicação) e multimídia em ambientes formais e não-formais de ensino e aprendizagem. Desde o final
17

dos anos 90, seus projetos de pesquisa têm-se centrado no
mundo da Internet e das redes sociais.
Para dar sustentabilidade aos projetos de pesquisa do
NAP – Escola do Futuro – USP adotou-se um modelo de parceria envolvendo universidade, governo, várias agências de
fomento à pesquisa e a sociedade em geral. O Núcleo tem
promovido o intercâmbio de práticas e conhecimentos entre
os educadores de instituições acadêmicas nacionais e internacionais e também tem contribuído para o desenvolvimento de uma nova geração de educadores que veem a interface
entre educação, comunicação e informação como um terreno
fértil para a construção coletiva do conhecimento.
A sociedade contemporânea hiperconectada sugere
a reconfiguração das relações sociais em toda a sua extensão e, no âmbito da educação, desemboca em novas formas
de aprendizagem, ensino e produção de conhecimento. Em
2007, assumi a Coordenação Científica do NAP Escola do Futuro – USP e fundei o Observatório da Cultura Digital, dedicado a estudos sobre a sociedade em rede, para entender a cibercultura em suas dimensões de cultura do remix centrada
na tecnologia digital. O Observatório da Cultura Digital tem
como objetivo compreender as atitudes e comportamentos
de uma população em rede, como os indivíduos interagem e
reconstroem dados digitais, e também os padrões de participação nas redes sociais.
Os pesquisadores do Observatório da Cultura Digital
também se dedicam ao mapeamento e compreensão das
literacias digitais emergentes nesta população conectada.
Para mim, o conceito de literacia abarca um conjunto de
práticas sociais, como proposto por diferentes pesquisadores. Os pesquisadores também estão interessados no uso de
18
Benedito Medeiros Neto

métodos etnográficos, especificamente a Netnografia, como
proposto por Kozinets, e a etnografia virtual, como proposta
por Hine. Eles trabalham com pesquisas quantitativas e abordagens qualitativas para entender melhor os comportamentos e as literacias dos atores em rede.
Do hibridismo da Internet emerge uma cultura que é
criada e recriada em um continuum, no qual valores, sentidos, conhecimentos, narrativas e representações são ressignificados por meio das interações entre os pares. Como resultado de minhas pesquisas sobre o tema, identifico duas
grandes “ondas” nas últimas duas décadas da sociedade em rede.
A primeira está relacionada ao desenvolvimento e implementação de políticas governamentais voltadas à superação do fosso digital, com a oferta de acesso gratuito e ilimitado à Internet
para as populações de baixa renda. O país como um todo e, em
particular, o governo do estado de São Paulo em conjunto com o
NAP Escola do Futuro – USP, concebeu e implementou em 2000
o “AcessaSP” – o mais amplo programa de inclusão digital brasileiro. Como em outras iniciativas, as primeiras etapas do programa de inclusão digital focaram o fornecimento de infraestrutura de conexão e ensinamento sobre como navegar na Net
aos participantes. Esse primeiro momento foi muito importante
para ajudar a desenvolver um sentimento de inclusão social e
digital na população de baixa renda.
A segunda onda começou a surgir em 2006, após a conquista de uma taxa sustentável de inclusão digital e a identificação de que novas tendências começaram a influenciar as
habilidades digitais da população conectada. Em minha opinião, esta segunda onda consiste em mapear e compreender
as literacias digitais emergentes na população conectada,
principalmente através dos smartphones, maior fenômeno
de inclusão digital brasileiro.
19
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A palavra literacia em Português é controversa e pode
ter significados diferentes. Ela pode ser ligada à leitura e escrita. Também está relacionada com o processo de ensino e
aprendizagem. Além disso, a palavra literacia pode ser sinônimo de competência ou habilidade. Considerando o contexto dos “atores em rede” na contemporaneidade, a noção
de literacia também se refere à interação e à comunicação
através de dispositivos digitais, refletindo o estado atual das
possibilidades de comunicação e produção de conhecimento de modo individual e/ou coletivo. Assim considero que a
segunda onda da sociedade em rede enfatiza que o acesso à
Internet constitui um pré-requisito para a participação ilimitada ao passo que a literacia constitui um pré-requisito para
o protagonismo social e cidadania.
O conceito de literacia tem representado diferentes
concepções ao longo do tempo até atingir o conceito tal
como o entendemos hoje. Em 1997, Paul Gilster, pesquisador interessado na tecnologia e seus impactos na sociedade,
cunhou o termo literacia digital para definir “a capacidade
de compreender e usar a informação em vários formatos a
partir de uma ampla gama de fontes quando apresentada via
computadores”. Ele a descreveu como a “extensão lógica da
própria alfabetização, assim como o hipertexto é uma extensão da experiência de leitura tradicional” (1997, p. 230).
Em 2003, outro pesquisador, Warschauer, desenvolveu
a noção de literacia dividida em etapas. Para ele, no século
XIX, o conhecimento literário, precisão retórica e habilidade para escrever corretamente foram considerados parte de
um paradigma que correspondia às exigências da estrutura
social aristocrática, na qual a educação englobava tradição e
poder. A partir da última década do século XX, na sociedade
20
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do conhecimento, a literacia tem sido associada às habilidades específicas, tais como a construção do conhecimento por
meio de narrativas não-lineares, construção de novas semânticas e novas lógicas, e desenvolvimento da criatividade e da
expressão.
Também é necessário mencionar o trabalho de Henry
Jenkins (2008), que discute a mudança de uma cultura letrada para uma cultura de mídia e convergência, caracterizada
pela não-linearidade e interatividade. Hoje, os participantes
letrados da sociedade em rede são aqueles que sabem ler,
escrever, interagir e se comunicar por meio da linguagem
multimídia.
Outro desafio dos ambientes da cibercultura diz respeito à metodologia necessária para tratar e analisar os dados empíricos e realizar pesquisas de campo. Christine Hine
(2000, 2005) é uma das pioneiras da etnografia virtual e já
realizou vários estudos sobre o assunto. A etnografia virtual é amplamente utilizada em pesquisas sobre redes sociais, uma vez que tem como objetivo observar, analisar e
interpretar a cibercultura, também conhecida como a cultura da participação. A etnografia virtual deu embasamento para o desenvolvimento da Netnografia, termo cunhado
por Robert Cozinhes (2010) em seu livro Netnography: Doing
Ethnographic Research Online.
Visando mapear e caracterizar as literacias digitais
contemporâneas os projetos de pesquisa do atual NACE
Escola do Futuro – USP buscam explorar o contexto crossmídia das narrativas não-lineares da Web 2.0, bem como o
protagonismo emergente dos coletivos digitais em relação
a produção do conhecimento em rede. Do caldeirão digital
das pesquisas do NACE Escola do Futuro – USP, surge o livro
21
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em questão buscando desvendar o cidadão contemporâneo
através de sua relação com as tecnologias de informação e
comunicação. Leitura necessária e instigante.
São Paulo, 17 de abril de 2017.

Brasilina Passarelli
Professor Titular do Departamento de Informação e Cultura – CBD
Vice-Diretora da Escola de Comunicações e Artes – ECA
Universidade de São Paulo – USP
Coordenadora Científica do NACE Escola do Futuro – USP
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PARTE I

DE ONDE VIEMOS E
PARA ONDE VAMOS
COM AS TIC NO BRASIL

1

OS MARCOS DO FINAL
DA ERA INDUSTRIAL2

1.1 MIGRAÇÃO DE EMPREGADOS DA INDÚSTRIA
Bem antes dos anos 60, já se indagava o que viria depois da Era Industrial, e, à época, se vaticinou que esse período seria seguido por, apenas, uma sociedade pós-industrial,
isto é, uma simples passagem de uma sociedade com base na
produção e aquisição de bens à uma sociedade estribada no
setor terciário e caracterizada pela predominância dos serviços. Naquele momento, os estudiosos pensavam sobre a Era
Industrial em seu estado da arte e sobre o futuro. Nessa linha
de raciocínio, em 1956, de modo fundamentado, o sociólogo
estadunidense Daniel Bell vislumbrava a superação do quantitativo dos empregados da indústria pelo número de empregados setor terciário como o início da época pós-industrial.
Este livro é um dos resultados da participação do autor no Programa de
Pós-Doutoramento da Escola de Comunicação e Arte – ECA da Universidade de
São Paulo-USP, iniciado em julho de 2013, com duração de 1 (um) ano e meio, e
reflete as atividades de pesquisa realizadas na Unidade CBD e na NAP Escola do
Futuro da USP. Ele reflete as atividades de pesquisa realizadas na Unidade CBD
(Departamento de Biblioteconomia e Documentação - CBD/ECA/USP) e na NAP
Escola do Futuro/USP. Aponta-se que a intervenção social da pesquisa aconteceu
nas Regiões Administrativas do DF, Paranoá e Itapoã, locais onde o Decanato de
Extensão UnB mantém programas e projetos.

2
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Nesse período de transição, pós-industrial, de mais
50 anos, alguns pensadores e estudiosos têm atribuído a
nossa sociedade com uma surpreendente variedade de nomes e expressões, como aponta Medeiros Neto (2015a) em
um estudo intitulado From Information Society to Community
Service: The Birth of the e-Citizenship.
Cumpre notar que, nos países em desenvolvimento,
pessoas em estado de vulnerabilidade social já apresentavam dificuldades em acompanhar a fase pós-industrial. Contudo foram encontradas alternativas viáveis de crescimento
cognitivo e ganho social, na medida em que os trabalhadores conseguiam desenvolver habilidades no trato com novos
processos e tecnologias industriais. Os desafios das novas
mídias da comunicação, como a TV e o rádio, eram anunciar
as conquistas no espaço e no fundo dos oceanos.
Nas sociedades do primeiro mundo viveu-se o uso
acelerado das Tecnologias da Informação – TI nas fábricas,
no comércio e na agricultura e, principalmente, nas empresas multinacionais. Bem depois, nos anos 90, a TI chegou às
casas das pessoas e, assim, pôde abarcar o cotidiano mais
trivial dos indivíduos, que passaram a ter acesso a grandes
benefícios ou apenas a ter facilidades incorporadas as suas
vidas. Ainda, mais tarde, o cidadão deveria ter competência
computacional frente a um caixa automático independente
de uma agência, ou saber usar bem um terminal de transporte
em uma estação de trem, ou mesmo ser capaz de fazer o seu
check-in on-line e despacho de bagagens, sem auxílio de terceiros, em um grande aeroporto. Algo disso já acontece, também, em países em desenvolvimento, por exemplo, no Brasil.
Mas restaria saber, a cada ano de avanço da tecnologia nos vários setores da atividade humana, se a melhoria do
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bem-estar, abrangendo áreas da saúde, educação e cidadania,
estaria assegurada com apenas o uso da TI e se a apropriação
da tecnologia, após a inclusão digital e informacional, levaria à participação democrática dos indivíduos anteriormente
excluídos (MEDEIROS NETO, 2012; CASTELLS, FERNANDEZ-ARDÈVOL, LINCHUAN; SEY, 2007).

1.2 DA SOCIEDADE PÓS-INDUSTRIAL AO CHOQUE DO
FUTURO
Por volta de 1956, ano por vezes considerado como o
do início da época pós-industrial, Daniel Bell, um sociólogo de
Harvard, defensor da teoria pós-industrial, previu, dentre outras coisas, em seu livro The Coming of Post-Industrial Society
(1973), a superação do número de empregados na indústria
pelo de seus pares no setor terciário. Ele fundamentava sua
visão no seu próprio conceito de sociedade pós-industrial.
A ideia básica da sociedade pós-industrial ou pós-moderna, em referências posteriores, estava baseada não
apenas na força da mão-de-obra, mas pelo entendimento de
que o rápido crescimento de oportunidades para profissionais liberais e de nível técnico resultaria em novos arranjos
econômicos e organizacionais (KUMAR, 2006).
A teoria do pós-industrialismo ganhou força, notadamente, com a circulação e popularização da obra, The
Age of Discontinuity (1969), de Peter Drucker, e da publicação de O Choque do Futuro (1972), de Alvin Toffler. Primeiramente a academia e, depois, os leitores foram convidados pela obra a preparar-se para uma transição, muito
diferente da que foi a passagem da sociedade agrária para
a industrial (KUMAR, 2006).
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Para Domenico de Masi (2013) tivemos, essencialmente, mais mudanças na estrutura social, transformações as
quais se produzem na vida econômica e na estrutura profissional, e.g., as novas relações que se estabelecem entre teoria e prática experimental, entre ciência e tecnologia social.
O autor declarou sobre esse processo, em 2013, que “Globalmente, mesmo com o progressivo aumento de países democráticos e a difusão de informação e educação, o mundo se
sente preso entre desorientação e medo”.

1.3 AO QUE ASSISTIMOS APÓS A ERA INDUSTRIAL?
Os fatores catalisadores que levam à fluidez, apontados pelo sociólogo Zygmunt Bauman (2001), são: o crescimento da inovação tecnológica e sua universalização além
do esperado no que se refere ao computador e ao celular em
comparação ao ocorrido com a TV e o rádio. Pode-se assegurar que as perspectivas são cada vez mais reais e claras,
sendo elas reforçadas pela alta permeabilidade das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na sociedade contemporânea, o que permite um desenvolvimento para além
da onipotência da cadeia de TV e da audiência radiofônica
das décadas passadas.
Esse processo leva os pesquisadores a olharem um
pouco mais à frente, visualizando os possíveis impactos que
outras mudanças advindas das TIC podem provocar em áreas
que até então foram preservadas dessas transformações precedentes. Na visão de Manuel Castells (2013), os movimentos sociais mais recentes, com o suporte da sociedade em
rede, expõem as contradições fundamentais de nosso mundo
e potencializam uma nova forma de conviver em comunidade e em sociedade.
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Daqui para frente, o acesso diferenciado de possuir riquezas e bens não é mais importante do que os direitos que o
cidadão tem de acessar os serviços oferecidos pelo mercado,
ou pelo governo, como por exemplo, educação, comunicação,
saúde e segurança. Até mesmo o sentimento de direito mais
coletivo, como a sustentabilidade do meio ambiente, irá ganhar mais corpo com o suporte das TIC.
Um pouco diferente do que era antes, essas necessidades passam a ser fatores impactantes no cotidiano e, ao
mesmo tempo, será possível observar que o cidadão com habilidades em tecnologias será mais participativo e cobrador
de propostas de políticas públicas. Essas são razões para
que questões como as barreiras e o processo de acesso e uso
das TIC devam ser investigadas constantemente (MEDEIROS
NETO, 2012, p. 30).

1.4 A PERSPECTIVA DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
A emergência de novos fatores econômicos e a mudança na forma de as pessoas fazerem política na sociedade
contemporânea foram acarretadas pelas novas perspectivas
das inovações tecnológicas em curso, iniciadas, sobretudo,
pela universalização de serviços de telecomunicações. A Internet, o celular e o tratamento dos dados e da informação
em nuvem são exemplos; elementos esses movidos pela
contínua expansão das redes de computadores e pelo ritmo
das mudanças nas relações com redes sociais. A interatividade mantém-se forte neste século XXI. Uma interatividade
que está além do teclado e toques no celular. Vide Figura 1.1.
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Figura 1.1 – As inovações trazem esperanças para
muitas pessoas com deficiência, quase sempre pela
integração entre teoria e prática e entre ciência e tecnologia
Fonte: https://biosom.com.br/blog/tecnologia/10-inovacoes-tecnologicas

Em paralelo a isso, observa-se que, nesta década, a
convergência tecnológica e a comunicação móvel levam à
ubiquidade computacional e a uma maior autonomia dos
portadores de celulares. O hibridismo entre os signos textuais, sonoros e visuais que circulam por toda parte intensifica a interatividade das pessoas por meio de redes e favorece o surgimento da inteligência coletiva, como a concebeu
Pierre Lévy (2014), fatos esses por ele vaticinados há quase 30 anos. Esses são os principais fatores que catalisam as
transformações crescentes na sociedade, na comunidade e
no cotidiano do cidadão. Além do mais, tudo isto precipita
uma economia de serviços, cada dia mais digital.
Uma tecnologia exponencial3 é aquela que está rapidamente acelerando e modelando pequenas e grandes indústrias e, ainda, influenciando muitos aspectos de nossas
3

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_Exponencial
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vidas. Dentro das tecnologias exponenciais incluem-se a Inteligência Artificial4, a Realidade Aumentada (RA) e a Realidade
Virtual (RV); a Ciência de Dados, a Biologia Digital e a Biotecnologia e, ainda, a Medicina; a Nanotecnologia e a Fabricação
Digital, as Redes e Sistemas Computacionais, a Robótica e a
Robótica de Carros.
Já se identificou que as soluções para os desafios mais
prementes do mundo e da humanidade estão na interseção e
uso de duas ou mais das citadas tecnologias. Ou seja, quando duas ou mais dessas tecnologias combinadas são usadas
para lidar com um desafio persistente, a possibilidade de
desenvolver uma solução ou soluções sustentáveis torna-se
muito mais provável e factível. Vide relatos de pesquisas em:
https://su.org/concepts/.

1.5 IMPACTO DA INOVAÇÃO E DA TI NAS ORGANIZACÕES
NO CONTEXTO BRASILEIRO
Atualmente, mais de três bilhões de pessoas no mundo
estão conectadas. No Brasil, a Pesquisa TIC Domicílios mostra que 58% da população brasileira usa a Internet (Comitê
Gestor da Internet no Brasil, 2016), consideradas todas as
possibilidades, e não somente por serviços de voz. Esse número, que poderá se expandir mundialmente atingindo mais
de quatro bilhões no final da década, no Brasil, passará de 97
4
Brian Tomasik. Artificial Intelligence and its Implications for Future Suffering.
“Artificial intelligence (AI) will transform the world later this century. I expect
this transition will be a “soft takeoff” in which many sectors of society update
together in response to incremental AI developments, though the possibility of a
harder takeoff in which a single”. Foundational Research Institute brian.tomasik@
foundational-research.org. June 2016. https://foundational-research.org/files/
artificial-intelligence-and-its-implications-for-future-suffering.pdf
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milhões para 141 milhões de usuários conectados em 2020
(Vide www.cisco.com). Diante deste contexto de indicadores
exponenciais, estudam-se as diferentes perspectivas para
os atores em rede, ao tempo que se percebe uma busca de
uma linguagem mais comum, como a linguagem algorítmica
(PASSARELLI; JUNQUEIRA, 2012).
No Brasil, os setores mais dinâmicos continuam sendo
as áreas de microeletrônica, computação, telecomunicações,
optoeletrônica, automação e controle e bioengenharia. Todos estes campos de pesquisa e desenvolvimento surgiram
no final do século XX. Alerta-se que, nestes campos, o Brasil
tem um contingente mínimo de profissionais envolvidos com
essas atividades ditas inovadoras5.
Nestes campos, o Brasil tem um contingente pequeno de profissionais envolvidos com atividades inovadoras,
quando comparado com outros países de porte semelhante.
Tanto isto é verdade que o Governo tem alterado a legislação
pertinente a fim de reverter esse quadro. Entretanto, para aumentar os índices de inovação, nos diversos campos do conhecimento, há e se aumentar o contingente de profissionais
habilitados em novas tecnologias.
O Brasil tem boa avaliação quanto ao tema inovação,
porém capacidade reduzida seu esforço em produzir riqueza,
algo que tem estado em evidência pelos agentes econômicos com o movimento da transformação digital. Embora a industrialização do Brasil tenha sido tardia, e ainda lenta, com
Jorge Monteiro Fernandes no Capítulo VI – Inovação, no livro Gestão da Tecnologia como Parte da Estratégia Competitiva das Empresas na Era Cibernética (2a.
Edição, Curitiba: Editora Prisma, 2014) diz: “A criatividade é o maior patrimônio
das pessoas, das organizações e dos países. Posto que é por seu intermédio que
surgem as inovações a partir das quais se constroem os avanços políticos, socio-econômicos e tecnológicos”.
5
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poucas políticas estratégicas de longo prazo, os agentes
econômicos mostram exemplos concretos de inovação. Podem-se citar alguns casos de sucesso como os da Embraer,
Embrapa, Petrobrás e da Indústria Naval. Esta é a visão do Engenheiro Jorge Monteiro Fernandes6, ex-professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília.
Isso tudo mantém pensadores, pesquisadores e profissionais de TIC um pouco mais à frente no tempo, focados
em visualizar os possíveis impactos que essas mudanças podem ainda ocasionar em áreas até então preservadas dessas
transformações; o que é algo sem precedentes. Por exemplo,
os mais diversos movimentos sociais em todo o mundo, na
maioria das vezes estribados em diversidades culturais e religiosas, potencializam novas formas de conviver em comunidades vulneráveis, seja pela falta de segurança, seja pela
demanda por serviços e por consumo de bens a cada dia mais
dispendiosos.

1.6 O CONHECIMENTO, A COMUNICAÇÃO E A CULTURA NA
MODERNIDADE LÍQUIDA
A passagem da modernidade sólida para a líquida é
cada vez mais visível neste início de novo século, como defende o sociólogo Zygmunt Bauman (2001), para quem a mudança cultural, social, econômica e política esperada “pode
vir a ser um ponto de inflexão mais radical e rico do que o
advento mesmo do capitalismo e da modernidade. ”Alguns
6
O canal do Dr. Luciano Gois, no Youtube, apresenta a palestra dos professores
Jorge Fernandes Monteiro e Ara Apkar Minassian sobre o tema “História da Informática no Brasil”. Dusponível em https://www.youtube.com/watch?v=594DkEqY
meI&feature=youtu.be Published on Nov 11, 2016.
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conceitos já marcam estes novos tempos, como os indicadores apresentados na pesquisa Gerações Interativas e Juventude Conectada” (PASSARELLI, 2014).
A cada dia é mais perceptível a passagem do capitalismo tradicional ou rígido, do início do século XX, no estilo
Fordismo, para o capitalismo pós-industrial, focado principalmente no consumidor, na fluidez das novas relações sociais e nas estruturas da nova sociedade, com forte apoio das
Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC. No início, as
TIC foram introduzidas nas empresas e nos governos e, hoje,
elas quase se banalizaram nos lares mais afortunados, com a
penetração do computador, do celular e do acesso à Internet,
em mais da metade das casas dos países da América Latina.
Este processo, por outro lado, é um pouco lento em países
como Nicarágua, Haiti e Bolívia, por exemplo.
A combinação de esforços das Ciências Humanas e
Sociais, como as Ciências da Informação e da Comunicação,
juntas em uma Infocomunicação, favorece pesquisas e investigações. A Infocomunicação adicionada às Ciências da Computação e à Ciência Cognitiva tornam factíveis as desejadas
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Dessa forma,
o melhor dos mundos pode concretizar-se: trabalhar nas
fronteiras dessas três ciências. E isso é um bom início para
tratar-se de questões como comunicação global, gestão do
conhecimento, mobilidade, cognição social e economia da
informação. Desse modo pensa o filósofo Pierre Lévy (2014),
quando aborda questões de opacidades entre o mundo dos
computadores e o mundo do homem e tenta responder a algumas delas a luz da Web Semântica.
Nesse novo contexto, na fase áurea dos PC (Personal
Computer), nota-se que os microcomputadores aumentaram
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a capacidade de computação de dados e textos e a Internet
levou informação e conhecimento para mais perto das pessoas, seja em casa ou no trabalho, por meio do fio de cobre
e, depois, pela fibra ótica. Um mundo de objetos e dados
conectados e a Internet das Coisas (Internet of Things – IoT)
trazem possibilidades antes não imaginadas. A expectativa
é que, em pouco tempo, a universalização dos celulares e a
presença “da rede” permitam ao usuário, em qualquer lugar,
a qualquer hora e por meio de qualquer dispositivo inteligente ou um simples objeto conectado ter acesso aos sistemas
de informação e à quase todos os serviços disponíveis. Isso
permitiria a todos, inclusive às coisas, objetos e computadores, estar mais conectados de alguma forma ou meio e, com o
passar dos anos, o mundo ficará mais conectado (Figura 1.2).

Figura 1.2 – Mundo conectado de pessoas, coisas objetos virtuais
Fonte: Singularity University (https://su.org)
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Na perspectiva de Santaella (2013), a cognição juntamente com a cultura, em especial a digital, quando associadas à educação, possibilitam a aprendizagem contínua e
a comunicação ubíqua bem como acarreta transformações
econômicas e políticas decorrentes das profundas transformações culturais que acionam. E, ainda, a ecologia midiática hipermóvel e ubíqua e, sobretudo, a cognição humana,
potencializam a aprendizagem na sociedade contemporânea. Segundo a mesma autora, a ubiquidade na computação
(pensamento computacional) pode desenvolver a cognição,
produzir repercussões cruciais na educação e permitir novas
maneiras de processar a cultura.
As culturas digitais, e mesmo as não digitais, são permanentemente criadas e recriadas nos locais de intervenções e pesquisas etnográficas, onde valores, sentidos, conhecimentos, narrativas e representações são resignificados
pela interação dos atores em redes sociais, logo em seguida
aos estudos acadêmicos. Passarelli (2014, p. 98) alerta para o
fato de que: “A atuação neste ambiente exige uma postura de
total imersão e a observação participante do pesquisador, ao
mesmo tempo que impõe a necessidade do distanciamento
do olhar na interpretação da nova cultura emergente.”
A expectativa era de que os pesquisadores, ao desenvolverem conhecimento aprofundado junto a pessoas
menos favorecidas, por intermédio do acesso e uso de TIC,
deixassem contribuições para comunidades e disponibilizassem instrumentos e informações relevantes para seus pares
prosseguirem em outras pesquisas dentro de um campo em
efervescência.
Também, as relações sociais com mais suporte na
computação levam a novos hábitos mentais no cotidiano do
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cidadão, que é compulsoriamente desafiado, com elevada
frequência, a aprender algo novo. Em decorrência, os sistemas educacionais e políticos são colocados em uma situação desconfortável, posto que, muitas vezes, esses não estão
prontos para mudanças.
Além da promoção de uma acelerada convergência dos
meios de comunicação e ciências e campos afins, os dispositivos de acessos acentuam-se e universalizam-se, tornando
até compulsório o envolvimento em uma sociedade conectada. Bruno Latour (2009), na obra Jamais fomos modernos,
reflete a respeito de uma revolução que éramos incapazes de
fazer, mas que agora está presente na ciência, na técnica, na
política e mesmo na Filosofia.

1.7 SÉCULO XXI: INTERATIVO E TRANSACIONAL
A sociedade contemporânea está em um processo sem
precedentes de imersão no meio digital (computação), em
um ambiente de comunicação global, ubíquo, participativo e
interativo, que mobiliza uma capacidade de registros e memória de informação nos mais variados suportes materiais,
como sendo a memória das atividades humanas. Questões
como as seguintes surgem naturalmente. Como explorar melhor o acesso e uso da informação? Como tirar maior aproveitamento da ubiquidade, do hibridismo e da convergência
da comunicação? Como explorar o poder de cálculo do meio
digital pela Computação? Mais ainda: como explorar este
novo meio e suas facilidades para aumentar o processo de
cognição social e dirigir o desenvolvimento humano contra a
desigualdade persistente?
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Para se chegar às respostas de algumas dessas questões deve-se examinar a obra de Edgar Morin (2003), para
quem o conhecimento só é conhecimento enquanto organização, relacionado com informações e inserido no contexto
dessas. Há mais de uma década, ele alerta sobre a incapacidade de as pessoas – mesmo os especialistas – terem aptidão para tomar conhecimento das informações mais concernentes à sua área de atuação. Evidentemente que as pessoas
que ficaram excluídas da cibersociedade têm mais dificuldades para acessar as informações mínimas e necessárias para
uso cotidiano. Continuando, Morin alerta para o fato de que
“Cada vez mais, a gigantesca proliferação de conhecimentos
escapa ao controle humano. Além disso, [...] os conhecimentos só servem para usos técnicos.” (MORIN, 2003, p. 16-17).
Para muitos, a visível interatividade entre as pessoas,
usando celulares em qualquer parte, a qualquer tempo, é
vista como exagero e, não raro, leva pensadores e pesquisadores a advertirem para o fato de que o desenvolvimento tecnológico e a ciberdemocracia planetária, por exemplo,
colocam o cidadão “na vertigem do futuro e na urgência do
presente, criando utopias e distopias” (LEMOS; LÉVY, 2010,
contracapa).
Os arranjos e as estruturas produtivas, bem como as
relações sociais, são todos impactados em função das informações transacionais, das tecnologias mais acessíveis, da comunicação ubíqua, da absorção do conhecimento, a qualquer
momento ou lugar, bem como pelas novas formas por meio
das quais pessoas e coisas se conectam em rede. Esse processo de mudanças levará a uma sociedade no Século XXI muito
mais transacional e interativa do que era esperado antes de
seu início. Mas o fato é que esse processo ainda não reduziu
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o seu ímpeto, e isto por si só já justifica um olhar, mesmo que
rápido, sobre os antecedentes que levaram a vivermos mais
conectados ou alienados por opção ou imposição, bem como a
nos posicionar, ou não, diante do desenrolar do nosso futuro7,
seja passivamente, como os que ficaram à margem do acesso às tecnologias, ou seja como aqueles que aumentaram, nos
seus caminhos, o acesso a informações e sua utilização.
Não se deve esquecer que as oportunidades e a pressão para não ficar de fora do processo incitam o sujeito a se
transformar em ativista virtual (e-ativista) ou mesmo em ativista presencial. A inclusão digital é quase inexistente em relação à parte da sociedade. A percepção dessa exclusão força
a uma necessidade de inclusão digital permanente, uma vez
que a interatividade nas relações humanas é crescente para
uma parcela da sociedade.

“Technology is advancing so rapidly that we will experience radical changes in
society not only in our lifetimes but in the coming years. We have already begun
to see ways in which computing, sensors, artificial intelligence and genomics
are reshaping entire industries and our daily lives.” https://singularityhub.
com/2016/11/16/6-big-ways-tech-is-rewriting-societys-rules/
7
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2

O SURGIMENTO NO BRASIL
DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO8

2.1 A EXPANSÃO DAS TIC NA SOCIEDADE
Os impactos das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC se manifestam de forma diferenciada em vários países e em diferentes épocas. Há diversas formas de levar as
TIC para a sociedade. De início, concretiza-se a construção de
estruturas tecnológicas; posteriormente, disponibilizam-se
serviços de telecomunicações, incluindo a Internet, com concomitante implementação de normas e políticas para reduzir
as desigualdades no uso das TIC.
Com a expansão da Internet, dos demais redes e canais de telecomunicações e da convergência das bases tecnológicas, o que vem acontecendo há mais de uma década,
vivenciamos uma inovação dinâmica na indústria de altas
tecnologias de informação. E essa inovação é provocada pela
existência de uma economia digital e pelas relações de poder que se estabelecem entre as empresas e os países mais
industrializados. Os aspectos culturais e políticos podem ser
Medeiros Neto, B. O Modelo de Política para a Sociedade de Informação do
Brasil. Dossiês Temáticos da Revista Observatório - UFT, 2017.

8
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favorecidos ou prejudicados conforme o aporte da tecnologia é pensado e implementado.
Todos os países da América Latina e do Caribe perceberam a presença e experimentaram os impactos das TIC
em quase todos setores de suas sociedades, tendo reagido
das mais diversas formas. Nos últimos 15 (quinze) anos, na
maioria das vezes, isso resultou, principalmente, na criação
de políticas públicas e ações governamentais de tecnologia
da informação. Esses países empenharam muito dos seus
esforços para participarem da Sociedade da Informação dos
países mais desenvolvidos, uma vez que reconhecem sua importância para o desenvolvimento econômico, social e político de uma nação.

2.2 AMÉRICA LATINA NA ÚLTIMA DÉCADA
Os modelos de comunicação já mostravam, há mais
de meio século, que para haver uma simples transmissão de
informação é necessário um emissor, um receptor e um canal. O fato é que estes modelos evoluíram para retratar uma
maior complexidade na comunicação e alcançar um cenário
mais abrangente, de todos para todos.
As informações não devem ser irrelevantes nem superficiais, caso em que sobrevém a exclusão social, restando
ao usuário o papel de consumidor de informações descartáveis. Os modelos contemporâneos de comunicação indicam
que o emissor e o receptor devem alternar-se e ampliar-se
de todos para todos. Isso é uma realidade onipresente no
mundo e, muito particularmente, na América Latina, onde
encontram-se países com conjunturas determinantes de exclusão social – parcial ou total – da Sociedade da Informação.
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Assim, a discussão que deve anteceder ao uso das TIC e
à inclusão de qualquer cidadão na Sociedade da Informação
envolve a questão: “Como esse cidadão pode ser um sujeito crítico e como ele pode usar a informação a seu favor e
do coletivo? ” (Figura 2.1). Vemos que foi possível ocorrerem
alavancagens favoráveis nos setores econômicos, culturais
e sociais, o que representava, acima de tudo, a necessidade
de produção de conteúdo pertinente aos interesses e benefícios dos usuários.

Figura 2.1 – Cidadão crítico é o que usa
informaçãopara si e para o seu coletivo
Fonte: Acervo do Autor

Na verdade, o uso da informação será vazio e ineficiente, tanto coletiva quanto individualmente, caso o emissor (o
cidadão conectado) em se apropriando desse conhecimento,
no exercício de sua cidadania, não tenha consciência do seu
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papel transformador, não utilize o canal mais adequado e não
saiba usar as informações acessadas para mudar seu entorno.

2.3 UM MODELO DE POLÍTICA DE INFORMAÇÃO PARA O BRASIL
Para abordar, de forma breve, a implantação da Sociedade da Informação na América Latina, a partir da identificação dos principais impactos das TIC na sociedade pós-industrial, foca-se no caso brasileiro, o Socinfo, utilizando-o como
objeto de estudo e não como um modelo.
No Brasil, inicialmente, optou-se por uma formulação estruturada em uma ação composta de três etapas:
(i) Elaboração do Livro Verde (Brasil, 2000) em discussão com
a sociedade e a elaboração do Livro Branco (Brasil, 2002);
(ii) Execução das ações operacionais do triênio 2001-2003;
(iii) Consolidação: a qual inclui a avaliação geral do Programa
e a elaboração de um conjunto de propostas e ações para alguns órgãos do Governo Federal.
Assim, o Programa Sociedade da Informação – Socinfo
tinha como encargo formular a política pública para a área.
Para tanto, elaborou-se o Livro Verde (Brasil, 2000) como primeira etapa da resposta. Esse livro, construído pela cooperação de um conjunto de órgãos, é um documento histórico
relevante e que contém todas as diretrizes, metas e ações
pertinentes ao Programa. Entretanto, a fase de discussão
com a sociedade foi postergada para o momento da elaboração do Livro Branco (Brasil, 2002).
Já a parte mais importante, i.e., a distribuição da execução das ações operacionais, não recebeu a devida atenção.
Notadamente, o desafio da condução deste Programa ficou
a cargo do Ministério da Ciência e Tecnologia (Brasil, 2000).
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A falta de articulação do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) na condução do Programa é, hoje, identificada como uma falha. Isso porque o Livro Branco, lançado com
atraso, em 2002, não aplicava a maior parte do conteúdo do
Livro Verde (Brasil, 2000), por desconsiderá-la. Com a aproximação da mudança de governo, ficou para o presidente seguinte todo o acervo de ideais e de boas intenções.
No entanto, o registro do surgimento da Sociedade da
Informação foi bem documentado, o que não deixa de ser
uma oportunidade para avaliarmos o Programa Brasileiro por
intermédio da apreciação dos livros produzidos e das poucas
ações que avançaram.
Voltemos, então, ao Livro Branco (Brasil, 2002), estruturado em quatro seções centrais, com um horizonte temporal fixado no ano de 2012. Para iniciar essa breve avaliação,
à luz da análise dos riscos e oportunidades associados às
transformações econômicas e tecnológicas, foquemos na sociedade contemporânea, na virada do início do século XXI.
A Web 2.0 já trazia aspectos de interatividade e colaboração com o surgimento dos primeiros aplicativos (App9) para
celulares. À época, nos EUA e em alguns países da Europa,
contava-se com os sistemas de informação dos incipientes
e-gov (governo eletrônico), com o surgimento das Comunidades Virtuais de Aprendizagem (CVA) e com a Internet como a
principal plataforma de serviços.
Destaca-se que, antes, o maior foco dos técnicos e
gestores do Programa era no exame dos principais desafios,
no intuito de consolidar um Sistema Nacional de Ciência,

App – abreviação da palavra na língua Inglesa application, significando pequenos programas especializados para uso em celulares.
9

48
Benedito Medeiros Neto

Tecnologia e Inovação para o Brasil e de criar as necessárias
condições para o desenvolvimento sustentável.
Então, como parte do exame proposto, convém rever
os objetivos específicos e tecer alguns comentários:
i.

Induzir a um ambiente favorável e a um aprendizado permanente:
Foram poucas as tentativas que sobreviveram. Apenas experiências em grandes corporações, centros de
competência e grandes universidades remanesceram.

ii.

Difundir a cultura científica e tecnológica na sociedade:
Nesse particular, embora tardiamente, as novas mídias favoreceram essa difusão.

iii.

Ampliar as condições de acesso e uso das TIC
para os distintos segmentos da sociedade:
A consciência dessas deficiências levou a uma maior
atenção entre as ações do governo seguinte, traduzidas em projetos e programas de inclusão digital.

iv.

Estimular a utilização das TIC na universalização
do acesso à educação científica e tecnológica:
Esse ponto foi, inicialmente, insatisfatório, mas depois foi recuperado com ações tardias do Governo e
do mercado.

v.

Incentivar o envolvimento dos meios de comunicação na cobertura dos assuntos de Ciência,
Tecnologia e Inovação (CT&I), em alguns países
da América Latina e Caribe:
Ainda não resultou em significativo desenvolvimento econômico e social. O Brasil passa pela ampliação
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das redes de telecomunicações, pela universalização
do celular e do computador, e percebem-se avanços
econômicos devidos às TIC. O mercado e parte do Governo apontam a privatização das operadoras telefônicas como solução para a demanda reprimida por
telefones e por serviços (Brasil, 2000; Brasil, 2002,
p. 36).

vi.

Contribuir para modernizar e aperfeiçoar o ensino de Ciências e Tecnologia:
Um resultado ainda bastante aquém do esperado,
mesmo a despeito do volume de recursos direcionados
para o ensino médio e universitário. Falta um pouco
de gestão para capacitação dos professores e demais
mediadores, em relação ao significativo quantitativo
de equipamentos instalados nas escolas e nas universidades públicas. As instituições privadas já contemplavam melhor o uso desses recursos.

vii.

Promover e apoiar a implantação de museus e
exposições de Ciência e Tecnologia:
Houve um avanço com a regulamentação dessa política pelo Ministério da Cultura (Brasil, 2000; Brasil,
2002, p. 36), perceptível apenas nas camadas superiores da sociedade e nos grandes centros.

Uma simples análise nos leva a perceber que os anseios expressos nos ideais da Sociedade da Informação e do
Conhecimento, almejados para a educação e com inspiração
na inovação, ficaram apenas nas folhas dos livros elaborados
e nos textos dos documentos. Também, ao longo dos anos
seguintes, não houve comprometimento com as metas e com
os objetivos inicialmente desejados.
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2.4 AVANÇOS E RETROCESSOS DO ACESSO E USO DA
INFORMAÇÃO NO BRASIL
Não existe uma motivação para se fazer um inventário dos retrocessos e avanços da entrada dos países da América Latina na Sociedade da Informação. Até mesmo os organismos internacionais como a Organização dos Estados
Americanos (OEA) e a Comissão Executiva de Planejamento
da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) não evidenciaram essa preocupação. Suas ações atuais estão mais focadas na promoção
de alguns meios que ofereçam caminhos para que os países
associados superem suas barreiras de acesso às TIC.
São exemplos de política pública com grandes acertos
os programas de inclusão digital de governo como o Programa Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac), do Ministério das Comunicações, (Figura 2.2),
tendo como base uma inclusão digital mais sistemática e as
possibilidades de ações na educação, saúde e no Governo
Eletrônico10, formas de aumentar a competência em informação dos seus cidadãos.
No entanto, vale a pena examinar mais amiúde o caso
brasileiro nos seus erros e acertos. Na opinião de alguns críticos, os documentos elaborados para o Programa Brasileiro que norteariam a entrada do país na Sociedade da Informação apresentavam falta de solidez, pouca profundidade
e careciam de subsídios científicos para futuras discussões.
Por exemplo, a concepção do Livro Verde (Brasil, 2000) trouxe muitas questões como sendo meramente tecnológicas,

10
Existem esforços e investimentos em soluções digitais para transformar e fortalecer a relação entre governo, servidores e cidadãos. Por exemplo o Governo
Digital http://www.brasil.gov.br/governo-digital
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tendo ganhado só posteriormente, um caráter mais social
e econômico. Um reflexo disso pode ser visto no vácuo de
ações em vários campos de atividades dos agentes governamentais e do mercado durante o processo de implantação da
Sociedade da Informação no Brasil.

Figura 2.2 – Gesac, um avanço da política
pública de inclusão digital em 2007
Fonte: Acervo do autor

A baixa articulação política foi identificada já na elaboração do Livro Branco Brasil, 2002). Além de ser lançado com
atraso, grande parte do material do Livro Verde (Brasil, 2002)
não foi aplicada. O Governo Federal, com o final do mandato
presidencial, em 2002, deixou para o mandatário seguinte o
imbróglio da chamada Sociedade da Informação – Socinfo.
Isto implicou em mais tempo para que o assunto fosse votado na pauta do governo seguinte. Apenas algumas ações,
como a Inclusão Digital e o Governo Eletrônico, foram retomadas mais cedo e com uma conotação mais social.
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Com o avanço da Socinfo no Brasil pôde-se afirmar a
progressiva mudança que a TIC trouxe para as melhorias na
prestação de serviços públicos pelo Governo. A melhor verificação disto é lançar mão de exemplos concretos que sejam de conhecimento da maioria da população. Como uma
forma de demonstrar esta afirmativa, citam-se impactos nos
serviços e avanços das TIC nas principais estatais brasileiras
em órgãos federais: no TSE (na apuração eleitoral); no Banco
Central (no sistema de controle bancário); na Petrobrás (em
aplicações de TIC em todas as atividades empresariais e na
prospecção de petróleo); no Banco do Brasil (em home banking); na Caixa Econômica Federal (em automação bancária)
e no Serpro (na Receita Federal). E por fim, optou-se pelos
Correios como um caso de sucesso.
No final dos anos noventa e início dos anos 2000, os
Correios do Brasil se viram diante de um grande desafio:
como se apresentar para o mercado e para os consumidores
como uma empresa moderna, prestadora de serviços confiáveis e de alta qualidade, se, ao mesmo tempo, a empresa
estava totalmente defasada tecnologicamente em termos
de oferecer informações aos clientes sobre o status da
postagem, sobre o encaminhamento e a entrega das encomendas postadas nos Correios?
Como parte do depoimento sobre os impactos das
TIC nos Correios Brasileiros, Fausto Weiler, em 2016, Assessor de Imprensa dos Correios, na virada do milênio, afirmou:
“Antes da virada do século, nos Correios, se praticava, para o
controle das remessas, ainda, um modus operandi totalmente arcaico e pouco automatizado. À época, as empresas de
couriers concorrentes alardeavam que, além da segurança
e da rapidez na entrega, elas ofereciam a possibilidade de
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rastreamento dos objetos, com a possibilidade de informar
sobre a situação das encomendas, nas diferentes etapas do
seu percurso”.
Quando uma encomenda era postada numa agência,
ela recebia um número como objeto registrado; ao sair da
agência com destino à área de triagem, esse número de registro era lançado, manualmente, numa listagem de objetos
para possibilitar o controle da entrega dos objetos recebidos no centro de triagem. Para a encomenda seguir para a
etapa seguinte, novamente, fazia-se a checagem manual do
número dos objetos encaminhados ao seu destino. Lá, mais
uma vez, fazia-se um controle, mediante a conferência das
listagens, número após número e, assim, sucessivamente, em
todos os pontos de controle por onde a encomenda passasse.
Para se ter uma ideia do problema, o volume de encomendas expressas dos Correios, naquela época, girava em
torno de 300 a 400 milhões de objetos/ano. Fica fácil entender o quanto os Correios do Brasil viviam num estágio completamente diferente do nível de avanço em que já se encontravam as empresas de courier.
Aos poucos, a ECT11 foi implementando etapas de absorção das facilidades advindas da TIC; passando a ser rotina no processamento operacional, código de barras, leitura
11
Fausto Weiler, analista correios, quando coordenava o Programa Historia Oral
dos Correios do Departamento de Gestão Cultural – Museu Correios, concluiu seu
ponto de vista: “Mas, ainda, os Correios não estavam 100% modernizados nesse
campo, pois, o carteiro só fazia o lançamento sobre a entrega ou não do objeto ao
destinatário na base de dados do sistema de rastreamento após ele concluir sua
jornada na rua e retornar à sua unidade operacional, para a prestação de contas
do seu desempenho. Só recentemente, a empresa deu mais um passo importante:
o carteiro, hoje, já faz o lançamento no banco de dados no exato momento em
que é feita a entrega da encomenda ao destinatário”. Entrevista com o autor em
Brasília/DF, 2016.
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ótica, transmissão eletrônica de informações, aperfeiçoamento do site da empresa onde os clientes podiam acessar
as etapas do encaminhamento das encomendas mediante o
sistema do rastreamento eletrônico de objetos.
Na Sociedade da Informação, o uso apropriado de informações é a peça chave para que um cidadão possa se tornar um agente ativo dentro da sociedade em rede. O fato é
que as ações para a Inclusão Digital e o Governo Eletrônico
que tiveram mais êxito com o Programa ocorreram um pouco
mais tarde. A consolidação do conceito de que a informação
é, ao mesmo tempo, “uma necessidade social e um elemento
essencial no pleno exercício dos direitos humanos” é defendida por Costa Santos e Carvalho (2009, p. 52) e abordada
neste capítulo.

2.5 TECNOLOGIA E TRABALHO
As relações entre as TIC seus usuários e seus trabalhos
e empregos estão condicionadas, entre outros, aos aspectos
socioculturais, econômicos e políticos que afetam os indivíduos. No ciberespaço, entendido como uma migração do
mundo real para um mundo de interações virtuais, essas relações passam a ser demandas profissionais e cotidianas para
quem é incluído digitalmente.
O trabalho e a tecnologia mudam o que era até então
conhecido: o trabalhador requer uma transformação nos seus
tradicionais papéis, o que o faz hoje responsável pela sua
ocupação, pela sustentabilidade e por uma possível inserção
social e cultural. Isto significa considerar necessárias novas
adequações nas políticas públicas de regulação do mercado
de trabalho. Por exemplo, os programas sociais de inclusão
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digital podem ir além do simples acesso ao computador e à
Internet, propiciando transformações e conquistas econômicas e políticas, além do espaço social para o indivíduo.
Ao mesmo tempo, o uso da tecnologia e o acesso à
informação passam a ser relevantes quando um desempregado busca, desesperadamente, por uma oportunidade de
trabalho ou por acesso a um serviço básico. Nesse caso, um
computador ou um dispositivo móvel serão, a cada dia, ferramentas essenciais, além de, é evidente, trazer economia de
tempo e de dinheiro.
A questão da empregabilidade e da inclusão social tem
mudado nas duas últimas décadas. Antunes (2001, p. 13) já
alertava que a categoria que denominamos trabalho possui
centralidade “na formação societal contemporânea”, onde
novas formas de produzir se apresentam capazes de transformar a organização do trabalho e, por conseguinte, a ocupação social do indivíduo. A ocupação social, em sua historicidade e totalidade, é o que proporciona forças ao sujeito,
para que este, fortalecido no espaço social, e agora também
no ciberespaço, consiga promover alguma transformação em
sua vida e apresente resultados contrários ao que a exclusão
social insiste em lhe impingir.
No entanto, a promoção desses espaços, agora com
mobilidade e ubiquidade, dentro do capitalismo informacional e, depois com acesso aos serviços, exige que, em primeiro lugar, os indivíduos marginalizados ganhem forças
para superar as barreiras do analfabetismo, e por decorrência, das literacias digitais (PASSARELLI, 2010) e, em seguida, determinação para participar de confrontos e conflitos,
reivindicando seus direitos e conquistando mais cidadania.
Afinal, o mesmo lugar que aliena pode ser o que promove a
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transformação. Uma universitária moradora da vizinhança
dos excluídos pode ser a forma de promover a inclusão social e de derrubar as barreiras do analfabetismo (Figura 2.3).

Figura 2.3 – Computadores: ferramentas
essenciais para todas as classes sociais
Fonte: Acervo do autor, 2014

2.6 INFORMAÇÃO E DESIGUALDADE
Quando se discute sobre a desigualdade social, os
pontos centrais mais debatidos são a falta de serviços básicos, a sustentabilidade econômica e a conquista da cidadania. Essas condições, muitas vezes, podem receber impactos
favoráveis pela atuação do aporte tecnológico nas estruturas social e produtiva. A intensa presença dessas ações de
aporte nos permite vislumbrar uma perspectiva de cidadania
mais extensiva.
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As oportunidades criadas pela inclusão digital podem
transformar as condições socioeconômicas do indivíduo e,
indiretamente contribuir para o exercício da sua cidadania.
Contribuem tanto a partir de uma maior participação na vida
política e nas decisões públicas quanto pela maior interatividade com as comunidades. Deve-se atentar, porém, para não
se aderir ao discurso ufanista da inclusão digital (SORJ, 2007).
Os estudos e as pesquisas na América Latina sobre a
desigualdade social e econômica, inclusive no Brasil, mostraram a distância entre os mais ricos e letrados e os mais pobres e vulneráveis (SORJ, 2003, 2007). Nesses estudos, quase
sempre se utiliza a renda individual ou familiar como indicador de desigualdade social. Este é um critério importante,
apesar de que, provavelmente, refletiu melhor a desigualdade na Era Industrial. Isso porque, contemporaneamente, as
pessoas não fazem da aquisição de bens materiais o único
meio de enfrentar o futuro, como era anteriormente. Agora,
elas requerem mais informações úteis para viver, como os
conhecimentos sobre saúde e lazer, quase sempre por meio
dos serviços que adquirem. Elas percebem mais nitidamente a barreira da falta de literacias digitais no momento em
que seus desejos e necessidades ficam distantes ou restritos.
Logo avistam, a sua frente, um abismo do qual desconhecem
a largura e a profundidade. Muitas vezes, se julgam incapazes
de ultrapassá-lo e enxergam outras sucessivas barreiras antes não imaginadas (MEDEIROS NETO; MIRANDA, 2009).
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3

DA DESIGUALDADE ÀS LITERACIAS
DIGITAIS NO BRASIL12

3.1 EXCLUSÃO E DESIGUALDADE NA AMÉRICA LATINA E 		
CARIBE
Os dados referentes ao crescimento dos investimentos de mercado e a correspondente expansão dos serviços
de telecomunicações são abundantes. Todavia, esse crescimento não foi acompanhado pelos números das iniciativas
dos governos que objetivam a inclusão digital e social em
todos os seus níveis, nem pela luta contra a desigualdade social, nem pela acessibilidade de pessoas com deficiência e
sequer pela cidadania, apesar de a UIT (União Internacional
de Telecomunicações)13 considerar animador o volume de recursos em favor dos menos favorecidos.
Da mesma forma, enquanto são mantidas as iniciativas das empresas em apoiar o treinamento de mão de obra
técnica, a prioridade dos governos em educação e uso das
tecnologias pelas populações de baixa renda é, na maioria
Medeiros Neto, B. Dos marcos do final da era industrial até as literacias digitais no Brasil - Vistas a partir de um ambiente de ensino colaborativo nas periferias dos grandes centros. 7º Simpósio Internacional de educação e comunicação.
UNIT - Aracaju. 14 a 16 de setembro de 2016.
13
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Pages/default.aspx.
12
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das vezes, uma sucessão de tentativas para reverter o quadro
de exclusão e desigualdade na América Latina e Caribe. O fato
é que houve poucas avaliações de projetos de programas e
ainda assim não foram promissores os poucos indicadores de
avaliação publicados nos últimos 10 (dez) anos sobre os avanços da inclusão digital. (MEDEIROS NETO; MIRANDA, 2011).
Constata-se, ainda, que não se reverteu o quadro de carência básica e desigualdade na maioria dos países da América Latina e no Caribe, a despeito dos esforços dos atores
públicos e privados. Todavia, foram iniciativas acertadas a distribuição de computadores e a disponibilização e acesso de
banda larga nas escolas públicas, pelos programas de inclusão
digital. No mesmo sentido, houve avanços na presença de wi-fi
em praças e lugares públicos e o uso das TIC em setores como
saúde, segurança e educação. Nesse mesmo período, nota-se
que, na maioria dos países latino-americanos, é ainda imprescindível uma política pública de informação e tecnologia que
seja suficientemente robusta para que a inclusão e as literacias digitais sejam uma ação permanente. Pois, nos locais de
aprendizagem e de acesso aos serviços públicos, quase sempre se identificam a baixa formação de professores e a falta de
mediadores, como bibliotecários e monitores.
Mesmo em países como Chile, Brasil14 e Argentina, a
fibra ótica não chega à maioria das casas dos usuários mais
distantes, em razão dos preços dos serviços de telecomunicações que limitam a demanda. Ao mesmo tempo, para a
maior parte da população, a oferta de unidades de inclusão
As ações e programas de inclusão digital do Governo Brasileiro estão distribuídas nos níveis municipal, estadual e federal, mas não estão devidamente registradas e acompanhadas, embora já tenha havido tentativas do Ministério do
Planejamento e do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
(IBCT/MCTI) para mapeamento e registro.
14
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digital e a disponibilidade de mediadores continuam sendo
um desafio em situações de vulnerabilidade social. Isto acontece, em parte, pela baixa penetração dos exploradores de
telecomunicações, especialmente nas áreas de baixa atratividade econômica, tais como as periferias das metrópoles, os
pequenos municípios, as fronteiras com baixo índice populacional e as áreas rurais. Além disso, nas fronteiras afastadas,
apenas a tecnologia de satélite garante o acesso às redes de
serviços, mas com custos elevados e, consequentemente,
encarecendo os processos de inclusão digital. No entanto,
uma vez proporcionada, observam-se pequenos avanços
da inclusão digital no processo de construção da cidadania
(MEDEIROS NETO, 2015a).

3.2 O GOVERNO DIGITAL BRASILEIRO (GOVERNO ELETRÔNICO)
O Programa Governo Eletrônico, lançado no ano de
2000, hoje revisto e redenominado Governo Digital, priorizou o uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC)
para democratizar o acesso à informação, visando a ampliar
o debate e a participação popular na construção das políticas
públicas, bem como a aprimorar a qualidade dos serviços de
informações públicas prestadas pelo Governo Federal. Inicialmente, estabeleceram-se três linhas de ação: (i) universalização de serviços públicos, (ii) governo ao alcance de todos
e (iii) infraestrutura avançada de TI.
Em 2002, no período de transição do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foram instituídos os oito eixos
temáticos do Programa Governo Eletrônico:
i.

Inclusão digital;
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ii.

Integração de sistemas;

iii.

Sistemas legados;

iv.

Licenças de software;

v.

Gestão de sítios e serviços on-line;

vi.

Infraestrutura de rede;

vii.

Governo para Governo – G2G e

viii. Gestão de conhecimentos e informação estratégica.
Assim, o Programa Gesac – Governo Eletrônico e Serviço de Atendimento ao Cidadão – foi criado no âmbito do
intitulado eixo Inclusão Digital como forma de propiciar aos
indivíduos maior facilidade de acesso aos serviços de governo. Inicialmente, o Gesac foi concebido na forma de totens
de acesso à Internet. A empresa israelense vencedora do
processo licitatório, Gilat Satellite Networks (http://www.gilat.com/), instalou cerca de 40 (quarenta) desses totens nos
estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul.

3.3 O INÍCIO DO PROGRAMA GESAC15
O Gesac, em 2002, da forma como foi concebido originalmente, não estava tendo o sucesso esperado, embora
já tivesse sido gasta quase a metade dos R$70.000.000,00
(setenta milhões de reais) a ele destinados. Nesse momento, temos que destacar a participação de duas autoridades.
15
MEDEIROS NETO, B. (2012) Avaliação dos impactos dos processos de inclusão
digital e informacional nos usuários de programas e projetos no Brasil. Tese (Doutorado). Brasília: Faculdade de Ciência da Informação, UnB.
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A primeira, o Assessor Especial do Ministro das
Comunicações (2003) que, ao tomar conhecimento da
existência do Programa, propôs a reformulação do objeto
contratado pelo governo, mudando-o de acesso público por
meio de totens para conexão em rede local, de maneira a formar telecentros de inclusão digital sem alterar a destinação
orçamentária inicial. A segunda autoridade foi o Coordenador Jurídico que avaliou a proposta de adequação do Gesac.
Após a aprovação por parte da área jurídica do Ministério das
Comunicações (atualmente, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação – MTIC, http://www.mcti.gov.
br) em relação à alteração da proposta e, com aval do então
Ministro (2003), foi feita a devida renegociação com a empresa Gilat Satellite Networks. Assim, o Gesac foi direcionado às unidades do Programa Fome Zero, priorizando assim
o atendimento à parcela da população carente beneficiada
pela referida política pública socioassistencial.
Nessa política, foram contemplados o Ministério da
Defesa e, com destaque, também, os atendimentos às comunidades indígenas. O Gesac vem atuando no Parque Indígena do Xingu (PIX) desde o ano de 2005, inicialmente em
sua porção sul, na área cultural conhecida como Alto Xingu,
integrada pelos povos Kamayurá, Kuikuro e Yawalapiti.No Estado do Amazonas, contemplou-se a Capacitação à Distância
e Assistência Especializada com projetos pilotos e, também,
nas áreas de fronteiras, com a instalação e manutenção de
pontos de presença do Gesac: Centro de Estudos Superiores
da UEA em Itacoatiara e Núcleo de Estudos Superiores da
UEA em São Gabriel da Cachoeira. A Figura 3.1 representa um
ponto de presença no Amazonas.
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Figura 3.1 – Presença do Programa Gesac em São Gabriel
da Cachoeira/AM. Parque Nacional do Pico da Neblina
Fonte: Acervo do autor, 2012

No entanto, uma grande dificuldade que, à época, se
apresentou foi a inexistência de espaços físicos em número
suficiente e que se adequassem à implantação de telecentros, nas áreas atendidas pelo Programa Fome Zero do Governo Federal.
Na mesma época, outro colaborador de grande importância foi o Secretário do Ensino à Distância, que tomou a
decisão acertada de realizar parceria com o Programa Pro-Info do Ministério da Educação (MEC), possibilitando com
essa medida que se utilizassem os laboratórios de informática das escolas públicas estaduais e municipais como pontos
de presença do Gesac. Outras parcerias seguiram sendo firmadas até que se atingisse a totalidade dos 1.800 pontos de
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presença previstos para a primeira etapa (Figura 3.2). Assim,
foram contemplados o Ministério do Planejamento e algumas ONGs e Associações da Sociedade Civil.
Todo esse processo de modificação do Gesac para os
moldes em que hoje está operando foi movido pela vontade
e empenho pessoal dos envolvidos na sua condução. Devido
as mudanças que se fizeram necessárias no objeto do contrato inicial, alguns questionamentos da Controladoria Geral da
União (CGU) surgiram ao longo da implantação dos primeiros
telecentros, sendo a maioria relacionada a questões administrativas e, em menor grau, às técnicas. A segunda licitação para
continuidade do Programa, ao final dos dois primeiros anos de
funcionamento, foi um processo aberto, transparente e muito
disputado, conferindo legitimidade às ações já em curso no
âmbito do Programa (MEDEIROS NETO; MIRANDA, 2015).

3.4 O PROGRAMA GESAC E SUA PRÁTICA COM A
COMUNIDADE DE SOFTWARE LIVRE
A opção por uso de software livre foi baseada em uma
política do Governo Federal fundamentada no diagnóstico
prévio e de que softwares livres (de código aberto) e a inclusão digital são coisas muito próximas e afins, o que, em princípio, garantiria o sucesso do Programa Gesac. Nessa mesma
época, os programas de computador de origem proprietária
passaram a ter seu uso cobrado para o Governo, o que faria
com que os custos de implantação dos serviços oferecidos
pelo Programa aumentassem consideravelmente, a ponto de
inviabilizar a instalação dos mesmos. E, assim, o uso de software livre na inclusão digital passou a ser apregoado como uma
bandeira ideológica que carregava a imagem da liberdade.
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Ainda em relação ao uso de software livre, constatou-se, por ocasião das visitas dos pesquisadores a vários telecentros, que seu uso não era indispensável ao processo de
inclusão digital. O software livre apresenta vantagens em
relação ao problema de ataques de vírus, mas exige maior
conhecimento por parte do usuário, o que acaba por gerar
uma preferência pela utilização de softwares proprietários,
muitas vezes em função da interface mais amigável.
Pensou-se em como ficariam o Programa Gesac e o
Programa Nacional de Banda Larga (PNBL). Essa foi sem dúvida uma situação delicada, uma vez que os dois programas,
embora tenham algumas similaridades, estavam vinculados
a diferentes secretarias do Ministério das Comunicações
(atualmente, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicação – MTIC, http://www.mcti.gov.br). O PNBL substituiu, em parte, o tipo de conexão de Internet nos pontos do
Gesac – Ministério das Comunicações: http://www.mc.gov.br/
gesac –, onde havia disponibilidade de solução de conexão
com operadora local, para que a Internet via satélite fosse
transferida para atender pontos remotos que não dispunham
de outras formas de conexão local

3.5 LITERACIA COMO O FUTURO DA INCLUSÃO DIGITAL
Assiste-se a um aumento considerável de acessos à
Internet via telefonia móvel ao lado de um crescimento do
mercado digital pelas exploradoras destes serviços no Brasil.
Entretanto, essa tendência positiva está sendo acompanhada por um lento barateamento dos custos de fornecimento
de acesso à Internet pelas operadoras de telecomunicações.
Os processos de alfabetização digital, inclusão e literacias
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digitais se têm mostrado pouco eficientes, inclusive com
dificuldade de uso e disponibilidade de acesso às TIC pelos
usuários, em comunidades de baixa renda. Estes processos
ainda continuam deficitários, quando realizados em local
não adequado à aprendizagem, mesmo considerados o uso
de celulares e de computadores pessoais.
Portanto, a parcela da população ainda excluída depende de espaços físicos com infraestrutura adequada e conexão de Internet de boa qualidade (telecentros) para que
desenvolvam sua competência informacional mediados por
processos de aprendizagem que atendam às necessidades
do cidadão em busca da própria inclusão.

3.6 INCLUSÃO DIGITAL E A COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO
É consenso que a inclusão digital pode promover a
participação do indivíduo no ciberespaço, ambiente que se
torna a cada dia mais relevante como esfera dos debates
públicos, e que a competência em informação possibilitará
a este indivíduo participar das decisões do Estado. Esfera
pública é um conceito importante discutido por Jürgen
Habermas (2014). Ele examina as condições sociais e
históricas que levaram à criação de tais espaços nas sociedades pós-modernas. “A esfera pública”, diz o filósofo,
“continua a ser um princípio organizador de nossa ordem
política”. Para tal, ele entende que deve haver liberdade de
expressão, um direito do cidadão a ser garantido pelo poder
público. Nesse sentido, o autor acrescenta que a opinião pública é uma forma de legitimar o poder político quando ela
se origina de um processo crítico de comunicação e participação. O início dessa participação deve acontecer no espaço
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cultural e político da comunidade onde ocorre uma intervenção (Figura 3.2). Na figura, observa-se um universitário
de Ciência da Computação do Programa Jovens Talentos desempenhando o papel de mediador na comunidade do Paranoá (DF), no telecentro da organização não governamental
Cedep16.

Figura 3.2 – Futuros mediadores capacitados em TIC pela Victoria,
uma bolsista do Programa Jovem Talento/MEC
Fonte: Acervo do autor (2014)

Mesmo com a falta de estatísticas mais exatas, percebeu-se, no Brasil, uma redução no crescimento de telecentros
e lan houses e, em contraste, um aumento do uso de dispositivos móveis inteligentes, superando a falta de computadores
16

https://www.facebook.com/CEDEP-Parano%C3%A1-169679543113486/
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para usuários de baixa renda. Verificou-se uma corrida contra
o tempo para incluir indivíduos em outras frentes além dos
locais tradicionais e o incentivo do uso das novas mídias. Isso
abrange desde a cultura digital até as relações comerciais e
sociais dos indivíduos em redes sociais. Isto leva o processo
de inclusão digital e informacional a permanecer preponderante no Brasil e nos demais países da América Latina e Caribe17. Na região, o sucesso das iniciativas depende do porte do
país e da existência de ações anteriores no campo educacional. Entre países menores, por exemplo, o Uruguai, que superou o analfabetismo no século passado, leva vantagem sobre
o Haiti e a Guatemala, onde a população sofre com a escassez
de recursos materiais básicos (CASTELLS et al., 2007).
O panorama do acesso a computadores mudou bastante na última década, assim como a habilidade do usuário em
saber usar a Internet e tirar maior proveito das potencialidades das TIC. Essa mudança pode ser atribuída ao crescimento
do número de portadores de dispositivos móveis, à facilidade
de uso crescente dos tablets e à expansão e ampliação territorial da banda-larga (wi-fi). De certa forma, evidenciou-se
um novo conceito a ser considerado nos estudos e ações da
inclusão digital na área de Ciência da Informação, Comunicação e Computação: o de competência informacional.
O conceito de competência informacional abrange as
três áreas de conhecimentos. Ele deve ser pensado como um
fator propulsor da cidadania, na medida em que preenche
17
Ao compararem-se alguns indicadores de inclusão digital desses países com
as necessidades mais básicas para alcançar à cidadania – como educação, saúde
e serviços de saneamento básico – , observa-se uma certa equivalência dos indicadores entre as regiões mais vulneráveis, no Brasil, por exemplo. Em resposta a
este quadro resistente, há mais de uma década, desenvolve-se no Brasil um grande programa coordenado pelo Ministério das Comunicações, por meio da Secretaria de Inclusão Digital: o Programa GESAC (MEDEIROS NETO & MIRANDA, 2011).
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lacunas da apropriação do conhecimento, tornando o sujeito
mais autônomo, caso ele desenvolva continuamente suas competências em informação. Isto vale tanto para a avaliação crítica
das informações quanto para a sua capacidade como cidadão
em participar de ações políticas (PIENIZ; SILVEIRA, 2011).
Mais uma vez, a competência informacional (competência em informação) trata da habilidade do indivíduo em
perceber suas necessidades de buscar, avaliar, selecionar e
usar a informação de forma a suprir o desejo que, inicialmente, gerou, a sua procura, e, ainda, nesse processo, contribuir
com o próximo. Mas, Ade-la Cortina (2005) vai um pouco
mais além e tenta relacionar a apropriação informacional ao
exercício da cidadania. Sentir-se cidadão de um determinado
grupo social depende, antes de tudo, de se sentir pelo menos
culturalmente identificado. A autora traz a perspectiva de cidadania cultural de forma mais evidente.
A apropriação da Web como meio para o exercício da
cidadania tem sido reforçada por vários outros pesquisadores (SORJ, 2007; BECKER, 2009; CASTELLS, 2013). Pesquisas
dos últimos dez anos comprovaram as transformações econômicas e sociais dos indivíduos propiciadas pelas TIC. Na
verdade, a Internet e as bases de dados cada vez mais disponíveis propiciam a formação de um espaço (o ciberespaço)
e, em seguida, de uma cibercultura. Isso, em dado momento,
pode vir a favorecer o exercício da cidadania, fazendo diferença para os sujeitos que têm acesso e habilidade para o
uso desse espaço. Antes, isso era facilmente percebido ou
verificado entre os frequentadores de telecentros e lan houses das periferias dos grandes centros e pequenas cidades
da América Latina. Na Figura 3.3, apresenta-se um coordenador preparando um grupo focal para avaliação dos avanços e
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dificuldades com moradores da região de intervenção social
e pedagógica.

Figura 3.3 – Oficina de avaliação dos avanços e dificuldades
dos participantes do projeto no Paranoá Itapoã, DF
Fonte: Acervo do autor

3.7 LITERACIAS DIGITAIS PARA EXCLUÍDOS
As recentes pesquisas e projetos da Escola do Futuro/
USP (http://futuro.usp.br/) têm voltado sua atenção para o
processo atual da inclusão digital e seus desdobramentos.
E os conceitos de literacia e literacias digitais têm sido empregados com base na sua concepção literal da palavra do
Inglês literacy, como capazes de conferir melhor compreensão e abrangência ao fenômeno cognitivo e social, do que
os conceitos mais restritos de alfabetização e inclusão digital, conforme largamente utilizados no Brasil. O termo
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literacias digitais, assim, pela sua maior abrangência, é capaz
de representar ou dar significados às novas habilidades18 relacionadas à apropriação e uso das TIC na contemporaneidade (PASSARELLI; JUNQUEIRA, 2012).
O uso das técnicas de aprendizado virtual com base nas
TIC para um posicionamento crítico dos usuários, juntamente
com outras ações voltadas à promoção da igualdade, em tese,
pode levar o cidadão ao desenvolvimento da cidadania plena
(PASSARELLI, 2010). Portanto, faz sentido investigar as possíveis mudanças nos processos de aprendizagem de usuários de
TIC, a partir de conceitos como o de literacia digital.
Como resultado, na modernidade líquida de Bauman
(2001), o indivíduo será capaz de superar o desafio do desdobramento da inclusão digital e informacional para os cinco
grupos das literacias digitais (CAPOBIANCO, 2010), quebrando barreiras dos usos simultâneos de texto, voz, áudio e imagem em movimentos sociais a favor da sua vida cotidiana:
i.

Literacia fotovisual;

ii.

Literacia de reprodução;

iii.

Literacia da informação;

iv.

Literacia ramificada;

v.

Literacia socioemocional.

Distinguem-se, ao longo das duas últimas décadas (a última do século XX e a
primeira do século XXI), duas ondas na sociedade conectada em rede: uma primeira cujo núcleo central é definido por preocupações com as políticas e programas de inclusão digital, e uma segunda que se concentra nas diferentes formas
de apropriação e de produção de conhecimento pelos diferentes atores em rede.
Consideremos que, de 1995 até 2015, vivemos no Brasil a primeira “onda”, cujas
atenções centravam-se majoritariamente, nas políticas de acesso e fornecimento
de infraestrutura para mitigação da exclusão digital como caminho para construção da cidadania nas populações de baixa renda. (PASSARELLI et al., 2014, p. 97).
18
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Investigadores da Escola do Futuro (http://futuro.usp.
br/) têm demonstrado que a palavra letramento não é suficientemente robusta para receber este desdobramento recente da
alfabetização digital. Nem mesmo a expressão letramento digital o é, pois, o vocábulo letramento remete ao universo da
educação escolar, o qual vincula-se, intrinsecamente, aos processos de alfabetização baseados no aprendizado das letras e
às práticas da escrita e da leitura. A expressão literacia digital
é mais adequada para refletir os processos de codificação de
novos sentidos e práticas interacionais no ambiente virtual ou
on-line, nos centros de ensino, bem como nas Comunidades de
Aprendizagem Virtual (CAV). Nessas últimas, são frequentes o
uso, o manuseio e a apropriação das ferramentas de acesso e
busca automatizada e de novas mídias. Além da leitura, interpretação, pesquisa e navegação na Internet, o que se observa é um processo de evolução contínuo de aprendizagem em
rede (PASSARELLI; JUNQUEIRA, 2012).

3.8 UM ESTUDO DE CASO DE COLABORATIVIDADE PARA
SUPERAR AS DESIGUALDADES
Nestes dois últimos anos, várias pesquisas têm focado
a inclusão digital e as literacias digitais na América Latina e
no Caribe. Devido a sua importância, órgãos como a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Comisión Económica
para América Latina y el Caribe – CEPAL (www.cepal.org) fazem um acompanhamento de perto desses estudos. Por outro
lado, em todo o mundo, uma recente preocupação da Sociedade da Informação em Rede19 advém da constatação de que
19
Medeiros Neto, B. O Modelo de Política para a Sociedade da informação em
Rede do Brasil. Tecnologias e Narrativas Digitais. LABCOM da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, 2017
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dispositivos móveis como o celular podem chegar às mãos
de pessoas com carência de recursos materiais e cognitivos
cabendo a pergunta: até que ponto a falta de capacitação e
de mediação ou mesmo o acesso restrito às informações de
utilidade pública prejudicam o indivíduo?
A melhor alternativa é dar-lhes habilidades no uso das
tecnologias, de maneira a superar o analfabetismo funcional
resultante do péssimo processo de alfabetização existente
em alguns países. Motivada por isso, foi proposta uma pesquisa dentro do Programa de Pós-Doutoramento da Escola
de Comunicação e Arte (ECA) da USP, com apoio da Universidade de Brasília, para investigar a questão (MEDEIROS NETO;
MIRANDA, 2015). Na pesquisa, pretendeu-se examinar a existência de desenvolvimento pessoal e empoderamento social
da comunidade, com base no conceito de literacia digital, a
partir do uso de dispositivos móveis20. A pesquisa acerca
das literacias digitais visando à inclusão social com base
nas TIC, contou com blogs, serviço de grupo de mensagerias
(WhatsApp), grupos de discussão, sites, redes sociais
(Google+ e Facebook), editores de conteúdo em nuvens, mídias de áudio, vídeos e plataformas para produção de conteúdo. Para que a novidade da tecnologia não obscureça as
dificuldades apresentadas pelos participantes em regiões
de vulnerabilidade social, fazem-se necessárias avaliações
de avanços e de retrocessos.
20
A pesquisa, um estudo de caso, propôs-se a realizar diagnósticos com base na
observação do acesso, uso, busca e difusão da informação, com foco em conteúdos existentes na Internet e produzidos pelo cidadão, para si ou sua comunidade.
O estudo viabilizou a observação dos primeiros resultados da Pesquisa das Literacias Digitais com mediação dos dispositivos móveis em ambientes de vulnerabilidade social, tendo como território informacional duas regiões administrativas
do DF, Paranoá e Itapoã.
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Com a presença dos dispositivos móveis, a mensuração e a avaliação dos resultados ficaram mais complexas,
posto que os portadores de celulares desenvolvem algumas
competências em informação pela pressão da necessidade
da sobrevivência. Com ajuda ou não de colega de trabalho ou
de familiar, buscam por meio de seus artefatos eletrônicos
formas de utilizar serviços além da comunicação de voz (PIENIZ; SILVEIRA, 2011). Após o final de um projeto, espera-se
dos atores do processo de aquisição de literacias digitais da
pesquisa que se tenham apropriado das TIC e de conteúdos e
procedimentos inerentes.
É consenso que a Web é o principal traço da Sociedade
da Informação e do Conhecimento, como ficou comprovado
nessas duas décadas passadas e, como diz Lucia Santaella
(2013), é nítida a sua frenética evolução. Exemplificando:
nem bem os processos da Web 1.0 haviam sido absorvidos,
já se incorporou a interatividade da Web 2.0, com seus processos colaborativos e arquitetura participativa de produção
de conteúdo. Já no início da segunda década deste século,
surgem os anúncios da Web 3.0 (Web Semântica), embora os
seus primeiros passos sejam alardeados apenas nos centros
de competência e universidades, uma vez que o mercado
ainda não tem produtos robustos para comercialização21.
As ações de inclusão digital que desenvolveram seus
modelos ou processos com base na Web 1.0, centrados em
21
Na perspectiva de Passarelli (2014, p. 15), a linha do tempo da Web nos permite transitar da ‘www’ (com páginas estáticas), passando pela Web 2.0 (com ênfase
nas redes sociais) até à Web 3.0 (integração de dispositivos na rede). Assim, a IoT
desencadeia, também, a necessidade de grandes volumes de dados em processamento: big data. O conceito de ampliar as conexões humanas se desenvolveu ao
longo de séculos, até o homem ser capaz de, por meio de pequenos dispositivos
portáteis, se comunicar com outras pessoas, receber mensagens e entreter-se
com fotos, música, vídeos e jogos (games).
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telecentros e laboratórios de informática, na década passada, focavam nas ações e habilidades de disponibilizar, buscar,
ter acesso e ler informações. Mas a Web 2.0 permite outros
recursos para inclusão digital e informacional, e.g., de usufruir de possibilidades de expor conteúdo, de trocar, facilmente, informação e compartilhar conhecimentos, usando
a tecnologia de forma mais simples, diretamente das casas
dos usuários. O crescimento acelerado da posse de tablets e
de smartphones possibilita novas atividades de inclusão digital, com base na interação entre homens e máquinas, ao
compartilharem-se bases de dados e informação, dentro de
princípios de confiança e de compartilhamento (MEDEIROS
NETO; BRANDÃO, 2015).

3.9 UMA PERSPECTIVA DAS LITERACIAS DIGITAIS NO BRASIL
Porém, este estágio de evolução tecnológica atingiu
novo nível de maturidade e agora é possível pensar em interação por meio dos mais diversos equipamentos e objetos.
A capacidade de conexão em rede aumenta e o potencial de
análise de dados das máquinas se expande vertical e horizontalmente, assim como a capacidade das pessoas de adquirir literacia.
Hoje fala-se em Web 3.0, cujos atributos caracterizam
a Web Semântica, que promete mudar ainda mais o modo
como as redes são usadas; na exploração das possibilidades
da inteligência artificial – IA (Vide Figura 3.4); nas aplicações
modulares; na gráfica tridimensional; na intensificação da conectividade de máquinas e seres humanos e da convergência
tecnológica (SANTAELLA, 2010, p. 268).
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Figura 3.4 – A Máquina de Estratégia Integrada:
Usando AI para Criar Vantagem22
Fonte: https://www.bcgperspectives.com

Muitos esforços já foram despendidos na inclusão digital e informacional dos últimos anos, onde o sucesso de muitos projetos era explicado pelo uso intensivo da tecnologia.
Assim, na tentativa de encontrar os caminhos para a inclusão digital, passando-se, necessariamente, pela competência
em informação, chega-se às literacias digitais, no combater
a exclusão tecnológica. Os verdadeiros sucessos acontecem
quando se intensifica o processo de ensino e aprendizagem
“The Integrated Strategy Machine: Using AI to Create Advantage. This is an age of
techno-utopianism. Topics like big data, advanced analytics, and artificial intelligence
are at the forefront of the CEO agenda, a sign that companies see technology as a
potential answer to many or even most of their challenges.” Publicado em 19 de
abril de 2016, pelos autores - Martin Reeves, Daichi Ueda, Philipp Gerbert, and
Ralf Dreischmeier. Disponível em: https://www.bcgperspectives.com/content/
articles/strategy-technology-digital-integrated-strategy-machine-using-aicreate-advantage/?utm_source=201703Digital&utm_medium=Email&utm_
campaign=otr
22
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semipresencial mediado por tutores. Isso faz sentido a partir de uma perspectiva da sociedade pós-moderna como um
todo, nos prenúncios de uma rede semântica na Web 3.0,
como alternativa de lidar com o conhecimento acumulado
nessas três décadas e do surgimento de uma nova cidadania
(MEDEIROS NETO, 2015b).
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PARTE II

A REDUÇÃO DO
DISTANCIAMENTO ENTRE
O HOMEM E A MÁQUINA
NA SOCIEDADE DA
INFORMAÇÃO

4

UBIQUIDADE, CONVERGÊNCIA,
HIBRIDISMO NA MOBILIDADE
INFORMACIONAL DE UM TERRITÓRIO23

4.1 CONCEITOS E FUNDAMENTOS
Castells et al. (2007) e outros pesquisadores exploraram
questões relativas à avalanche de impactos e transformações que levam à mobilidade na sociedade da informação,
uma vez que isso, entre outras coisas já identificadas, provoca, muitas vezes compulsoriamente, mudanças no dia-a-dia
das pessoas, nas suas relações com as organizações, criando
novas perspectivas de lidar de forma tangível com os objetos
e as coisas.
As tecnologias da informação e comunicação (TIC) que
rodeiam o ser humano apresentam novas interfaces que dia
a dia lhe requerem adaptação. Essas tecnologias, por vezes,
tornam-se algo da extensão do próprio corpo humano. Além
de alterarem as comunicações locais e globais e a economia
em todo o mundo, as tecnologias que estão se incorporan23
Baseado no artigo de MEDEIROS NETO, B. As contribuições de projetos colaborativos de ubiquidade, convergência, hibridismo na mobilidade informacional de
um território. Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação. Faculdade de
Ciência da Informação, UnB. 2015.
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do ao cotidiano, de forma quase que imperceptível, induzem a mudanças nas atividades pessoais e nas relações interpessoais. São exemplos dessa tecnologia: a computação
em nuvem, o big data, a realidade mista e aumentada, a Web
Semântica, a computação ubíqua, e os dispositivos móveis
multifuncionais que chegam às mãos de um crescente número de pessoas possibilitando a mobilidade contínua. O fato é
que, nesta segunda década do século XXI, se vê no horizonte uma Sociedade de Serviços fortalecida pela presença da
economia digital já iniciada nos países mais desenvolvidos
(LEMOS, 2008; LÉVY, 2014).
Mas, como se forma a mobilidade informacional em
um território? Pretende-se aqui construir uma possível resposta a essa pergunta, principalmente após uma década de
globalização e digitalização da economia, inclusão digital,
difusão cultural e manifestações sociais e políticas mediadas
por tecnologias móveis (MEDEIROS NETO, 2015a).
Os fluxos de informação que envolvem a circulação
para a produção de conteúdo – identificados como voz, texto,
imagem e vídeo – requerem maior poder de recuperação por
mecanismos inteligentes de busca automática. Esse fluxo,
também em razão do crescimento explosivo dos dispositivos
móveis, é um dos fatores que sobrecarregam, em todo mundo, as redes de computadores. Importantes na sociedade
contemporânea, os fluxos de informação, segundo Castells
et al. (2007), a organizam e influenciam, em muitos aspectos,
os fluxos econômicos, culturais, educacionais e políticos.
O cidadão é exigido e deve, paulatinamente, aprender
a lidar com informações abundantes em toda parte: em casa,
no trabalho, na comunidade ou na sociedade, e não apenas deixar-se perder no mar de informações. O fato é que
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estes fluxos informacionais, agora mais complexos e movediços, fazem emergir uma nova forma espacial, característica das práticas sociais: o espaço de fluxos. Para os autores,
fluxos são sequências intencionais, repetitivas e programáveis de intercâmbio e interação entre posições fisicamente desarticuladas, mantidas por atores sociais em rede, nas
estruturas econômica, política e simbólica da sociedade
(CASTELLS et al., 2007).
A pesquisa social quanto à presença das Tecnologias
da Informação e Comunicação (TIC) sempre foi um campo
difícil de exploração para vários autores e que parecia ser
uma atividade remota ou impossível, antes da Internet. É, no
entanto, factível para pesquisadores de outras áreas observarem a sociedade em uma escala ampla e rápida. Felizmente, o novo cientista social mudou este paradigma, recebendo
como um presente a Web como lócus e instrumento de pesquisa; seja ele proveniente da área de Ciências Humanas ou
de Ciências Exatas. Na Figura 4.1, um grupo de estudantes da
UnB e futuros bolsistas foram recrutados para a pesquisa em
intervenção social no Distrito Federal. A realidade é que hoje
já existem pesquisas sociais quase on-line, algo impossível
há uma década (LE COADIC, 2004; LATOUR, 2012).
Depois que a pesquisa social acompanhou os passos
dos movimentos reivindicatórios econômicos e políticos na
cibersociedade, em rede, observou-se uma nova perspectiva
da Sociedade da Informação. Por exemplo, o notório distanciamento do público mais jovem das instituições tradicionais, tais como os partidos políticos, religiões e ideologias
(CASTELLS et al., 2007; LEMOS; LÉVY, 2010).
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Figura 4.1 – Estudantes da UnB proveniente
da área de Ciências Humanas e de Ciências Exatas.
Fonte: Acervo do autor, 2014

Os movimentos sociais, apoiados na crescente mobilidade informacional permitida pela Internet, criam um significativo questionamento do sistema econômico e das políticas
públicas, assim como uma desvalorização das culturas monolíticas e do ensino tradicional. Isto acontece nas comunidades de São Francisco (AltSchool/USA), com o uso das TIC e do
big data na aceleração da educação. Esse fenômeno chegou,
também, à África, e.g., no Quênia (MEDEIROS NETO, 2015a).
Para iniciar essa proposta de reflexão e trazer uma
perspectiva sucinta desse contexto, parte-se da fundamentação da literatura já abundantemente presente na própria
Internet. Visitam-se conceitos e verificam-se as suas inter-relações, utilizando, o mais possível, as afirmações dos teóricos e pensadores dos conceitos de mobilidade territorial,
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ubiquidade, conectividade, cibercultura e comunicação bem
como da Ciências da Comunicação, Computação e da Informação (LEMOS; JOSGRILBERG, 2009; SANTAELLA, 2010;
PASSARELLI, 2010; LOGAN, 2012).

4.2 DO USO DAS TIC À MOBILIDADE
As TIC estão progressivamente presentes no trabalho,
no lazer, nas artes e nas manifestações culturais e políticas.
Entretanto, algo ainda está por vir nas relações entre os indivíduos, ou grupos, em razão da informação disponibilizada
mais facilmente devido à possibilidade crescente de tratamento de dados e a produção de conteúdo por todos. A participação dos indivíduos aumenta com o suporte da computação em nuvem. Com mais acessos via celulares e ampliação
do uso das redes sociais, alteram-se as relações das pessoas
(MIÈGE, 2009, p. 85). Uma das mais visíveis alterações do
comportamento dos cidadãos em busca de libertação de
amarras seculares são os movimentos sociais induzidos, ou
melhor, facilitados pelas TIC, especialmente, a mobilidade
informacional de um território permitida pelos dispositivos
e pelas redes móveis (wi-fi).
Todavia, como dizem os defensores da hipermodernidade, é o encontro do indivíduo com as ferramentas de TIC
que propicia, sob certas circunstâncias, movimentos sociais
profundos, que são por elas galvanizados, levando ao questionamento do papel das instituições e à queda de barreiras históricas. O fato é que a informação e o conhecimento,
à disposição de cada um de nós, em quase todos os lugares,
estimula a vontade de interagir e participar daquilo que nos
chega por intermédio das telas dos computadores, tablets e
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celulares. A sociedade em rede não apenas vive de informação, ela adquiriu uma nova linguagem amalgamada de símbolos, imagens e significados, na qual as relações de indivíduos
e de grupos são recodificadas e profundamente modificadas
(LEMOS; LÉVY, 2010).
Como tudo que se manifesta no mundo em que vivemos, dialético, i.e., de contradições, a forte presença das TIC
pode acarretar tanto consequências negativas quanto positivas. Uma possível consequência negativa é a exclusão digital, que pode levar a desigualdades sociais, em alguns países. Isso é o caso no Brasil e em outros países em condições
econômicas e sociais semelhantes ou, mesmo, piores. Uma
boa iniciativa a fim de evitar efeitos negativos é a formação
de mediadores, uma alternativa que pode ser implementada
com o apoio de tutores universitários e de líderes comunitários. Eles podem ser protagonistas na alfabetização informacional, em movimentos sociais ou migratórios, em manifestações culturais, ao tempo que podem, ainda, fomentar o início
de uma consciência crítica e política de uma comunidade
(MEDEIROS NETO; BRANDÃO, 2015).

4.3 UBIQUIDADE VERSUS AUTONOMIA
As tecnologias móveis são verdadeiras próteses no
sentido de serem objetos estranhos ao corpo, mas que
podem substituir ou aprimorar o desempenho humano, tal
como o fazem os marca-passos, óculos, e outras próteses
em substituição a órgãos biológicos. Os dispositivos móveis
constituem-se em próteses virtuais que permitem aos usuários estar em vários lugares, simultaneamente.
Pesquisa recente realizada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República sobre hábitos de
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mídias dos brasileiros (2014) mostra que os dispositivos móveis são o principal meio de acesso à rede em muitos estados
brasileiros, e essa tendência só aumenta.
Hoje, parte-se do princípio de que a produção ou o registro de informação (conteúdo e memória), a coleta, a organização, a recuperação, a interpretação, a transformação e a
transmissão da informação estão sendo, significativamente,
afetados pela possibilidade da comunicação em movimento, em grande parte proporcionada pelas redes Web móveis,
pelas redes sociais e pela posse de celulares. Mais recentemente, assiste-se às TIC chegarem às classes desprovidas de
formação cognitiva que, devido ao pouco preparo no trato
com essas mesmas tecnologias, podem sofrer mais impactos
negativos e outros desconfortos (LOGAN, 2012; MEDEIROS
NETO, ISYS; PANTAROTTO., 2015).
As interações facilitadas ou ubíquas criam um mundo
híbrido que mistura realidade e virtualidade; assim, o entendimento da ubiquidade é fundamental para captar essas interações em contextos sociais e cognitivos que envolvem o
uso dos dispositivos móveis em situações não restritas, sendo utilizados em concomitância com outras tarefas, configurando um comportamento multitarefa (MONTAVANI; MOURA,
2012, p. 68). Não há apenas um mundo colorido de vantagens, uma vez que existem aspectos negativos e de exclusão social e econômica. Os usuários menos preparados ainda
precisam aprender a lidar com essa facilidade e esse poder
de mobilidade.
Obviamente que a posse e uso de um celular não transformam, repentinamente, uma pessoa em outra completamente distinta; não mudam a origem e filiação do indivíduo;
mas podem, sim, mudar as suas visões e interpretações, por
exemplo, em relação à política e à religião. O uso do celular,
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sim, transforma a relação entre usuários em muitos aspectos
pela influência exercida das leituras na Web, pelos contatos
virtuais e por força das inerentes interpretações que não
aconteceriam em outro contexto. Por outro lado, essas tecnologias podem favorecer a degradação da língua. Segundo
Santos (2012, p. 32), os impactos das TIC trazem mudanças
significativas na visão de mundo:
Ora, essa mudança deve em grande medida a envergadura e as implicações do seu ritmo e do seu alcance
à impregnação das TIC na estruturação profunda da
vida social, do poder que possibilitaram à autonomia
da esfera financeira, às novas formas de socialização.

Estas características e os aspectos atuais possibilitados pelas TIC vêm provocando fortes implicações na escolha
das técnicas de pesquisa em ciências sociais e na investigação sobre as redes sociais na Internet e sobre usuários de
dispositivos móveis (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011).
Por outro lado, no entanto, dessa relação do homem
com as tecnologias podem emergir reações adversas, de
natureza física ou psicológica. Tal qual os medicamentos,
os aplicativos de celular podem causar indesejadas reações colaterais (MEDEIROS NETO; ISYS; PANTAROTTO, 2015).
São muitas as reportagens na TV que mostram a vídeo-dependência, veiculando imagens de jovens em clínicas para
livrarem-se do problema das dependências, acompanhadas
de declarações de psiquiatras, psicólogos e neurocientistas
sobre o fenômeno. De mais a mais, reportagens em jornais
revelam os problemas das irradiações provocadas pelos celulares no sistema nervoso e alertam sobre o limite de radiação que as estações de telecomunicações podem emitir. Essa é uma polêmica sobre a qual tem se manifestado
88
Benedito Medeiros Neto

a Comissão Internacional de Proteção contra Radiação
não-Ionizante (ICNIRP, sigla advinda do inglês International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).
Em resumo, a comunicação móvel leva à ubiquidade
e à autonomia, mas pode ser também fator de alienação e
regressão, como apontam alguns pesquisadores (SANTAELLA,
2013; LEMOS; LÉVY, 2010). Este aspecto ainda é pouco explorado na literatura. Alguns estudos sobre o celular dão uma
grande ênfase à questão da identidade, ou seja, de “como a
introdução e o uso de celulares afetam e determinam a identidade dos seus usuários” (FIDALGO, 2009, p. 86).

4.4 A CONVERGÊNCIA AUMENTA A CONECTIVIDADE
Em Juventude Conectada, Brasilina Passarelli et al.
(2014) cita duas vertentes para um futuro próximo:
i.

“O futuro trará mais do mesmo: smartphones, tablets e telas inseridas em qualquer superfície”;
e, alternativamente;

ii.

“IoT é uma tecnologia que atomiza, combinando-se com objetos, que pode transformar a
ecologia dos ambientes até agora conhecidos
propiciando novos patamares nas relações interpessoais, na percepção do ser e sua conexão
com o ecossistema no qual se insere, na longevidade e nos processos criativos. ”

4.5 A INTERNET DAS COISAS (INTERNET OF THINGS – IoT)
De acordo com estimativa feita pela Juniper Research
(https://www.juniperresearch.com/home), a chamada Internet
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das Coisas (IoT) somou, em 2015, mais de 13,4 bilhões de
objetos conectados; uma quantidade maior que a população humana. Ainda assim, a tendência de conectar coisas e
analisar os dados por elas coletados está apenas começando, como reconhecem especialistas. A estimativa conta que,
entre 2015 e 2020, essa base de objetos conectados vai
aumentar sobremaneira e alcançará 38,5 bilhões, conforme
apontam os analistas da empresa no relatório A Internet das
Coisas: serviços públicos, industriais e para o consumidor final – 2015 a 2020, publicado em julho de 2015. Segundo o
relatório, a falta de interoperabilidade e de padronização das
tecnologias ainda retém o crescimento da IoT. Essas barreiras
estão caindo gradativamente à medida que alianças estão
sendo formadas na indústria.
Para outros autores menos otimistas, em termos quantitativos, na terceira onda, espera-se que a IoT conecte 28
bilhões de coisas ou objetos (máquinas, smartphones, artefatos tangíveis e adaptáveis) por volta do ano 2020, abrangendo eletrodomésticos, equipamentos industriais, automóveis
conectados e até dispositivos “vestíveis” (wearable devices),
e.g., os relógios inteligentes (tipo Apple Watch). A Juniper
aponta o mercado de produtos de IoT para o consumidor final como sendo de alto valor, especialmente nas verticais de
saúde, casas conectadas e veículos autônomos. No mercado
corporativo, os destaques são para os setores de varejo, prédios conectados e agricultura.
A IoT é uma oportunidade emergente para o mercado,
além de impactante na vida das pessoas, notadamente, para
os menos avisados. Ela pode representar a terceira onda do
desenvolvimento da Internet. Enquanto a Internet fixa cresceu nos anos 1990 e conectou um bilhão de usuários via PCs,
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a Internet móvel (wi-fi) cresceu nos anos 2000 e conectou
mais de dois bilhões de pessoas por dispositivos móveis.

4.6 HIBRIDISMO NAS MÍDIAS
Hibridismo é mais que mistura, podendo ser, também,
fusão, entrelaçamento ou mixagem. A quantidade de mídias
que resultam de misturas cresce diariamente, o que é bem
diferente do que ocorria há trinta anos atrás.
Há quem saberia dizer, com exatidão, quantas possibilidades de mídias existem hoje? Se for para arriscar um
palpite, poder-se-ia dizer que existem mais de 300 (trezentos) veículos24 de mídia. Mas qual a utilidade do celular nessa mistura? O fato é que a comunicação de voz ficou para
trás: imagens, sons, vídeos, e multimídias são uma realidade
(MIRANDA; SIMEÃO, 2014). A evidência disso encontra-se na
mistura inextrincável entre o físico e o virtual que os dispositivos móveis já permitem. A comprovação da expansão do
hibridismo está na perspectiva da convergência total da tecnologia e da revolução digital, sendo a primeira mais recente
e a segunda iniciada há mais de 20 anos. Como diz Santaella
(2010, p. 95) sobre o hibridismo crescente:
Do mesmo modo, desde a revolução industrial que,
no mundo da linguagem, fez emergir o jornal, seguido do cinema, do rádio e da televisão, a tendência das mídias tem sido a crescente hibridização de
24
Linguagem, Pensamento, Mídias, Hibridismo e Educação, por Lucia Santaella:
https://www.youtube.com/watch?v=laNhz7Kf1Ac e, ainda, A quantidade de mídias que se misturam formando o que vemos hoje: https://www.youtube.com/
watch?v=AjuxYMbqYyw.
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linguagens, numa direção que a revolução digital está
cada vez mais explorando no limite de suas possibilidades.

O mundo analógico é o real, o mundo digital é o virtual, reflexão ou equivalência. Embora iniciada há mais de
40 anos, a conversão do primeiro no segundo intensificou-se
mais recentemente. Ademais, o mundo digital além de computável será entendido por máquinas com a chegada da Web
Semântica (LÉVY, 2014).

4.7 MOBILIDADE INFORMACIONAL EM UM TERRITÓRIO
Mas o que é mobilidade? André Lemos (2008, p. 98)
apresenta três tipos ideais de mobilidades: “a mobilidade física/espacial (locomoção, transporte); a mobilidade cognitiva/imaginária (pensamentos, religião, sonhos) e a mobilidade
virtual/informacional”. Entender as mídias, tanto as massivas
quanto as pós-massivas (da invenção do alfabeto até a Internet), como artefatos de mobilidade informacional no espaço
e no tempo, como afirma o autor, aumenta a compressão do
espaço-tempo, na mesma medida que as mobilidades física,
imaginária e virtual crescem e se conjugam (Figura 4.2).
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Figura 4.2 – Conceitos emergentes e suas relações com
a mobilidade informacional em um território
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

O crescimento vertiginoso da Web 2.0 e das redes
sociais, cada vez mais com novas categorias, com aplicação
direta na comunicação mediada por computadores, tem na
existência dos equipamentos móveis o seu principal aliado. Antes dos dispositivos móveis, como o celular inteligente, nossa
conexão às redes dependia de uma interface fixa, i.e., dos chamados computadores de mesa (SANTAELLA, 2013. p. 276):
As redes digitais, por sua natureza, são sempre móveis. Antes de seu advento, em contraste, a entrada
nas redes implicava que o usuário estivesse parado
à frente do ponto fixo do computador. Agora, ao carregar consigo um dispositivo digital, a mobilidade se
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torna dupla: mobilidade informacional e mobilidade
física do usuário.

4.8 PROJETOS COLABORATIVOS PARA MOBILIDADE
INFORMACIONAL EM UM TERRITÓRIO
O aumento da mobilidade informacional em um território pode ser em função da presença das TIC, da ubiquidade
dos dispositivos, da convergência dos meios com a tecnologia e do hibridismo das mídias. “Território é uma zona de
controle informacional cercada por fronteiras que emergem
dos lugares, oferecendo possibilidades de acesso, produção,
e distribuição de informação”, como relatam Lemos e Josgrilberg (2009, p. 93).
Já se tornou comum a afirmação de que a mobilidade
e a territorialidade trazem impactos sociais, culturais, artísticos e políticos, em razão da expansão dos telefones celulares,
do acesso à Internet sem fio, da banalização de dispositivos
de localização tipo GPS e da implantação de sensores RFID25.
É importante salientar que é da ruptura dessas fronteiras que
emergem formas atuais de vigilância, controle e monitoramento, para o bem e para o mal (MEDEIROS NETO; BRANDÃO, 2015).

4.9 A MOBILIDADE INFORMACIONAL EM UM TERRITÓRIO
COMO UMA FUNÇÃO (TIC; UBIQUIDADE;
CONVERGÊNCIA; HIBRIDISMO)
Parte-se do princípio de que, hoje em dia, a produção
e o registro de informação (conteúdo e memória), a coleta, a
Acrônimo para Radio-Frequency Identification ou, em português, Identificação
por Rádio Frequência).
25
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organização, a recuperação, a interpretação, a transformação
e a transmissão da informação estão sendo significativamente
afetadas pela possibilidade da comunicação em movimento
em um determinado território. Essa possibilidade é proporcionada pelas redes Web móveis (wi-fi), pelas redes sociais e celulares que, sabidamente, trazem mais ubiquidade para usuários, convergência dos meios e hibridismo das mídias.
Em relação ao exposto, deve-se mencionar que a mobilidade informacional se dá em função da presença das TIC, da
ubiquidade crescente de dispositivos, da convergência dos
meios e tecnologia e do hibridismo das mídias. Como esses
fatores dinamizam a formação de uma mobilidade informacional de um território, e.g., na formação de uma comunidade de aprendizagem virtual, faz-se necessária, inicialmente, a identificação da presença dos atores. A melhor forma
para alcançar este objetivo é identificar ou desenvolver perfis distintos (Tabela 4.1) dentro de um projeto de intervenção social como a alfabetização digital (CUEVAS-CERVERÓ;
MARQUES & PAIXÃO, 2014).
Tabela 4.1 – Perfis para implantação de projetos de mobilidade territorial
Perfil

Função

Coordenadores do projeto

São os promotores do projeto e deverão traçar as
prioridades e os objetivos a serem atingidos

Líderes comunitários

Responsáveis por penar a estratégia do projeto
e implementá-la. São pessoas que apoiam as
comunidades de apredizagem

Tutores universitários

Responsáveis por conduzir o projeto e
desenvolver a inteligência coletiva

Membros da comunidade

Responsáveis por atividades básicas na
organização e limpeza do espaço

Participantes

Beneficiários carentes

Fonte: Elaborado por Célia Revilandia (FCI/UnB)
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As interações desses atores em redes ubíquas criam
um mundo híbrido que mistura realidade e virtualidade,
como citam Mantovani e Moura (2012, p. 72-73):
Nesse sentido, as mudanças decorrentes do acesso
rápido e especializado interferem nas relações sociais e nas formas de lidar com a informação e acabam por transformar o sujeito da mobilidade no
sujeito informacional por excelência na medida em
que ele mobiliza a si próprio na forma de informação. Seus processos sociais e culturais tornam-se fluxos informacionais.

Assim, entender a ubiquidade é essencial para compreender as interações ubíquas, posto que se realizam em
um contexto social e cognitivo que envolve o comportamento do sujeito informacional por excelência.

4.10 A CIBERCULTURA COMO UM EXEMPLO DE MOBILIDADE
INFORMACIONAL EM UM TERRITÓRIO
Cresce esse caldo efervescente de mediadores e atores antes isolados. Seja considerando a simples definição de
cibercultura como cultura digital; seja a partir dos conceitos
clássicos de cibercultura e ciberdemocracia, de Lemos e Lévy
(2010); seja tendo em conta o conceito de ciberespaço como
um ambiente complexo, de ativismo virtual, de educação, de
cultura, e de política. Mais recentemente, a cibercultura, vista como o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de
práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores
que se desenvolvem com o crescimento do ciberespaço, chega ao conceito dado por Santaella (2010, p. 39):
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Cibercultura é uma formação cultural com especificidades que são próprias do potencial informacional
das conquistas computacionais e que convivem de
maneira cada vez mais híbrida com outras informações culturais precedentes, remanescentes e ainda
vivas: a oralidade, a cultura escrita, a impressa, a
massiva e a cultura das mídias.

Diante dos movimentos de atores em uma sociedade
cada vez mais conectada em rede, de todas as partes por todas as partes, ou de todos para todos, a realidade dos corpos
híbridos destaca-se no futurismo do pós-humano, como insistem alguns autores (SANTAELLA, 2010).
Assim, a cibercultura é um exemplo de mobilidade
informacional em um território. Nesse território esmaece a
atual fronteira entre áreas da Informação, da Computação
e da Comunicação. Dispositivos móveis integram e misturam os serviços de informação, comunicação e computação.
A tecnologia móvel nos aplicativos de celulares (app) enriquecem a experiência do novo usuário, consumidor, para em
seguida torná-lo produtor de conteúdo (prosumer). Isto tudo
confirma a existência de um novo ecossistema que envolve
desenvolvedores, anunciantes, fornecedores e diferentes
tipos de usuários e tecnologias. Os indivíduos, utilizando a
ponta de seus dedos, fazem parte da ecologia pluralista da
comunicação, como foi sugerido por Santaella (2010).
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5

A INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE A
INFORMAÇÃO, A COMUNICAÇÃO E A
COMPUTAÇÃO NA ECONOMIA DIGITAL26

5.1 O TRAÇADO DE CONVIVÊNCIA DAS CIÊNCIAS DA
INFORMAÇÃO E DA COMPUTAÇÃO
Além de serem multidisciplinares, interdisciplinares e
transdisciplinares por natureza, as Ciências da Informação,
Comunicação e Computação e suas áreas de conhecimentos têm, na mediação, a sua melhor prática. Em vista disso,
nossas reflexões voltam-se às dimensões pragmáticas, para
pessoas e coisas na sociedade futura, aqui caracterizada pela
economia digital.
A cada dia, faz-se mais perceptível a passagem do capitalismo tradicional ou rígido, do início do século XX, no estilo Fordismo, para o capitalismo pós-industrial, focado no
consumidor, na fluidez das novas relações sociais e nas estruturas da nova sociedade, com forte apoio das Tecnologias
da Informação e Comunicação – TIC. Ou, dito de outro modo,
Baseado em um artigo de Medeiros Neto, B; Marques, M; Peres, M. Comunicação, Informação e Computação: experiências interdisciplinares no ensino, pesquisa e extensão”, publicado e apresentado no Seminario Hispano-Brasileño de
Investigación en Información, Documentación y Sociedad. Universidad Complutense de Madrid, 2016
26
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uma passagem da modernidade sólida para a líquida, visível neste início de novo século, como defende o sociólogo
Zygmunt Bauman (2001). Para o autor, as mudanças cultural,
social, econômica e política esperadas, i.e., a passagem da
modernidade sólida à liquida “pode vir a ser um ponto de inflexão mais radical e rico do que o advento mesmo do capitalismo e da modernidade”. Alguns conceitos já marcam estes
novos tempos, como os indicadores expressos pela pesquisa
Gerações Interativas e Juventude Conectada, de Brasilina Passarelli (2014), da Escola do Futuro/USP.
Essa referida sociedade denominada de modernidade
líquida ou fluída, também alcunhada por outros autores de
pós-moderna, última modernidade, hipermoderna ou apenas hiper, é marcada pela comunicação ubíqua, expansão da
mobilidade das redes on-line, aumento crescente do número
de dispositivos móveis e a promissora conexão das “coisas”
pela Internet (IoT), mesmos nos países que apresentam carências básicas. Como consequência, volta-se a evidenciar a
necessidade de investigações e pesquisas que aprofundem
nesse complexo ambiente híbrido, fluído e convergente.
Fora a promoção de uma acelerada convergência dos
meios de comunicação e ciências e campos afins, os dispositivos de acessos acentuam-se e universalizam-se, tornando até
compulsório o envolvimento de uma sociedade conectada.
Os usos das TIC abarcam o cotidiano mais trivial do
indivíduo, por vezes acelerando-o. Estão presentes desafios como ter competência computacional frente a um caixa automático independente (fora da agência), ou frente a
um terminal de transporte, ou ser capaz de fazer sozinho o
seu check-in em um aeroporto ou estação de trem. Portanto,
deve-se acreditar que pessoas em estado de vulnerabilidade,
nos países em desenvolvimento, têm na apropriação das TIC
uma alternativa viável de crescimento cognitivo e ganho de
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habilidades para os desafios das novas mídias da comunicação. Restaria saber, todavia, se a melhoria do seu bem-estar,
saúde e educação estaria assegurada e se a participação democrática seria a consequência última pós-inclusão digital e
informacional dos anteriormente excluídos (CASTELLS et al.,
2007; MEDEIROS NETO, 2012).
Nesse novo contexto, os microcomputadores aumentaram a capacidade de computação de dados e textos, e a Internet levou a informação e o conhecimento para mais perto
das pessoas, seja as suas casas ou ao trabalho, seja por meio
do fio de cobre ou, depois, pela fibra ótica. Espera-se que, em
pouco tempo, a universalização dos celulares e a presença
da rede permitam ao usuário, de qualquer lugar, a qualquer
hora, de qualquer dispositivo, ter acesso a sistemas de informação e a serviços de acesso a fontes e bases de referências.
Essa é uma das preocupações da Ciência da Informação.
A ubiquidade na computação afeta a cognição, produz
repercussões cruciais na educação e permite novas maneiras de processar culturas. Também, as relações sociais, com
suporte na Computação, levam a novos hábitos mentais no
cotidiano do cidadão, que é compulsoriamente desafiado a
aprender, ao longo da vida. Por fim, sistemas educacionais
são colocados em uma situação desconfortável, posto que,
em certos contextos, não estão prontos para mudanças.

5.2 O DISPOSITIVO MÓVEL COMO FATOR PARA
INTERDISCIPLINARIDADE
A Internet vai se tornando o principal meio para permitir o acesso à informação e ao conhecimento, efetivando-se
como a ponte para chegar aos serviços de forma mais ampla, como esperam os protagonistas da Web Semântica (LÉVY,
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2014). Portanto, a disponibilização e o acesso à informação
para população deve ser uma questão de política de estado, consideradas a governança e a regulação. Por exemplo, o
marco regulatório da Internet em cada país passa a ser fundamental para a exploração do mercado pelos provedores e
prestadores de serviços, resguardando-se os mínimos direitos do cidadão (MEDEIROS NETO, 2012, p. 27). As questões
que surgem da presença da Internet referem-se ao campo
da interdisciplinaridade, principalmente, entre Informação,
Comunicação e Computação.
Outra característica da sociedade desta segunda década do século XXI é a presença de dispositivos tecnológicos
nas mãos das pessoas, em especial, aqueles artefatos que facilitam a comunicação, as relações interpessoais, os acessos
às informações e aos serviços disponibilizados pelos mercados, governos e organizações. Fica uma certeza quase academicamente unânime: os dispositivos móveis são fatores para
interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade.
O uso das facilidades de telecomunicações para tráfego de voz é cada vez menor, em comparação com as dedicadas à dados, imagens, vídeos e sons, que, na maioria das
vezes, saturam as redes. Assiste-se à confirmação do computador como o novo habitat da escrita. Nas palavras de
Santaella (2013):
A não linearidade é uma propriedade do mundo digital e a chave-mestra para a descontinuidade se chama hiperlink, quer dizer, a conexão entre dois pontos
no espaço digital, um conector especial que aponta
para outras informações disponíveis e que é o capacitador essencial do hipertexto.

As TIC, principalmente o acesso e o uso da Internet, foram consideradas, nos últimos 20 (vinte) anos, como
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promotoras de desenvolvimento econômico e social, em países em desenvolvimento, e de benefícios políticos e de bem-estar para o cidadão, nos países desenvolvidos, possibilitando, sob certas circunstâncias, o alcance da cidadania plena.

5.3 MEDIANDO A MULTIDISCIPLINARIDADE, A
INTERDISCIPLINARIDADE E A TRANSDISCIPLINARIDADE
Entende-se, aqui, mediação como uma ação que está
além da atuação na qualidade de mediador de um processo
de literacia digital, por exemplo. As ações se fazem de forma indireta ou direta, como as que aconteceram nas regiões
administrativas do Distrito Federal. A mediação, no sentido
que buscamos veicular, deve supostamente levar à resultados e, como a entendem alguns autores, engloba a tradução;
a transformação; certas modificações e, mesmo, distorções
dos significados dos elementos do processo.

Figura 5.1 – Cronologia de ações e projetos no Paranoá/DF (Timeline)
Fonte: Elaborado pelo autor, 2014.
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Quanto às convergências que ocorrem entre outras
áreas, pode-se expor isso com base na formulação de 3 (três)
proposições:
i.

A primeira proposição, na linha da multidisciplinaridade, diz que a História, a Economia e as Ciências Políticas estão, a cada dia, mais mediadas
pela tecnologia digital e pelas TIC. O mesmo se
observa com relação às aplicações da cultura, à
percepção de mundo e de identidade. Essa ideia
deve ficar mais perceptível com o passar dos anos,
com nitidez aumentada, no final desta década, especialmente nos países ditos desenvolvidos e nos
grandes centros dos países em desenvolvimento
(LEMOS; LEVY, 2010, SANTELLA, 2013).

ii.

A segunda proposição, com base em pressupostos como a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, propõe que os campos de conhecimento como as engenharias e ciências como a
Física, a Biologia, a Psicologia, a Antropologia e
as Neurociências tendem se a convergir. Os referidos pressupostos nasceram com os conceitos
de Informação e de Comunicação e foram consolidados nos anos 40 e 50. A proposição que se
refere a ter as Ciências de Informação e Comunicação e de Computação como suporte, vai ficando no passado, e sim que elas busquem a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, e
não apenas a multidisciplinaridade (MARQUES,
MEDEIROS NETO, 2016).

iii.

Ainda no campo das especulações, a terceira
proposição olha a convergência da Ciência da In103
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formação e das Ciências da Comunicação como
resultado natural dos contextos que se formam
a médio prazo, e já aceito pelas agências de fomentos, e.g., Capes/Mec. Com isso, a Ciência da
Computação vai se firmando como a terceira
componente do grupo de base de convergência
(MARQUES; MEDEIROS NETO, 2016).

5.4 A COGNIÇÃO NA IDADE DIGITAL JUNTO COM A CULTURA
Na perspectiva de Santaella (2013), a Cognição na Idade Digital juntamente com a Cultura, em especial a digital, associadas à Educação, levam à aprendizagem contínua e à comunicação ubíqua. A ecologia midiática hipermóvel e ubíqua
afeta, sobretudo, a cognição humana além de ter implicações
econômicas e políticas decorrentes das profundas transformações culturais que elicia. Na ficção apontada por filmes
como o pioneiro “2001: Uma Odisseia no Espaço” (1968), de
Stanley Kubrick, o diálogo com as máquinas está presente.
E em “Matrix” (1999), no qual a personagem principal Neo,
fica aprisionada a uma realidade virtual criada pelas máquinas. E em outros como “Eu, Robô” (2004), fica fortalecida a
temática das máquinas que aprendem sozinhas27. A realidade hoje ocupa parte da ficção, e cada vez mais, as máquinas
inteligentes alterarão este cenário em que a opacidade entre
seres humanos e computadores (robôs) vai reduzindo com a
Web Semântica e a Inteligência Artificial.
Como a Inteligência Artificial Vai Afetar sua Vida? Nunca se falou tanto sobre
robôs, realidade virtual, realidade aumentada, algoritmos, assistentes pessoais,
chatbots, machine learning, deep learning, reinforcement learning, natural language processing, computer vision, image recognition e outras tecnologias que, combinadas, irão estabelecer uma nova era na interação entre os humanos e suas (velhas e novas) invenções. Blog do Omarson: https://omarsoncosta.wordpress.com/
27
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A Cultura da Informação não é algo que se obtenha
só com o estabelecimento de políticas e ações; é algo mais
profundo, requerendo uma evolução da sociedade. A Cultura da Informação é entendida como um pré-requisito para a
integração da cidadania à sociedade. Cuevas-Cerveró et al.
(2014) define a Cultura da Informação como um conjunto de
valores, atitudes, comportamentos, conhecimentos e habilidades que não somente conduzem, a um uso inteligente da
informação externa, mas também contribui para a difusão e
o uso adequado da informação, tanto externa como internamente, produzida ou reconfigurada por si mesma. Trata-se de
uma cultura de troca e enriquecimento coletivo da cidadania,
que se encontra na intersecção das Ciências da Informação,
da Comunicação, da Educação e da Computação.
Embora as expressões computação ubíqua, computação pervasiva e computação móvel sejam usadas como sinônimos, elas são conceitualmente diferentes e empregam
distintas ideias de organizações e distintos gerenciamentos
de serviços. A ubiquidade na computação significa uma atividade que “pode ser transportada para qualquer lugar a qualquer hora”; computação pervasiva “significa que o computador está embarcado no ambiente de forma invisível para o
usuário” (SANTAELLA, 2013, pág. 17). Entretanto, a computação ubíqua colhe os benefícios dos avanços da computação
móvel e da computação pervasiva.
Ainda no campo das especulações, isso faz emergir
uma terceira proposição, onde se antevê a convergência das
Ciência da Informação28, da Comunicação29 e da Computação;
28
La confluencia entre la hermenéutica, la teoría de sistemas y la técnica digital
ofrece, a mi modo de ver, una oportunidad para pensar una ciencia de la información diferente a la tradicional centrada en las técnicas del information retrieval
(CAPURRO,2010).
29
El sistema comunicacional creado por Internet cuestiona la estructura jerárquica
de los medios de comunicación de masas vigentes hasta fines del siglo XX con sus
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convergência essa considerada por alguns como natural pelo
fato de ela ser assimilada, com maior facilidade, pelos mais
jovens, o que não é sempre verdade para os de mais idade.
A evolução dos modelos de comunicação aconteceu
rapidamente para dar conta de representar a comunicação da
prestação de serviços aos usuários com base em sistemas de
informação inteligentes. Os serviços inteligentes, mais que
outros, são utilizadores potenciais de TIC e devem unificar
e fortalecer saberes como a Web 3.0, favorecendo a ubiquidade, o hibridismo e a mobilidade. A Ciência da Informação
e a Comunicação vão agregando, compulsoriamente, o uso
da mais alta tecnologia para dar conta da sua tarefa de tratar
o crescimento vertiginoso da informação e da comunicação
(SANTAELLA, 2013, p.97).

5.5 O DESDOBRAMENTO DAS TRÊS ÁREAS DE
CONHECIMENTO NA VIDA DAS PESSOAS
Fala-se que os protagonismos deste início de século
dizem respeito à revolução informacional e das mídias comunicacionais, à busca da representatividade política, e à
pressão por serviços básicos, que não são acessíveis a todos.
Afinal, quais sentimentos ou percepções levam muitas pessoas juntas às ruas? Os jornais noticiam que são questões
relacionadas aos problemas do insatisfatório provimento de
serviços de responsabilidade dos Estados: saúde, educação e
segurança, basicamente. O próprio exercício de cidadania e a
descoberta de uma nova forma de se fazer representar e de
lutar por melhores condições e bem-estar seriam possíveis
motivadores das reinvindicações (CASTELLS, 2013).
monopolios de diseminación de mensajes y mensajeros. Rafael Capurro. Institut für
Digitale Ethik (IDE), Hochschule der Medien Stuttgart International Center for Information Ethics (ICIE).
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Os movimentos sociais recentes ganharam amplitude
e força, graças ao suporte das tecnologias computacionais
e das TIC, seja pela fácil interatividade ou pela fácil mobilização de participantes cheios de indignação e esperança
nas redes sociais; uma realidade que se apresenta um pouco diferente dos movimentos dos estudantes franceses, de
1968, e fogem dos modelos tradicionais de luta de classe
operária da Europa e das Américas do século passado. Aos
movimentos reivindicatórios por serviços de melhor qualidade agregam-se grupos com interesses e preocupações
em comum, para abrigar novas causas políticas, ambientais,
ecológicas, de diretos humanos, educacionais e artístico-culturais (CASTELLS, 2013).
O fato é que, nos últimos 4 (quatro) anos, houve manifestações e movimentos sociais em três continentes. No Brasil,
isso aconteceu, mais fortemente, em junho de 2013, sendo os
movimentos geralmente organizados com apoio das redes sociais e de outros meios da Internet, associadamente às mídias
tradicionais (TV, rádios e jornais). Mundialmente, essas manifestações evidenciaram as questões contemporâneas das sociedades ocidentais formadas por pessoas focadas em suas
necessidades cotidianas não atendidas e em busca do sentido
de justiça social e econômica (CASTELLS, 2013).
Houve várias leituras dos cientistas e políticos, quer
de direita quer de esquerda, a respeito das reivindicações,
mas essas visões tinham como denominadores comuns (i) o
anseio por novas formas de fazer política; (ii) a falta ou baixa qualidade de serviços públicos e (iii) a pouca eficiência
e representatividade de Estados ausentes no papel regulador de prestadores de serviços privados. Vale destacar que
nos cartazes e nas palavras de ordem destacavam-se textos
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equivalentes a: “a saúde não funciona”, “a cidade não tem
mobilidade”, ou “a classe política está insensível às demandas do cidadão”. Em relação aos consumidores, ressaltam-se
as reclamações relativas a serviços, tais como: “ao alto custo dos planos de saúde privada “, “ao custo dos serviços de
telefonia móveis e Internet”, “às deficiências das empresas
prestadoras de serviços de transportes”, “aos lucros volumosos dos bancos”, “ao desemprego na Europa” e “à falta de
mão-de-obra qualificada na América Latina e no Caribe”.
As análises publicadas alusivas aos movimentos apresentaram-se segmentadas e superficiais, focando apenas nas
reivindicações das pessoas que foram para as ruas reclamar
de tudo. Revelou-se assim a incapacidade de o Estado olhar o
indivíduo na sua totalidade e sob um novo contexto. Embora
a inclusão digital e o e-gov, como políticas públicas, já não
estejam sendo cobrados com ênfase como foram há 10 anos,
o e-gov e a ciberdemocracia (e-cidadania) ainda “são as duas
faces de uma mesma moeda e, sem o acesso à rede, é o próprio direito à cidadania que está sendo negado à maior parte
da população“ (BECKER, 2009, p. 163).
As manifestações, nos países em regimes democráticos da América do Sul, gravitaram em torno de questões de
demandas da sociedade por serviços; questões essas para
as quais o Estado não tem grandes respostas, a não ser as
respostas inerentes à forma como ele continua atuando, i.e.,
do mesmo modo como o fazia no século passado. Nos países
em regime de exceção democrática, os movimentos tiveram
seus principais focos na busca dos direitos do cidadão e na
participação política, uma vez que o Estado, pouco eficiente,
ainda está compartilhado ou departamentalizado, trabalhando com segmentos estanques que não interagem diretamente com a população.
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5.6 CIBERDERMOCRACIA E GOVERNO DIGITAL
Com base nas percepções oriundas da leitura dos movimentos sociais recentes, logo percebe-se que a e-cidadania
deve aumentar a sua abrangência, de local para nacional
ou, até mesmo, internacional, pois o direito à informação e
à comunicação perpassa quase todos os territórios, ou melhor, atinge o que se convencionou chamar de territórios informacionais. As ações ou movimentos no ciberespaço e a
prática da ciberdemocracia, como as reivindicações sociais,
se diferenciam de ações anteriores, posto que seus objetivos eram sempre imediatistas. Hoje, veem-se movimentos
mais diversos e menos pragmáticos. Existem pequenos grupos que lutam por objetivos bastante singulares e exóticos
(SANTAELLA, 2013, p. 103).
A essa altura, poder-se-ia perguntar em relação aos desafios que se apresentam à governança eletrônica: Como os
governos devem assumir a nova relação de autoridade sobre
os sujeitos? E porque a autoridade está diminuindo para uma
relação de prestação de serviços aos cidadãos? Qual a razão
de os governos terem cada vez mais deveres para prestar contas em oposição à assunção de uma gerência proposicional?
Não existem respostas prontas para essas perguntas,
pelo contrário, existem mais questões na cabeça do cidadão
consciente e crítico. As reivindicações estão vindo de todas
as partes: dos pobres, com da maioria dos votos; da classe
média, com sua grande força de manifestação e dos ricos, com
seu poder econômico. Não temos dúvidas que a alteração
desse quadro de governança tutelada é proporcional à contribuição de programas e projetos que se multiplicam para
permitir a presença de dispositivos móveis nas mãos de mais
pessoas, o uso das TIC, o acesso à Internet e à informação.
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No entanto, o conhecimento do uso da informação e
as melhores práticas logísticas de países desenvolvidos da
Europa e da América do Norte terminam por servir como
métrica (benchmark) para as reivindicações de cidadãos
latino-americanos. Fenômeno estimulado pela contínua insistência de os governos dos países em desenvolvimento abaixo do Equador manterem burocracias resistentes às reformas
profundas de seus modelos de práticas políticas, perpetuando
uma conjuntura de desigualdades sociais em que os direitos
dos cidadãos são tutelados pelas elites e pelo poder econômico (SORJ, 2007). O fato é que os custos das transações eletrônicas e demais serviços dos países da América Latina não
declinam devido à baixa eficiência operacional dos agentes
públicos, à gestão ineficaz dos agentes econômicos, à baixa
qualificação da mão-de-obra e ao pouco uso de TI na logística desses procedimentos (CASTELLS, 2013).

5.7 AS PERSPECTIVAS DA DESEJADA INTERDISCIPLINARIDADE
O certo é que nossas vidas transitam de uma sociedade
industrial para uma sociedade do futuro com predominância
de serviços; passando, evidentemente, pelo surgimento da
informação em massa em repositórios.
As ciências (Informação, e Comunicação e Computação) e suas áreas de conhecimentos, além de serem multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, têm na
mediação a sua melhor prática. Mas é na interdisciplinaridade, que as perspectivas se direcionam, uma vez que os meios
e os fins favorecem isso, vejam porque:
i.

Suporte computacional em nuvem;
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ii.

Crescimento do fluxo informacional em todos
segmentos populacionais;

iii.

Crescimento exponencial de usuários de dispositivos móveis;

iv.

Aprendizado permanente dentro e fora das escolas;

v.

Comunicação ubíqua;

vi.

Convergência das mídias e transmídias (voz, texto, imagem, som e vídeos), e;

vii.

Formação da inteligência coletiva, quase sempre indo do singular e homogêneo para o geral e
heterogêneo.

Figura 5.2 – Interdisciplinaridade das ciências que
se integram por conta de um objeto de pesquisa ou projeto
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

5.8 COMUNICAÇÃO UBÍQUA NA PERSPECTIVA DOS
SERVIÇOS
Na visão de Santaella (2010, 2013) – em seu breve
panorama da convivência do pós-humano, quando fala do
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hibridismo homem-máquina –, o processo será mais que a
apropriação da tecnologia pelo indivíduo, podendo alcançar maiores patamares atingindo até uma imbricação (de difícil identificação das partes originárias). A computação em
nuvem, entendida como o fornecimento de recursos de computação à distância, via Internet, é uma tendência que fortalece a chegada da Web 3.0, mas isso acontece a passos lentos
e por diversos caminhos diferentes (LÉVY, 2014).
O mundo empresarial aos poucos adota a computação
em nuvem e os arranjos econômicos correm para oferecer esses serviços. Mas, por que isso é significativo? Simplesmente,
porque os serviços de informação e comunicação são a cada
dia mais mediados pela tecnologia digital e a computação
em nuvem constitui um segmento das TIC pronto a facilitar a
prestação deste serviço em conjunto. Podem-se citar outros
serviços como os financeiros, a instrumentalização médica e
de saúde; a participação na democracia e a política representativa, dentre outros. Com o desenvolvimento tecnológico e
a inovação, a lista vai crescendo em soluções que ganham
usuários com a mediação de um ou outro segmento das TIC,
favorecidos por hibridismo, convergência e mobilidade.
Por outro lado, quando discutimos se o melhor é usar
ferramentas de computação em nuvem como o DropBox ou
o Google Drive, não questionamos o armazenamento e/ou o
processamento de dados, mas sim a melhor prestação de serviços e a facilidade de uso das ferramentas, sejam estas usadas para dados pessoais ou para um projeto complexo. Como
pano de fundo, o acesso via Internet permanece aumentando, e sua viabilidade sendo favorecida pela existência de redes inteligentes (Smart Network e Smart Grids) no ambiente
virtual (SANTAELLA, 2013, p. 43). O mais comum “será extrapolar a habilidade das ferramentas típicas do software de
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dados”. Com o passar desta década, no entanto, antevê-se
que o serviço pode ser fornecido sem levar em conta a localização de qualquer cliente. Hoje, equipado de navegador
Web com ligação à Internet, por meio da nuvem, os usuários
têm acesso aos serviços de qualquer lugar, a qualquer hora, e
a partir de diversos dispositivos.
Outra tendência para indivíduos, comunidades e organizações será pagar apenas pelos serviços que usam, e não
o ônus do rateio das estruturas que lhes oferecem serviços.
O fato é que, desse modo, substitui-se o costumeiro instituto
da propriedade (o meu data center, a minha rede) para simples aluguel de bens para uso temporário.
Esses tipos de concepções e seus comportamentos
decorrentes, que aos poucos irão ganhar espaço em outras
partes da economia, já são amplamente abraçados pelos
usuários domésticos e por pequenas empresas de telecomunicações e de Tecnologia da Informação. A meta parece
ser buscar oferecer serviços diretamente aos usuários e,
consequentemente, aumentar a possibilidade de utilização
da Web, de rede de computadores e de acessar informações
depositadas nas grandes bases de dados, consolidando, na
prática, o conceito de inteligência coletiva de Lévy (2014).

5.9 QUAL O FUTURO DO APRENDIZADO MÓVEL NA
EDUCAÇÃO
Santaella (2013) também foca nas repercussões dos
processos de comunicação ubíqua, na cultura e na educação
para afirmar que eles realizam suas tarefas em situações fluídas, em múltiplas camadas, como também nos deslocamentos espaços-temporais efetuados pelo indivíduo e não apenas
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no interior das redes. E volta-se à perspectiva do aluno e do
professor na nova sociedade de alta mobilidade, para tentar
responder à pergunta: Qual o futuro do aprendizado móvel
na educação?
Ally e Prieto-Blázquez (2014, p. 145) falam que o modelo educacional atual está desatualizado porque foi desenvolvido antes do advento das TIC. O modelo atual, baseado
em uma relação face-a-face, em sala de aula, é orientado no
sentido de educar um determinado segmento da população.
Além disso, futuros professores estão sendo treinados para
atuar no atual modelo de educação. A Figura 5.3 representa
isso, mesmo nas áreas carentes de recursos de TIC. Portanto,
eles irão continuar a usar esse modelo quando se tornarem
professores. A formação de professores deve ser reinventada
preparando-os para o sistema educacional baseado nas novas tecnologias.

Figura 5.3 – O modelo atual, baseado na relação face-a-face foi
quebrado pela presença do terceiro ator, o computador conectado
Fonte: Acervo do autor, 2014
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O que aponto para o futuro, em termos de sociedade,
é um melhor acesso e uso da informação; o aproveitamento
da ubiquidade; da convergência da comunicação; da presença do poder de cálculo da computação e da possibilidade do
conhecimento ampliado e disponível para todos as classes
da sociedade com a consequente subjugação dos excluídos
desses conhecimentos. A dúvida é: isso tudo será apenas um
pano de fundo ou a função central para formulação de políticas públicas?

5.10 A LINGUAGEM ALGORÍTMICA
Estamos agora no início de uma quarta revolução onde
uma infoesfera interconectada e onipresente é repleta de
símbolos, ou seja, dados de todos os tipos (texto, música, voz,
imagens, programas, etc.) que estão sendo transformados
automaticamente por algoritmos. Com a democratização da
análise de megadados, as próximas gerações verão o advento
de uma nova revolução científica. Porém, desta vez será nas
Ciências Sociais e Humanas. As novas Ciências Humanas serão baseadas na riqueza de dados produzidos por comunidades humanas e em um crescente poder da computação. Isso
levará à inteligência coletiva reflexiva, onde as pessoas vão
se apropriar da análise de dados e onde os sujeitos e objetos
de conhecimento serão as próprias comunidades humanas.
No ambiente de algoritmos, a comunicação torna-se
uma colaboração entre pares para criar, categorizar, criticar,
organizar, ler, promover e analisar os dados por meio de ferramentas algorítmicas. Não há mais nenhuma autoridade
transcendente e é por isso que o pensamento crítico e a responsabilidade são tão importantes de serem desenvolvidos.
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Mesmo que as pessoas dialoguem e falem umas com as outras, o principal canal de comunicação é a própria memória
comum, uma memória que todos transformam e exploram.
Em outras palavras: as habilidades em análise de dados estão
no cerne da nova alfabetização algorítmica.
Domenico de Masi (2013) retrata este contexto sob sua
perspectiva e aponta, como requisito para uma nova cidadania meritória, a competência em Informação, Computação e
Comunicação. Para ele, no plano social, apresenta-se a necessidade de superar, através da meritocracia e da igualdade
de oportunidades, uma possível reconfiguração das tradicionais democracias ocidentais, freando os grupos de interesse
e equilibrando o egoísmo liberal e o materialismo marxista.
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6

ATIVISMO, CIDADANIA E OS SERVIÇOS
PÚBLICOS ENQUANTO DIREITOS SOCIAIS30

6.1 O NASCIMENTO DA CIDADANIA
A partir do século XX, ressurgem com vigor as questões relativas à cidadania, principalmente, em virtude do aumento do sentido da concepção de justiça social e de direito
social provocados pelo fluxo informacional entre pessoas de
todo o mundo. Pedro Demo (1995) fala na maior conquista
do final do último século: o reconhecimento de que “a cidadania perfaz o componente mais fundamental do desenvolvimento, reservando para o mercado a função indispensável
de meio”. Como fator essencial para o progresso, a cidadania
pode ser pensada como competência humana para levar o
sujeito a fazer sua própria história e manter-se coletivamente organizado.
O conceito de cidadania tem recebido atenção de várias correntes de pensamentos, entretanto, permanece a sua
dupla origem, de concepção grega e de concepção romana.

30
Baseado na publicação do autor: From Information Society to Community
Service: The Birth of E-Citizenship. In PASSARELLI, B.; STRAUBHAAR. J.; CUEVASCERVERÓ, A. Em Comparative Approaches to the Digital Age Revolution in Europe
and the Americas. Hershey, USA. IGI Global. 2015.
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Essas concepções foram modificadas ao longo da história.
Às vezes, na trajetória do conceito criaram-se questionamentos e mesmo confusões, seja pelas novas escolas acadêmicas
ou por influências permanentes de movimentos políticos,
culturais e sociais. Esse conceito deve continuar evoluindo
conforme fatores internos e externos de uma comunidade alterem as relações entre pessoas, organizações e sociedades.
O termo cidadania, que tem renovado o seu significado desde os anos 90, tem evoluído e incrementado sua carga
semântica, à proporção que a tecnologia avança e os movimentos sociais ganham força. A cidadania implica um reconhecimento social e jurídico a partir do qual uma pessoa tem
direitos e deveres que lhe vinculam a uma comunidade e uma
sociedade (CUEVAS-CERVERÓ; MARQUES; & PAIXÃO, 2014).
Os cidadãos são sujeitos essencialmente em um marco político. Esta peculiaridade, pensava Aristóteles,
nos humaniza, o homem é um animal político, um ser
com capacidade para raciocinar e expressar-se verbalmente, que só pode alcançar a felicidade e a perfeição
intelectual no marco de uma comunidade política, ser
cidadão era a máxima aspiração do ser humano, o mais
elevado que o homem poderia chegar a ser.

De uma maneira simples, o conceito é entendido como
a autoconstrução do sujeito social, enquanto partícipe da esfera de vida pública, entendida como inserção civil do indivíduo na polêmica em torno do que é melhor para a sociedade como um todo, incluindo outros seres que não humanos.
Logo, justificam-se as buscas de sentido em torno da cidadania para áreas também difusas como: aquecimento solar,
meio ambiente, biomas etc. A cidadania é exercida simetricamente em termos de indivíduos, com ressalvas às diferenças,
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que implicam tratamentos compensatórios, e.g., como ocorre
em relação a minorias como os portadores de deficiências físicas. O indivíduo necessita construir seu espaço de modo participativo em negociando suas demandas nos espaços públicos.
Nessa participação e intercâmbio, a educação é essencial; uma
educação que ajude o ser humano a desenvolver uma consciência ativa e crítica para enfrentar os desafios de seu tempo.
A Figura 6.1 retrata o trabalho voluntário de um universitário
do Departamento de Ciência da Computação/UnB.

Figura 6.1 – Um jovem universitário faz trabalho
voluntário no telecentro do CEDEP/Paranoá/DF.
Fonte: Acervo do autor, 2015.

A cidadania não é algo inato ao ser humano, muito pelo
contrário, trata-se de conquistas históricas associadas a lutas
pelo reconhecimento de direitos. Os conceitos de cidadania
e o de alfabetização vão-se construindo historicamente, enriquecendo-se ou empobrecendo-se e, às vezes, sob certas
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circunstâncias, não evoluindo adequadamente (CUEVAS-CERVERÓ et al., 2014).

6.2 AS CONQUISTAS DOS DIREITOS CIVIS, POLÍTICOS E
SOCIAIS
A respeito da conceituação de cidadania, um assunto
complexo e polêmico, não se espera muitas convergências.
No entanto, existiu no passado, por um bom período, um relativo consenso quanto às asserções de direitos formuladas
por Marshall (1967, p. 63), para quem a cidadania estava
apoiada nas dimensões dos direitos. O conceito de cidadania,
abordado sob a ótica do Direito, passou a ser composto de três
dimensões principais: a dimensão civil, a política e a social,
mas isto recentemente foi revisado. Nesta segunda década do
século XXI, o leque abre-se mais para incluir outras novas categorias, tais como a cidadania econômica e a intercultural.
Os diretos civis são direitos fundamentais à vida, à
liberdade individual, à liberdade de ir e vir, à liberdade de
imprensa, de pensamento e fé, ao direito à propriedade, à
igualdade de todos perante a lei, ao direito de celebrar contratos válidos e, finalmente, ao direito à justiça. Por exemplo,
continuam a ser aspirações de movimentos reivindicatórios,
na maioria dos países em desenvolvimento, as liberdades civis de ir e vir e manifestar-se publicamente. Talvez esses anseios sejam frutos das restrições e desigualdades impostas
por regimes totalitários (CASTELLS et al., 2007).
Ao passo que os direitos políticos se referem ao direito
de participar no exercício do poder político, i.e., à participação do cidadão na atividade política da sociedade e ao direito ao voto. O exercício do direito político, também, significa
120
Benedito Medeiros Neto

participar como membro de algum organismo do poder político. Tais desejos levaram os movimentos, nos últimos anos,
em diversos lugares do mundo, de forma diferenciada, a contarem com forte presença e suporte das TIC. Exemplos são os
países africanos, árabes, os da América Latina e, mais recentemente, os países asiáticos.
Os direitos sociais incluem tudo que vai desde o direito a um mínimo bem-estar econômico e à segurança, ao
direito de participar, por completo, na herança social e levar
a vida de um ser civilizado de acordo com os valores que prevalecerem na sociedade à qual está vinculado. De forma mais
direta, os direitos sociais se referem a tudo o que vai desde o
direito a um mínimo de bem-estar econômico até à segurança pessoal e patrimonial.
O fato é que esses direitos evoluíram e baseados, também, na ideia de justiça social, incluem, entre outros, o direito à educação, ao trabalho, a salário justo, à saúde, e à aposentadoria. Esse último direito é algo mais ligado ao receio
dos cidadãos do primeiro mundo, como resultado da crise
econômica instalada nos anos 2008 e 2009, que ameaçou
suas conquistas e promoveu redução do seu poder aquisitivo
(MARSHALL, 1967; MALLMANN & MORIGI, 2011).
As propostas de novos direitos ficam também atreladas ao acesso à informação e às novas facilidades de comunicação, além das condições de contorno como afirma Cortina,
(2005, p. 27): “entende-se que a realidade da cidadania, o
fato de se saber e de se sentir cidadão de uma comunidade, pode motivar os indivíduos a trabalhar por ela”. A autora
reforça que a questão de educar na cidadania é aprender a
construir um mundo juntos, i.e., há a necessidade da presença do educar para a constituição da cidadania.
Até algumas décadas atrás, um indivíduo que tivesse
a garantia, ao mesmo tempo, dos três conjuntos de direitos
121
O cidadão contemporâneo frente às tecnologias da informação e comunicação

citados, gozaria em tese de uma cidadania plena. No entanto, tais direitos já eram quase impossíveis de existir na sua
plenitude e o fato é que, com o tempo, eles se remodelaram
com as mudanças sociais, políticas e, mais recentemente, por
influências econômicas e tecnológicas tornando o acesso a
eles mais complexo; direitos esses que continuam a ser metas longe de serem alcançadas em muitas partes do mundo,
haja vista as Américas Latina e Central, com seus fortes contrastes entre direitos e deveres de seus cidadãos.
Samek e López (2011) revisam a classificação dos direitos enquadrando a inclusão digital como um direito humano
de última geração, derivado dos direitos originados pelas TIC.
Defendem a inclusão digital como um dos direitos humanos
emergentes do século XXI e consideram-na um novo direito estreitamente ligado ao conjunto dos direitos humanos já
existentes, mas em contínua expansão. Bustamante (2007;
2010) defende a necessidade de se estabelecer alguns direitos humanos de quarta geração que se amoldem às mudanças que se originaram nas TIC e se integrem aos direitos de
gerações anteriores.

6.3 UM CONCEITO DE E-CIDADANIA
Já foi comentado que as nossas relações na sociedade
contemporânea, nesta segunda década do século XXI, serão
marcadas pelas mediações das TIC, seja no nível das mudanças reais promovidas por elas, seja no nível do reconhecimento de sua capacidade de propiciar meios para chegar-se
ao exercício da cidadania (BECKER, 2009). Sob essa ótica,
emerge um novo conceito de cidadania, desejada e apoiada pela interatividade em rede, pela garantia de expressão
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para todos, pela transparência da informação pública31, pela
transcendência virtual dos aspectos territoriais e pelos movimentos culturais locais e mundiais.
Em nossa sociedade atual, faz-se necessário reformular esse conceito de cidadania, considerando essa nova perspectiva. Essa revisão é essencial em razão de muitos fatores
associados ao próprio modelo de vida da sociedade na qual
adentramos. Um desses fatores, uma democracia mais participativa, baseada no princípio de que as pessoas são afetadas por uma decisão, deve substituir a democracia representativa como conhecemos hoje. O fato é que os cidadãos
querem fazer parte do processo de tomada de decisão, o que
até agora os meios não lhes permitiram. Por exemplo, os aspectos negativos da globalização da economia, a perda de direitos associados às crises da economia mundial e a presença de desigualdades crescentes em segmentos significativos
de nossa vida podem gerar ou aumentar a injustiça social e
provocar uma maior propensão a insatisfação das pessoas
(CUEVAS-CERVERÓ et al., 2014).
A cidadania acolhe uns e exclui outros. Assim como
ocorria na antiga polis, os que estão dentro do círculo conceitual têm direitos. Entretanto os que estão de fora ou à margem
desse círculo inclusivo não detêm o mesmo status de cidadania. Assim como os escravos da democracia ateniense, os “novos excluídos” não são cidadãos e, portanto, não têm os mesmos direitos dos primeiros (CUEVAS-CERVERÓ, et al., 2014).
Lei de Acesso à Informação - LAI. A Lei 12.527/2011 regulamenta o direito
constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor
em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa,
física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades. http://www.acessoainformacao.gov.br/
assuntos/conheca-seu-direito/a-lei-de-acesso-a-informacao.
31
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Pode-se aqui destacar o impacto político da Internet
que, ao descentralizar os sistemas de comunicação e de informação, fez do novo cidadão não somente um consumidor.
O Brasil destaca-se no cenário mundial com o conhecido
Marco Civil da Internet: Lei 12.965, de 23 de abril de 2014.
Essa lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres
para o uso da Internet no Brasil e determina as diretrizes para
atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria. O artigo 2º do Marco Civil da
Internet estabelece que o uso dessa facilidade no Brasil tem
como fundamento o respeito à liberdade de expressão32.
O cidadão que emerge das redes sociais, do uso intensivo da informação e da Internet no seu dia a dia, não é apenas um consumidor, depois de superar a barreira da exclusão digital, mas igualmente um produtor33 de informação e
controlador do seu meio de comunicação. Isso contrasta com
as possibilidades precedentes das tecnologias ditas tradicionais, que por natureza são excludentes, posto que poucos
produzem a informação, e a maioria a consome passivamente (SOARES, 2002).
Para Bustamante (2010), podem coexistir dois cenários contrapostos:
i.

A hipocidadania digital, ou supressão paulatina
da consciência cidadã, que implica o uso superficial das TIC e o aumento do controle social,
produto da expansão da informática, através de

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
Entende-se usuário considerando a acepção de prosumer, um termo original
inglês que provém da junção de producer (produtor) com consumer (consumidor)
originalmente cunhado por Alvin Tofler, e atualmente ligado a todos os participantes da Web 2.0, onde todos podem produzir e consumir, simultaneamente
(PASSARELLI; JUNQUEIRA, 2012).
32
33
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modelos proprietários e da monopolização do
hardware, do software e dos protocolos de comunicação.
ii.

A hipercidadania digital, cenário fundamentado na apropriação social da tecnologia; no uso
das TIC para a participação cidadã; na promoção
das políticas de inclusão social; na defesa do
conceito da propriedade comum; na defesa do
software livre e em direitos humanos de quarta
geração vinculados às TIC.

Ainda, Bustamante (2007; 2010) defende a necessidade de se estabelecerem direitos humanos de quarta geração
que se amoldem às mudanças que têm originado as TIC e se
integrem aos direitos que foram conquistados anteriormente.
Segundo Lúcia Becker (2009), o conceito de cidadania
deve ser algo sistêmico, sempre aberto e em desenvolvimento; um conceito que envolve várias dimensões e interfaces,
uma vez que existem várias concepções de cidadania em
disputa no interior da sociedade. Portanto, o surgimento de
novos direitos, na sociedade pós-moderna ou líquida, poderá
sempre ocorrer e levar à revisão do conceito estabelecido.
Inicialmente, o conceito pode estar diretamente relacionado
aos novos movimentos sociais representados por inúmeros
agentes, mas o deslocamento para outros movimentos econômicos ou culturais pode ser um possível desenvolvimento
futuro. A presença de vários tipos de ativismo é uma prova
de como a evolução da cidadania caminha acelerada. Novos
conceitos de cidadania estão se consolidando devido a questões que emergem dos desafios econômicos, sociopolíticos e
tecnológicos.
125
O cidadão contemporâneo frente às tecnologias da informação e comunicação

O outro lado da moeda da inclusão acontece com os
cidadãos não incluídos informacional e digitalmente34 e que
se convertem nos “escravos digitais” de nossa época. Sendo
mais enfático, e não entrando em questões éticas, axiológicas ou políticas, essa inclusão para a cidadania informacional
e digital não se refere unicamente a uma alfabetização digital dos cidadãos, mas sim ao que alguns autores chamaram
de cidadania digital35, cibercidadania ou e-cidadania; conceitos esses vinculados à regulação dos direitos humanos e direitos à cidadania e à sociedade da informação.

6.4 CIBERDEMOCRACIA E E-CIDADANIA
Atualmente, o conceito de ciberdemocracia36 tem
relação direta com a nova cidadania, mesmo que ela seja
Considera-se um indivíduo excluído digitalmente aquele que não passou por
qualquer processo de inclusão digital, que permita acesso e uso das TIC e não
esteja usufruindo dos benefícios trazidos por essas tecnologias. Projeto de Pesquisa – Pós-Doutorado. ECA/USP (MEDEIROS NETO, B. (2013)
35
O Índice de Cidadania Digital da Microsoft baseia-se em uma pesquisa que examinou as atitudes e percepções das pessoas sobre comportamentos e interações
on-line e foi realizada em junho de 2016 com adolescentes (idades 13-17) e adultos (idades 18-74) em 14 países – da América Latina participaram Brasil, Chile e
México. E os princípios da campanha são: 1- Trate os outros como gostaria de ser
tratado: Aja com empatia, compaixão e gentileza em cada interação e trate todos
com dignidade e respeito; 2- Respeite as diferenças: Compreenda diferentes perspectivas e evite ofensas e ataques pessoais; 3- Pense antes de responder: Não publique ou envie nada que possa ofender outra pessoa, prejudicar reputações ou
ameaçar a segurança de outros; 4- Proteja você e os outros: Apoie as vítimas de
abusos online, informando sobre atividades que ameacem a segurança de qualquer
um, preservando evidências de comportamento inapropriado ou inseguro.
36
Novos conceitos de cidadania devem ser mais globais, possibilitando aos indivíduos, em especial na ciberdemocracia, adquirirem protagonismo no seu processo de desenvolvimento econômico, social e político. Na perspectiva de Holgonsi
Soares (2002), com a abertura e conquistas de novas possibilidades de participação para grupos antes excluídos, a nova cidadania habilita novos aspectos da vida
social dos indivíduos possibilitando que esses tomem parte do processo político,
reconfigurando as formas de ação e o campo da política). Vide http://www.angelfire.com/sk/holgonsi/novacidadania.html
34
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exercida em diversos níveis de espaços articulados, sejam
reais ou virtuais, reconstituindo-se gradualmente os espaços
comunitários. A possibilidade do uso de TIC abre novas dimensões para inserção dos novos portadores do sentimento
de pertencimento quando lhes é permitido obter a competência em informação necessária.
Essa desejada competência em informação já foi indicada como possível após um processo de inclusão digital,
informacional e literacia digital orientadas à inclusão social,
notadamente, se o indivíduo estiver livre de amarras ideológicas e capaz de se apropriar do uso dos dispositivos móveis.
Como exemplo, o uso dos aplicativos de orientação espacial,
GPS (Global Positioning System) e seu emprego em alta escala de localização espacial pelos celulares, antes limitada
aos analistas de sistema, é hoje acessível a quem tenha um
dispositivo móvel com essa poderosa ferramenta. Sob essas
novas bases, denominamos de e-cidadania o novo exercício
de direito do cidadão.
A e-cidadania não é a nova solução para as questões
antigas de autonomia versus autoridade; de liberdade versus
igualdade; de liberdade individual versus Estado; dicotomias
que se arrastam há anos a qual cabeças brilhantes e privilegiadas deram o melhor de si no intuito de apontar saídas.
No entanto, é no ciberespaço, pela ciberdemocracia, que a
e-cidadania poderá ser exercida, e por isso o termo abarca
todo o entendimento tradicional de participação, ação política e democracia, na medida que um maior número de pessoas desperta para a seu potencial de promover mudanças.
Ampliando-se o conceito de inclusão digital ou incorporando-lhe uma visão social – como entendem autores das áreas
de Sociologia e de Ciência Política, da estatura de Manuel
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Castells (2013), Pierre Lévy (2014) e Bernardo Sorj (2007) –
evitar-se-ia que o exercício da e-cidadania continuasse sendo um privilégio de uma minoria.

6.5 CULTURA PARA A E-CIDADANIA
A modernidade naturalizou a dicotomia, como lembra
Pellanda (2005, p. 61), pois vivemos sob a égide de uma fragmentação da cultura; dividimos os saberes das nossas ações
individuais e coletivas: é a ideia do “Eu” distinto do “Outro”.
No íntimo desse processo dicotômico, gestaram-se os fundamentalismos de culturas de civilizações ainda marcadas pelas injustiças sociais. Então, é mister pensar a inclusão social
mediante a cultura digital como o potencial além do espaço
físico, como a expansão do ser humano no ciberespaço. Uma
vez que essas percepções instituídas continuam regendo as
relações sociais, como afirma a autora: “[...] perdemos a compreensão do fenômeno técnico como entrelaçado na nossa
realidade concreta e o seu papel em termos da dinâmica de
nossas transformações”.
Em uma linha oposta, a competência em informação,
via democratização do acesso da cultura, promove o desenvolvimento da cidadania. Ações nessa direção contam,
principalmente, com as instituições de ensino e as universidades, bem como as bibliotecas públicas e comunitárias,
agentes esses que possibilitam mais conquistas, injetando força para uma convergência à cidadania. Para Belluzzo
(2005), o ensino e a aprendizagem estão sob um mesmo enfoque de um novo paradigma conceitual e prático, voltado
para a formação de cidadãos capazes de integrarem-se à Era
Digital, cujo princípio fundamental acha-se embasado no desenvolvimento de “competências para o uso da informação e
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na capacidade intelectual de transformá-la em conhecimento, com uma inovadora condição de aprendizado contínuo e
crescente” (BELLUZZO, 2005, p. 37).
Para que o processo de conscientização se efetive e o
exercício da cidadania se desenvolva plenamente é preciso
fortalecer as bases da educação, considerando-se que o direito
a aprender pressupõe que o acesso à informação seja garantido a todos, quaisquer que sejam os futuros caminhos trilhados
pela sociedade. Nestes tempos, a abundância de informação
para uma parte da sociedade e a falta de informação para outra, talvez, seja a razão da existência de muitos problemas sociais, de outro modo evitáveis. Esses problemas atingem o ser
humano em seu maior atributo: a racionalidade.
Carvalho (2004) salienta que a educação é um dos pilares da construção da cidadania quando essa se preocupa com
a ampliação dos direitos sociais (melhores condições de saúde, habitação, educação etc.). Já Cortina (2005, p. 181), em seu
trabalho ‘Educar na cidadania: aprender a construir um mundo
juntos’ constata que a necessidade da presença da educação
é fundamental para a constituição da cidadania. Para a autora,
educação carrega um conceito mais estendido: é todo o processo que tenha como propósito o progresso dos modos de
percepção dos valores culturais. Ambos autores atentaram,
em seus trabalhos, para a perspectiva de cidadania cultural.

6.6 EDUCAÇÃO E, DEPOIS, A E-CIDADANIA
Na nova sociedade que se aproxima, a transmissão do
conhecimento é fulcral; logo, deve-se pensar na preparação
de mão-de-obra não apenas para o mercado da educação
de TI e sim para formação de educadores em toda a sua plenitude, como mediadores (e.g., bibliotecários e tutores de
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redes sociais) que levem o uso e o desenvolvimento das TIC
a novas fronteiras, em especial à vida comunitária. As escolas
e as universidades devem estimular seus alunos e acompanhá-los em suas reflexões sobre o uso prático das tecnologias, e no conhecimento de ética e valores que devem ser
transmitidos entre as gerações. Essas instituições precisam
compreender sua importância para excluídos, especialmente
diante das transformações ocasionadas pelo tempo, não esquecendo a influência que esse saber exerce na organização
social, na preservação da cultura e na constituição de espaços para participação política.
A aquisição de conhecimentos e o acesso à informação e à comunicação tornam-se colaborativos, compartilháveis e ubíquos nos Pervasive Networked Systems (SANTAELLA,
2013), entendidos como a habilidade de comunicação e o
acesso a certos serviços a qualquer hora e de qualquer lugar
(Figura 6.2).

Figura 6.2 – No serviço militar a oportunidade da aquisição
de conhecimentos e a posterior prática da cidadania em
serviços colaborativos e compartilháveis.
Fonte: Acervo do autor, 2012
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Isso nos leva à questão: Qual cidadão reúne competências para desfrutar desse ganho? Antes de responder, reflitamos sobre os aspectos relacionados às TIC e à Sociedade
Contemporânea, bem como à influência mútua entre o indivíduo e suas comunidades e seus consequentes impactos. Depois, ponderemos sobre como se deve mudar a forma de buscar e desenvolver conteúdo para vida cotidiana e profissional
em uma sociedade em rede, ou conectada. À medida que as
mídias sociais avançam, sua penetração permeia o cotidiano
do cidadão, principalmente com as novas tecnologias, quanto às decisões globais, abrangendo todos os setores da vida
humana, da educação familiar aos negócios de Estado. Nesse
contexto, sobre as redes sociais na comunicação organizacional, Lucia Santaella (2010, p. 263) fala da “natureza ubíqua
que estão adquirindo e a intensidade com que nossos modos
de comunicar e viver demandam reflexões voltadas para os
impactos de uso de TIC. ”
É consenso de que cabe às universidades e às faculdades, sobretudo, incentivar a formação do novo profissional,
não só de Tecnologia da Informação, de Ciência da Informação
ou da Comunicação, mas das mais diversas áreas, no sentido
de serem sujeitos praticantes de uma reflexão permanente sobre seu papel como ator em rede e tutor, despertando
nele a possibilidade de mudar a cultura organizacional em
seu ambiente profissional. Devem essas instituições, ainda,
sensibilizá-los quanto à ética e à aprendizagem ao longo da
sua vida, uma vez que esses paradigmas passaram a ser consenso para um perene exercício da cidadania, podendo as TIC
serem fortes aliadas nessa empreitada (PASSARELLI, 2010).
Deve-se evitar negligenciar a influência da ideologia
prevalente, que induziu muitos a crer que a única função
da educação formal deveria ser a de qualificar mão de obra
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para o mercado de trabalho. Deve-se privilegiar a educação e
o cunho ético do saber, mediado pelas TIC, e sua relação com
a cidadania, tendo em mente o futuro que se aproxima. Uma
vez que o mercado é cada vez mais exposto aos impactos econômicos globais, principalmente, às influências exercidas pelo
controle dos fluxos informacionais, transacionais e econômicos, propiciados por novas tecnologias, o simples domínio do
uso de um GPS em um dispositivo móvel pode acarretar grandes diferenças em determinadas atividades humanas: desde a
facilitação da entrega de um serviço ou produto até o planejamento e entrega de segurança pública ou pessoal.
O impacto psicológico que o crescente uso das tecnologias móveis acarreta nos sujeitos contemporâneos ocasiona importantes transformações nos seus modos de vida,
nas expressões e nas narrativas pessoais, nas quais se confirmam as novas formas da organização subjetiva – fluidas e em
constante transformação (BAUMAN, 2001).
A sociedade está frente a mais uma evidência daquilo
que o autor denominou modernidade líquida ou fluida: o surgimento da geração de novos direitos, a despeito da garantia
ou não dos direitos sociais, políticos e civis, como resultantes
do avanço democrático e da mediação das TIC (JUNQUEIRA,
PASSARELLI & GUZZI, 2014). O surgimento de uma ou novas
famílias de direitos é um fato, mas a conceituação ainda carece de consolidação e sofre com certa especulação. Pode-se
falar de um quarto conjunto de direitos, não direitos-fim
como seus antecessores, mas como direitos-meio, para obtenção de todos os outros, a saber, o direito à informação e à
comunicação.
A ONU adotou na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, o preceito de que:
132
Benedito Medeiros Neto

Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião
e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem
interferência, ter opiniões e de procurar, receber e
transmitir informações e ideias por quaisquer meios
e independentemente de fronteiras (art. 19).

O fato é que, hoje, a construção da cidadania, e melhor ainda da e-cidadania, passa, necessariamente, pela
questão do acesso e uso da informação e da comunicação
(MALLMANN & MORIGI, 2011. p. 256).
A e-cidadania como uma nova proposta de direito não
se esgota em si, como por exemplo, o direito de voto, e como
outros direitos formais garantidos por via externa como no
caso civil, social ou político, que caracterizam a cidadania
tradicional, na qual o Estado, por excelência, sempre foi o
mediador para seu exercício. Exatamente por isto, deve-se
evitar uma concepção elitista para o novo conceito, como
algo político e só para os letrados. Por propiciar a participação dos que antes estavam excluídos da vida política, com
restrição social e poucos direitos civis, almeja-se uma participação para todos. Os novos contextos e espaços territoriais
informacionais (wi-fi), formam-se e criam novas possibilidades de participação, mas apenas quando livres de quaisquer
determinismos e restrições. É sabido que há casos onde, muitas vezes, governos rompem estes espaços virtuais de participação de maneira arbitrária, como aconteceu no Egito e em
algumas partes da América Latina e Caribe, ou ainda na China
onde são permanentemente restritos. Assim, podemos reconhecer que a ciberdemocracia e a e-cidadania referem-se à
busca por mais direitos, além da ampliação dos existentes
(MEDEIROS NETO, 2012).
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6.7 DO ANSEIO ÀS NOVAS PRÁTICAS NA SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA
Seguindo um pouco mais à frente, educar para o exercício da e-cidadania é ir além do treinamento e da capacitação em TIC; significa desenvolver as competências em informação, das quais destaca-se o aprender a aprender (SOARES,
2002), sob a égide do qual, os indivíduos desenvolvem uma
capacidade crítica detendo maior autonomia e liberdade ao
longo de sua vida. Espera-se desses sujeitos, que sejam capazes de produzir informações e conhecimentos para sua comunidade, ao invés de apenas acessar notícias superficiais
para deleite pessoal.
As grandes dificuldades que enfrentam nossas escolas
e universidades são geradas em razão de que à época de suas
concepções não se contava com este atual contexto ebuliente e, consequentemente, evidenciam-se falhas estruturais nas
faculdades e mais ainda nas escolas de segundo grau para fazer face às ditas realidades e, possivelmente, às futuras. A se
continuar essa tendência que objetiva educar para o exercício
da e-cidadania, a sociedade vai superar a barreira informacional; e a presença dos serviços de todas as naturezas será uma
constante no cotidiano do sujeito, no final desta década. Caso
contrário, se a maioria das pessoas mantiver o estado de inabilidade para acessá-los para atender as suas necessidades,
sobrevirá uma onda de exclusões. Vide Figura 6.3.
Quais os meios de que dispomos para o exercício da e-cidadania? O direito à informação e à comunicação estende-se
para além dos direitos tradicionais, pois a construção da e-cidadania passa, necessariamente, pela questão da apropriação dos mecanismos de acesso à informação, do desenvolvimento do conhecimento em paralelo com a inteligência
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coletiva. Para fomentar essa discussão, utiliza-se a base do
pensamento de Murilo Carvalho (2004), que traz importante
contribuição sobre o desenvolvimento histórico da cidadania
no Brasil. É crucial que se obtenha acesso às TIC tendo, antes,
adquirido aptidão de uso dessas ferramentas, em especial
com relação à Internet para que se exercite o direito à informação e à comunicação. Para tanto, é necessário que haja
políticas públicas de inclusão digital que propiciem, como
metas principais, o acesso e o uso desses recursos pela parte
mais desprivilegiada da população, como os despossuídos,
os idosos e as minorias excluídas, (SOARES, 2002).

Figura 6.3 – O EJA (Educação de Jovens Adultos)
teve o apoio de estudantes da UnB para superar as barreiras
de inclusão digital e informacional
Fonte: Acervo do autor, 2014

135
O cidadão contemporâneo frente às tecnologias da informação e comunicação

6.8 OS MEIOS DE QUE DISPOMOS PARA O EXERCÍCIO DA
E-CIDADANIA
Nas sociedades recentes, a governança transporta-se,
em um dado momento, de um espaço público para um ciberespaço, num sentido amplo, isto é, o universo da linguagem
humana se estende tal qual ela é estruturada por uma certa ecologia pluralista da comunicação (SANTAELLA, 2010).
Essa ecologia, tendo sido fomentada pela busca da liberdade e pela necessidade de interconexão dos seres humanos
na economia global, tem aumentado de modo escalar o potencial da linguagem humana com o uso das novas técnicas
de comunicação disponíveis nas redes sociais (e.g., no Facebook) vindo a desempenhar um papel capital na evolução da
governança política e no desenvolvimento econômico.
A potência máxima (a inteligência coletiva) é alcançada nas comunidades que favorecem, em todos seus domínios, jogos de cooperação competitiva. Nesses, a competição
situa-se sobre as melhores formas de cooperação, de serviços
ou de otimização dos recursos (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 54).
Na opinião dos autores, a ciberdemocracia é a “generalização das abordagens de uma livre diversidade em espaços abertos de comunicação e de cooperação”; ou seja, as
ideias de direitos e de liberdade, e ao mesmo tempo a de
inteligência coletiva, estão no ciberespaço. Em algum lugar
no ciberespaço encontra-se a tão desejada liberdade de expressão; em seu seio são favorecidos a memória e o registro
apontado pela Ciência da Informação, ao tempo em que se
permite a navegação na esfera informacional.
As práticas de cidadania dos gregos e romanos, e sua
evolução por longos anos, passaram pelo aparecimento da
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opinião pública, ligada à emergência da imprensa e da cultura
popular de massa, vindo a ser consolidada, também, no final
do século XX, quando da expansão da televisão, do rádio e de
outros meios impressos. No entanto, nesta década, todas as
mídias serão moduladas com a convergência da informática
e das telecomunicações, embora essa já venha acontecendo
há mais de três décadas. Ao mesmo tempo, as mídias audiovisuais favorecem novos espaços midiáticos e novas práticas
da cidadania ou e-cidadania.
O passo seguinte é a formação de mais redes de computadores que, interconectando seres humanos e coisas,
possibilite o surgimento da teia planetária. Essa permitirá e
favorecerá a democracia planetária, em uma nova esfera pública mundial (LEMOS, LÉVY, 2010). Agora, o desafio é conduzir a governança democrática (ciberdemocracia) a um maior
grau de transparência, maior acesso à informação por todos
e maior número de pessoas obtendo os serviços.

6.9 UMA NOVA FORMA DE VIVER EM SOCIEDADE
Com base no que está exposto neste capítulo, pode-se
assegurar que uma nova forma de viver em sociedade começa a pulsar, resultantes das anteriores, como consequência
das Eras Industrial e Pós-Industrial. Vive-se a Sociedade da
Informação, pois o tratamento da abundância da informação ainda é crítico para as organizações e para o cidadão. Ao
fazer-se um click em um mouse ou um toque na tela de um
artefato eletrônico, libera-se um fluxo de informações que
ultrapassa as fronteiras físicas garantindo o acesso à informação e ao conhecimento, simultaneamente favorecendo o
caminho para se chegar às cibersociedades.
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Os cidadãos, aos poucos, voltam-se para o acesso a
serviços, atraídos por necessidades básicas ou por resposta
à agressividade dos mercados. Eles não querem mais apropriar-se dos bens e processos ou reter um produto para sempre, seja um carro ou um imóvel, como era até então, ou seja,
ao invés de ter o meio, a posse e o controle, as pessoas optam
pelo acesso ao serviço a qualquer tempo, em qualquer lugar
e de qualquer meio, mas com a garantia de transparência na
transação. Essa ideia compreende, o saber que os recursos e
os insumos do processo estão sendo feitos de forma eficiente e eficaz com ampla utilização da inteligência coletiva.
Evidentemente que, enquanto as exclusões digitais e
sociais não forem pelo menos amenizadas nos países mais
pobres da América Latina e Central (e.g., o Haiti), as ideias
de cibersociedade, ciberdemocracia e de e-cidadania continuarão a ser letra morta nesses lugares. Ao passo que o
crescimento da inteligência coletiva com a formação de um
ciberespaço interativo, permite a revolução da educação, a
inovação constante nas organizações e a migração para uma
economia menos mercantilista. Tudo isso, certamente, facilitará o desenvolvimento humano e a possível vitória da luta a
favor da redução das desigualdades sociais e da pobreza nos
lugares resistentes.
Para pensadores de vanguarda, a nova cidadania exercida no ciberespaço (e-cidadania) já não é uma questão de
futuro, pelo contrário, governança (e-gov) e ciberdemocracia
são questões atuais na visão de Lemos & Lévy (2010, p. 51).
A cidadania democrática conhece um novo patamar que se
dirige ainda mais para o sentido de um aprofundamento da
liberdade. Esses autores têm analisado as inúmeras possibilidades de suporte das novas tecnologias em alguns campos
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da atividade humana, como também têm avaliado a presença
delas no desenvolvimento de vários projetos. Estudam, ainda, o desenvolvimento inverso: o que hoje está sendo chamado apenas de infoexclusão, seguida de exclusão social.
Um conceito como o de e-cidadania não terá um significado
exato nem um conteúdo rígido, pois esses são redefinidos
nos avanços sociais da sociedade, nas relações humanas e
nas lutas políticas em sentido amplo.
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7

INCLUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA
EM INFORMAÇÃO E LITERACIAS DIGITAIS:
DA INTERSEÇÃO E UNIÃO DOS CAMPOS
E CONTRIBUTOS37

7.1 AÇÕES DE PESQUISA E EDUCAÇÃO NA SOCIEDADE DA
INFORMAÇÃO
No início dessa segunda década do Século XXI, aumentaram os grupos de pesquisas atentos aos comportamentos e
às necessidades de usuários de tecnologias de informação e
comunicação – TIC. Fundamentadas nas áreas da Informação,
Computação, Comunicação, e Educação, as pesquisas iluminaram os novos contornos do conhecimento na sociedade
contemporânea contemplando a competência em informação, inclusão e as literacias digitais em comunidades presenciais ou virtuais, por meio de cursos de ensino. Formais ou
não, esses cursos tomam como base os referenciais teóricos
já estabelecidos e constroem novos conceitos além do de inclusão digital.
Baseado no Projeto de Pesquisa no Programa de Pós-Doutoramento da ECA/
USP. MEDEIROS NETO, B. (2013). Digital literacies and mobile devices mediations
in social vulnerability environments (Research Project). ECA/Universidade de São
Paulo. Acessado em: 13 de maio de 2014; Disponível em: http://www3.eca.usp.
br/sites/default/files/webform/projetos/pos-doc/Projeto%20BMN.pdf
37
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De certa forma, observa-se um razoável crescimento
da produção científica sobre temáticas como inclusão digital,
literacias digitais e competência em informação, e os conceitos foram se firmando. Anteriormente, enquanto categorias
de pesquisas, os temas eram focados, prioritariamente, nos
espaços de oferta de serviços de informatização tais como
telecentros e lan houses, quase sempre instalados em regiões de forte exclusão social como as periferias dos grandes
centros e pequenas cidades do interior da América Latina.
Nos últimos anos, na América Latina e no Caribe, a inclusão digital tem sido foco de várias pesquisas acadêmicas
e tem atraído cada vez mais atenção de órgãos internacionais tais como a Organização dos Estados Americanos (OEA) e
a Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira
(CEPLAC), que desenvolvem políticas sobre esse tema, assim como importantes projetos de monitoramento de várias
práticas, que apontam para o crescimento do uso de telefonia móvel inclusive em populações de baixa renda.
Faz-se necessária a investigação das TIC, seja pelo
seu potencial como ferramentas pedagógicas para avançar-se no ensino nos seus vários níveis, seja pela interatividade em rede com a obtenção de possibilidades de ascensão
social e política. Os processos de pesquisas instaurados requerem reflexões sobre as conceituações adotadas, sejam
elas já estabelecidas ou emergentes. Medeiros Neto (2012),
em um vasto estudo sobre o uso de telecentros, explorou
uma diversidade de conceitos (inclusão digital, alfabetização digital, inclusão informacional e inclusão social) que,
embora tenham respondido às questões da época, hoje,
exigem a adoção de outros conceitos (e.g., competência em
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informação e literacias digitais) numa perspectiva complementar e dialógica. A Figura 7.1 retrata o uso de telecentros
na perspectiva da ascensão social e política.

Figura 7.1 – Presença da UnB na alfabetização
digital na ONG Cedep/Paranoá – DF
Fonte: Acervo do autor, 2014

O avanço do uso de tecnologias móveis viabilizou a
instalação de um cenário científico mais complexo, não somente restrito às instalações físicas e arquitetônicas em telecentros e lan houses. Agora, mais ampliadas, dinâmicas e
pautadas nos princípios de mobilidade, ubiquidade, convergência e portabilidade, essa nova configuração das pesquisas
sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) relaciona-se ao uso de celulares, à competência em informação
requerida e à possiblidade de fazer mais com as literacias
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digitais. Ao mesmo tempo, surgem novos padrões de convivência na educação e no ensino, em trabalhos colaborativos,
assim como, novos padrões de sustentabilidade e desenvolvimento econômico (PIENIZ; SILVEIRA, 2011).
A escolha do uso das tecnologias móveis, como um dos
instrumentos para desenvolver a inclusão digital, a competência em informação e as literacias digitais é presente e relevante na Universidade de Brasília – UnB e na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo – ECA/USP,
assim como na Escola do Futuro/USP. Essas ações acadêmicas
entre outros pontos comuns visam:
i.

Identificar diferentes categorias de ações em
educação, como a inclusão digital, a competência em informação e as literacias digitais; o que
acontece quando existe aquisição, desenvolvimento e apropriação dos usuários que participam de oficinas voltadas para uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

ii.

Formar usuários – consumidores e produtores
– de informações, conteúdos e conhecimento,
com base em uso de TIC e aplicações de serviços
móveis, ou pela divulgação dessas ferramentas
portadoras de serviços de informação (PASSARELLI, 2010).

iii.

Avaliar a possível conquista de melhores condições e de bem-estar dos usuários após eles
terem sido capazes de avaliar, usar, buscar e difundir, por meio de interatividade, informações
disponíveis em redes, o que pode permitir ver-se
como as interseções e mesmo a união dos conceitos se darão no campo operacional.
143

O cidadão contemporâneo frente às tecnologias da informação e comunicação

7.2 INCLUSÃO E LITERACIAS DIGITAIS COMO ANTECEDENTES
DA NOVA EDUCAÇÃO
Na visão de Castells e Cardozo (2005), a informação e
o conhecimento sempre foram aspectos centrais em nossa
sociedade; o que tem mudado foi o seu alcance, papel e grau
de importância, além dos suportes para seu registro e acesso.
Esses aspectos, agora, estão mais dinâmicos, flexíveis, adaptáveis e eficientes aos modos de estudar, trabalhar e obter
lazer. Na sociedade contemporânea, os esquemas de vida –
social, econômica e política – já são outros.
As TIC são condições necessárias, mas não suficientes,
para a emergência da organização social em redes, uma vez
que é a sociedade (em rede) que formata e adequa as tecnologias a partir da aprendizagem e das apropriações e desejos dos cidadãos. Não são os softwares de uma rede social
os atores principais e sim os seus usuários. A tecnologia com
seus usos e a competência em informação não eliminam a
ação política para reduzir a desigualdade ou vulnerabilidade;
ao contrário, é por ela que passamos a dar usos e significados
à sociedade.
Portanto, uma Revisão da Literatura (Figura 7.2) deve
ser abrangente para estes aspectos ou pilares:
Pilar 1 – Vulnerabilidade Social frente à mobilidade territorial
A desigualdade ficou caracterizada pela multivocalidade e o oferecimento da participação dos indivíduos em rede,
que forneceu elementos importantes para avaliação da inclusão digital, sobretudo aquela desenvolvida em contextos
de vulnerabilidade e exigiu um trabalho colaborativo e participativo de todos atores. Seus principais autores são:
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•

Zygmunt Bauman (2001): O mal-estar da pós-modernidade; Modernidade líquida;

•

E-Karine38 (2008): Network Getekeeper/Digital
Divide, University of Washington;

•

Maria Garrido39 (2014): Measuring the Impact of
e-Inclusion actors on Digital Literacy, Skills and
Inclusion goals. Araba Sey (2014): Cell Phone/
GANA/University of Washington + TASCHA/Impactos das TIC/Global).

•

Antonio Miranda e Benedito Medeiros Neto
(2014): Modelo de Avaliação de Inclusão digital,
informacional e Social – MAVIDIS);

•

CPqD40 – P&D (2012): GESAC-MC; Inclusão Digital de deficientes;

Pilar 2 – Sociedade da Informação em Rede
A Sociedade da Informação em Rede e seus congêneres, a Sociedade Hipermoderna ou Sociedade Líquida,
38
Karine Nahon is an associate professor in the Information School at University
of Washington, and in the Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy
at the Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya. She is the director of the Virality of
Information (retroV) research group and a member of the Social Media Lab (SoMe
Lab), former director of the Center for Information & Society, adjunct faculty at
the department of Communication and affiliated faculty at the Center for Communication and Civic Engagement at University of Washington
39
Maria Garrido, Araba Sey, Tabitha Hartand and Luis Santana from the Technology & Social Change Group at the University of Washington Information School,
authors of the ‘Exploratory study on explanations and theories of how Telecentres and other community-based eInclusion actors operate and have an impact
on digital and social inclusion policy goals. UNESCO (2014). http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC87552.pdf
40
CPqD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações) com recursos do Funttel (Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações) http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&
id=4234:necessidades-especiais-ministerio-das-comunicacoes-e-cpqd-lancam-software-para-portadores-de-deficiencias-visuais
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constituem o segundo pilar do referencial teórico. Os principais pesquisadores identificados são:
•

Brasilina Passarelli (2010): Atores em rede, Escola do Futuro;

•

Manuel Castells et al. (2007): A Comunicación
móvil y sociedad. Una perspectiva global;

•

André Lemos (2010): Cibercultura; Território Informacional);

•

Bruno Latour (2012): Teoria Actor Rede – TAR; Intermediadores/Mediadores/Tutores/Formação
de redes físicas);

•

Pierre Lévy (2014): Nova Linguagem e/ou Opção
de Comunicar.

Pilar 3 – Aprendizagem Ubíqua
A Aprendizagem ubíqua, inclusão e literacias digitais
via dispositivos móveis, como terceiro pilar completam a
sustentação teórica. Os principais pesquisadores identificados são:
•

Brasilina Passarelli (2011); Categorias de Literacias no Coletivo Escola Futuro/USP;

•

Antonio Nóvoa41 (2015): Nova Pedagogia e Formação de Professores. Unesco, 2015.

Manuel Seixas Sampaio da Nóvoa GCIP • (Valença, 12 de dezembro de 1954)[2] é
um professor universitário português, doutor em Ciências da Educação (Universidade de Genebra) e História Moderna e Contemporânea (Paris-Sorbonne). Atualmente, é professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
e reitor honorário da mesma universidade. Nóvoa, António; Sérgio Niza (2015).
Escritos sobre Educação. Lisboa: Tinta da China. ISBN 9789896711276. Nóvoa,
António (2015). Política de Vida. Lisboa: Tinta da China. ISBN 9789896712891

41
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•

Lucia Santaella (2010, 2013): Linguagens líquidas na era da mobilidade; A ecologia pluralista
da comunicação. Conectividade, mobilidade,
ubiquidade; e Comunicação ubíqua – Repercussões na cultura e na educação;

•

Antonio Miranda (2014): Conteúdos com a AnimaVerbiVocoVisualidade – AV3.

Figura 7.2 – A Revisão da Literatura como uma função
da vulnerabilidade, Sociedade da Informação em Rede
e Aprendizagem via dispositivos móveis
Fonte: Elaborado pelo autor.

A nova educação em rede – seja formal ou informal
– mediada pelo uso das TIC em grande escala nas escolas,
no trabalho e nos lares leva os indivíduos à necessidade de
aprendizagem ao longo da vida, podendo essa ser presencial
ou virtual.
Vale aqui reforçar que os movimentos de expansão e
uso das TIC por crianças, jovens, adultos ou idosos possuem
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grandes impactos sobre a concepção da metodologia da
educação da população mais carente; educação essa formal
ou não formal, (PRENSKY, 2010; JENKINS, 2008). Sendo assim,
na Pesquisa de Percepção dos Participantes (ver Capítulo 15)
interessou-se por observações mais práticas ao invés das baseadas em regras mais abstratas e teorias sobre a vida social.
Sabe-se que existem várias abordagens para compreender
os ambientes sociais baseados em regras, mas elas requerem, a cada dia, mais flexibilidade empírica, particularmente,
quando afeitas a generalizações dos resultados e achados.
O fenômeno do desenvolvimento cognitivo e social do
indivíduo com mediação de tutores e suporte de computadores e celulares foi verificado e mensurado em algumas situações, utilizando para isto critérios de observação como as
variáveis uso do sentido da tecnologia e a percepção do usuário entre outras (JUNQUEIRA, 2014).
As sistemáticas avaliativas atuavam, a partir dos indicadores construídos, procurando representar a autonomia e
a subjetividade dos participantes, verificando as habilidades
em TIC nas capacitações, que davam condições ao sujeito utilizar eficientemente novos recursos e ferramentas tanto de
acesso e busca de informação como de produção e difusão
de conteúdo.
Assim, verificava-se como eles tentavam transformar
o uso da TIC em cognição, a informação em conhecimento
e as práticas na obtenção de soluções para as suas vidas e,
em segundo plano, o modo pelo qual eles compartilhavam
socialmente os conteúdos, por distintos procedimentos
com base em TIC e em mobilidade territorial (COZBY, 2006;
VARELA; FARIAS, 2012).
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7.3 INCLUSÃO DIGITAL VERSUS INCLUSÃO SOCIAL
A inclusão digital como uma estratégia de inclusão social foi o princípio norteador do Projeto dos telecentros implantados no Brasil. O Projeto dos telecentros revelou várias
facetas da inclusão social. Algumas delas vinculavam-se a
indesejáveis fragilidades identificadas no relatório do TCU42
e relacionadas à infraestrutura, à política de acesso, à articulação governamental, ao conteúdo adequado para inclusão e
à capacitação do cidadão para utilização das TIC.
A Internet e as bases de dados, cada vez mais disponíveis, propiciam a formação de um ciberespaço e de uma cibercultura férteis à pesquisa. Isso, sob dadas circunstâncias,
galvanizadas pelas TIC, passa a favorecer o exercício da cidadania, promovendo transformações econômicas e sociais dos
indivíduos. Algumas pesquisas nesses últimos dez anos dão
respaldo a essas conclusões. Entre essas pesquisas, uma delas é a apropriação da Web como forma de desenvolvimento da cognição do sujeito, após a inclusão digital (MEDEIROS
NETO; MIRANDA, 2009). Outro exemplo refere-se a meios de
exercício da cidadania, um tema que tem sido do interesse
de vários pesquisadores (BECKER, 2009; CASTELLS, 2013).
Ainda, Medeiros Neto e Miranda (2011) discutem a importância dos telecentros no fomento à participação cidadã
por intermédio da oferta de atividades para o aumento da
frequência às redes telemáticas (Internet), tais como cursos de capacitação e oficinas. As percepções dos usuários
42
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou fiscalização, na modalidade de levantamento, com o objetivo de compreender as políticas públicas e programas do
Governo Federal relacionados à inclusão digital. http://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/lista-textual.htm?assuntoRI=Pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas
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pesquisados indicaram mudanças no desenvolvimento cognitivo, que em maior ou menor grau, influenciam as condições para exercício da cidadania. O fato é que quanto maior
é o desenvolvimento cognitivo dos usuários nas unidades
de inclusão digital, maior é o envolvimento desses indivíduos
em ações para a busca da cidadania e maior é o engajamento sociopolítico e cultural nas esferas pública e particular
(Figura 7.3).

Figura 7.3 – O cidadão cognitivo via TIC busca cidadania e engajamento
sociopolítico e cultural nas esferas pública e particular.
Fonte: Acervo do autor, 2014

Posto de outra forma, a inclusão digital, traduzida
como uma oferta de experiências digitais e tecnológicas devidamente organizadas, monitoradas e avaliadas criam um
novo espaço de participação política e de exercício da cidadania: o ciberespaço.
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Nesse novo cenário, as decisões da esfera pública do
Estado (HABERMAS, 2014) podem ser melhor examinadas,
discutidas e disseminadas com outros atores e coletivos
sociais, em tempo real ou reduzido, de forma a promover a
liberdade de expressão, que é um direito do cidadão a ser
garantido pelo poder público. A ampliação da participação
dos cidadãos no ciberespaço fomenta a construção de um
pensamento coletivo que Habermas (2014) interpreta como
opinião pública, uma forma de legitimar o poder político
quando ela se origina de um processo crítico de comunicação
e participação.
Embora a frequência e a participação em atividades de
inclusão digital sejam catalisadoras de um novo comportamento social, os usuários ainda necessitam de uma abordagem diferenciada que os instrumentalize em suas incursões
de aprendizagem ao longo da vida e em situações e espaços diversos nos quais necessitem interagir ou atuar profissionalmente na resolução de demandas informacionais. Sob
essa ótica, o conceito de competência em informação surge
como uma alternativa plausível.

7.4 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO E LITERACIAS DIGITAIS
A realidade cotidiana de um cidadão agregada à habilidade de saber usar a Internet, tirando maior proveito das
potencialidades das TIC, mudou bastante na última década,
em função do crescimento do número de portadores de dispositivos móveis, da facilidade de uso crescente dos tablets,
e da expansão territorial da banda-larga (wi-fi). Consequentemente, evidenciou-se um novo conceito – o de literacia – a ser
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considerado nos estudos e nas ações da inclusão digital nas
áreas de Ciência da Informação, Comunicação e Computação.
O conceito de competência em informação adotado no
Brasil, como tradução da terminologia information literacy,
oriunda da prática bibliotecária norte-americana, sugere uma
série de etapas necessárias para que o indivíduo possa acessar, usar, avaliar e comunicar a informação. Nesse processo
estão intrínsecas outras habilidades tais como o reconhecimento das necessidades de informação, o planejamento de
etapas e possíveis reflexões quanto a questões éticas e de
tecnologia. A competência em informação como um fator propulsor da cidadania também pode ser utilizada em processos de inclusão social por instrumentalizar os indivíduos na
construção do seu próprio conhecimento, na avaliação crítica
das informações e na sua capacidade de participar de ações
sociais e políticas como cidadão (PIENIZ, SILVEIRA, 2011).
Cortina (2005) amplia o debate ao relacionar a apropriação informacional ao exercício da cidadania. Sentir-se
cidadão de um determinado grupo social depende antes de
tudo de sentir-se, pelo menos, culturalmente identificado.
A autora traz o entendimento de cidadania cultural de forma
mais conspícua.
Entretanto, apesar da abrangência de indicadores e padrões existentes, e em virtude da evolução das tecnologias,
o conceito de competência em informação requer uma nova
significação: competência infocomunicacional. Esse novo conceito incorpora o rigor técnico da prática bibliotecária com as
novas TIC, mas não supre, ainda, as demandas conceituais de
um cibercenário que redefine novas formas de participação,
de inclusão social por intermédio da inclusão digital.
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7.5 LITERACIAS DIGITAIS – OPÇÃO INTERCONCEITUAL PARA
CENÁRIOS ATUAIS
O uso de métodos de pesquisa em Ciência do Comportamento para se observar a fenomenologia da percepção
do indivíduo e da sua aprendizagem após um processo de
inclusão digital foi um desafio permanente a cada atividade. Uma vez que as condições do ambiente e os hábitos das
pessoas alteravam-se ao passarem por mudanças mais aceleradas na presença das TIC, as relações nas comunidades
eram potencializadas por estudantes, tutores e professores.
Tal fato foi captado por estudos quantitativos e de etnografia
virtual (MEDEIROS NETO, 2012). Esses foram alguns dos motivos para pesquisar-se esse contexto social na expectativa
de que determinados fatores cognitivos e sociais pudessem
ser identificados pelo método científico no período da pesquisa (COZBY, 2006).
As pesquisas e projetos do Coletivo da Escola do Futuro/USP têm voltado sua atenção para o processo atual da
inclusão digital, notadamente, os seus desdobramentos.
O conceito de competência em informação ou competências
infocomunicacionais tem ocupado pesquisadores do Observatório de Cultura Digital (http://futuro.usp.br/observatorio/). A Figura 7.4 apresenta um mapa mental do conceito
Literacia Digital. Os conceitos de literacia e literacias digitais,
com base em suas traduções literais, têm sido empregados
e explorados como capazes de conferir compreensão mais
abrangente ao fenômeno cognitivo e social do que o tradicional conceito de inclusão digital para representar as novas
habilidades relacionadas à apropriação e uso das TIC na contemporaneidade (PASSARELLI, 2010).
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As intervenções partem do princípio que os recursos
informacionais e tecnológicos concentrados em dispositivos
móveis alargam as fronteiras da aprendizagem, da comunicação e da participação social, viabilizando novas experiências
aos indivíduos inseridos em contextos de vulnerabilidade
social. Tais experiências fomentam um profícuo debate que
coloca em cena a pertinência, as limitações e as potencialidades de vários conceitos utilizados em abordagens sobre
essa temática.

Figura 7.4 – A Literacia Digital e os conceitos mais afins

O uso das técnicas de aprendizado virtual pelos usuários com base nas TIC, para um posicionamento crítico, juntamente com outras ações para promoção da igualdade,
em tese, pode levar os cidadãos ao desenvolvimento da
cidadania plena (PASSARELLI, 2010). Portanto, faz sentido
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investigar as possíveis mudanças nos processos de aprendizagem de usuários de TIC, a partir de conceitos como o do literacias digitais. A promoção de melhores condições de vida
e bem-estar de uma comunidade por intermédio do acesso e
uso da informação de forma interativa em redes sociais é um
aspecto passível de comprovação. Tais mudanças são a cada
dia mais viáveis, sobretudo nos indivíduos que portam dispositivos móveis e inteligentes, presencial ou virtualmente
mediados por tutores (PASSARELLI, 2010).
Assim, na tentativa de se encontrarem os caminhos
para inclusão digital, procurou-se combater a exclusão tecnológica o que, ao mesmo tempo, garante que o montante
de esforços já despendidos na inclusão digital, nos últimos
anos, não fosse desperdiçado. Num segundo momento, passa-se necessariamente pela competência em informação e
chega-se às literacias digitais, conceito mais abrangente.
Os verdadeiros sucessos acontecem quando se intensifica o processo de ensino e aprendizado semipresencial
com a mediação por tutores. A partir de uma concepção da
Sociedade pós-Moderna como um todo, fazem-se sentir os
prenúncios de uma rede semântica na Web 3.0, como alternativa de lidar com o conhecimento acumulado nestas 3 (três)
últimas décadas, e o surgimento de uma nova cidadania.
Os verbos característicos da Web 1.0 eram disponibilizar,
buscar, acessar e ler, e as ações de inclusão digital desenvolveram seus modelos e processos com base no estado da arte
em TIC, na década passada, centrados em telecentros e laboratórios de informática. Já a Web 2.0 permite outros recursos
para inclusão digital e informacional, como possibilidades
de exporem-se, de os usuários trocarem facilmente informações e conhecimentos, possibilitando-os a empregar a tecnologia de forma mais simples em suas casas. O crescimento
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acelerado do número de tablets e de smartphones na mão
das pessoas dará oportunidade a novas atividades de inclusão digital e mais competência em informação com base na
interação entre homens e máquinas, ao aquinhoarem-se bases de dados e informação, dentro de princípios de confiança
e de compartilhamento.
Na visão de Passarelli (2014, p. 15), a linha do tempo da
Web nos permite transitar da www (com páginas estáticas),
passando pela Web 2.0 (com ênfase nas redes sociais) e desembarcar na Web 3.0 (integração de dispositivos na rede).
Assim, a denominada IoT desencadeia, também, a necessidade de grandes volumes de dados em processamento – o
big data. O conceito de ampliação das conexões humanas se
desenvolveu ao longo de séculos, até o homem ser capaz de,
recorrendo a pequenos dispositivos portáteis, comunicar-se
com outras pessoas, receber mensagens e entreter-se com
fotos, música, vídeos e jogos (games). No Brasil, mais de 90%
da população já usa celular, e mais de 80% trocam mensagens instantâneas (https://www.kantarworldpanel.com/global/Sectors/Telecoms).
Porém, esse estágio de evolução tecnológica atingiu outro nível de maturidade e agora é possível pensar em interação mediante os mais diversos equipamentos, meios e mídias. Apenas a capacidade de conexão, energia disponível e
o potencial de análise de dados expande verticalmente. De
outro modo, a capacidade das pessoas expande horizontalmente. Hoje, fala-se em Web 3.0, cujos atributos se encontram na Web Semântica, que promete mudar ainda mais o
modo como as redes são usadas, na exploração das possibilidades da inteligência artificial, nas aplicações modulares,
na gráfica tridimensional, na intensificação da conectividade
de máquinas e seres humanos e da convergência tecnológica
(Santaella, 2010, p. 268).
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8

SMARTPHONES NO AMBIENTE
COLABORATIVO DE APRENDIZAGEM
E USO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA43

8.1 A PRESENÇA DO CELULAR NA MUDANÇA DOS
CONTEXTOS SOCIAL, CULTURAL E ECONÔMICO
Nos anos 1990, os microcomputadores (computadores pessoais, ou PC) facilitaram o homem a lidar com um
maior volume de dados e informações. Até então, a Internet
trouxera o acesso à informação, lazer, cultura e a serviços
públicos – com os governos eletrônicos – para as classes
média e alta. Em contraste, nos dias de hoje, classes menos favorecidas têm acesso às diversas facilidades quando
equipamentos móveis (um celular, por exemplo) chegam as
suas mãos. Vide Figura 8.1.
Assim, os celulares trazem aos usuários a computação
pessoal e a comunicação ubíqua, permitindo que o conhecimento esteja mais perto de onde o indivíduo esteja: em
Baseado no artigo de Medeiros Neto, B. Os Telefones Celulares e a Aprendizagem Colaborativa na Sociedade de Serviços: O Desdobramento da Sociedade
da Informação em Rede. A Revista P2P & Inovação é uma publicação semestral,
vinculada ao Grupo de Pesquisa Economias Colaborativas e Produção P2P no Brasil do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT, 2017.
http://revista.ibict.br/p2p/article/view/3814.
43
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casa, no trabalho ou em uma área rural. Também não importa
o modo de conexão: ondas eletromagnéticas (wi-fi, 4G), fio
de cobre, fibra ótica ou cabo subaquático no Amazonas ou
no Oceano Atlântico. Cada dia mais, o indivíduo estará mais
conectado ao mundo ou vivendo em um ciberespaço cuja
dimensão, às vezes, os menos avisados não têm consciência
(LEMOS, 2014; LÉVY, 2014).

Figura 8.1 – Gabriel, um tutor universitário, mostra o
uso e a funcionalidade de um celular (smartphone)
Fonte: Acervo do autor, 2015

O fato é que a chegada do primeiro computador, na segunda década desse século, e depois da Internet, nas casas
de indivíduos da classe C, atendeu às necessidades do jovem
que antes buscava conectar-se à Internet nas lan houses, cujo
custo, às vezes, impedia o seu uso frequente. Esse jovem viu
sua convivência na sociedade modificar e novos valores culturais e até políticos surgirem. Já a chegada do celular permitiu a esse jovem conectar-se aos amigos no Facebook, por
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exemplo, fazendo que os ambientes virtuais de aprendizagem e de lazer estivessem juntos e misturados, a qualquer
hora do dia, colocando os usuários sob uma nova perspectiva
de vida (MEDEIROS NETO, 2012).

8.2 SOCIEDADE CONECTADA NO BRASIL, NA AMÉRICA
LATINA E NO MUNDO
A sociedade denominada de modernidade líquida ou
fluída (BAUMAN, 2001), também designada por outros autores como pós-moderna, última modernidade, hipermoderna
ou apenas hiper, é marcada por uma comunicação ubíqua,
pela expansão da mobilidade das redes wi-fi e on-line, e pelo
crescente número de dispositivos móveis. A Gartner (www.
gartner.com) estima que 1,495 bilhão de smartphones foram vendidos ao longo de 2016 no mundo. A pesquisa Visual Networking Index44 da Cisco vaticina que o mundo terá
4,1 bilhões de pessoas conectadas em 2020, a maioria consumindo vídeo em celulares (smartphones). O tráfego móvel
global crescerá sete vezes entre 2016 e 2021, passando de
87 EB para 587 EB e, se comparado com dados de 2011, resultará em um crescimento de 122 vezes, em dez anos.
O predomínio da Internet com os celulares levou os
pesquisadores a buscarem métodos para avaliarem os procedimentos cognitivos nesses ambientes marcados pela realidade aumentada e por forte interatividade das pessoas.
Observa-se um significativo interesse dos pesquisadores pelas abordagens empíricas a respeito do uso das TIC,
44
Em junho de 2016, a Cisco publicou a previsão Complete VNI Global IP Traffic
Forecast, para o período 2015-2020. Disponível em: http://www.cisco.com/c/en/
us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/index.html
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consubstanciado nos ensaios de avaliação do ensino não
presencial, na convivência cultural e na crescente participação política. Entretanto, há um lado negativo nesse processo expresso por críticas aos jovens que não largam o game,
e utilizam tecnologia para meros fuxicos na rede social, expondo suas vidas privadas.
Os investigadores do ciberespaço levaram um tempo
para identificar metodologias que fossem eficientes e práticas
e que permitissem coletar e analisar dados compatíveis com
seus problemas de pesquisa de modo mais rápido que a tradicional pesquisa social. Novas visões teóricas ajudaram a superar
barreiras em países desenvolvidos, movimento ainda incipiente
nos países pobres da América Central e Latina. Os pesquisadores mudaram seu olhar e sua apropriação de novas metodologias quanto à pesquisa empírica, à construção de amostras, e à
análise rápida e automática de dados disponíveis e abertos na
Internet (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011).
A recente promissora conexão das coisas pela Internet já
é uma realidade, uma vez que o número de dispositivos deverá subir dos atuais 16,3 bilhões para 26,3 bilhões já em 2020,
considerando as conexões máquina a máquina (M2M) e o impacto da Internet das Coisas – IoT na Sociedade de Serviços.
Pela simples observação da forma como as gerações
mais novas pensam e agem, pode-se afirmar que mais uma
mudança fundamental está em marcha. “Não se trata apenas
de os jovens estarem produzindo e compartilhando seu próprio entretenimento, notícias e informações, eles também
estão começando a compartilhar todo o resto – carros, roupas, apartamentos – A Sociedade do Custo Marginal Zero”45.
Jeremy Rifkin em seu livro A Sociedade com Custo Marginal Zero - A Internet das
Coisas, a comunidade dos bens comuns e o eclipse do capitalismo, afirma: “Daqui
45
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A Internet 2.0 já permite que os usuários aumentem a interatividade direta entre pessoas, ao tempo em que reduz a participação dos intermediários, e que, nesse cenário as culturas
do compartilhamento e da colaboração se fortalecerem. Mesmo nos países que hoje padecem com outras carências básicas, esses indicadores serão expressivos. Como consequência, volta a evidenciar-se a necessidade de investigações e
pesquisas que aprofundem nosso entendimento desse complexo ambiente emergente, híbrido, fluído e convergente.

8.3 O CELULAR NO CONTEXTO DA ECONOMIA DIGITAL
Os progressos atingidos pelas inovações tecnológicas em curso e a universalização dos serviços de telecomunicações, juntamente com o tratamento dos dados em
grandes centros (big data) são acompanhados pelo crescente número de repositórios de informação em nuvem oferecendo novos serviços e expansão das redes de computadores. Por outro lado, a concorrência de vários competidores,
principalmente as produtoras de conteúdo de imagem e
vídeo comprometem, gradualmente, os recursos de telecomunicações. No entanto, o marketing e a receita desses
serviços estão favorecendo com a interatividade dos usuários empresas como Youtube, Facebook, Google, Microsoft,
Samsung, entre outras.

por mais 20 ou 30 anos, os prossumidores integrados em grandes redes continentais e globais vão produzir e partilhar energia verde, bens, serviços, e vão
aprender em salas de aula virtuais a um custo marginal muito reduzido, encaminhando a economia para uma era de bens e serviços praticamente gratuitos”.
(http://recursos.bertrand.pt/recurso?id=10935813).
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Com a universalização dos celulares e a presença das
redes, tem-se a expectativa de que, em pouco tempo, maior
número de pessoas, em qualquer lugar, a qualquer hora e
por meio de qualquer dispositivo terá acesso aos serviços
de educação, saúde, lazer e segurança, com a atinente cobrança por maior qualidade do atendimento desses serviços
(CASTELLS et al., 2007).
A posse de um celular inteligente como conquista social e econômica e como parte inerente à vida dos jovens
permitiu que os comportamentos desses usuários fossem
investigados e comparados com a posse do computador a
partir década de 2000, dados esses referendados pelo IBGE,
pelo Comitê Gestor da Internet e pelas operadoras de telecomunicações.
Nesse sentido, muito se tem investigado sobre os jovens e, mesmo adultos, como novos portadores de dispositivos móveis, até mesmo em áreas de baixa renda. Como e o
que mudou em termos de comportamentos se esses forem
comparados ao que era antes observado quanto ao acesso
ao computador, na escola ou em casa? Os ganhos de aprendizagem dos indivíduos eram facilmente percebidos ou verificados antes, quando os objetos de pesquisa eram os frequentadores de telecentros e lan houses das periferias dos
grandes centros e de pequenas cidades da América Latina
(PASSARELLI, 2014).

8.4 A PRODUÇÃO EXPONENCIAL DE CONTEÚDOS
A produção exponencial de conteúdos leva os pesquisadores a olharem um pouco mais à frente, vislumbrando os
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possíveis impactos que outras mudanças advindas do volume de dados tratados pelas TIC podem provocar em áreas
que até então foram preservadas dessas transformações.
Na visão de Manuel Castells (2013), os movimentos sociais mais recentes, com o suporte da sociedade em rede,
expõem as contradições fundamentais de nosso mundo e
potencializam uma nova forma de conviver em comunidade
e em sociedade.
Mais e mais são necessárias reformulações teóricas,
epistemológicas e metodológicas para lidar com a dificuldade de acesso seletivo, a organização e o arquivamento da informação, pois a disponibilização está presente em vários canais e mídias, e as bases de dados sediadas em várias partes
do mundo, principalmente, nos data centers dos USA, Europa
e Ásia. Além disso, a perspectiva do celular na mão de mais
da metade da população mundial, com mediação das outras
TIC, multiplica a produção de conteúdo. Serviços como a educação, saúde, e economia, agora digital, ficarão em constante tensão frente às areias movediças da sociedade em rede
(PASSARELLI, 2010; CASTELLS et al., 2007).

8.5 MOBILIDADE DOS CELULARES NA EDUCAÇÃO
Nos últimos 20 anos, o uso de computadores nas escolas e laboratórios de escolas públicas – insuficientes em
número e não gerando, de imediato, apropriação satisfatória
– fez um caminho sem volta. Alguns trabalhos de avaliação
mostraram os ganhos e os atropelos dessa utilização (MEDEIROS NETO; MIRANDA, 2015). Mas, na primeira década desse
século, a mensuração e a avaliação ficaram mais difíceis para
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pesquisadores, em razão de que os portadores de celulares
desenvolveram novas competências em informação pela
pressão da necessidade de sobrevivência, o que é potencializado pela ubiquidade desses aparelhos.
O advento das tecnologias móveis tem criado oportunidades de promover a aprendizagem com auxílio de dispositivos como telefones celulares, laptops, tablets e notebooks
(m-learning). Coletivamente, esse tipo de aprendizagem por
dispositivos móveis é chamado m-learning, onde a entrega de conteúdo é baseada na Web e no gerenciamento de
aprendizagem e que pode ser pensado como um subconjunto
de e-learning (FRANÇA; STIUBIENER, 2015). Nesse caminhar,
o usuário pode contar, ou não, com ajuda de colegas de trabalho ou de familiares. A inteligência coletiva do seu grupo
mais próximo marca a fase inicial de sua aquisição de competências em TIC; depois, ele caminhará sozinho de modo a
obter serviços disponíveis nas aplicações da Internet (app),
além da fronteira da simples comunicação de voz de seus artefatos eletrônicos (PIENIZ; SILVEIRA, 2011). Com certeza os
usuários tentam superar, a todo custo, suas deficiências de
habilidades no trato com dispositivos móveis e as TIC. No entanto, permanece uma questão entre os professores e pedagogos mais tradicionais quanto à efetividade do smartphone
como instrumento de ensino. A Figura 8.2 mostra o uso de
um dispositivo móvel em uma pratica de ensino.
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Figura 8.2 – Uma líder comunitária tenta mostrar que a apropriação
tecnológica e informacional leva ao exercício da cidadania.
Fonte: Acervo do autor, 2014

A comunicação da informação mais rápida por muitos
usuários altera o dia-a-dia de todos. Isso, portanto, deve ser
objeto de estudos de pesquisadores dos campos multidisciplinar e transdisciplinar para uma possível interdisciplinaridade entre Informação, Comunicação e Computação, nas
universidades, nas bibliotecas, centros de pesquisas e, também, nas empresas. Mas existem questões de base como
aponta o pesquisador Rafael Capurro, da Escola Superior de
Mídias, de Stuttgart:
¿Hasta que punto podemos hablar de una crisis de la
lectura en las instituciones educacionales actuales?
¿Tiene esto que ver con el predominio de Internet y
los nuevos medios como lo creen algunos críticos
pesimistas y conservadores? (CAPURRO, 2010).

O contexto é movediço e não há dúvidas, nos países
desenvolvidos, de que a resposta a essas perguntas levará
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governos, indústrias e mercados a se movimentarem. Presentemente, pensadores e filósofos de centros de competências
se debruçam sobre essas questões, e em todas as partes do
mundo, pesquisadores refletem sobre os impactos na sociedade em um horizonte bem próximo, por exemplo 2020.
No ensino do uso das TIC de maneira não formal, ou
popular, quando feita pelos mediadores, universitários e líderes comunitários gostariam de deixar de lado a inclusão
digital como foi definida e praticada na década passada, passando a cuidar das literacias via dispositivos móveis (PASSARELLI, 2014; MEDEIROS NETO, 2012).

8.6 A INTERNET DAS COISAS (INTERNET OF THINGS OU IOT)
A perspectiva da Internet das Coisas (IoT) deixou de
ser apenas um objeto de pesquisa na academia para concretizar-se em promissora possibilidade de mercado. Primeiro
pela possibilidade de o número de bens conectados explodir,
somado à universalização do celular e à presença nos lares e
no trabalho dos artefatos inteligentes (smartphones). Em segundo lugar, pela crescente ubiquidade dos dispositivos de
acesso. Mas, qual o contingente de engenheiros de computação que será necessário? Como as legislações acompanharão
a regulamentação? Aonde isso levará? Entre outras coisas,
“...a uma realidade não esperada pelos mais distraídos, e a
uma atenção dobrada pelos que falam de alienamento do ser
humano à interface com as telas das máquinas” (JUNQUEIRA;
PASSARELLI; GUZZI, 2014).
O fato é que a Internet das Coisas (IoT) recebe, a partir de 2014, atenção dobrada de vários setores da economia,
e.g., os governos, o mercado de serviços e a indústria de TI.
São vários os sentidos possíveis ao se abordar a IoT, mais
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comumente descrita como um ecossistema de tecnologias
que monitora o estado de objetos físicos conectados. Para
iniciar as trocas de dados significativos, a base, ainda, é de
trocas de dados por redes IP (Internet Protocol), seguidas por
camadas de softwares intermediários e aplicações. Nas palavras de Passarelli (2014, p. 14):
A IoT pode então ser definida como uma conexão em
rede de pessoas, processos, dados e coisas compartilhando e utilizando novas informações e permitindo obter benefícios econômicos para as empresas,
melhores formas de educar e cuidar das pessoas e
melhor qualidade de vida.

Os temas recorrentes em todas as definições da IoT
incluem objetos inteligentes, comunicação máquina a máquina (M2M), tecnologias de RF (radiofrequência), e um hub
central de informações nas nuvens computacionais. Já é fato
comprovado que houve um aumento de usuários produtores e consumidores (prosumers) de informação; uma questão
muito maior do que foi o uso de nome de usuários (login) e
de senhas de acesso (password) aos sistemas de informação
sensíveis, de dez anos atrás.
O acesso generalizado da IoT, em todo o mundo, devido
ao crescimento de objetos ditos inteligentes, potencializado
pelo acesso ao celular (smartphone) e pela disponibilização
da banda larga e wi-fi, alargou os territórios e possibilitou o
aparecimento de novas fronteiras da mobilidade informacional. E junto com esse acesso generalizado veio o crescimento de bases públicas e privadas de forma exponencial
e a necessidade da estruturação e do trato da informação
que pode originar a perda do controle das informações
(MEDEIROS NETO, 2012).
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8.7 O OUTRO LADO (DA MOEDA) DA TECNOLOGIA
Nem só de boas novas e sucessos vive a chegada das
TIC. Temas centrais ainda não colocados em pauta, mas que
ganharão corpo nas próximas décadas, serão questões como
empregabilidade46, educação e renda, ficando claro para alguns que haverá, inevitavelmente, em alguma medida, a
substituição do trabalho humano pelo de máquinas.
Se de um lado a facilitação do acesso à rede (Web)
via celular pode vir a propiciar as condições técnicas para
uma maior distribuição (mais abrangente e democrática)
de conhecimentos e informações, de outro será necessária
uma disciplina de estudos do uso e da apropriação das TIC.
A população brasileira deve ser esclarecida e preparada para
conseguir alcançar, assimilar e usufruir de todos esses conhecimentos. Novas políticas públicas deverão ser legisladas
e debatidas com a sociedade. A educação deve ser ampliada nos níveis fundamentais; estudar mais apropriadamente
e mais profundamente serão prioridades. Os indicadores
internacionais falam melhor sobre isso. E a tecnologia não
é uma tábua de salvação que traz caminhos mais fáceis ou
atalhos nesse processo. A propósito, parte da população brasileira não está consciente do cenário que envolve os fatos
e carece de maior disciplina para organizar seus afazeres,
educação e trabalho.
O Engenheiro e Presidente da Brisa (http://www.brisa.org.br/) proferiu, no CIC/
UnB, a Palestra: Construindo um caminho de sucesso no Mercado de Trabalho, Novembro de 2014. A alocução focou no contexto, nas expectativas e posicionamentos profissionais em um mercado de trabalho de TIC em constante evolução (ou
constante “revolução”). O palestrante buscou identificar quais são as expectativas atuais das empresas quando recrutam profissionais da área de TIC; discutiu o
planejamento de carreira do profissional de TIC, num mundo cuja tendência é de
elevação crescente da rotatividade da força de trabalho; discutiu e debateu estratégias para que os jovens talentos alcancem o almejado sucesso profissional.
46
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Esses enormes avanços e a automatização de funções
maçantes ou funções de maior esforço físico irão melhorar a
qualidade de vida de quem vier a se beneficiar desses avanços tecnológicos (e.g., a classe média das sociedades centrais
do capitalismo mundial). De outra maneira, a mão de obra
substituída possivelmente será arremessada para a mais profunda miséria. Os substituídos serão os novos excluídos – todos eles mantendo, a partir de então, o gosto amargo de já
ter experimentado a inclusão.
Como acomodar tanta desigualdade social e desemprego, que inclusive já está atingindo os países centrais de nosso sistema? No contexto local, como enfrentar esses desafios,
num ambiente de educação deficiente em que estamos hoje?
Onde encontraremos a quantidade e a qualidade de professores, de especialistas, de gestores de políticas públicas para fomentar a competitiva economia digital em um país de analfabetos funcionais como o nosso? As respostas não são simples
e devem ocupar boa parte das pesquisas nos anos vindouros.

8.8 INFORMÁTICA E SOCIEDADE
O uso de notebooks e de dispositivos móveis, quando o
indivíduo participa de cursos em ambientes virtuais de aprendizagem (formal e informalmente), foi avaliado como factível
e viável, posto que possibilita o acesso às informações bem
como facilita aprendizagens independentes da faixa etária e
da classe econômica. Isso é garantido pela possibilidade de
interações entre professores, mediadores, participantes e as
bases de informação e conhecimento. Destarte, assiste-se à
confirmação do digital como o novo habitat da escrita, nas
palavras de Santaella:
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Qualquer coisa armazenada em formato digital pode
ser acessada em qualquer tempo e em qualquer ordem. A não linearidade é uma propriedade do mundo digital. Nele, não há começo, meio e fim. Quando
concebidas em forma digital, as ideias tomam forma
não-lineares. A chave-mestra para essas sintaxes de
descontinuidade se chama hiperlink, a conexão entre dois pontos no espaço digital, um conector especial que aponta para outras informações disponíveis,
e que é o capacitor essencial do hipertexto e da hipermídia (SANTAELLA, 2010, p.94).

Observa-se assim a quebra de um paradigma na educação, com o uso crescente de dispositivos móveis patrocinando mudanças, pois o aluno pode ter acesso ao conteúdo
dos cursos, não importa onde ele esteja. De fato, constata-se
que, a qualquer hora, adultos e crianças, sem a necessidade
de estar em um computador conectado, têm acesso a esse
novo conceito de aprender. Isso dá ensejo a existência de um
novo estudante, habilitado desde cedo a acessar informações
e, portanto, usar diversos apps nos celulares, antes mesmo
de entrar em uma instituição de ensino, em um trabalho ou
estágio. Mostram-se, a seguir, dois aplicativos desenvolvidos
e motivados por disciplinas de departamentos da UnB.
A) Rumor – App para o Restaurante Universitário da Unb47
O Aplicativo Rumor serve para lembrar ao estudante
de olhar o cardápio do Restaurante Universitário (RU/Unb).
E foi a partir da experiência de estudantes do Programa
Ciência sem Fronteira que um grupo de quatro ex-alunos e
um estudante da Universidade de Brasília desenvolveu um
47

https://www.facebook.com/appRUMOR.
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aplicativo de celular que mostra o cardápio do dia do Restaurante Universitário. No aplicativo, é possível ver o cardápio
previsto para todo o mês. Os restaurantes coletivos também
podem pensar em customizar e usar o aplicativo Rumor 48,
facilitando tanto prestadores de serviços como usuários.
O Rumor está disponível para download no Google Play e, por
enquanto, é compatível com qualquer dispositivo Android.
A plataforma foi lançada no início do segundo semestre letivo da universidade e já é sucesso: até agora, 2.338 pessoas
fizeram o download do app. A ferramenta tem potencial para
atingir outros milhares de usuários, uma vez que, por dia, o
Restaurante Universitário serve cerca de 12 mil refeições, em
cinco localidades do Distrito Federal49.
Os resultados da experiência revelam o potencial do
smartphone quando associado a um aplicativo voltado aos
interesses de uma comunidade. O Rumor, iniciado de forma experimental em um restaurante universitário de um
dos campi da UnB, mostrou que tem potencial para crescer
e ganhar usuários. Os estudantes, como principais usuários,
ficam cientes das atualizações que ocorrem no RU/UnB, sem
a necessidade de ir ao local ou de procurar o menu na Web.
Eles podem conectar-se ao sistema, periodicamente, para
saber se estão disponíveis novas informações referentes às
necessidades alimentícias ou outras de seus interesses.

Iani Zeigerman, de 24 anos, idealizador do projeto, chamou o engenheiro de
computação Breno Camargos, de 22 anos, para ajudar na elaboração do projeto.
Camargos e dois amigos do curso, Tiago Medeiros, de 22 anos e João Gonçalves,
de 23 anos, foram os responsáveis pela execução e desenvolvimento do aplicativo.
49
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2015/08/28/
interna_tecnologia,496477/app.shtml
48
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8.8.1 Tecnologia Rumor – Android e Apple
O Rumor foi desenvolvido para suprir a necessidade que os alunos da UnB de Brasília tinham de visualizar o
cardápio do Restaurante Universitário da UnB (RU/UnB)50.
A relação entre os envolvidos em um restaurante universitário (comunitário) deve consistir na troca contínua de feedback e ideias que melhorem o serviço prestado. A plataforma Rumor nasce dessa necessidade, aproximando usuários e
prestadores de serviços, a partir de um app intuitivo e acessível capaz de fornecer o cardápio. Vide Figura 8.3.

Figura 8.3 – A plataforma RUMOR para aproximação
dos estudantes com os prestadores de serviço, um app
intuitivo e acessível capaz de fornecer o cardápio
Fonte: www.legap.com.br

50

http://www.ru.unb.br/cardapio-ru-unb.
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B) O Caronaphone e a Cidadania
Os objetivos pretendidos com o projeto do Caronaphone (app) foram promover a mobilidade sustentável e estimular a interação social no trânsito. O aplicativo Caronaphone,
que gira em torno da ideia da carona solidária, foi desenvolvido por um grupo de estudantes da UnB, e ficou como sugestão para o uso dos participantes das oficinas de Literacias via
Dispositivos Móveis e estudantes da disciplina Informática e
Sociedade (CIC/UnB, 2015). O aplicativo visa a sustentabilidade e o companheirismo, sem gerar qualquer tipo de lucro
(vide http://caronaphone.com/). O Aplicativo Caronaphone51,
cuja ideia começou a ser concretizada e implementada há
cerca de dois anos atrás por alunos e ex-aluno do Curso de
Ciência da Computação da UnB, foi desenvolvido pensando
em atender comunidades, estudantes, professores, trabalhadores de uma cidade. Contudo, a concepção de qualquer
modelo de sustentabilidade deve refletir o equilíbrio entre
suas dimensões. A estruturação do Caronaphone consistiu
na compatibilização de três dimensões: social, econômica e
ambiental. Cada dimensão envolve um sistema complexo de
objetivos e interesses diferenciados e por vezes conflitantes.
Ao efetuar-se o login, o aplicativo autentica o usuário
solicitando-lhe seus dados no Facebook, armazenando-os
no servidor. Esse passo é importante, pois garante o mínimo
de segurança desejável a quem oferta carona, já que permite a visualização do perfil do solicitante. Após efetuar a
O professor Pastor Willy Gonzales Taco, coordenador do núcleo de sustentabilidade da Universidade de Brasília, doutor em transportes pela Escola de Engenharia
de São Carlos é o responsável pela motivação por trás do projeto. Ele liderou diversas pesquisas e publicou vários artigos explicando como o transporte urbano e
suas implicações têm ampliado o desafio da sustentabilidade nas últimas décadas,
exigindo alterações nos padrões atuais de mobilidade dos cidadãos.
51
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autenticação, o usuário é direcionado ao menu do aplicativo,
que nesse estágio apresenta apenas duas opções: solicitar
carona e oferecer carona. Vide Figura 8.4

Figura 8.4 – Caronaphone, um aplicativo para smartphones que
facilita o encontro entre quem precisa e quem oferece transporte.
Fonte: http://caronaphone.com/

Ao clicar em solicitar carona, o aplicativo envia as informações de posição do usuário para o servidor e o servidor
retorna uma lista com as caronas ofertadas mais próximas. Ainda nessa tela, o usuário pode verificar as informações de cada
carona, por exemplo, o horário de partida, a origem, o destino
e o trajeto. O solicitante pode, ainda, enviar mensagens para
o ofertante da carona. O ofertante, por sua vez, deve informar
qual será o veículo de transporte, a placa de licenciamento
deste e o número de vagas de carona disponíveis. Depois de
cadastrar o veículo, o ofertante informa os endereços de origem e destino, com a correspondente rota marcada no mapa e
a carona é armazenada na listagem de ofertas.
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8.8.2 Tecnologia Caronaphone – Google Cloud Messaging
Foi utilizado o Google Cloud Messaging (GCM) que é um
tipo de push. É um serviço gratuito da própria Google para troca de mensagens entre servidores, aplicações Android e aplicações IOS (e também aplicações e extensões do Chrome).
Utilizou-se o Google I/O com intuito de substituir o antigo
Cloud to Device Messaging (C2DM). A ferramenta cresceu
muito nos meses subsequentes. Por volta de um ano após
seu lançamento, 60% dos aplicativos na Play Store já faziam
uso do GCM. Diferentemente da tecnologia pull, onde a aplicação mantém um processo sempre ativo somente para ficar
verificando se há novas atualizações no servidor da aplicação, a abordagem das notificações push que o GCM utiliza
permite o envio de mensagens, mesmo que a aplicação não
esteja sendo executada. Além da simplicidade, isso diminui
significativamente o consumo de recursos como processamento, memória, rede de dados e bateria.

8.9 PERSPECTIVAS DO CELULAR NA ECONOMIA DIGITAL
Uma das marcas da sociedade dessa segunda década
do Século XXI é a presença de dispositivos móveis nas mãos
das pessoas, notadamente, aqueles artefatos que facilitam
a comunicação, as relações interpessoais, os acessos às informações, aos serviços públicos e privados disponibilizados
pelos mercados, governos e organizações. O uso das facilidades de telecomunicações dedicadas a dados, imagens, vídeos e sons é crescente e cada vez proporcionalmente maior
do que aquele dedicado à voz, antevendo-se a possibilidade
de saturação do tráfego nas redes de telecomunicações.
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A Internet vai se tornando o principal meio para permitir o acesso à informação e ao conhecimento, sendo um
canal para formação da inteligência coletiva. A Web Semântica será a ponte para se chegar aos serviços de forma mais
ampla e racional, no pensamento de Pierre Lévy (2014).
Ao mesmo tempo, a oferta ou disponibilização da informação para a população deve ser uma questão de política de
estado, com grande ênfase na governança e na regulação. Por
exemplo, o marco regulatório da Internet em cada país passa
a ser fundamental para a exploração do mercado pelos provedores e prestadores de serviços, sendo o papel dos governos resguardar os mínimos direitos dos cidadãos (MEDEIROS
NETO, 2012, p. 27).
As TIC, com preponderância do acesso e uso da Internet, foram consideradas nos últimos 20 (vinte) anos como
promotoras de desenvolvimento econômico e social, em
países subdesenvolvidos e proporcionadoras de benefícios
políticos e de bem-estar para o cidadão nos países desenvolvidos, possibilitando o alcance de uma cidadania plena.
Mas, os dispositivos móveis estão encurtando as distâncias,
tendo sido possível observar esse fenômeno em comunidades frágeis e vulneráveis, porém não se deve generalizar que
sempre haverá melhoria da cidadania em todas as camadas
sociais. Os telecentros quase sempre ofereceram condições
não ideais, vide Figura 8.5, algo que os celulares inteligentes
estão superando.
As prospecções futuras devem apontar para os desafios de ordem tecnológica e aqueles inerentes ao desenvolvimento dos dispostos móveis na economia digital, em vista
do traço marcante destes dispositivos móveis ser fator dinamizador de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), por
meio de aplicativos grátis da Web. Quanto ao ensino, devem
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ser consideradas as resistências à adoção de novas tecnologias, as práticas de ensino e aprendizagem, bem como as de
ordem pedagógica, contextual ou social.

Figura 8.5 – Mediadores em oficinas de literacias digitais em uma
região Periférica do DF, com espaço e equipamentos limitados.
Fonte: Acervo do autor, 2016

Espera-se um aumento da implementação de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) apoiados nas literacias
via dispositivos móveis, a incorporação do sistema de avaliação automática do ambiente de aprendizagem e uma maior
preocupação com as usabilidades das interfaces e das ferramentas pedagógicas.
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9

A SOCIEDADE DE SERVIÇOS 3.0 –
UM OLHAR ALÉM DA SOCIEDADE EM REDE52

9.1 DESDOBRAMENTOS DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
A passagem da sociedade pós-industrial para a
pós-moderna foi abordada nos capítulos 1 e 2. Nos capítulos
seguintes, foi possível identificar o que aconteceu depois.
Um equívoco ocorria quando se entendia que teríamos uma
evolução sequencial da Sociedade Industrial, que estava
fundamentada apenas no aspecto da força de trabalho, para
uma Sociedade de Serviços, ou seja, a transferência de parte da mão-de-obra do chão da fábrica para os escritórios.
Na época, entendia-se que o rápido crescimento de oportunidades para profissionais liberais de nível superior e de
nível técnico impulsionaria a mudança na sociedade, posto
que não existia a presença de fatores como a globalização,
as inovações tecnológicas, as formas de relacionamentos e
outros fatores que alteraram a forma de viver nos últimos
70 anos (KUMAR, 2006).

52
Baseado no artigo de Medeiros Neto, B. Os celulares e a aprendizagem colaborativa na sociedade de serviços: o desdobramento da sociedade da informação
em rede, 2017. http://revista.ibict.br/p2p/article/view/3814
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9.2 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO EM REDE
Entretanto, a mudança não se deu de uma forma direta, levou bastante tempo para acontecer e, ainda, ocorreu
de forma diferente do esperado. O certo é que se viveu em
uma Sociedade pós-Industrial por um bom tempo. No entanto, a transição não se deu de forma tão direta e rápida como
se esperava; somente após longo período é que os primeiros
prognósticos da predominância dos serviços se confirmariam,
enquanto isto, formaram-se novas relações mediadas pelas
TIC entre os cidadãos e a sociedade. O mercado de trabalho
diversificou-se, e os governos e os cidadãos ficaram marcados
pelo regime de informação. Os fluxos crescentes de informação suportados pelas redes de computadores ampliaram 50
vezes nos últimos 30 anos: o fato é que se vive uma Sociedade
da Informação em Rede. Mais uma vez, não se trata de olhar
para o futuro e rotular uma nova época da sociedade pós-Rede, onde o futuro é cada vez mais incerto e plural na visão de
modernos pensadores (CUEVAS-CERVERÓ et al., 2014).
A agricultura, nesse período, seguiu um caminho mais
rápido do que nos 5 (cinco) séculos anteriores. Por exemplo,
a mecanização dos campos de plantio é uma realidade e,
além do mais, existem sempre novos produtos de proteínas,
carbohidratos e gorduras resultantes da indústria alimentícia produzidos com forte uso de Tecnologia da Informação.
A concorrência internacional muda a paisagem do campo.
Em breve se vai assistir à agricultura brasileira enfrentar uma
nova concorrência: outros países, também privilegiados pelo
clima (por exemplo, os países africanos), e que são menos
arredios ao capital externo e que têm recebido investimentos tecnológicos maciços. Enquanto nossos dirigentes sindicais se perdiam em questões ideológicas em relação ao uso
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do capital, a atenção da economia de mercado global, com a
crescente presença dos sistemas de comunicação, era focada
em novos atores, segundo o engenheiro Paulo Toledo, o presidente da Brisa – http://www.brisa.org.br/ (2015).
9.2.1 Vivendo em uma sociedade pós-Industrial 3.0
Na verdade, não se trata apenas de designar uma nova
versão da indústria e da agricultura como sendo mais avançadas. Além dos avanços inquestionáveis, nos últimos 40
(quarenta) anos, os serviços nas mais diversas atividades humanas consolidaram a Sociedade da Informação, a Sociedade
do Conhecimento e a Sociedade em Rede. Entretanto, existe
um pano de fundo em mutação. “Há uma crise do humanismo diante dos desenvolvimentos tecnológicos que, às vezes
provoca muita angústia e incertezas social, política e legal”53
(CAPURRO, 2010).

9.3 FATORES ATUAIS QUE LEVAM À SOCIEDADE DE
SERVIÇOS
Tanto no Brasil quanto em relação ao restante do mundo, caminha-se para uma Sociedade da Informação em Rede
com uma população crescendo a taxa menores, mas com ascendentes necessidades de serviços básicos e de luxo, mesmo
a despeito das crises econômicas e das disputas ideológicas.
Os serviços crescem com a universalização de algumas tecnologias e com o uso intensivo dos sistemas da
53
Tradução livre de: Hay una crisis del humanismo frente a los desarrollos tecnológicos que provoca a veces mucha angustia o incertidumbre a nivel social, político
y legal. (CAPPURRO, 2014).
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informação, agora mais inteligentes e globais. E o que se tem
hoje? Ganham espaços na sociedade atual, apoiadas em tecnologias, a agricultura pós-Terceira Revolução, a Indústria
pós-Segunda Revolução e os serviços após a sua Primeira
Revolução. A agricultura vai se diferenciando as atividades
de subsistência familiar dos empreendimentos corporativos;
as exigências de preço, de automação e de qualidade fazem
essa indústria ficar na mão de poucos grupos. Outro fato é
que fica cada vez mais claro que apenas utilizar uma facilidade ou bem pode ser melhor do que comprar e mantê-lo
para usufruir depois. Um terceiro fato inquestionável é que
os serviços cresceram com a infraestrutura das redes de telecomunicações e as facilidades da Tecnologia da Informação. Contudo, as novas tecnologias, que permitem expandir o
acesso aos serviços, podem impor limites a quem tem pouco
acesso à tecnologia ou carece de habilidade para seu uso.
Antes de direcionar nossa reflexão para a fundamentação da Sociedade de Serviços, com base na universalização
das tecnologias, na inovação e nos fluxos de informação, faz
sentido rever, pelo menos, duas proposições dignas de comprovação em relação à Sociedade de Serviços. Isso porque
a economia digital deve explorar novos nichos de mercado
antes adormecidos, e comunidades isoladas farão parte de
mercados de serviços em aspectos bem distintos dos atuais.
O vetor cultural de um país ou mesmo de uma comunidade pode provocar mudanças na expectativa dos consumidores de bens e serviços de conteúdos atingidos por enorme
variedade de fluxo e oferta de materiais descartáveis, ou de
curta duração. Por outro lado, abrem-se as possibilidades de
mais mudanças com interação nas redes sociais, e participação de atores em rede interessados em conhecer e consumir
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os serviços que existem, e com uma expectativa de consumo
futuro impactado pelo digital.

9.4 OLHANDO 50 ANOS DE CONVERGÊNCIA DAS
TELECOMUNICAÇÕES E DA INFORMÁTICA
Depois dos primeiros passos da digitalização das telecomunicações, há mais de 50 anos, a digitalização fortaleceu a aproximação entre a Computação, a Informática, a
Teleinformática, a Tecnologia da Informação (TI) e as Telecomunicações. Essas áreas estão tão imbricadas que não é fácil
distingui-las mais, como anteriormente. Por outro lado, observa-se nitidamente que, no final da segunda década deste século, as redes de telecomunicações e a computação em
nuvem serão mais presentes e convergentes.
Do ponto de vista prático, não só a fusão dos dois setores no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), mas também o claro direcionamento da
atuação desse novo Ministério para o setor de banda-Larga,
Internet das coisas e das TIC, entre outras políticas públicas
em formulação, mostram um novo direcionamento de convergências.
As citadas duas proposições de convergência que,
como dissemos, carecem de comprovação são:
i.

A primeira proposição diz que as Telecomunicações e a Informática, serão mais mediadas e partes de um mesmo serviço, embora a percepção
disso possa ficar mais nítida com o passar dos
próximos anos, levando a alterações na percepção dos usuários, na identidade de suas áreas e
nas experiências acumuladas das organizações.

182
Benedito Medeiros Neto

ii.

A segunda proposição diz que os campos de conhecimento das engenharias de Telecomunicações, e Informática, agora como Tecnologia da
Informação e Comunicação – TIC, tendem a se
aproximar no uso intensivo das Ciências Exatas,
como Matemática, Física, Estatística, e Computação, ou delas tomar parte, com base em outros
pressupostos, e.g., a interdisciplinaridade e a
transdisciplinaridade.

9.5 NA PERSPECTIVA DA COMUNICAÇÃO UBÍQUA E DO
HIBRIDISMO
O hibridismo que os usuários desejavam tanto nos
anos oitenta aconteceu há bem pouco tempo. Antes, o formato ou conteúdo físico de uma mensagem de um fax não
era cambiável para passar o mesmo texto em equipamento
de Telex (telegrama), e vice-versa. Os recentes textos enviados nos correios eletrônicos, naquela década, teriam que
ser digitados separadamente na máquina de fax ou de telegrama, mas isto já é coisa do passado. A geração de jovens
de quase-tudo-no-meio-digital já é uma realidade: música,
imagem, som e vídeo digitalizados transitam com facilidade
pelo meio virtual. A convergência e o hibridismo trouxeram
profundas mutações na sociedade, visíveis após 30 anos, em
2010 (JENKINS, 2008).
A comunicação em massa está em pleno processo de
transformações que, com base na evolução dos modelos de
comunicações, evoluíram rapidamente para atender as relações humanas com maior interatividade, mediadas por TIC, de
todos para todos (MIRANDA; SIMEÃO, 2014). Outra mudança
significativa, em curso, ficou demonstrada pelos movimentos
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sociais desde o mundo árabe até as praças econômicas de
Nova York; movimentos esses que ganham amplitude graças
ao suporte das tecnologias computacionais e TIC.
O uso, a produção e a distribuição da informação mudam,
nas práticas de logísticas dos países da Europa e América do
Norte. Já o oriente aproxima-se do ocidente. Os tigres asiáticos já viviam a nova realidade, no início do Século XXI, e terminam por servir de parâmetros comparativos (benchmark)
nas cobranças efetuadas pelos usuários brasileiros. O fato é
que os países em desenvolvimento abaixo do Equador continuam insistindo com uma burocracia resistente a reformas
estruturais e operacionais. Com isso, os custos das transações e serviços dos países da América Latina não declinam
como desejam os clientes, devido à baixa eficiência e eficácia dos processos e da incompetência informacional do fator
humano, como por exemplo no Brasil (CASTELLS et al., 2007).
Da mesma forma que as mudanças oriundas de convergência, hibridismo e comunicação condicionaram transformações nas formas de conhecimentos, a mesma mutação em
curso levará a revoluções científicas, tecnológicas e sociais.
Pierre Lévy, (2014, p. 449), fala da possível contribuição dos
computadores e das TIC para renovação das ciências humanas, e, ainda, fala da “cultura estudada pelas humanidades e
pelas Ciências Sociais, quer dizer, da inteligência coletiva”.
A Sociedade Contemporânea, que se caracteriza por um
protagonismo do conhecimento mais explícito e com maior
alcance de usuários, diz respeito aos seguintes aspectos: o
final da revolução informacional; as ecologias pluralistas da
comunicação; os requisitos para a prática do pensamento
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computacional para mais pessoas; a explícita desigualdade
entre pessoas expostas pelas redes sociais e à Internet; a
necessidade de respeito à diversidade cultural, a busca da
representatividade política e à baixa qualidade ou à falta dos
serviços básicos reivindicados por todos:
A situação atual de uma pluralidade de culturas interagindo na rede digital tem o potencial para criar
uma nova forma de universalidade ética pluralista
a que alude a pergunta: de que espírito se trata?
(CAPURRO, 2010).54

Afinal que insatisfação, que inquietação ou que reclamações levaram o povo às ruas? Os jornais noticiavam que
eram questões relacionadas aos problemas de serviço: saúde,
educação, e segurança e, principalmente, a descoberta de uma
nova forma de se fazer representar (CASTELLS et al., 2007).

9.6 AS INFORMAÇÕES QUE AUMENTAM A PARTICIPAÇÃO
COLETIVA
Os movimentos sociais recentes ganham amplitude
graças ao suporte das tecnologias computacionais e TIC, seja
pela fácil interatividade e fácil mobilização ou pela participação de camadas com indignação e esperança nas redes
sociais, onde agregam-se grupos com interesses e preocupações em comum. Uma realidade que se apresenta um pouco
diferente dos movimentos como o francês, de 1968, e saem
dos modelos tradicionais de luta de classe operária da Europa
54
Tradução livre do autor: La situación actual de una pluralidad de culturas que
interactúan en la red digital tiene la potencialidad de crear una nueva forma de
universalidad ética pluralista a la que alude la pregunta ¿de qué espíritu se trata?
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e das Américas, para abrigar novas causas políticas, ambientais e ecológicas, diretos humanos, educação, arte cultura, e.
ainda, reivindicar serviços de melhor qualidade (CASTELLS
et al., 2007).
A maior parte das manifestações, nos países em regime democrático das Américas, gravitava em torno das questões de demandas de serviços pela sociedade, para as quais
não se tem grandes respostas, a não ser as respostas derivadas da forma como o estado continua atuando, ou seja, como
o fazia no século passado. Nos países em regime de exceção,
os movimentos tiveram focados na busca dos direitos políticos. O estado está ainda compartilhado ou departamentalizado, é pouco eficiente e trabalha com segmentos isolados.
No Brasil, como em outras partes do mundo, nos últimos 4 (quatro) anos, tivemos manifestações e movimentos
sociais. Essas manifestações aconteceram, mais fortemente,
em junho de 2013, e foram majoritariamente organizadas,
com apoio das redes sociais e outros meios da Internet complementadas por mídias tradicionais. Nessas manifestações,
emergiram as questões contemporâneas das sociedades ocidentais e que eram quase sempre focadas nas necessidades
do cotidiano das pessoas.
Os cientistas e políticos, da direita à esquerda, fizeram
várias leituras diferentes dos movimentos. Entretanto, essas
leituras tinham um denominador comum: a baixa qualidade
ou falta de serviços públicos e a pouca eficiência do Estado
em regular os prestadores de serviços privados. Vale destacar que nas faixas e nos cartazes portados pelos manifestantes constavam palavras e expressões de ordem como: a
saúde não funciona; a cidade não tem mobilidade; e a classe
política está insensível aos pleitos da sociedade. Ao se voltar
o olhar para o ponto de vista do consumidor, vê-se que as
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maiores reclamações são direcionadas para serviços regulados pelo Estado, tais como: planos de saúde privados; empresas de transporte aéreo’; os volumosos lucros dos bancos; o
desemprego na Europa e a falta de mão-de-obra qualificada
na América Latina e Caribe.
Na maioria das vezes, as análises dos movimentos foram fatiadas e superficiais, focando apenas nas reivindicações das pessoas que foram para as ruas reclamar de quase
tudo. Perde-se assim a capacidade de olhar o indivíduo na
sua totalidade e pelo contexto e de demonstrar que o Estado
ainda não teve a capacidade de entender tudo isso. Embora
a inclusão digital e o e-gov, como políticas públicas, já não
estejam sendo cobrados com ênfase como o foi há 10 (dez)
anos, no entanto, como ressalta Becker (2009, p. 163), e-gov
e ciberdemocracia (e-cidadania) “são as duas faces de uma
mesma moeda e, sem o acesso à rede, é o próprio direito à cidadania que está sendo negado à maior parte da população.“
Muito embora excepcionalmente antigo, o conceito
de ciberdemocracia foi retomado no fim no século XX e, recentemente, na virada da década, ele ressurgiu com um vigor
deslumbrante, principalmente em virtude do aumento de
sentido da concepção de justiça social e do suporte que as
inovações tecnológicas a ele propiciaram.
Com base nos pontos levantados no item anterior, logo
percebe-se que a e-cidadania deve aumentar a sua abrangência de local para nacional ou internacional, pois o direito à informação e à comunicação perpassa quase todos os
movimentos e territórios: o que é a própria definição de território informacional. As ações ou movimentos atuais no ciberespaço, como as intervenções e reivindicações sociais se
diferenciam de outros movimentos pragmáticos e imediatistas (preço de um serviço público, por exemplo). Hoje, a esses
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se acresceram movimentos de longo prazo, de cunho mais
ecológico, como por exemplo, a não utilização de animais
pelas indústrias cosméticas, exemplo de bandeira, e que são
propostas singulares que conquistam de pequenos a grandes
grupos (SANTAELLA, 2013, p. 103).

9.7 UMA INTERNET SEMÂNTICA
Os visionários e os que ganham dinheiro com a venda
de tecnologia e seus serviços adoram fazer previsões. Porém, algo não previsto sempre acontece como, por exemplo,
a chegada a Web 2.0 que trouxe uma interatividade entre
o usuário e os sites o que não ocorria na Web 1.0. Embora
tentadora, a prática de prognosticar dias vindouros jamais
deixou ser um terreno movediço. Cabe ressaltar, algo semelhante acontece hoje com as tentativas de caracterização da
Web 3.0. A apropriação dos indivíduos desta tecnologia poderá sofrer alterações não contempladas na caracterização
atualmente utilizada.
A computação em nuvem, entendida como a possibilidade do fornecimento de recursos de computação à distância, é uma tendência que fortalece a chegada da Web 3.0,
mas isto acontece de modo menos célere devido ao uso de
recursos tecnológicos na computação em nuvem.
Quando discutimos se o melhor é usar DropBox ou
Google Drive (computação em nuvem), não está em questão
o armazenamento e/ou o processamento de dados, mas sim
qual a melhor prestação de serviços. Por exemplo, a segurança dos dados pessoais ou proteção dos grandes projetos
complexos sofrem ameaças com mais acesso via Internet,
mesmo que exista uma rede corporativa (SANTAELLA, 2012,
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p. 43). O que é comum, no entanto, é a ideia de que o serviço pode ser fornecido sem levar em conta a localização do
cliente. A nuvem permite que os usuários tenham acesso aos
serviços de qualquer lugar, desde que equipados de navegador Web com conexão à Internet.
Os indivíduos, comunidades e organizações caminham
para custear apenas os serviços que usam, e não o rateio das
estruturas que lhes oferecem o serviço, revendo o costumeiro papel de proprietário para o de um simples usuário de
serviços. Esses tipos de comportamentos já são amplamente aceitos pelos usuários domésticos e pequenas empresas
de telecomunicações e de informação e, aos poucos, vão ganhar espaço em outras partes da economia. A meta parece
ser voltar-se a oferecer serviços diretamente aos usuários, e
consequentemente, aumentar a possibilidade de utilização
de computadores ou outros equipamentos menos ou mais
potentes que possam todos ser conectados via Web.
De ninguna manera preconizo que la comprensión digital del mundo sea la verdadera sino una perspectiva
posible, pero sí característica de nuestra ciencia y vida
actual, aunque sería un grave error pensar que essa
predominancia es igual en todas las culturas y mucho
menos que ella es entendida como tal por la mayoría
de los seres humanos (CAPURRO, 2010).

9.8 TIC PARA EMPRESAS DA ECONOMIA DIGITAL E NA
EDUCAÇÃO
A professora Lucia Santaella (2013) foca as repercussões dos processos de comunicação ubíqua na cultura e na
educação, para afirmar que eles se realizam em situações
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fluídas, em múltiplas camadas e não apenas no interior das
redes, como também nos deslocamentos espaço-temporais
efetuados pelos indivíduos. Abordando a perspectiva do aluno e do professor na nova sociedade, tenta-se responder à
pergunta título do artigo de Ally e Prieto-Blázquez, (2014)
What is the future of mobile learning in education? (Qual é o
futuro da aprendizagem móvel na educação?).
O atual modelo educacional está desatualizado porque foi desenvolvido antes do advento das tecnologias de informação e comunicação. O modelo atual,
baseado na entrega face-a-face em sala de aula, é
orientado para educar um determinado segmento
da população.55

O certo é que nossas vidas, de jovens a idosos, transitam de uma Sociedade pós-Industrial para uma Sociedade de
Serviços, evidentemente, passando pelo surgimento da informação em massa e do crescimento do fluxo informacional em
todos segmentos da sociedade, da formação da inteligência
coletiva, e do aprendizado dentro e fora das escolas, de maneira geral e heterogênea. Ainda, Ally e Prieto-Blázquez, (2014):
Além disso, os professores estão sendo treinados
para o modelo atual de educação e, portanto, continuarão usando o modelo quando se tornarem professores. A formação de professores deve ser reinventada para preparar os professores para o sistema
educacional tecnologicamente assistido.56
Tradução livre de: The current educational model is outdated because it was
developed before the advent of information and communication technologies. The
current model, based on classroom-based face-to-face delivery, is geared towards
educating a certain segment of the population.
56
Tradução livre de: Also, teachers are being trained for the current model of
education, and will therefore continue using the model when they become teachers.
55
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Quase sempre é nas escolas e nas universidades que
tudo inicia, os estudantes preparam-se para alavancar mudanças enquanto não têm contato com a realidade. Isso está
mudando, já que, agora, se recomenda mais de um professor
na sala, e a preparação da estratégia de ensino passa pela
aula invertida. Neste modelo, a sala de aula é usada prioritariamente para tirar dúvidas de temas apresentados pelo estudante, aprimorando o conhecimento adquirido em trabalhos individuais e de forma colaborativa, fortalecendo, assim,
sua autoestima e preservando a possibilidade da construção
de uma inteligência coletiva (LEMOS; LÉVY, 2010). Veja um
layout proposto para uma sala de aula de uma escola ou universidade na Figura 9.1.
Os executivos e o mundo empresarial continuam usando modelos que eles aprenderam nas universidades? Esses,
compulsoriamente, já fazem a mudança para fazer face à
concorrência internacional, por exemplo, para computação
em nuvem e para os arranjos econômicos que visam oferecer serviços com base nessa tecnologia. Mas porque isto é
significativo? Simplesmente, porque não só os serviços de
informação, a democracia e a política são mediados pela
tecnologia digital; também o são os processos financeiros,
os serviços médicos e de saúde e muitos outros. A lista vai
crescendo com a convergência, o hibridismo e a mobilidade
fortalecendo a economia digital.

Teacher training must be re-invented to prepare teachers for the technologyenhanced educational system
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Figura 9.1 – A nova sala saindo do cenário monótono de
um único professor e fileira de carteiras de estudantes
anotando em seus cadernos para fazerem provas
Fonte: http://www.tonybates.ca/2014/01/12/2020-visionoutlook-for-online-learning-in-2014-and-way-beyond/

Para sobreviver na economia digital, as empresas passaram a ser utilizadoras de TIC (redes sociais, por exemplo),
não apenas TI (sistemas de informação) para processos operacionais e administrativos, mas também, nas relações com o
mercado e com os usuários de seus serviços. Isso ocorre, do
mesmo modo, nas negociações com os empregados, pois todos dispõem, pelos smartphones de acesso imediato às mais
diversas informações que lhes são relevantes. Os sistemas
de informação inteligentes, já em uso em larga escala em
centros de competência, devem unificar e fortalecer saberes
como a Web 3.0 dentro de grandes organizações.
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O Airbnb, o Uber57 e tantas outras soluções inovadoras
continuarão acontecendo nesta década, sempre impondo
mudanças na realidade dos preços, nas formas mais imediatas de oferecer serviços e objetivando reduzir impostos. E a
legislação vai ter que se adaptar, inclusive com os governos
mantendo seu papel de regulação e sem perder arrecadação.
A necessidade de formação além das universidades, a inovação tecnológica, a Web Semântica e os serviços de TIC de
grandes corporações somados reforçaram a realidade e fortaleceram a economia digital. E, como tudo não são flores,
esse processo traz em seu bojo as desigualdades, o desemprego e a exclusão nas periferias das metrópoles.
O que aponto para o futuro, em termos de configuração
da sociedade, é a confirmação do conhecimento ampliado e
a presença das TIC como pano de fundo, ou mesmo, como
função protagonista do cotidiano das empresas e das políticas públicas. Mas Masi (2013) retrata isso como requisito
para nova cidadania (e-cidadania) e vaticina a competência
em informação como figura de mérito:
No plano social, emerge a necessidade de superar,
através da meritocracia e igualdade de oportunidades, a configuração tradicional das democracias ocidentais, a angustia da família cristã, os grupos de interesse, o egoísmo liberal, o materialismo marxista.

Basta um olhar para um futuro próximo e vislumbra-se
uma sociedade com forte predominância de serviços, uma
vez que os passos desse caminhar começam a ficar mais nítidos, embora retardados por uma pausa para controle do
O site do Airbnb é https://www.airbnb.com.br/); o do Uber, https://www.uber.
com/pt-BR/.
57
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crescimento exacerbado do fluxo informacional. E esse é um
dos focos desse texto. O outro foco são as novas perspectivas
que se abrem, com a dimensão histórica e a ampliação do
conceito de cidadania e sua presente relevância.

9.9 CENÁRIOS ECONÔMICOS
As empresas de TI, que ganham dinheiro com a venda
de tecnologia e os serviços que lhe são inerentes, adoram
fazer previsões em grandes eventos, mas algo pitoresco sempre acontece: passados alguns anos, alguns dos vaticínios, de
fato, aconteceram e outras não, uma vez que os protagonistas sempre colocam apenas o lado otimista do produto ou da
solução de serviço que defendem, deixando de fora outras
variáveis importantes. Algo sempre se modifica nos cenários
propostos para a sociedade, levando os homens a saírem de
suas zonas de conforto, devido, por exemplo, a fatores como
uma maior disputa por alimentos, ou a deterioração do meio
ambiente ou a escassez de bens e serviços como, anualmente, o Painel Telebrasil, apresenta (http://paineltelebrasil.org.
br/ edições 2013; 2014 e 2015).
Tanto faz, ser a produção de TI voltada para uma inovação alimentícia, uma solução de automação industrial, para os
cuidados com a saúde, para com a segurança, transporte ou
mesmo para a preservação do meio ambiente, as possibilidades de fracassos não evidenciadas pelos futuristas têm um
certo grau de probabilidade de ocorrência. O fato é que, após
um período curto, chegaremos à sociedade com base na agricultura de larga escala e familiar de subsistência, a uma indústria mais automatizada e a governos, comércio e terceiro setor
centrados em serviços; situação que se confirma a cada dia.
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Os centros de excelência e organismos como a ONU e
a UNESCO, por exemplo, voltaram-se a chamar as atenções
para riscos e oportunidades da nossa sociedade contemporânea. E fazem isto para que foquemos, na terceira década
do século XXI, na predominância dos serviços, de muitas mudanças na economia, nos campos social, político, na cultura
e no lazer.

9.10 O QUE ESPERAMOS COM AGRICULTURA 5.0?
Existem muitas iniciativas para produzir proteína de
outras fontes menos tradicionais, mais fáceis de extrair e de
forma mais econômica, como o uso de algas, planctos e insetos, por exemplo, e uma intensa atenção para o mercado crescente de alimentos saudáveis. Essas novas fontes podem fornecer mais proteína que as atuais, alternativamente à carne
bovina, sendo rotuladas como fontes alternativas de proteínas
sustentáveis. Os carboidratos foram um ganho da Agricultura 4.058 e devem-se usar tecnologias para atender melhor os
princípios de uma dieta mais saudável. A decisão ficará entre
o racional e o paladar, entre a cultura e o econômico.
Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies
agriculturáveis no mundo são ocupadas pela criação de animais para abate. Imaginemos se tais espaços deixarem de ser
usados dessa forma e que as grandes empresas passarem a
58
“A tecnologia de informação é um caminho sem volta no mundo rural, que já
vivencia a chamada “Agricultura 4.0”, baseada na produção digital”. A afirmação
é da chefe-geral da Embrapa Informática Agropecuária, Silvia Massruhá, no painel
“Agricultura digital: da biotecnologia ao big data, a agricultura moderna e globalizada”, durante o 4º Foro de Agricultura da América do Sul/Agrooutlook, em
26/08/2016. https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/15894563/
agricultura-40-a-agricultura-conectada
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usá-los de forma mais inteligente como é esperado na Agricultura 5.0, após a quarta revolução já em curso. Os países
desenvolvidos já direcionam suas agriculturas para isso (Figura 9.2). Isto é possível pelo contínuo uso da TI, e isto significa o uso de robôs em larga escala pelo agricultor, quando,
no futuro, o custo desses artefatos for menor que mil dólares
(U$ 1,000). Nesses cenários, os agricultores do Terceiro Mundo poderão tornar-se gerentes das suas terras ao invés de
trabalharem nelas todos os dias e explorarem a mão-de-obra
humana. As formas de plantar e extrair já passam por processos que economizam água, são mais ágeis com fontes alternativas de energia, no intuito de se produzir o mínimo de lixo
e o máximo de restos reaproveitáveis.

Figura 9.2 – Plantações no norte da Alemanha com
o uso racional do solo e a sustentabilidade.
Fonte: Acervo do autor, 2015

Os alimentos proteicos produzidos in vitro já estão
disponíveis e irão se tornar mais baratos que os naturais. Isso
sem mencionar que para nova geração que toma conhecimento de procedimentos de ética questionável da indústria
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alimentícia, já ao redor de 2018, será controverso sacrificar
bovinos, para dizer o mínimo. Ser vegano, em 2021, será uma
opção tão banal como é hoje ser vegetariano.
No Brasil, nos últimos 16 anos, inebriados por um sonho de consumo, consumidores imaginaram que bastaria ter
acesso aos bens e serviços, produtos eletrodomésticos, casa
própria, viagens de férias, e bom celular para realizar a expectativa de alcançar uma classe mais alta. Os avanços foram significativos na ampliação da educação universitária e
técnica, assim como na produção científica; mas a qualidade
continuou a deixar a desejar.
No capitalismo ou no socialismo, alguém tem que pagar a conta, seja individual, familiar ou coletiva. No Brasil, o
processo de incentivar o consumo para superar a crise mundial trouxe um ganho, mas acabou no exato momento que
a dívida pública cresceu e passou a ser um empecilho aos
gastos sociais, e que trouxe a prática das contabilidades artificiais. Os valores da dívida pública brasileira se aproximam
rapidamente da incrível marca de R$ 3 trilhões. E os altos
juros para manter o atrativo do capital de uma dívida dessas proporções está inviabilizando muitos projetos, em um
país fortemente produtor de alimentos (commodities), sacrificando serviços como saúde, educação, e outros que trazem
bem-estar e direitos aos cidadãos.

9.11 PODE-SE AUTOMATIZAR AINDA MAIS A INDÚSTRIA 4.0?
As revoluções ocorridas no setor industrial foram bem
mais visíveis que no agricultural. Da primeira revolução até a
atual, essas conquistas beneficiaram centros de pesquisas e
de inovação. Tanto faz se nas grandes indústrias – automobilística, naval e aeroespacial – assim como na microeletrônica,
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houve sempre o uso crescente de tecnologia. O que os pesquisadores dos campi universitários americanos e europeus,
e de alguns países asiáticos, prenunciaram para os cenários
no início do século XXI foi que a indústria se apropriaria dos
novos conceitos que surgem para explorar novas oportunidades de negócios e soluções tecnológicas, aplicando-as
em bens e serviços a partir desses conceitos e, depois, usar
inteligência artificial embarcada alocando-a na planta produtiva da indústria, por exemplo, em robôs. A Indústria 4.0,
ou a Quarta Revolução Industrial, é um termo que engloba
algumas tecnologias para automação e troca de dados e utiliza conceitos de sistemas ciberfísicos, IoT e computação em
nuvem (https://pt.wikipedia.org/wiki/Industria_4.0).
A competência em informação tecnológica trouxe um
fator de competitividade, assim como manteve a qualidade
e uma incipiente preocupação com o meio ambiente. Agora,
foca-se nas interfaces dos dispositivos, tangíveis e adaptáveis, por exemplo no ambiente doméstico, ou melhorando a
interface entre o passageiro de um voo tornando mais amigável a complexidade de um avião de último modelo. A Figura
9.3 apresenta o paradoxo do novo homem, o homem cibernético, envolto de recursos antigos.
Se de um lado esses enormes avanços e a automatização de funções repetitivas (ou de funções com exigência de
maior esforço físico) irão melhorar a qualidade de vida de
quem vier a se beneficiar desses avanços tecnológicos (e.g., a
classe média das sociedades centrais do capitalismo mundial),
de outro lado, possivelmente, os substituídos serão arremessados para maior desemprego e crescente marginalidade. Isso
será especialmente notado se tratarem-se de pessoas com
idade acima de 60 anos; esses e outros substituídos serão os
novos excluídos, todos eles trazendo agora o amargo gosto
de já ter experimentado, parcialmente, a inclusão.
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Figura 9.3 – Novos conceitos que surgem para explorar novas
oportunidades de negócios e soluções tecnológicas
Fonte: Singularity University (https://su.org), 2016

A título de exemplificação, pensamos no cenário dos
veículos autônomos. Em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão em público. Ao redor de
2020, a indústria automobilística completa começará a ser
demolida. Em 2030, a indústria alemã não produzirá carro a
combustão de petróleo, ou emissores de poluentes. Você não
desejará mais possuir um automóvel. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de
um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos de 9095 % menos carros para isso. Poderemos transformar áreas
de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas
morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo
o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 km, mas
com veículos autodirigidos isto cairá para um acidente a cada
10.000.000 de km. Isso salvará mais de 1.000.000 de vidas
a cada ano59.
https://www.ibm.com/blogs/robertoa/2016/07/a-4a-revolucao-industrial-esta-em-curso/
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9.12 VIVEMOS EM UMA SOCIEDADE DE SERVIÇOS 3.0?
Há 10 anos atrás, ao ter-se perguntado sobre o que o
que aconteceria após a Sociedade da Informação em Rede, obter-se-ia como resposta: uma Sociedade de Serviços. De fato,
aproximamo-nos de uma Sociedade de Serviços plena como
indicam alguns cenários. Ou, diferentemente, como alguns
outros profetas insistem, uma economia digital com predominância em serviços. O fato é que ter um carro para ir todo o dia
para o trabalho, manter a casa para veraneio ou guardar uma
parafernália de produtos dentro de casa pode ser uma opção
agora questionável. Os serviços foram surgindo e aumentando em todas as partes da economia local e global, das tarefas
cotidianas à formação escolar ou profissional. Mesmo setores
mais conservadores passaram a ver no serviço uma opção vantajosa. Alguns estudos e pesquisas já apontam isso com clareza. Vejam-se os chamados new financial models, (paga-se
pelo bem que se usa e não por sua propriedade) que é o que
já acontece com os serviços de educação e que está se espalhando, de forma análoga, com outros serviços (BATES, 2014).
Respondendo ao título desta seção, de fato, um cenário com a presença maciça dos serviços na economia será
uma realidade, até o final desta segunda década. Nossa observação iniciou-se nos primeiros meses de 2008, nos EUA,
tendo continuado por dois anos, na Europa e América Latina,
confirmando essa tendência de serviços por todos os lados.
Mas foi no final da década passada, que os países asiáticos
perceberam os serviços como negócios, inclusive na alocação de sua farta mão-de-obra barata.
Quando chegaremos à Sociedade de Serviços 3.0?
O que existe hoje em termos de serviços que já esteja nos
moldes de uma Sociedade de Serviços 3.0? Entende-se que a
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Sociedade de Serviços 3.0 não esteja ancorada apenas na esfera semântica, de Pierre Levy (2014), como apontam outros
centros de pesquisa. Esses centros investigam o que acontecerá depois da Web 2.0. De qualquer modo, seguramente, a
Web Semântica poderá ser um fio condutor para a Sociedade
de Serviços 3.0. Junte-se a isto as perspectivas para exercícios da e-academia pelos indivíduos em suas comunidades,
como é citado em Citizens as Actors (HARVARD, 2013).
No momento, faz-se necessário amadurecer as ideias e
indagações aqui formuladas a respeito das perspectivas futuras
da Sociedade de Serviços 3.0 e, no entanto, percebe-se que a
sociedade, a cada dia, desloca-se da pesada e sólida sociedade pós-industrial, com o conceito de possuir bens para sempre,
para um outro entendimento: o de, simplesmente, usá-los.
La dimensión de la privacidad y su correlato, lo público, no es algo obsoleto perteneciente a la sociedad
burguesa, sino que es una constante de la existencia
humana con diversas posibilidades de transformarse de acuerdo a diferentes marcos históricos, sistemas políticos y económicos y tradiciones culturales
(CAPURRO, 2010).

Paralelamente a isso, consolida-se o crescimento da
inteligência dos sistemas de informação, até mesmo dos
controles sobre o cidadão, e espera-se então que o sujeito vá
recebendo do seu contexto mais possibilidades para exercer
sua e-cidadania, junto com o direito de acesso aos serviços e
à democracia participativa.
As empresas prestam serviços com base em agentes
e sistemas de informação inteligentes. O conceito de transformação digital se faz presente nas propostas de serviços
das empresas de TI. O conceito atualmente é entendido
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como o uso intensivo de tecnologia para melhorar radicalmente a performance ou o alcance de empresas e governos.
Isto significa melhorias incrementais como a criação de serviços digitais e a aplicação de inovação e mudanças disruptivas60. A partir desse momento os dados e as informações
poderão fazer parte dos sistemas dos centros de informação e a criticidade da gestão dos dados só aumenta. Isso,
na verdade, envolve risco real à privacidade e à segurança,
uma vez que esses sistemas poderão manipular, ao mesmo
tempo, milhões de informações pessoais à revelia do usuário
(MEDEIROS NETO, 2013). Entretanto, pode ser que a ordem
seja alterada, e certas questões de preservação do meio ambiente alterem o curso da história e que os modelos econômicos mudem suas premissas. Vivem-se, ainda, muitas desigualdades de acesso às informações, bens e serviços. Mas já
se vive em uma Sociedade de Serviços 3.0, mesmo porque
não tivemos uma pausa na Era da Informação, existe aumento
dos incontroláveis fluxos informacionais, com predominância
em imagem e vídeo e a expansão e criação de big data, o fato é
que eles ainda não se consolidaram, só para citar dois fatores,
isso ficou bem marcante nessas duas últimas décadas.
Enquanto as exclusões digital e social não forem pelo
menos amenizadas, nos países mais pobres da América Latina e Central (e.g., o Haiti), as ideias de cibersociedade,

O século XXI é o século das inovações transformacionais, em contraponto ao
século XX, das inovações incrementais. O que isso significa? Que as inovações
disruptivas serão constantes. A transformação contínua dos processos e modelos
de negócio serão nosso dia a dia. E já começa a aparecer a função BTO - Business
Transformation Officer em algumas empresas. Mas, o que é inovação disruptiva?
São inovações que introduzem novos benefícios ao mercado, como maior simplicidade e conveniência no uso, muitas vezes também a menor custo. http://
computerworld.com.br/afinal-o-que-e-inovacao-disruptiva-e-como-ela-ainda-vai-afetar-sua-vida
60
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ciberdemocracia e de e-cidadania continuarão a ser letra
quase morta para os que estão do outro lado do muro virtual.
É necessário mencionar que o crescimento da conectividade e/ou formação da inteligência coletiva no ciberespaço, a
revolução da educação das instituições de ensino, a inovação constante nas indústrias do conhecimento e nas organizações afetaram a economia, com com possibilidades de
chegar-se a uma economia menos analógica (papel e voz) e
mais digital. Provavelmente, tudo isto acarretará desenvolvimento humano, mas nada garante a vitória da luta a favor
da redução das desigualdades sociais e da pobreza, que se
almeja com a e-cidadania.
Para que isso se torne imperativo moral, há a necessidade de alguns pré-requisitos: (i) acesso às TIC regulado em
relação à competividade internacional; (ii) melhores condições para o desenvolvimento da ciberdemocracia; (iii) um
marco regulatório para Internet e serviços de TIC e (iv) espaço para desenvolvimento e conscientização da e-cidadania
nas escolas e nas organizações governamentais e não-governamentais (LEMOS; LEVY, 2010, p. 151).
E como perspectiva final para complementar as duas
proposições citadas anteriormente neste capítulo, observa-se
nitidamente que:
i.

As redes de telecomunicações e a computação
em nuvem serão mais presentes e convergentes
no final da segunda década do século XXI;

ii.

As redes integrar-se-ão além do humano, ou
melhor, conectarão as coisas para servir ao cidadão; as empresas que detêm os meios ou canais
de comunicação sonham com os conteúdos, e as
que tratam dos conteúdos querem os meios de
comunicação;
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iii.

Os dispositivos móveis inteligentes caminham
para universalização: a posse desses dispositivos dobra a cada dois anos nas mãos das pessoas, mesmo entre os usuários de baixa competência em informação;

iv.

Os sistemas de informação serão mais inteligentes e integrados às diversas redes, possibilitando
a oferta de serviços personalizados e amigáveis;

v.

As TIC permearão quase todas as áreas de conhecimento e das atividades humanas;

vi.

A Internet Semântica (Web 3.0) irá mostrar a sua
cara e dará as regras do jogo no final da década;
como por exemplo, o aprendizado ao longo da
vida, com base na aquisição das competências em
comunicação e informação para inclusão social;

vii.

A gestão do conhecimento colaborativa propiciará mais inteligência para prestação dos serviços e muitos outros aspectos das atividades
humanas.

Com mais segurança física e virtual, o que foi exposto
nos leva a mudar, compulsoriamente, as expectativas dentro
das comunidades vulneráveis, com o desenvolvimento de
novas formas de viver em sociedade, com os novos problemas e desafios diagnosticados, mas longe de ser um paraíso
dourado, mesmo com intensa presença de tecnologias e da
insistência dos visionários.
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PARTE III

O CAMINHO DA
INVESTIGAÇÃO

10

PROJETO DE PESQUISA,
ENSINO E EXTENSÃO61

10.1 APLICAÇÃO PRÁTICA DA INTERSEÇÃO DOS CONCEITOS
DE INCLUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO
E LITERACIA DIGITAL
Investigadores da Escola do Futuro, da USP têm demonstrado que a palavra letramento não é suficientemente
robusta para captar esse desdobramento recente da alfabetização e da inclusão digital (ou mesmo a expressão letramento digital) pois ela remete ao universo da educação escolar,
onde vincula-se, intrinsicamente, aos processos de alfabetização baseados no aprendizado das letras e nas práticas da
escrita e da leitura. A expressão literacia digital, no entanto,
reflete melhor os processos de codificação de novos sentidos, de acordo com as práticas internacionais, realizadas no
ambiente virtual das escolas na Sociedade da Informação,
bem como nas Comunidades de Aprendizagem Virtual (CAV),
onde é frequente o uso, o manuseio e a apropriação das ferramentas automatizadas de acesso e busca. Além da leitura,
61
Baseado no trabalho final de estudantes da disciplina Informática e Sociedade.
CIC/IE/UnB. 2014. Vide site: http://docslide.com.br/documents/a-intervencao-politico-pedagogica-da-unb-na-pratica-escolar-da-alfabetizacao-e-da-eja-no-paranoa-alexandre-vinhadelli-papadopolis-140079548-danilo-alves.html
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interpretação, pesquisa e navegação na Internet, há um processo de evolução contínuo de aprendizagem do cidadão virtual (PASSARELLI, 2010).
No âmbito do Programa de Pós-Doutoramento da Escola de Comunicação e Arte (ECA) da USP, com apoio da Universidade de Brasília (Unb), a popularização dos dispositivos
móveis suscitou o interesse de investigar a influência de tais
dispositivos nos processos de aprendizagem, participação e
empoderamento sociais. No início do Projeto, houve a apropriação das literacias pelos tutores universitários moradores
das regiões e líderes comunitários juntamente com a inclusão digital pelos participantes da primeira fase. Depois, na
segunda fase, esperava-se que os participantes das comunidades se apropriassem das TIC (literacias digitais).
Como parte da aplicação e observação dos conceitos
e do referencial teórico apresentados, foi feita uma Pesquisa
exploratória tendo como objeto de estudo a intervenção político-pedagógica da UnB na prática escolar da Alfabetização e da
Educação de Jovens e Adultos (EJA)62. O local escolhido foi a Escola Classe 03, do Paranoá, e os seguintes cursos de aprendizado foram objetos de observação: (i) Programa DF Alfabetizado
e (ii) Grupo de Alfabetização de Jovens e Adultos (GAJA). Já no
Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá – Cedep63 o
curso Literacias via Dispositivos Móveis foi objeto de observação. O Relatório Descritivo de Atividades de Campo traz em detalhes os aspectos aqui apresentados: Intervenção Sociogênica e
A Educação de Jovens e Adultos – EJA é uma modalidade da educação básica
destinada aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não concluíram os estudos no ensino fundamental e no ensino médio.
63
O Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá – Cedep é uma ONG que
trabalha com inserção de jovens no mercado de trabalho por meio do estágio
(https://pt-br.facebook.com).
62
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Estudos Netnográficos da UnB no Paranoá e Itapoã (http://www.
filosofiacienciaarte.org/index.php/diarios-de-campo).
O fluxo educacional, ilustrado na Figura 10.1, mostra
algumas características e a integração entre a Alfabetização,
a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e as aulas de informática, bem como os papéis de cada ator.

Figura 10.1 – Fluxo entre atores e suas funções
Fonte: Elaborado por estudantes de Informática e Sociedade – CIC/UnB

As atividades da UnB nas cidades-satélites do Paranoá
e Itapoã remontam ao seu assentamento. Essas atividades
englobam a elaboração de estudos técnicos de viabilidade
para a criação daquela comunidade. Essa parceria é construída em torno de diversos projetos de pesquisa e extensão,
bem como da formação de professores e alunos, que buscam
sua inserção social por meio do Núcleo Permanente de Extensão do Paranoá. O Projeto CAIS64 (Centro de Aprendizagem
64
A Universidade de Brasília fortalece o debate em torno da implantação do
Centro de Aprendizagem e Inovação Social (CAIS) nas regiões administrativas de
Itapoã e Paranoá. O tema foi tratado durante a abertura do evento Ciclo de Diálogos: aprendizagem e inovação social, no auditório do Memorial Darcy Ribeiro.
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e Inovação Social) envolve a construção de 8.100 m2 em um
terreno de 41.000 m2 destinado à pesquisa e à execução de
projetos em Saúde, Educação, Ciências Sociais, Música, Ciência da Computação, entre outros.

10.2 PROJETO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
As ações visando à aquisição de literacias digitais
são executadas em conjunto com a Universidade de Brasília
(CAIS/DEG/UnB), oferecendo aulas semanais de Informática
para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do DF
Alfabetizado. O Projeto incentiva estudantes a praticarem os
conhecimentos obtidos em disciplinas de graduação, propiciando uma reflexão social a partir da vivência dos problemas enfrentados pela comunidade. Assim, esses estudantes
desenvolvem competências em informação para sua formação de futuros professores e para a aquisição de cidadania
responsável. Sem o apoio desses estudantes não haveria
recursos humanos capazes de cumprir esse papel. O quadro
diretivo da Escola Classe 03, bem como seu corpo docente,
considerou que a existência desse Projeto foi de suma importância para a fixação dos conhecimentos pelos alunos,
por permitir a experimentação em um ambiente interdisciplinar. Vide Figura 10.2.

A atividade contou com a presença do reitor Ivan Camargo e do governador eleito
do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg. Vide site:<http://www.unb.br/noticias/
unbagencia/unbagencia.php?id=9150
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Figura 10.2 – Estudantes de Licenciatura em Computação ofereceram
aulas semanais de Informática para Jovens e Adultos do DF Alfabetizado.
Fonte: Acervo do autor, 2014.

O desenvolvimento das Atividades do Departamento
de Ciência da Computação – CIC /UnB, promovedora da intervenção, tem o Cedep como instituição acolhedora credenciada para os alunos cursando a disciplina Teoria e Prática
Pedagógica em Informática (TPPI). Além disso, são parceiros
na execução dos cursos:
i.

Cursos Formais:
a. DF Alfabetizado – Informática para Comunidades;
b. Educação de Jovens e Adultos – Informática
para Comunidades;
c. Idosos – Informática para Comunidades;

ii.

Cursos Abertos:
a. Formação de alfabetizadores – Literacias via
dispositivos móveis;
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b. Literacias via dispositivos móveis (Vide o Curso
no Moodle/UnB).
Durante o levantamento de campo, houve conversas
com o grupo de estagiários do CAIS/DEG/UnB, da disciplina
TPPI, que atuaram como tutores do grupo de trabalho Escola de Informática e Cidadania (EIC), do Cedep, a fim de que
esses recebessem orientação pedagógica do Departamento
de Ciência da Computação – CIC/UnB. A uniformização do
conteúdo programático foi uma das múltiplas facilidades
proporcionadas pela plataforma Moodle, – plataforma de
aprendizagem concebida para proporcionar aos educadores,
administradores e alunos um sistema integrado para criar
ambientes de aprendizagem personalizados. A Figura 10.3, a
seguir, apresenta parte do conteúdo programático.

Figura 10.3 – Conteúdo programático
do curso Literacias via Dispositivos Móveis
Fonte: Plataforma Moodle da Universidade de Brasília – UnB
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O desenvolvimento de literacias digitais visando à inclusão social, com base nas TIC, nas Regiões Administrativas
do Paranoá e Itapoã, já contava com blogs, serviço de mensagerias (WhatsApp), grupos de discussão, sites, redes sociais,
editores de conteúdo em nuvem, mídias de áudio, vídeos e
plataformas para produção de conteúdo (OLIVEIRA; ANJOS;
OLIVEIRA; SOUZA; LEITE, 2014).

10.3 EDUCAÇÃO ON-LINE COMO INDUTORA DO ENSINO NA
ERA DIGITAL
A intervenção investigativa com base nos princípios
da pesquisa social justifica-se pelos benefícios diretos para
as comunidades atendidas e indiretos pelo desenvolvimento
de conhecimentos em Ciências Sociais Aplicadas e em Ciências Exatas, além da construção de conceitos e de procedimentos de pesquisa pela aplicação de várias técnicas, como
a avaliação da inclusão digital e de aquisição das literacias
digitais. Por intermédio de um conjunto de procedimentos e
pela construção de um sistema de indicadores, alcançou-se
o desenvolvimento das metodologias avaliativas de sujeitos
com base na comunicação da informação e na inclusão social.
As duas regiões administrativas do DF, Paranoá e Itapoá onde foram realizadas as intervenções sociais foram escolhidas por critérios subjetivos, tais como a proximidade do
Campus Darcy Ribeiro, da UnB, e a existência de uma proposta de um futuro Centro de Aprendizagem e Inovação Social
– CAIS, nessas regiões.
O público alvo consistiu de jovens, adultos, idosos e
líderes comunitários que atuavam em oficinas e comunidades de aprendizagem virtuais mediadas por tutores. Apesar
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das grandes dificuldades, o certo é que se avançou na consolidação dos conceitos de inclusão digital, competência em
informação e literacias digitais.
As ações, que se revestiam de uma concepção emancipadora e libertadora, previam: (i) a capacitação de alfabetizadores/professores para utilização do laboratório; (ii) aulas
práticas de informática e (iii) suporte a professores e alunos
no desenvolvimento permanente das literacias informacionais. Não se deve esquecer que as pesquisas pela Internet e
a utilização de jogos para concretização de conceitos serão
sempre campos de experimentação e testagem (JUNQUEIRA;
PASSARELLI, 2011, p. 66).
E finalmente, as intervenções sociais visavam a democratizar o acesso aos modernos meios de comunicação
e incentivar o desenvolvimento dos processos cognitivos,
sociais e afetivos. Elas tinham como metas o efetivo uso do
laboratório de informática do telecentro do Cedep, e dos laboratórios de informática das escolas públicas no sentido de
aumentar o quantitativo de alunos atendidos. As interseções
dos conceitos foram bem visíveis, pois nas ações práticas
eram um misto de literacias digitais, competência em informação e inclusão digital.
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11

AVALIANDO A PRESENÇA DE CELULARES
EM AMBIENTES DE VULNERABILIDADE
SOCIAL (PARANOÁ E ITAPOÃ, UNB, BRASÍLIA)65

11.1 INTERVENÇÃO PARA O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
Esse capítulo apresenta e discute questões que emergiram no âmbito de um Projeto de Literacia Digital, caracterizado pela multivocalidade, e que forneceu elementos
importantes para avaliação da inclusão digital, sobretudo
aquela desenvolvida em contextos de vulnerabilidade social.
O Projeto foi desenvolvido em duas regiões administrativas
do Distrito Federal (Paranoá-Itapoã/DF) para seus habitantes
e promoveu interlocuções entre a Universidade de Brasília
(UnB) e seus estudantes, pelo Projeto Centro de Aprendizagem e Inovação Social da UnB no Paranoá (CAIS) em parceria
com o Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá e
Itapoã – Cedep66.
65
Projeto submetido e aprovado no Edital de Chamamento do CAIS/DEG/UnB.
Vide o https://sites.google.com/site/caisunb/projetos-cais/projeto---informática-para-comunidades passou a ser o ponto de difusão e controle das tarefas e
atividades dos Projeto dentro do CAIS/DEG/UnB.
66
O Cedep é uma organização sem fins lucrativos, com a missão de inserir jovens
no mercado de trabalho por meio do estágio e de aprendizagem: https://www.facebook.com/cedep.paranoa.itapoa/ http://www.slideshare.net/beneditomedeirosneto/literacias-via-dispositivos-info-basica-Cedepparanoadf30ago2014v4
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Na experiência do Paranoá-DF, pautada na multivocalidade e na interdisciplinaridade, o processo avaliativo buscou, nas percepções dos atores envolvidos, indícios da assertividade da didática adotada e da eficácia do Projeto em sua
missão de inclusão social. Nessa análise, as contribuições de
Condemarín (2005) e Hoffman (2014) sobre avaliação fundamentam uma abordagem orientadora, formativa, diagnóstica
e mediadora que objetiva o monitoramento das atividades
para gradação das dificuldades e modelagem dos processos
na expectativa de aperfeiçoamento de futuros processos de
ensino-aprendizagem. Nesse sentido, o percurso metodológico adotado incluiu a apreensão das percepções dos indivíduos beneficiários das atividades de inclusão digital, como
uma estratégia de avaliação da assertividade das ações desenvolvidas, não para atribuição de notas, mas para a promoção de adequações didático-pedagógicas do processo ensino aprendizagem. A oferta de estratégias de inclusão digital
para um grupo composto por multiexcluídos (exclusão digital
e social) requer uma atenção especial para os processos didáticos de produção de conteúdo e seleção de experiências
de aprendizagens. Para tanto, apresentamos, logo a seguir,
algumas reflexões conceituais, principalmente no âmbito da
educação, que nortearam o trabalho de pesquisas.
O conceito de literacia digital seguiu as referências
daqueles que avançaram um pouco mais na apropriação das
tecnologias da informação, entendida aqui em seu sentido
amplo como sequência do processo de inclusão digital (PASSARELLI, 2010). Ao mesmo tempo, partiu-se da hipótese de
que indicadores específicos de atitudes e de percepção dos
sujeitos com domínio do acesso e utilização das TIC poderiam ser determinantes para a verificação dos avanços cognitivos e dos possíveis impactos sociais positivos e negativos
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nesse mesmo sujeito em estado de vulnerabilidade social.
O primeiro passo foi desenvolver oficinas e cursos, a fim de
verificar (i) a capacidade desses sujeitos em avaliar, usar e
buscar informação e, em seguida, (ii) aferir o aumento da flexibilidade mental e da reflexão crítica do indivíduo supostamente incluído na sociedade contemporânea.
Os resultados da pesquisa foram provenientes da aplicação de um método qualitativo, diretamente, e quantitativo,
indiretamente, assim como de uma análise comparativa de
dois semestres dos estudantes de Licenciatura em Computação, da UnB. Com base nas percepções dos incluídos pelo uso
do computador e do celular, uma análise provisória e superficial indica que os achados são semelhantes aos de outros
estudos qualitativos.

11.2 METODOLOGIA
Nesta sessão, apresentamos o percurso metodológico adotado e suas implicações para construção do desenho
instrucional, ao tempo que propomos algumas reflexões que
endereçam, também, a futuros projetos similares.
A complexidade do processo exigiu a adoção de abordagem longitudinal a fim de captar e avaliar a evolução das
práticas na dinâmica forjada pelo contexto e seus atores ao
longo de dois semestres. No segundo semestre de 2013, a
fim de fundamentar o planejamento das ações, fez-se um levantamento etnográfico da comunidade nas regiões geográficas definidas a partir da oferta de um pequeno curso de informática básica67, aberto a todos das comunidades. A partir
67

Informática no Cedep: https://www.facebook.com/cedep.paranoa.itapoa/
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dos estudos etnográficos, foram identificados os elementos
envolvidos nos processos de ensino, aprendizagem e de literacias digitais, em um contexto de mobilidade, hibridismo,
convergência e interatividade (CRESWELL, 2007).
Nessa Pesquisa, a coleta de dados foi desenvolvida
numa abordagem longitudinal pelo período de 12 (doze) meses (equivalente aos dois semestres de 2014), na expectativa
de descobrir padrões, similaridades e diferenças existentes
nos mecanismos de difusão da cultura científica e tecnológica na mesma comunidade com pequenas variações nos atores em rede (CASTELLS et al., 2007).
Numa visão multivocal e qualitativa, todos os sujeitos envolvidos nas ações desenvolvidas no Paranoá e Itapoã
são considerados contribuintes do processo (COZBY, 2006).
Os vários atores contribuintes do processo formaram quatro
grupos básicos:
i.

Grupo 1- Alunos: formado por 120 pessoas da
comunidade indicadas pela liderança comunitária local. O grupo de alunos foi subdividido em
três turmas:
– Turma 1A (Comunidade em geral),
– Turma 1B (Professores de EJA),
– Turma 1C (Idosos).

ii.

Grupo 2 – Líderes Comunitários com comprovada
atuação no Cedep);

iii.

Grupo 3 – Tutores: formado, no segundo semestre 2014, apenas por estudantes universitários.
No primeiro semestre de 2015, o grupo foi alterado e passou a ser formado por 25 estudantes
universitários do curso de Ciência da Computação
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(Licenciatura) e 6 (seis) estudantes da disciplina
Informática e Sociedade da UnB;
iv.

Grupo 4 – Professores: formado por docentes de
disciplinas de Educação e Ciência da Computação da UnB.

A atuação dos integrantes de cada um dos grupos contribuiu para a formação de uma rede (Figura 11.1) de interlocutores onde os papéis, embora diferenciados, foram desenvolvidos em complementariedade.

Figura 11.1 – Grupos de atores no Projeto Política Pedagógica (PPP)
Fonte: Elaborado por Célia Revelândia, 2016

Nessa rede de grupo de atores, vários processos ocorreram, concomitantemente, em fluxos pedagógicos e comunicacionais, que embora diferenciados entre si, concorreram
de forma complementar no planejamento das ações. As intervenções iniciais utilizaram os recursos tecnológicos disponíveis, tais como computadores, notebooks, dispositivos
móveis conectados na Internet e softwares abertos e públicos. As aulas de alfabetização, inclusão digital e literacias via
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dispositivos móveis foram planejadas, em concepção inovadora, prevendo a utilização de tecnologias móvel e wi-fi. Entretanto, as condições reais forçaram adaptações para adequação ao público beneficiado e às condições contextuais
(COLLINS; EAGLE, 2013).
Posteriormente, foi formado um quinto grupo composto por estudantes de Ciência da Computação (Grupo 5 –
Suporte Técnico) com a tarefa de dialogar com professores
e tutores na busca de alternativas tecnológicas e soluções
para suprir as demandas da intervenção (Tabela 11.1). Os fenômenos ocorridos no âmbito desses fluxos são ricos de informações sobre o processo de inclusão digital e, para captá-las, foram aplicadas técnicas mistas com realização de cinco
sessões de participatório. O diário de campo desses grupos
focais está no site www.filosofiacienciaarte.org e compreende anotações de entrevistas e aplicação de questionários em
três momentos: (i) Diagnóstico situacional; (ii) Planejamento
e Operacionalização; e (iii) Certificação.
Tabela 11.1 – Grupos e seus Constituintes
Perfil

Função

Grupo 1

Alunos – formado por 120 pessoas da comunidade, indicadas
pela liderança comunitária local.

Grupo 2

Líderes Comunitários com atuação comprovada no Cedep.

Grupo 3

25 estudantes universitários do curso de Ciência da Computação
(Literatura) e 6 (seis) estudantes da disciplina Informática e
Sociedade da UnB.

Grupo 4

Professores – docentes de disciplinas de Educação e Ciência da
Computação da UnB.

Grupo 5

Suporte Técnico composto de estudantes de Ciência da
Computação – busca alternativas tecnológicas e soluções para
suprir as demandas da intervenção.

Fonte: Elaborado por Célia Revilândia/FCI/UnB, 2016
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11.2.1 Diagnóstico Situacional
Antes de iniciarem-se as atividades do Projeto, foi feito um diagnóstico situacional com entrevistas, aplicação de
questionários e realização de uma sessão de participatório,
que além de estimular a aproximação dos estudantes da UnB
com a realidade social do contexto no qual iriam atuar, também iniciava os esforços para efetivação dos objetivos propostos. Concomitantemente, os sujeitos foram informados
sobre os objetivos da Pesquisa e assinaram o documento Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (CRESWELL, 2007).
Os dados desse diagnóstico subsidiaram a organização
de oficinas e cursos experimentais na expectativa de verificar a capacidade desses sujeitos em avaliar, usar, comunicar
e buscar informação, identificando níveis de conhecimentos
e categorias de agrupamento, nos quesitos escolaridade, faixa etária e habilidade no uso de tecnologias (computadores
e celulares).
11.2.2 Desenvolvimento da Avaliação em Rede
As características de cada turma orientaram a seleção
de atividades e conteúdo a serem trabalhados na expectativa de que os alunos pudessem integrar suas realidades, tais
como os conteúdos curriculares de EJA, com as atividades relacionadas a práticas do cotidiano como, por exemplo, pagamentos on-line e acesso a sites governamentais.
A prática pedagógica dos tutores foi monitorada mediante os acessos aos espaços virtuais acordados como sendo comuns e importantes para a comunicação e interação
do grupo e pela técnica de grupos focais (Vide Figura 11.3).
Medeiros Neto, Silva e Pantarotto (2015) identificaram que
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o WhatsApp foi o recurso mais utilizado para comunicação
entre o grupo, em detrimento do Facebook, por exemplo,
que foi o recurso menos usado. Outros recursos, tais como
o ambiente Moodle e o Evernote foram largamente utilizados. Enquanto os pesquisadores conduziam a organização
dos cursos formais das oficinas de acesso livre aos conteúdos programados, a verificação e a avaliação da efetividade
dessas atividades aconteciam, com tutores e instrutores documentando tarefas no Evernote, e depois nos respectivos
porta-fólios das disciplinas, no Moodle/UnB, que ficavam disponibilizados para todos na rede.
Para fundamentar teoricamente as práticas adotadas
no Projeto, foi utilizado como referência o conteúdo do site
www.filosofiacienciaarte.org, no qual todos poderiam ampliar seus conhecimentos acessando um rico acervo de informações tais como dissertações, teses, livros e projetos, entre
outros documentos.
Para analisar o conjunto de dados coletados mediante
as técnicas apresentadas nos parágrafos anteriores, foram utilizados diferentes softwares (Google Drive, WhatsApp, etc.) mediante os quais foi possível que a interatividade dos sujeitos e
a evolução do desempenho na utilização das TIC fossem avaliadas (MEDEIROS NETO, B.; SILVA, E. I. S.; PANTAROTTO, M., 2015).
Foram realizadas 5 (cinco) sessões de participatório
moderadas pelo coordenador do Projeto com a presença de
representantes de todos os grupos envolvidos. Os discursos
dos sujeitos foram registrados e avaliados pelos tutores universitários e pelo Coordenador e, a seguir, disponibilizados
no site www.filosofiacienciaarte.org a fim de que fossem utilizados nas atividades de acesso, avaliação e comunicação
das informações produzidas e compartilhadas pelos grupos.
Dessas sessões, emergiu a oferta de um curso específico de
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Literacias via Dispositivos Móveis para indivíduos que tinham
superado as atividades anteriores.
O curso Literacias via Dispositivos Móveis, no Cedep,
foi direcionado a um grupo de sujeitos portadores de celulares e que já tinham avançado em várias atividades consideradas pré-requisitos, como alfabetização e inclusão digital.
Esse grupo foi submetido a lições de utilização de telefonia
móvel (literacia digital). As atividades foram graduadas de
acordo com a complexidade e evolução de cada aluno em tarefas precursoras com a intenção de promover o aprendizado
no contexto presencial e virtual para as comunidades. Foram
testados os primeiros procedimentos e técnicas para coleta
e análise de dados e informações que foram desenvolvidos
com base no método netnográfico, dentro do prognóstico esperado (JUNQUEIRA, 2014).

11.3 MÉTODO DE PESQUISA DE CAMPO DO AMBIENTE
VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
A Pesquisa, descritiva e exploratória, possibilitou
avaliar, em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a
utilização pelos usuários de celulares e aplicativos no atendimento de uma comunidade frequentadora de um restaurante universitário. Particularmente, o uso de um aplicativo
na busca de uma mobilidade sustentável e solidária em uma
cidade. Tudo foi adaptado para que fossem acompanhados
os resultados encontrados. Os dispositivos móveis e a primeira aplicação (app), por ser de cunho pedagógico, foca no
desenvolvimento de um aplicativo pelos estudantes, para
apoiar eles mesmos, como mediadores de redes sociais.
O tutor da rede ficava ciente das atualizações que ocorriam no AVA sem a necessidade de conectar-se ao sistema,
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periodicamente, para saber se havia novas informações referentes ao curso e se novos conteúdos de aprendizagem foram
disponibilizados. As duas aplicações seguintes dizem respeito
aos usuários de uma comunidade universitária, porém mantêm a possibilidade de várias comunidades adotarem o aplicativo em outras cidades (FRANÇA; STIUBIENER, 2015).
Uma avaliação do uso de celulares em classes de baixa renda foi realizada com base em levantamento de campo,
na Região Administrativa do Paranoá, utilizando os seguintes
métodos de pesquisa: estudo de caso; Netnografia (virtual);
grupos focais e aplicação de questionários em indivíduos
excluídos digitalmente. Essas diferentes abordagens metodológicas foram combinadas e adotadas para estudos dos
impactos dos processos de inclusão digital e informacional
da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em escolas públicas e
frequentadores de telecentros.
A avaliação aconteceu posteriormente à participação
em oficinas de capacitação no uso das TIC, com base na interatividade intensiva em redes sociais, por intermédio do
uso de computadores (em telecentros) e smartphones (nas
cercanias do telecentro) (MEDEIROS NETO, 2012). Conceitualmente, as professoras Fragoso, Recuero e Amaral (2011,
p. 13) propuseram:
...a Internet “constitui uma representação de nossas
práticas sociais e demanda novas formas de observação, que requerem que os cientistas sociais voltem a fabricar suas próprias lentes como instrumentos de laboratórios, procurando técnicas e métodos
que viabilizem novas maneiras de enxergar.

Dessa forma, a metodologia empregada aplicou um enfoque eminentemente pragmático, utilizando como laboratório
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o próprio AVA, para os estudantes avançados, e os espaços
físicos dos telecentros, para participantes iniciantes e intermediários.
O principal objetivo do estudo foi investigar o uso dos
dispositivos móveis para acessar um Ambiente de Virtual de
Aprendizagem (AVA), e demonstrá-lo como um instrumento
viável para disseminação de informação nas comunidades,
a cada dia mais integradas na economia digital. Entretanto,
a participação no curso de Literacias de Dispositivos Móveis
só era franqueada àqueles que tivessem superado os níveis
básico e intermediário (FRANÇA; STIUBIENER, 2015).
A Pesquisa contou com dois estudos de caso, que avaliaram:
i.

Tutores: estudantes universitários residentes da
mesma região de intervenção da pesquisa. Para
esses, procedeu-se a uma investigação abrangendo o recrutamento, o acompanhamento de
sua formação e, posteriormente, sua atuação
junto a um grupo de participantes (moradores)
na rede social física e uma avaliação de seu desempenho na qualidade de mediador. Os tutores frequentavam cursos da área da Ciência da
Computação e outros cursos de nível superior
da UnB (COLLINS; EAGLE, 2013); e

ii.

Moradores: indivíduos de baixa renda de uma das
duas regiões administrativas sob o foco do estudo.
Esses se qualificavam para a pesquisa pelo fato de
frequentarem algum curso de alfabetização (Educação de Jovens e Adultos – EJA), ou apenas por
serem moradores da região (ensino não formal)
ou, ainda, por serem líderes comunitários.
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Quanto à Netnografia (Etnografia na Web) dos participantes moradores das comunidades onde aconteceu a intervenção, destacam-se os matriculados em escolas formais e
os que simplesmente buscavam adquirir conhecimentos do
uso de computadores, como a maioria declarava seu objetivo.
Sobre esse tipo de participante, pretendeu-se avaliar o nível
cognitivo e a consciência social, antes e depois de ele ser considerado supostamente incluído. Após a participação dos moradores em algumas oficinas, avaliavam-se sua interatividade
nas redes sociais – presencial e virtual – e o seu entendimento
da realidade geográfica ou do contexto social em que se inseriam. As oficinas respeitavam o ritmo de cada morador, com a
mediação pedagógica de um dos tutores (Figura 11.2).

Figura 11.2 – Um tutor universitário conduz uma oficina de
identificação das funcionalidades de um celular (smartphone)
Fonte: Acervo do autor, 2015

A avaliação dos participantes se deu nos seguintes aspectos: avaliação da informação; uso da informação; busca da
informação na Internet e, depois, a produção e distribuição
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dessa informação na comunidade. Os participantes tinham a
seu dispor recursos tecnológicos tais como telecentros, notebooks, telefones móveis, serviços de telecomunicações, oficinas de capacitação e conteúdos existentes no Moodle/UnB,
na Web. Além das demais Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC (MEDEIROS NETO; GRACÍA MORENO, 2013).

11.4 ANÁLISE DO USO DE LABORATÓRIO, NOTEBOOKS E
SMARTPHONES
Diferentemente do que acontecia com os líderes comunitários, observou-se que praticamente todos os tutores
possuíam um notebook. Com isso, superaram-se, em parte,
os empecilhos originados pela existência de poucos computadores e pela escassez de espaço no telecentro do Cedep/
Paranoá/DF, onde um grupo de colaboradoras voluntárias, na
maioria alfabetizadoras, buscavam superar as deficiências de
todas as naturezas (Vide Figura 11.3). No início do primeiro
semestre de 2014, não havia acesso à Internet para os computadores do laboratório da instituição. Em todas as lições
de Internet cada tutor levava o seu próprio notebook e, por
muitas vezes, todos os alunos faziam as tarefas da oficina utilizando um único notebook.
Com o problema da falta de acesso à Internet resolvido,
no ano de 2014, pelos estudantes bolsistas do CAIS/UnB, as
aulas para os iniciantes e intermediários passaram a ocorrer
dentro do telecentro do Cedep/Paranoá/DF. Aqueles alunos
que não possuíam computador em casa, poderiam, a qualquer
momento, ir ao Cedep/Paranoá/DF e fazer uso dos computadores lá disponíveis. Os resultados foram satisfatórios, muito
por força da motivação dos estudantes em superar as deficiências das instalações físicas e a falta de recursos pedagógicas.
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Figura 11.3 – Grupo focal mediado por uma
líder comunitária do Cedep/Paranoá/DF
Fonte: Acervo do autor

A falta de computadores, notebooks e celulares mostrou-se crítica, no primeiro semestre de 2014, algo que foi,
aos poucos, sendo resolvido. As condições técnicas do telecentro do Cedep e dos laboratórios das escolas que serviram
de apoio foram recuperadas pelos bolsistas do CAIS/DEG/
UnB e pelos estudantes de Licenciatura em Computação (Figura 11.4). O uso de notebooks e de celulares foi uma forma
de atender aos alunos que fizeram os cursos intermediários,
além de uma solução para suprir a falta de equipamentos
para os alunos, em virtude da procura crescente pelos cursos
abertos à medida que era divulgada a existência de cursos
gratuitos conduzidos pelos estudantes da UnB, com foco nas
comunidades. Como mais da metade da agenda do curso Literacias via Dispositivos Móveis era centrada em smartphones, a ausência de celulares para todos os alunos prejudicou
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bastante a aprendizagem. Assim, cada aluno fazia a sua tarefa
e passava o celular disponível para o próximo. Embora esse
método funcionasse nas aulas, ele não permitia aos alunos
praticarem, posteriormente, em razão da falta de um celular
com as funcionalidades de comunicação de dados.

Figura 11.4 – Telecentro do Cedep sempre tentando
superar as deficiências das instalações físicas e falta de
recursos pedagógicas através de parcerias.
Fonte: Acervo do autor, 2014.

11.4.1 Aplicativo Mediador da Oficina do curso Literacias via
Dispositivos Móveis
O aplicativo Monitor (plataforma Web) foi desenvolvido para que os professores e tutores pudessem utilizar a
ferramenta de forma a propiciar monitoramento e acompanhamento das oficinas com base em smartphones. O aplicativo (App) integra outras ferramentas pedagógicas e de controle utilizadas pelos tutores para a aprendizagem dos alunos
do curso Literacias via Dispositivos Móveis. Ao todo, foram
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utilizadas nove ferramentas diferentes para tocar o Projeto.
São exemplos o Google Drive e o Evernote.
Foram levantados os seguintes requisitos não-funcionais:
i.

Aprimorar o controle por parte do professor mediador da carga horária entregue pelos tutores;

ii.

Desenvolver um CRUD68 com os diferentes tipos
de cadastros, com a finalidade de descontinuar a
utilização do Google Drive e ter um controle dos
dados com a utilização de um banco de dados;

iii.

Promover um ambiente para o envio e recebimento de tarefas entre alunos e professores.
Esse ambiente se espelharia no sistema Moodle,
que é utilizado pelos alunos da UnB. A única diferença entre os dois seria a criação de um campo para feedback das atividades dos tutores aos
alunos. Era esperado que outros grupos dessem
continuidade ao projeto de desenvolvimento da
aplicação, nos semestres seguintes.

Quanto à apresentação arquitetural, o sistema foi implementado usando a linguagem C#, o Framework asp.net e
o banco de dados MYSQL. Tais ferramentas de trabalho foram
utilizadas para implementar o sistema sem limitar o acesso
do aluno. Isto é, a fim de que não apenas o celular, mas qualquer dispositivo que consiga acessar a Internet via browser,
pudesse ser utilizado. Adicionalmente, foram utilizados: o
Virtual Studio para implementação do programa em tais propriedades e o phpMyAdmin para criar e organizar um banco
de dados MYSQL.
68

Da sigla na língua Inglesa de Create, Read, Update e Delete - CRUD.
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12

PLANO DE TRABALHO PARA PESQUISA
DE INTERVENÇÃO SOCIAL E SEUS ACHADOS69

12.1 USO DAS TIC, UBIQUIDADE, CONVERGÊNCIA E
HIBRIDISMO PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA – PARANOÁ
E ITAPOÃ – DF
Iniciou-se a formação do território de intervenção com
a abertura das oficinas para pessoas da comunidade foco.
No primeiro momento, vivenciou-se a cibercultura no Telecentro do Cedep, e, depois, nas escolas, residências, e até
mesmo no espaço urbano do Paranoá e Itapoã. A princípio,
os conteúdos eram apenas textos didáticos e fotos. Posteriormente, a comunidade iniciou a produção de imagens e
vídeos em oficinas abertas que foram mais atrativas para a
educação e alfabetização de jovens e adultos (Vide Figura
12.1). A observação da Pesquisa ocorreu tanto quanto aos
acessos quanto à interatividade das pessoas. Bem antes, os
participantes do território em questão, mobilizaram-se em
movimentos reivindicatórios de interesses locais, principalmente, e ainda na produção de suas trajetórias e manifestações socioculturais e políticas (HILÁRIO, 2011).
69
Baseado no artigo de MEDEIROS NETO, B. As contribuições.de projetos colaborativos de ubiquidade, convergência, hibridismo na mobilidade informacional
de um território. Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação. Faculdade de
Ciência da Informação. UnB. 2015.
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Figura 12.1 – A mãe de uma tutora da comunidade e sua neta, três
gerações, para a educação e alfabetização de jovens e adultos.
Fonte: Acervo do autor, 2014.

Com a implantação de cinco projetos colaborativos
no território pelo Decanato de Graduação/UnB, com base
no conceito de inteligência coletiva, de Pierre Lévy (2014),
nas duas regiões de intervenção, observou-se como as TIC,
a ubiquidade, a convergência e o hibridismo favoreceram ou
até viabilizaram a mobilidade informacional em um território. Para tanto, segmentaram-se as necessidades mais emergentes pela natureza e conveniência dos patrocinadores
do Projeto de Pesquisa (e.g., UnB, Cedep) tendo como meta
levar condições mínimas de desenvolvimento aos Projetos
(CAVALCANTI, NEPOMUCENO, 2007).

12.2 CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE DE APRENDIZAGEM
Partiu-se para a criação de comunidades de aprendizagem em rede, formando-se grupos dedicados à construção
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do ambiente virtual. O fato é que os líderes voluntários e os
estudantes, enquanto bolsistas ou em práticas pedagógicas
do curso de Licenciatura em Computação facilitaram a formação de uma infraestrutura mínima de TIC para promover a
inteligência coletiva (LEMOS; LÉVY, 2010).
Tinha-se a perspectiva de que uma comunidade em
rede articulada e bem administrada era a saída para solucionar os problemas identificados de carências materiais e de
aprendizagem. A Figura 12.2 mostra como foram organizados
os projetos colaborativos, seus objetivos e sua articulação: a
infraestrutura de TIC; a ubiquidade dos dispositivos móveis;
a convergência para gestão escolar dos espaços de intervenções dos projetos e o hibridismo dos conteúdos das oficinas
e cursos. As redes sociais eram a mobilidade informacional
mais visível no território e permitiam às pessoas o acesso
a informações que desejassem para além do espaço físico
(CAVALCANTI, NEPOMUCENO, 2007).

Figura 12.2 – Colaborativos como suporte de uma
Comunidade Virtual de Aprendizagem
Fonte: Elaborada pelo autor, 2015
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Os participantes dos projetos em sintonia com os conceitos de inteligência coletiva, já desde o início, aumentaram
sua participação na mobilidade informacional do território
para apoiar e suprimir dificuldades e carências, e potencializar o uso do ambiente de aprendizagem em rede. Conforme o modelo de função, a observação situa o conjunto de
variáveis independentes (conceitos): TIC-1; Ubiquidade-2;
Convergência-3; Hibridismo-4, como fatores da função de
Mobilidade Informacional em um Território.

12.3 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS COLABORATIVOS
A presença das TIC, após a estabilidade das conexões
em banda larga móvel no telecentro e a maior presença dos
celulares na vida dos participantes acarretaram diferentes
oportunidades e desafios, os quais foram posteriormente
diagnosticados pelos coordenadores da pesquisa e dos mediadores dos ambientes virtuais ou on-line digitais.
12.3.1 Primeiro Passo
O Projeto Infraestrutura e Suporte Técnico (TIC) buscava atender à demanda por computadores, equipamentos,
redes locais e acesso à Internet via wi-fi para celulares e notebooks (TIC). Este Projeto permitiu aumentar o acesso e uso
da Internet para além do telecentro do Cedep.
Ao viabilizarem-se os meios para que os usuários pudessem ficar ativos em rede, viabilizou-se o acesso a fontes
nas redes de computadores, mesmo que deficientes para os
padrões atuais, mas úteis em regiões de baixa renda.
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Diferentemente do que ocorre com o uso de um computador, o celular é um artefato mais barato e com condição
de ubiquidade (de estar em todos, ou quase todos os lugares; os ditos territórios). O celular, cada vez mais sofisticado,
torna-se progressivamente semelhante a um computador.
Ao lado disso, assistiu-se à aproximação da universalização do celular entre os tutores e, depois, nas oficinas de alfabetização digital. De certa forma, despertou-se o interesse
dos participantes da comunidade em possuir um celular que
não apenas possibilidade serviços de voz, e isso aconteceu
de modo muito mais rápido do que comprar um computador.
Como se sabe, no Brasil e no mundo, o número de usuários
desses objetos de desejo cresceu de forma assustadora nos
últimos cinco anos (CASTELLS et al., 2007).
12.3.2 Segundo Passo
Na comunidade em questão, observaram-se a ubiquidade, a mobilidade dos meios de comunicação e a atualização em tempo real dos conteúdos informacionais. A simultaneidade e a ubiquidade dos acessos aos repositórios foram,
acima de tudo, um ganho. E mais, com os milhares de app
para dispositivos móveis, demonstra-se a ubiquidade como
um fator para a mobilidade informacional em um território.
Projeto Ubiquidade ou Curso de Literacias via Dispositivos Móveis – Com a possibilidade de comunicação multilateral
entre os usuários por meio de redes sociais e dos meios móveis de acesso a conteúdos informacionais, muda-se o cenário
completamente. Os usuários, após as oficinas mediadas, participaram da construção de conteúdo e foram produtores de
registros, mesmo depois das oficinas, em todos os momentos
de seus cotidianos (MEDEIROS NETO et al., 2015ab)
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12.3.3 Terceiro Passo
O Projeto Gestão Escolar trouxe um pouco de gestão
via Web para tutores, apoiadores, líderes e participantes. E
deverá continuar nos próximos projetos colaborativos da disciplina Teoria e Prática Pedagógica da Informática (TPPI), do
CIC/UnB, nos semestres seguintes.
Como seguindo uma trilha, como dizem os visionários, o
Projeto Convergência (das tecnologias) foi acontecendo, em diversas instâncias, como por exemplo, no desenvolvimento de
conteúdos voltados para as comunidades, no uso de softwares
nos computadores do telecentro, na prática com notebooks e
com celulares com auxílio dos tutores e coordenadores e de
alguns participantes. Com tudo isso, já se percebia outra realidade nas pessoas e na comunidade sob intervenção. Aliás, com
o passar dos anos, a realidade “será tão intensa que o usuário
poderá dispor de qualquer serviço, a qualquer momento, em
qualquer lugar, em qualquer rede, utilizando qualquer aparelho ou dispositivo” (SANTAELLA, 2010, p. 79).
12.3.4 Quarto Passo
Para a identificação da mobilidade informacional em
um território, o foco foi no hibridismo, navegando da passagem dos textos escritos de forma mais simples ao hipertexto.
As mídias, multimídias ou transmídias (fenômeno do transporte de informação para múltiplas plataformas de comunicação),
quase imediatamente, transformam-se em hipermídias (mídia
de leitura não linear que contém imagens, sons, texto e vídeo),
com ajuda da mobilidade contínua e da computação ubíqua.
Projeto Hibridismo: Projeto Conteúdo e Avaliação trouxe funcionalidades com base no hibridismo das mídias, de
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forma a permitir que texto, som, imagem e vídeo fossem algo
híbrido. A construção de rede wi-fi e dos ambientes no Moodle/Cedep para suporte aos conteúdos híbridos dos cursos
permitiram que notebooks e celulares conectados em toda a
área do Cedep acessassem os procedimentos e os conteúdos
híbridos dos programas dos cursos e oficinas.

12.4 A MOBILIDADE INFORMACIONAL EM UM TERRITÓRIO
COMO UMA FUNÇÃO RESULTANTE DE FATORES
Inicialmente, uma comunidade virtual de aprendizagem era o locus de prática dos futuros professores de computação, tutores e alunos participantes. Mas, esse locus passou
a ser entendido como uma imagem do ciberespaço (redes telemáticas), no pertencimento das coisas, nos atores com seus
dispositivos móveis, que permitiram reconfigurar o ciberespaço e a cibercultura (OLIVEIRA et al. 2014).
Conforme Lévy, a mobilidade informacional de um território modifica as antigas funções dos lugares. Agora, como
uma membrana, uma pele eletrônica-digital acoplada a eles,
seria um “não-lugar”, ou “potencial” ou “virtual” (LEMOS;
LÉVY, 2010). A Figura 12.3 mostra os projetos colaborativos
que levaram mobilidade informacional em território no Paranoá e Itapoã.
Na prática, é o advento do modelo “de todos para todos” em que, em escala crescente, as pessoas produzem, compartilham e retransmitem textos, imagens, músicas e vídeos,
ou mídias e produtos híbridos, no sentido da AnimaVerbiVocoVisualidade – AV370. É, finalmente, um tipo de linguagem
70
AnimaVerbiVocoVisualidade (AV3 é um conceito de MIRANDA e SIMEÃO (2014)
proposto e explicitado no texto Da comunicação extensiva ao hibridismo da Animaverbivocovisualidade.
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que se apresenta por meio da ubiquidade do espaço e tempo, com uma convergência tecnológica complementada pelo
hibridismo de formatos e registros e que desperta uma ação
criativa e integradora com mais sentidos, nas palavras de Miranda e Simeão (2014). Graças à ubiquidade dos dispositivos
móveis e às TIC, à convergência tecnológica dos processos
digitais e virtuais, e ao hibridismo, que amalgama textos, voz,
imagens e animações (vídeos) e levam a mobilidade informacional em um território, os processos de comunicação são
cada dia mais criativos. Processos que são alavancados por
aplicativos inovadores, interfaces de objetos e redes de computadores em todas as partes e que dão mais mobilidade informacional e acesso generalizado em um território abstrato.

Figura 12.3 – Projetos colaborativos como fator de acesso
à informação, mudança, necessidades e inteligência coletiva
Fonte: Elaborado pelo autor
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12.5 TRAZENDO OS RESULTADOS
Tratamos, aqui, do desenvolvimento de uma mobilidade informacional em um território. A cibercultura foi estabelecida no território a partir de uma comunidade virtual
de aprendizagem em estado de vulnerabilidade social, de
duas cidades dormitórios do DF, como áreas de intervenção
social. O território em questão foi formado a partir de oficinas mediadas por tutores, e ancoradas em uma rede social
presencial e virtual, como fruto de projetos colaborativos de
TIC, ubiquidade, convergência e hibridismo. Para relacionar
e avaliar o conceito emergente de mobilidade informacional
em um dos territórios, fez-se necessário desenvolver projetos colaborativos, com base na inteligência coletiva. Com
isto, foi estabelecido o controle do fluxo informacional digital na zona de intersecção, configurando uma comunidade de
aprendizagem; depois, observou-se a formação de um ciberespaço socioeconômico e político.
A demonstração da função da mobilidade informacional em um território, como consequência das ações das
TIC baseadas em ubiquidade, convergência, e hibridismo foi
verificada e analisada por uma metodologia em etapas que
permitiu a sua comprovação e compreensão. A intervenção
em uma área carente de recursos de TIC e de vulnerabilidade
social permitiu a observação e a aplicação destes conceitos,
e suas inter-relações foram exploradas.
A solução estratégica encontrada para se perceber
como a ubiquidade, a convergência e o hibridismo acontecem em uma comunidade em estado de vulnerabilidade
foi planejada e executada a partir do desenvolvimento de
projetos colaborativos. Estes projetos visaram a criação da
mobilidade informacional no território desta comunidade, a
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despeito de muitas dificuldades e barreiras. Ao final da pesquisa, entendeu-se que a construção da mobilidade informacional para aprendizagem em um território foi um exemplo
de cibercultura (LEMOS; LÉVY, 2010).
A base da exploração e da observação foram cinco projetos colaborativos que supriram as carências e deficiências
de infraestrutura e suporte. Paralelamente a isso, por intermédio de comunicação entre os líderes locais, houve divulgação das ações de ensino da UnB nas regiões de intervenção, de distribuição de conteúdo e da produção de cartazes
e folders, digitais e impressos. Um ganho disso é que a convergência dos canais de voz, a comunicação móvel e o hibridismo das mídias permitiram que fotos históricas das regiões
administrativas do DF e vídeos na Web revelassem as histórias das comunidades (RIBEIRO, 2012).
A transdisciplinaridade foi vivenciada no contexto do
Projeto de Literacias via dispositivos móveis por indivíduos
de comunidades vulneráveis pertencentes as regiões do
Paranoá e Itapoã, DF, ambas apresentando alto grau de fragilidade. Um modo de minimizar esta fragilidade foi a concessão de bolsas para estagiários e estudantes dedicados ao
Projeto de Ensino, Pesquisa e Extensão Literacias via dispositivos móveis, desdobrando-se em cinco projetos colaborativos, no segundo semestre 2014. As respectivas equipes
foram formadas com estudantes de Licenciatura da Computação71, estagiários bolsistas e líderes comunitários. Entre
esses, logo de início, escolheu-se um líder de equipe. O desenvolvimento dos projetos colaborativos pelas ações dos
71
O site https://sites.google.com/site/caisunb/projetos-cais/projeto---informática-para-comunidades passou a ser o ponto de difusão e controle das tarefas e
atividades dos Projeto dentro do CAIS/DEG/UnB.
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mediadores-universitários multiplicou a mobilidade informacional e fortaleceu o território das comunidades em rede.
O acesso e o controle informacional foram realizados
a partir de dispositivos móveis, redes sem fio, em ambientes
de aprendizagem colaborativa. A mobilidade informacional
em um território não é apenas a área fixa de controle, mas um
ciberespaço, ou seja, um espaço movente, híbrido, formado
pela relação entre o espaço eletrônico e o espaço físico, conforme explicitou Lemos (2008) em seu texto Mídia Locativa e
Territórios Informacionais.
A avaliação dos impactos dos computadores e celulares inteligentes ocorreu nas atividades de aprendizagem dos
tutores universitários e de alunos participantes dos cursos
(abertos e fechados) que apresentavam as características de
um estado de vulnerabilidade social. Neste contexto, foi possível perceber outros aspectos como: ubiquidade, convergência e hibridismo. As deficiências eram solucionadas com
a implementação de projetos de inteligência coletiva. Os resultados e sua efetividade eram visíveis nos participantes,
tutores e líderes, todos usuários de TIC, quando comparados
nas situações antes e depois da construção de um espaço
informacional e territorial.
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PARTE IV

APLICAÇÃO DAS TIC NA
MEDIAÇÃO DA EDUCAÇÃO,
CIÊNCIAS SOCIAIS E
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

13

ANÁLISE DE REDE SOCIAL DO
PARANOÁ E ITAPOÃ COM ENFOQUE
EM INTERAÇÃO COLABORATIVA72

13.1 INTRODUÇÃO
Com a chegada da Internet às casas de indivíduos da
classe ‘C’, observou-se que o jovem, que antes buscava conectar-se à Internet em lan houses, viu seu universo de relacionamentos sociais e culturais se ampliarem ainda mais,
com a possibilidade de acessar as redes sociais e virtuais a
qualquer hora do dia. Já o celular inteligente passou a fazer
parte da vida do jovem muito rapidamente, em todo lugar.
A posse desses instrumentos e os comportamentos inerentes
a eles estão sendo investigados e comparados pelo mercado,
governo e pelo terceiro setor com a posse do computador.
Muito se tem investigado sobre os jovens e adultos como novos portadores de dispositivos móveis, até mesmo em áreas
de baixa renda, e como e porque houve mudança no comportamento desses, antes apenas observados quanto ao acesso
ao computador na escola ou em casa (CASTELLS et al., 2007).
Baseado no artigo Análise de Redes Sociais da disciplina Informática e Sociedade do CIC (Departamento de Ciência da Computação), da UnB, de 2º/2014, dos
alunos: Haley Fraga e Macella Pantarroto, sob a supervisão do autor.

72
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Ainda que as redes sociais existam e sejam amplamente difundidas desde os primórdios da humanidade, os estudos realizados acerca do tema são relativamente recentes.
A Análise de Redes Sociais (ARS)73 ainda não possui uma teoria própria e unificada, consistindo, muitas vezes, apenas em
um acúmulo de dados observados passíveis de visualização,
organização e análise dentro de um grupo em atividade e
suas relações. Os membros da rede (pessoas, grupos, organizações) e, fundamentalmente, as relações entre eles definem
uma rede a ser observada e analisada (FRAGOSO et al., 2011).
A escolha de atores (tutores) que lidariam com indivíduos das classes C e D teve como foco a relação do seu comportamento como mediadores dos indivíduos frente às TIC.
Nas classes sociais C e D, os indivíduos têm uma visão maior
de comunidade, local em que todo mundo se ajuda, ao contrário das classes de alta renda, em que, geralmente, os indivíduos têm uma visão mais individualista. A análise da rede
foi centrada na comunicação dos tutores na rede social, na
maioria estudantes universitários, quando levavam o acesso
e uso do computador e do celular a comunidades vulneráveis de cidades satélites de Brasília (PASSARELLI; JUNQUEIRA; BOTELHO-FRANCISCO, 2012; MARTELETO, 2012; ASSAD;
PASCUAL, 2012).
O acesso e uso da informação de forma interativa para
a aprendizagem com inovação social e a promoção de melhores condições de vida e bem-estar de uma comunidade
são aspectos possíveis de visualização na Análise de Redes
Sociais (ARS). Essas mudanças em presença crescente são
ARS – Esse tipo de estudo tem cunho estruturalista e parte do princípio que,
ao se estudar as estruturas decorrentes das ações e interações entre atores de
redes sociais, é possível compreender elementos a respeito desses grupos e,
igualmente, fazer generalizações a seu respeito (FRAGOSO et al., 2011, p. 115).

73
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exequíveis, sobretudo para indivíduos que portam dispositivos móveis e inteligentes74, principalmente, quando mediadas por um tutor, presencial ou virtualmente (MEDEIROS
NETO; MIRANDA, 2011).
Esse trabalho consistiu na aplicação experimental de
uma Análise de Redes Sociais, em um território informacional,
com base em um estudo exploratório, cujo objeto foi uma rede
social de tutores universitários e líderes comunitários que
atendia alunos de comunidades das regiões administrativas
do Paranoá e Itapoã, no Distrito Federal. No primeiro e segundo semestres de 2014, os tutores atenderam aos alunos que
chegavam à unidade de inclusão digital do Cedep, em busca
de aprender informática, na maioria das vezes por indicação
ou convite dos líderes comunitários. Estudantes bolsistas do
CAIS/DEG/UnB75 e professores ofereciam suporte técnico.
No segundo semestre, os tutores foram recrutados junto a universitários do curso de Licenciatura em Computação,
em prática pedagógica, substituindo os tutores universitários
bolsistas de outras faculdades, e passando a atuar também
como instrutores dos cursos formais do Governo do Distrito
Federal – GDF Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos
– EJA (HILÁRIO, 2011). Os procedimentos pedagógicos estavam centrados na elaboração de tarefas, sendo estas desenvolvidas com supervisão presencial e on-line. Os conteúdos,
74
Literacias digitais e mediações dos dispositivos móveis em ambientes de vulnerabilidade social. Projeto de Pesquisa do Programa de Pós-Doutoramento da
ECA/USP: <http://www.filosofiacienciaarte.org/index.php?option=com_content
&view=article&id=612:literacias-via-dispositivos-movies&catid=157:projetos-pesquisas&Itemid=657>
75
O programa Aprendizagem e Inovação Social (CAIS/UnB) tem por objetivo assegurar a indução, articulação, coordenação e organização de programas e projetos
de ensino de graduação que integrem a práxis na formação dos estudantes de
maneira articulada com a pesquisa e a extensão. <https://sites.google.com/site/
redecaisunb/home>
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tanto da formação dos tutores como das suas oficinas com
os alunos participantes, eram os mais próximos possíveis da
realidade e do dia a dia de um indivíduo que vive nas cidades-satélites do DF. Os dados levantados buscavam identificar os relacionamentos estabelecidos entre os tutores e os
outros atores da rede, incluindo os próprios universitários.

13.2 FUNDAMENTAÇÃO
Rede social é uma denominação dada aos relacionamentos ou laços existentes entre um conjunto de pessoas,
atores (ou agentes), onde há interações entre os atores
da rede. As redes sociais na Internet são um tópico extremamente relevante no século XXI e, com a ampliação da
banda-larga, várias novas formas de se comunicar surgiram e
que, associadas à criatividade, possibilitam infinitas relações
entre atores, algo que as leva a uma posição relevante nos
últimos 30 anos (FRAGOSO et al., 2011).
Por outro lado, surgiram vários modos de se unir a um
grupo com interesses em comum, partilhando dos mesmos
gostos, das mesmas discussões, das mesmas tarefas ou dos
mesmos objetivos. Esse grupo, essa união, é uma simples definição do que constitui uma rede social, e que não se limita
apenas à Internet, mas alcança todos os segmentos da sociedade. A vida social por si mesma já acarreta a existência de
redes sociais (GUERRA, 2012).
Segundo Sabater e Sierra (2002), a Análise de Redes
Sociais (ARS) é o estudo de relações sociais existentes entre indivíduos em uma sociedade. A ARS emergiu como um
conjunto de métodos para a análise da estrutura social e,
248
Benedito Medeiros Neto

métodos que, especificamente, permitem uma investigação
dos aspectos relacionais nessas estruturas. A utilização desses métodos, portanto, depende da disponibilidade de relações ao invés de dados de atributos. De acordo com Sabater e Sierra (2002), quanto mais relações existirem entre os
membros de uma rede mais facilmente se dará a análise da
rede. No entanto, esses dados podem ser difíceis de se obter
(GUERRA, 2012).
Para Fragoso et al. (2011, p. 115), a ARS surgiu em meio
aos estudos sociológicos do começo do século XX e se confunde com o surgimento da Sociometria. Na visão da autora, a
ARS tem um cunho estruturalista e parte do princípio de que,
“ao estudar estruturas decorrentes das ações e interações
entre os atores sociais é possível compreender elementos a
respeito desses grupos.“ Para a autora, uma rede social já é
uma metáfora estrutural. Como é comum pensar-se, as redes
sociais não se limitam à Internet, uma vez que elas surgem
da necessidade de o ser humano se relacionar, criando laços
sociais que são norteados por afinidades entre eles; assim
como os seres não humanos precisam ser atores e não meras
projeções simbólicas. “Relacionar com um ou outro grupo é
um processo sem fim, constituído por laços incertos, frágeis,
controvertidos e mutáveis” (LATOUR 2012, p. 50). Visualizarmos esse ator-rede na Figura 13.1, onde existe a análise da
produção científica do CIC76. Portanto, redes sociais podem
ser qualquer grupo que compartilhe de um interesse em comum, um ideal, preferência, etc.

76

Disponível em: <http://www.jorgemfernandes.com.br/palestra_wec_8.html>
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Figura 13.1 – Exemplo de uma rede formada
pelos docentes do CIC/UnB (2013/1)
Fonte: Prof. Dr. Jorge Henrique Cabral Fernandes/
Departamento Ciência da Computação – UnB

A utilização científica da perspectiva das redes sociais
para abordar aspectos como a comunicação entre os seus
atores tem recebido pesquisadores das Ciências Humanas e
das Ciências Exatas, principalmente, quando a metodologia
visa a investigar comportamentos. Segundo a definição de
Souza e Quandt (2008, p. 32):
As redes sociais são estruturas sociais compostas
por pessoas ou organizações. Essas, por sua vez, estão conectadas por um ou vários tipos de relações.
Pessoas que fazem parte da mesma rede social compartilham valores e interesses em comum.

Com o surgimento da Internet, as redes sociais puderam migrar, também, muito rapidamente, para o meio digital
ou virtual. O e-mail foi a primeira forma de relacionamento
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on-line, e continua a ser para muitas pessoas que ainda não
pensam em trocá-lo por outra tecnologia devido a à facilidade que depreendem desta ferramenta. As questões da conexão sem fio à Internet, mobilidade urbana e convergência
digital estão presentes nas comunidades e na sociedade.
“Cabe destacar que estudos entre as relações das tecnologias com as redes telemáticas têm dado conta que essas induzem a mudanças na forma como as pessoas lidam com os
lugares. “, como dizem os autores: (JUNQUEIRA; PASSARELLI;
GUZZI, 2014, p. 249).
Mobilidade costuma ser concebida em oposição à fixidez. Entretanto, para Santaella (2010), esta, geralmente, está
associada a lugar. Mas as redes sociais têm nos celulares o seu
maior impulso: com o telefone celular, uma pessoa ganha o
dom da ubiquidade, podendo estar em dois lugares ao mesmo
tempo, e ambos vão para um segundo plano para favorecer um
terceiro lugar, o espaço computacional que, nesse caso, coloca
as pessoas em uma situação de presença ausente (p. 102).
A ARS é caracteristicamente uma empreitada interdisciplinar, seus conceitos foram desenvolvidos por um propício
encontro da teoria social e da aplicação da matemática formal,
da estatística e dos métodos computacionais (CARRINGTON;
SCOTT; WASSERMAN, 2005). Mas a tecnologia da informação
e a inovação têm disponibilizado muitas alternativas para o
relacionamento on-line ou virtual nas redes sociais, trazendo
até dificuldades permanentes para os usuários em identificar
a melhor solução de TIC para suporte a sua rede. A Figura 13.2
mostra como essa realidade se apresentava em 2014.
Para Lemos e Lévy (2010), as redes sociais estão sendo
uma nova maneira de fazer sociedade, e que uma comunidade virtual é simplesmente um “grupo de pessoas que estão
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em relação por intermédio do ciberespaço” (p. 101). A rede
social em questão, mediada por tutores de comunidade em
estado de vulnerabilidade social é parte da Pesquisa das Literacias Digitais (MEDEIROS NETO, 2013). A Pesquisa, em si, visava à inclusão social, com base nas TIC nas comunidades das
regiões administrativas do Paranoá e Itapoã. Já se tornou lugar
comum afirmar que a Web é o principal traço da sociedade da
informação e do conhecimento, como ficou comprovado nas
duas décadas passadas, sendo nítida a sua frenética evolução.

Figura 13.2 – Tecnologia para suporte
às redes sociais: Top 10 no Brasil
Fonte: www.alexa.com (2014)

Exemplificando, nem bem os processos da Web 1.0 haviam sido absorvidos, no final do século passado, já se foi incorporando a interatividade da Web 2.0, com seus processos
colaborativos e sua arquitetura participativa de produção de
conteúdo focados na ARS, e já, na segunda década do século
XXI, surgem os anúncios da Web 3.0, embora seus primeiros
passos sejam apenas alardeados ainda nos centros de competências e universidades (SANTAELLA, 2013).
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13.3 O CAMINHO QUE LEVOU AO MÉTODO DESENHADO
PARA O PROJETO77
As redes sociais, quando estabelecidas em bairros ou
cidades, na maioria das vezes, têm a finalidade de reunir os
interesses comuns dos habitantes, melhorar a situação do local ou prover outros benefícios, sendo que a Pesquisa das Literacias Digitais buscou a melhoria de excluídos sociais com
suporte de TIC (FRAGOSO et al., 2011).
A Pesquisa Literacias Digitais e Mediações dos Dispositivos Móveis em Ambientes de Vulnerabilidade Social (Pesquisa) foi criada com a intenção de promover a inclusão digital
de indivíduos de uma das áreas mais socialmente carentes
do Distrito Federal. A expectativa era diminuir a disparidade entre os iniciados e os analfabetos digitais e incentivar
a inclusão digital, que simboliza uma integração dinâmica e
participativa entre os indivíduos de uma comunidade. A Pesquisa78 iniciou suas atividades a partir do segundo semestre
de 2013, com turmas de alunos aprendendo a usar computadores, notebooks, smartphones e tablets. Seus objetivos específicos foram: (i) capacitar tutores e alunos no uso de TIC
e no acesso, uso e produção da informação em ambientes
presencial e virtual de aprendizagem; (ii) promover a inclusão social e virtual, tanto dos alunos quanto dos tutores; (iii)
coletar e analisar informações a fim de investigar as possíveis mudanças nos processos de aprendizagem de usuários,
tendo como referência o conceito de literacia digital; e (iv)
77
Para informações adicionais sobre o Projeto, vide o site: <http://www.filosofiacienciaarte.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i
d=157&Itemid=657>
78
Zuckerberg (Facebook) diz que planos de dados, e não smartphones, são as
barreiras da inclusão digital. Escrito por TeleTime / 26 Fevereiro 2014: http://
www.filosofiacienciaarte.org/index.php?option=com_content&view=article&id
=702:zuckerberg-diz-que-planos-de-dados-e-nao-smartphones-sao-a-barreira-da-inclusao-digital&catid=88:moveltic&Itemid=572
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promover melhores condições de vida e bem-estar para os
indivíduos de uma comunidade.
13.3.1 Desenvolvimento da Rede Social dos Tutores
A Pesquisa Literacias via Dispositivos Móveis, inicialmente, no primeiro semestre 2014, focou na formação de
tutores para que, em seguida, esses desenvolvessem a capacitação dos alunos participantes, na busca de incluir virtualmente as pessoas da comunidade na Sociedade da Informação e, posteriormente, na Sociedade em Rede. O Projeto
procurou fugir das tradicionais aulas expositivas, pela instalação de oficinas com uso intensivo de várias tecnologias e
com tarefas bem definidas. As tarefas de cada dia eram vivenciadas em redes presenciais, inicialmente com os tutores,
que deveriam dominar as lições para, então, repassá-las aos
seus futuros alunos parte dessas tarefas (PASSARELLI, 2010).
Durante a formação dos tutores, e nas oficinas com os
alunos participantes, procedeu-se à avaliação dos envolvidos
com o objetivo de investigar as possíveis mudanças nos processos de ensino e aprendizagem dos tutores, tendo como
referência o conceito de literacias digitais. Fazia parte dos
objetivos a avaliação da intervenção social pedagógica79 e a
promoção de melhores condições de vida e bem-estar para
as comunidades que estavam sendo investigadas, com a intenção de retorno e impacto social (MEDEIROS NETO, 2012).

Relatório Descritivo de Atividade de Campo. A intervenção político-pedagógica da UnB na prática escolar de Alfabetização. EJA e Literacias via Dipositivos
Móveis no Paranoá. Papadópolis et al. Acessado em 19 de novembro de 2016. Disponível em: http://docslide.com.br/documents/a-intervencao-politico-pedagogica-da-unb-na-pratica-escolar-da-alfabetizacao-e-da-eja-no-paranoa-alexandre-vinhadelli-papadopolis-140079548-danilo-alves.html
79
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O suporte de TIC no estudo eram os serviços on-line da
Internet, no uso de dez tecnologias para desenvolvimento,
como por exemplo, blogs, redes sociais, serviço de mensagerias (WhatsApp), grupos de discussão, sites, editores de conteúdo na nuvem, mídias de áudio, vídeos e plataformas para
produção de conteúdos coletivos (OLIVEIRA et al., 2014).
A apropriação das TIC iniciou-se pelos tutores universitários, líderes comunitários, e, num segundo momento, por
parte dos participantes das comunidades. O objetivo do estudo foi construir e refletir as relações de comunicação ubíqua e sociais entre os tutores, que compartilham interesses
e/ou atividades de ensino, bem como a preparação dos participantes (alunos dos cursos) para o exercício da cidadania
pela atuação em rede (MARQUES, 2015).
13.3.2 Agentes ou atores da Rede
A rede social estabelecida entre os atores (ou agentes) da Pesquisa foi formada em dois semestres consecutivos
(1º/2014 e 2º/2014) e era constituída por 30 pessoas, entre
eles: tutores, professores, estagiários e líderes comunitários
(LATOUR, 2012).
i.

Tutores: no primeiro semestre, os tutores eram
universitários da UnB de qualquer área de conhecimento. No segundo semestre, somente
estudantes da disciplina Teoria e Prática Pedagógica em Informática (TPPI), do Departamento
de Ciência da Computação – CIC/UnB puderam
ser tutores na Pesquisa. Esses eram responsáveis por conduzir oficinas as quais possuíam, em
média, de cinco a dez alunos nos cursos abertos
para pessoas da comunidade sem qualquer vínculo formal, e até 30 alunos, nos formais, onde
os tutores, normalmente, atuavam em duplas;
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ii.

Estagiários: atuaram no segundo semestre e eram
estudantes dos seguintes cursos da UnB: Ciência
da Computação, Ciências Políticas, Química, Língua Espanhola, Comunicação Social e Pedagogia,
de um Projeto CAIS/DEG/UnB, responsáveis por
dar suporte às atividades de divulgação, de pedagogia e de infraestrutura da Pesquisa. Também
foram responsáveis por ministrarem os cursos no
período de férias dos tutores;

iii.

Professores: das disciplinas de TPPI e de Informática e Sociedade, da UnB, responsáveis por
coordenar o funcionamento do projeto de ensino, pesquisa e extensão, além de fazer o intercâmbio entre os estudantes da universidade (futuros tutores e estagiários) com as pessoas da
comunidade (alunos);

iv.

Líderes Comunitários: moradores e representantes das cidades satélites que deram o suporte
físico e monetário à Pesquisa, disponibilizando
o local e demais elementos de infraestrutura,
como manutenção do local, disponibilização da
Internet, etc., podendo, inclusive, serem tutores;

v.

Alunos: participantes dos cursos de Inclusão
Digital, Literacias via dispositivos móveis e Informática para comunidades. Também alfabetizadores (que futuramente visavam ministrar o
curso na própria comunidade) e pessoas da comunidade que já possuíam alguma intimidade
com as tecnologias, além de alunos do Projeto
Educação de Jovens e Adultos (EJA), pessoas da
comunidade que estavam em fase de alfabetização, e que almejavam, também, se integrarem
digitalmente.
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Apesar de a comunicação, no início, ser basicamente
verbal, em reuniões na UnB e no Cedep, onde se reunia a
maioria dos atores da rede, o uso de algumas plataformas de
redes sociais na Internet foi crescendo, principalmente para
a comunicação e para operacionalização das atividades da
Pesquisa. No segundo semestre, a integração desta rede se
deu, em grande parte, por meio de um aplicativo para celular
chamado WhatsApp, “pois é difícil e, às vezes, inconveniente
ficar reunindo, sempre, tanta gente” – como mencionou um
professor da UnB. Também, muitos atores da rede não moravam perto da comunidade e não podiam ir até a unidade de
ensino todos os dias, posto que uma cidade grande e moderna tem seus imprevistos (OLIVEIRA et al., 2014).
13.3.3 Relacionamentos na rede social
A interação entre os atores da rede é motivada principalmente pela troca de informações, como por exemplo: explicação do motivo de não haver aula; a troca de informações
sobre lições e sobre curiosidades; a divulgação de eventos e
lembretes de tarefas a serem entregues. Segundo um tutor:
“A gente está aprendendo rede social como, realmente, uma
teia de pessoas interagindo com outras pessoas, independentemente de plataforma”.
A Pesquisa tentava ligar duas comunidades: a dos estudantes da UnB e a do Paranoá/Itapoã, que mantinham pouca comunicação direta, apesar de a comunidade do CIC/UnB
trabalhar dentro da comunidade do Paranoá/Itapoã. Esta comunicação era feita por intermédio do Cedep, tendo como
ponto focal a presidente do Cedep e outros líderes comunitários, além de pessoas que atuam no dia-a-dia da ONG. Foi
necessário descentralizar a comunicação por meio de um
maior uso da rede social na Internet (MARQUES, 2015).
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No início, a equipe da UnB passava as informações
para o ponto focal, uma lista de e-mail que era reproduzida
para a comunidade. Observou-se que, às vezes, essa comunicação se dava oralmente. Uma sugestão para melhorar essa
comunicação, vinda de alguns tutores, alunos de Teoria e Prática Pedagógica de Informática (TPPI), foi aumentar o número de pontos de entrada na rede social na Internet e incluir
mais mediadores para que tudo não ficasse centralizado em
apenas uma pessoa. A maior utilização das redes sociais na
Internet pelos tutores foi fundamental, não para substituir a
comunicação presencial, que é muito forte, mas para auxiliar
essa comunicação, agora mais ubíqua, já que muitos atores da
rede não moravam perto da comunidade (SANTAELLA, 2013).
13.3.4 As sub-redes de tutores
Mesmo contando as deficiências de recursos materiais,
de suporte técnico e de procedimentos didático-pedagógicos, o Projeto Literacias via dispositivos móveis, no segundo
semestre de 2014, compreendeu dois cursos e seis turmas.
Com as bolsas de estudos e recursos do Projeto CAIS do Decanato de Ensino/DEG/UnB, foi possível subdividir as necessidades para suporte dos cursos no Cedep e na Escola Classe
3 em subprojetos para facilitar as atuações dos professores,
líderes, estudantes e estagiários da UnB (tutores). Os subprojetos tinham os seguintes objetivos: (i) infraestrutura, (ii)
conteúdo e avaliação, (iii) redes sociais, (iv) divulgação e comunicação e (v) cadastro de alunos.
No intuito de não se poluírem as plataformas de comunicação das redes sociais virtuais utilizadas por todos os tutores
e demais atores em suas interações, foram criadas no segundo semestre de 2014, sub-redes: uma para cada subprojeto.
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Assim, cada sub-rede era formada pelas pessoas desses subprojetos, sendo apenas os assuntos referentes ao setor tratados ali. Quando alguém tinha a necessidade de comunicar
algo que fosse de interesse de todos os atores da rede, esse
utilizava o grupo da rede, composto por todos os atuantes;
caso contrário, a comunicação se dava diretamente com os interessados, por meio da tecnologia de sua preferência.
13.3.5 Método utilizado para a ARS
Tendo se aproveitado do conhecimento descrito na
literatura científica bem como aqueles sobre pesquisa de
campo de projetos realizados pela Reitoria da Universidade
de Brasília, que foram desenvolvidos na disciplina de Sistemas de Informação/CIC/UnB, e tendo em vista que a rede
social dos tutores do Paranoá e Itapoã tinha uma duração
temporária de um semestre e que o objetivo não era a análise da rede do ponto de vista de todos os atores envolvidos,
optou-se por não usar um algoritmo completamente pré-definido para montar a análise e, sim, uma eurística. Claro que
mesmo assim utilizaram-se alguns métodos já consagrados
para a ARS, que explicaremos mais adiante (FRAGOSO et al.,
2011; MARQUES, 2015).
Iniciou-se o processo de levantamento de campo dessa rede social buscando, primeiramente, conhecer o local
de atuação dos tutores. Como o objetivo dessa Pesquisa era
analisar a rede social dos atores do Projeto em que eles estavam inseridos e a partir do ponto de vista deles, optou-se por
começar entrevistando alguns dos atores envolvidos a fim de
obter uma noção maior do que se passava nos locais.
As entrevistas ocorreram à medida que os estudantes responsáveis pelo levantamento de campo recebiam
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as orientações dos professores responsáveis pelo Projeto.
Os estudantes do levantamento de campo acompanharam
algumas aulas dos cursos formais como ouvintes nas salas,
e em oficinas com os tutores mediando os participantes. Isto
possibilitou entender um pouco mais a fundo a dinâmica do
Projeto para buscar compreender a formação e dinâmica da
rede de comunicação dos tutores (JUNQUEIRA, 2014). A etapa terminou com a identificação de quem eram os atores que
compunham a rede social estabelecida e dos meios de comunicação utilizados por eles.
Ao obterem-se essas informações, passou-se para o
próximo passo que foi a montagem de um questionário com
uma série de perguntas que cobriam como, por exemplo:
i.

A frequência que os atores principais de nossa pesquisa (tutores) entravam em contato com cada um
dos demais grupos de atores presentes na rede;

ii.

A frequência que os tutores realizavam as tarefas propostas pelos supervisores;

iii.

A frequência que os tutores acessavam meios de
comunicação com os demais atores; e

iv.

O grau de conhecimento dos meios de comunicação mais usados entre eles (MEDEIROS NETO;
GRACÍA MORENO, 2013).

13.3.6 Análise da Rede Social (ARS) dos Tutores do Paranoá
e Itapoã
Os dados da análise de rede foram sobre os atores e
seus relacionamentos na rede social dos tutores do Paranoá
e Itapoã. Os objetivos eram conseguir analisar o nível de interação dos tutores, entre si, com os demais atores da rede, bem
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como o meio de comunicação estabelecido entre eles. Para alcançar os objetivos, realizaram-se pesquisas de campo com o
intuito de melhor conhecer os objetos da pesquisa. Essa análise foi montada em forma de texto e de gráficos e dividida em
algumas categorias. Na análise e interpretação dos dados, foi
verificada sua maior utilização para a comunicação centrada
no uso do celular (CRESWELL, 2007; SARCERDOTE, 2013).
Na interpretação dos achados relevantes, foram computados os dados, as informações e as narrativas. E, desse
modo, comprovava-se ou não a apropriação das tecnologias
que era esperada dos indivíduos. Portanto, pôde-se ter novas perspectivas da construção de redes sociais de futuros
cidadãos, sejam elas ligadas ao lazer, literacias ou alfabetização digital ou sejam elas promotoras do desenvolvimento
social e político. Embora relativamente importante, não faz
parte dessa pesquisa a identificação dos interesses políticos
e econômicos que motivaram a exploração do mercado de
telecomunicações e a formulação da política pública de comunicações e informação (SOUZA, 2008).
Algumas entrevistas feitas em profundidade foram
realizadas para tipos diferentes de atores da rede, mas o
maior foco estava sobre os tutores, posto que não havia a
intenção de analisar a comunicação realizada entre os atores
que não tivessem diretamente relacionados com os tutores.
Além de pesquisa de campo e entrevistas pessoais com cada
um dos envolvidos, desenvolveu-se um questionário destinado especialmente aos tutores com a finalidade de melhor
alcançar o objetivo (MARQUES, 2015).
13.3.7 Conhecendo os tutores
Antes da análise, os dados pessoais dos participantes e
as informações contidas nas respostas abertas, as narrativas
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levantadas nos grupos focais passaram por um processo de
seleção, simplificação, abstração e categorização. Foi escolhida uma forma automática para a análise quantitativa, mas
na maioria das vezes, optou-se por uma verificação manual
para a qualitativa.
Na segunda parte da análise, foram estabelecidas as
categorias, a priori, e os dados e as informações foram arquivados em tabelas. Na parte qualitativa, partiu-se de um
conjunto inicial de categorias que foi revisto ao longo da
pesquisa. De certa forma, os dados e informações foram organizados em matrizes, esquemas e textos narrativos (CRESWELL, 2007). A terceira análise foi baseada nas comparações
feitas a partir das informações do primeiro e segundo semestres de 2014 com as respostas coletadas do questionário enviado e das entrevistas realizadas em campo e na sala de aula
do CIC/UnB.
13.3.8 Idade dos tutores
Percebe-se que, no segundo semestre, a média de idade dos tutores indicava que eles eram mais jovens, na faixa etária de 20 a 30 anos, enquanto no semestre anterior, a
maioria dos bolsistas estava abaixo dos 20 anos. No entanto,
existiam outras faixas etárias em razão da presença dos líderes. Essa mudança se deve ao fato de, no segundo semestre, a
maior parte dos tutores ser formada por estudantes de Licenciatura de Computação da UnB. Vide Gráfico 13.1.
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Gráfico 13.1 – Faixa etária dos tutores
nos dois semestres, no 1º/2014 e 2º/2014
Fonte: Elaborado pelos estudantes de Informática e Sociedade – CIC/UnB

13.3.9 Profissão dos tutores
No primeiro semestre da intervenção, as alfabetizadoras participantes eram também professoras e alguns universitários também exerciam esse papel fora do Projeto. O número de tutores que apenas eram estudantes de Licenciatura e
não professores aumentou no segundo semestre (2º/2014).
A ausência das alfabetizadoras, no segundo semestre, praticamente era nula; nenhum tutor era um professor fora de sua
atividade no Projeto. Houve um pequeno acréscimo daqueles
que possuíam outras profissões que não professor ou estudante, por exemplo, profissional da área de TI e funcionário
público. Tal situação está representada no Gráfico 13.2.

Gráfico 13.2 – Distribuição das principais
profissões, no 1º/2014 e 2º/2014
Fonte: Elaborado pelos estudantes de Informática e Sociedade – CIC/UnB
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13.3.10 Tempo de participação no Projeto
Notava-se que os tutores da comunidade, que trabalhavam no Cedep, estavam há um tempo razoável nessa atividade. Isso se deu pelo fato de o trabalho estar sendo realizado desde setembro de 2013. Os erros e os acertos ao longo
desse tempo, em termos investigativos, foram fundamentais
para o crescimento do Projeto (MEDEIROS NETO; MIRANDA,
2011). A representação do tempo de participação no Programa encontra-se no Gráfico 13.3.

Gráfico 13.3 – Há quanto tempo você está no Programa?
Fonte: Elaborado pelos estudantes de Informática e Sociedade – CIC/UnB

13.3.11 Tarefas completadas no Moodle pelos tutores
O uso do Moodle/UnB como base para condução dos
conteúdos dos cursos foram acontecendo aos poucos. Percebe-se, por intermédio dessa comparação, que os tutores estavam no segundo semestre de seu curso, que descuidaram
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de suas tarefas do Moodle, por já conhecerem esses conteúdos. Da análise do Gráfico 13.4, deduz-se que, no início, alguns tutores tiveram total desinteresse por essas atividades,
tendo sido necessário corrigir essa distorção.

Gráfico 13.4 – Você completou suas tarefas no Moodle?
Fonte: Elaborado pelos estudantes de Informática e Sociedade – CIC/UnB

13.3.12 Tarefas para ensino dos alunos
No primeiro semestre, a maioria dos tutores acreditava
que as tarefas ajudavam bastante nas oficinas, principalmente, aquelas que pudessem ser usadas para desenvolver melhor
as suas lições e as dos alunos. Porém, havia tutores que acreditavam serem necessárias algumas modificações nessas tarefas
a fim de que não ficassem muito repetitivas. A representação
das respostas obtidas encontra-se no Gráfico 13.5.
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Grafico 13.5 – Você acha que as tarefas de tutor preparam bem
para o ensino de aluno, no 1º/2014 e 2º/2014
Fonte: Elaborado pelos estudantes de Informática e Sociedade – CIC/UnB

Nesse tópico houve uma inversão de opinião, se comparada com o semestre seguinte, a maioria dos tutores acreditava que as suas tarefas eram mais difíceis do que as dos
alunos. Já no segundo semestre, eles achavam que não, talvez pelo fato de os, alunos da Computação já terem conhecimentos prévios dos conteúdos. Porém, não se pode deixar
de comentar que nessa parte da Pesquisa foram encontrados
tutores que nunca viram as tarefas dos alunos.
13.3.13 Posse de smartphones
A falta de computadores, notebooks e celulares foi crítica, no primeiro semestre de 2014, algo que foi sendo resolvido aos poucos. As condições técnicas do telecentro do
Cedep e dos laboratórios das escolas que serviram de apoio
foram recuperadas pelos bolsistas do CAIS/DEG/UnB. O uso
de notebooks e celulares foi uma forma de suprir a falta de
equipamentos em relação ao número de alunos, uma vez que
esses aumentavam à medida que eram divulgados os cursos
junto à comunidade.
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Como mais da metade do conteúdo do curso de Literacias via dispositivos móveis era centrada em smartphones,
a ausência de celulares nas mãos dos alunos prejudicou bastante a aprendizagem. Assim, cada aluno fazia a sua tarefa e
passava o celular para o próximo. Embora esse método funcionasse nas aulas, não dava aos alunos a possibilidade de
praticar depois do término delas.
13.3.14 Posse de notebooks pelos tutores
Observou-se que praticamente todos os tutores possuíam um notebook. Com isso, superou-se em parte o empecilho de haver poucos computadores no telecentro do Cedep.
No início do primeiro semestre, não havia acesso à Internet
nos computadores do laboratório da instituição. Em todas as
lições de Internet, cada tutor levava o seu próprio notebook e
todos os alunos tinham que fazer as tarefas com apenas um
aparelho. Mas, esse problema foi resolvido no ano seguinte
pelo projeto sustentado pelo CAIS/UnB, quando então as aulas para alunos iniciantes e intermediários ocorriam dentro
do telecentro do Cedep. Aqueles alunos que não possuíam
computador em casa poderiam a qualquer momento voltar
ao Cedep/DF e fazer uso dos computadores disponíveis.
13.3.15 Uso de plataforma para redes sociais
Verificou-se que os tutores já acessavam plataformas
de redes sociais antes de começarem a trabalhar nesse Projeto. Os relatos da utilização desses meios se intensificaram
e as tecnologias de suporte concentraram-se em poucas
ferramentas durante o segundo semestre, em oposição ao
primeiro semestre onde foram experimentadas mais de 10
(dez) ferramentas. A representação da participação em redes
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sociais anteriormente ao Projeto foi avaliada pela resposta à
pergunta: Já possuía contas em redes sociais antes de entrar
no projeto? Cerca de 90% afirmaram que sim.
13.3.16 Opiniões dos tutores sobre a importância do
Projeto
No primeiro semestre, por meio das entrevistas em
profundidade, percebeu-se que os tutores acreditavam que
o projeto possuía grande importância social. Ajudar a levar o
conhecimento sobre novas tecnologias às comunidades mais
carentes e ensinar como encontrar a informação correta de
que precisavam no seu dia a dia era uma atração dos projetos que agradava aos tutores. Nas palavras de uma líder comunitária, alfabetizadora do curso Literacias via dispositivos
móveis: “Essa posição da UnB, em trazer esses cursos para cá
e desenvolvê-los para as comunidades, eu acho muito válida.
Essa é uma oportunidade de as pessoas serem inclusas na
informatização” (HILÁRIO, 2011).
Ao atuarem como tutores, os universitários terminaram
compreendendo a inclusão digital frente à alfabetização funcional. E isso ajudou aos próprios tutores a terem uma visão
mais ampla da atividade docente. E a prática, nesse contexto,
os ensinou a serem professores versáteis e a criarem estratégias que possibilitassem que o conhecimento fosse repassado, melhorando as habilidades dos futuros professores.
13.3.17 Opiniões sobre a evasão de alunos
Na opinião dos tutores existiam motivos gerais e específicos para a evasão de alunos dos cursos abertos de Literacias via dispositivos móveis. Um dos tutores disse: “Nem
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sempre os alunos sabem qual a finalidade do curso, e à
medida que vão conhecendo seus conteúdos, descobrem que
não é aquilo que estavam procurando”. Às vezes, a expectativa inicial dos alunos não corresponde às necessidades e ao
esforço requerido para acompanhar o programa do curso. Alguns alunos não se motivam a fazer as atividades extras, fora
da sala de aula, mostrando falta de comprometimento e de
interesse naquele momento (MARTELETO, 2012).
Além da falta de interesse de alguns alunos, existe o
mesmo por parte de alguns tutores, os quais foram abandonando o Projeto. O aprendizado somente ocorre se ambos,
tutor e aluno, quiserem e se envolvam. “No nosso caso, que
somos alunos de idade mais avançada e estamos em processo de alfabetização, falta-nos tempo”, disse uma aluna adulta. Acredita-se que em relação ao pouco tempo necessário
para executar as atividades tenha desmotivado os mais velhos. Na visão de um tutor da comunidade: “É muito difícil
ensinar essas pessoas a mexerem no computador”.
Também, foi dito que essa falta de interesse, em parte,
aconteceu devido aos problemas de falta de infraestrutura.
Outras opiniões de tutores, indicaram a dificuldade para gerenciar o tempo de ir ao curso e fazer as suas atividades pessoais. Existiu também o fator da desorganização dos cursos,
por não ter havido atenção suficiente por parte dos coordenadores do Projeto. Apesar desses motivos, o índice de alunos que concluíram o curso ficou entre 45% a 50%, mostrando um bom resultado, apesar das dificuldades encontradas.
13.3.18 Tecnologias disponibilizadas para a comunicação na
rede de tutores
Para um melhor entendimento dos resultados da Pesquisa apresentou-se, primeiramente, em termos de conteúdo
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informacional, o que circulava na rede social, entre os atores
envolvidos, e em segundo apresentaram-se os dados da análise, em forma de gráficos e figuras. Aqui foi relevante descrever após a análise dos dados, informações e narrativas, a
fim de comprovar-se ou não a apropriação das tecnologias
pelos atores da rede, por exemplo, a possibilidade da construção de redes sociais de futuros cidadãos, sejam elas ligadas ao lazer, a literacias e alfabetização digital, sejam elas
redes promotoras do desenvolvimento social.
Foram disponibilizadas mais de dez tecnologias, aplicativos e serviços, as quais suportariam as atividades dos
atores. Esse conjunto tinha o propósito de compartilhar informações do interesse de todos os atores, aumentar a comunicação para dar avisos e lembretes, avisar sobre reuniões
e suporte técnico e, também, sobre as atividades de ensino
e aprendizagem dos cursos. Existiam conteúdos circulando
na rede social dos tutores, como a divulgação de aparelhos
celulares como possíveis produtos a serem comprados por
tutores para uso pessoal. A seguir, um descritivo do que pensavam os usuários de cada tecnologia.
13.3.19 O WhatsApp
Essa é a plataforma de rede social mais utilizada entre
os atores da rede por ser uma forma de comunicação instantânea. Segundo um professor: “Eu já posto no grupo do WhatsApp, ele ecoa para todo mundo; para os estagiários, estudantes, líderes comunitários e os professores.” Foi muito comum
ver, nessa rede, o professor passar avisos aos demais tutores.
Também, se observavam avisos dos tutores dizendo que não
iriam conseguir comparecer à aula ou que iriam se atrasar. E até
mesmo mensagens instrutivas para envio de tarefas via Moodle costumam aparecer nesse grupo (OLIVEIRA, et al. 2014).
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O WhatsApp, no segundo semestre, foi usado para dar
avisos e lembretes sobre atividades e programações. Era muito comum ver nessa rede um tutor passar mensagens aos demais tutores, avisando que iria faltar, procurando um substituto ou, ainda, informar que iria se atrasar. Avisos de reuniões
com os detalhes para atrair participantes também apareciam
entre os posts. Como resumiu um professor: “Todas as pessoas
da rede estão cuidando de um objeto. Esse objeto é a gestão
dos conteúdos que são transmitidos para a comunidade”.
Nessa rede, também encontramos divulgação de aparelhos celulares como possíveis produtos a serem adquiridos por
tutores para uso pessoal. Foi incentivada a procura por produtos nessa parte da Pesquisa, era mais uma ajuda de pesquisa
de mercado para os interessados. Quanto ao uso do WhatsApp,
foram comparadas a porcentagem de tutores que apenas liam
as mensagens postadas no WhatsApp, em contraste com a
dos que, além de lerem as mensagens postavam informações
também foi medida, verificou-se que 28,6% só liam as mensagens, e que 71,4% digitavam suas próprias mensagens.
Note-se que, com o intuito de não ‘poluir’ o objetivo
esse grupo, outros grupos foram criados, formando sub-redes.
Dentro dos grupos dessas sub-redes, os assuntos tratados são
referentes ao setor de cada grupo. Portanto, havia comunicação diretamente com os outros membros dessa sub-rede.
13.3.20 Moodle/UnB
Essa plataforma80 foi utilizada com o intuito de colocar (postar) as tarefas das oficinas a serem realizadas pelos
No curso Literacias via Dispositivos Móveis: todos os módulos eram compostos
de tarefas, vídeos e textos auxiliares. Esses eram os módulos do curso: Abertura da Oficina; Introdução à Microinformática; Lições para usar o celular; Aplicações no Computador; Atendimento de Campo e Help Desk e Acompanhamento e
Monitoramento.

80
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tutores, divididas em módulos. Existiam dois grupos no Moodle que servem para passar o conteúdo desenvolvido durante as lições, lá todas as tarefas são explicadas passo a passo,
mostrando o que cada tutor deve fazer para auxiliar o aluno.
O Moodle foi mais usado para postar as tarefas, oficinas
realizadas em cada módulo pelos tutores. As respostas tabuladas diziam que 14,3% acessavam uma vez por dia, e que
85,7% acessavam 2 vezes por semana o Moodle. Lá todas as
tarefas eram explicadas passo a passo, mostrando também o
que cada tutor deveria fazer para auxiliar o aluno. Observou-se
a boa frequência com que os tutores acessavam o Moodle.
Nota-se que a frequência apresentada na figura é muito
mais alta do que a de muitos outros. Isso demonstra uma certa
seriedade dos tutores quanto ao trabalho desempenhado.
13.3.21 Evernote
Utilizado na formação dos tutores universitários, no
primeiro semestre (1º/2014), para organizar, cronologicamente, as atividades de cada tutor e como diário de campo
da Pesquisa.
Lá postavam-se as tarefas e registravam-se os avanços à
medida que as tarefas iam sendo complementadas. Também,
os tutores postavam sons e vídeos e imagens na forma de
uma apresentação pessoal com o intuito de possibilitar melhor a sua identificação. Vide Gráfico 13.5.
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Gráfico 13.5 – Frequência com que os tutores
acessavam o Evernote no primeiro semestre
Fonte: Elaborado pelos estudantes de Informática e Sociedade – CIC/UnB

13.3.22 E-mail em geral
Eram usados para perguntas e respostas, para o envio de
avisos ao professor e para orientações a todos e veiculação de
reportagens julgadas importantes para o conhecimento dos tutores. No segundo semestre, os e-mails, apesar de terem sido
menos utilizados, foram responsáveis por alguma interação entre os membros da rede. A utilização dessa plataforma diminuiu
ao longo do tempo pelo fato de a velocidade de comunicação
ser lenta. A utilização era mais relevante para a interação com o
professor, para fazer perguntas e receber respostas.
13.3.23 Google+ e Google Drive
Embora o Google+ fizesse parte dos locais de colocação de conteúdo, essa tecnologia não foi usada no primeiro
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semestre, porém notou-se que a ferramenta fez parte da divulgação de informações pelo professor e da postagem de
links sobre novidades. Mesmo incentivado, o seu uso foi baixo.
O Google Drive foi utilizado para aplicação do questionário inicial, nos dois semestres, e para acompanhamento
do avanço dos alunos, no primeiro semestre (1º/2014). Vide
Gráfico 13.7, onde 28,6% dos participantes entram pelo menos uma vez ao dia.

Gráfico 13.7 – Proporção de tutores que acessam ou não o Google
Fonte: Elaborado pelos estudantes de Informática e Sociedade – CIC/UnB

13.3.24 Facebook
No primeiro semestre, o app era utilizado para comunicação informal pelos tutores, mesmo com pouca troca de
informação entre os atores da rede. De acordo com alguns
tutores, principalmente os líderes, a página do Cedep no Facebook encontrava-se desatualizada, no momento da pesquisa. Disseram, também, que essa página necessitava de mais
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moderadores, para que tivesse mais pessoas cuidando, monitorando e inserindo conteúdo.
13.3.25 Sítio em Joomla
Para suprir as dificuldades iniciais de um repositório
para o Projeto, utilizou-se o site do professor e coordenador
da Pesquisa. Vide Figura 13.10, www.filosofiacienciaarte.org,
onde mostra que 28,6% dos participantes visitavam o site
uma vez por semana. O site era repleto de artigos informacionais diversos sobre Ciência da Computação e sobre Educação. E sobre vários outros assuntos. Estavam disponíveis
dissertações, teses, resenhas de livros, projetos de pesquisa em inclusão digital, informações sobre uso dos celulares
para aprendizagem, entre outras coisas. Encontravam-se informações sobre o Projeto do Paranoá e Itapoã inclusive seu
histórico. No segundo semestre, ficou apenas como repositório para diário de campo da Pesquisa.

Gráfico 13.8 – Frequência com que
os tutores acessavam o site do professor
Fonte: Elaborado pelos estudantes de Informática e Sociedade – CIC/UnB

275
O cidadão contemporâneo frente às tecnologias da informação e comunicação

13.3.26 Telefone – Comunicação Oral
Essa era a forma de comunicação mais proeminente
antes da rede social. A maior parte dos conteúdos propagados pelos líderes comunitários, principalmente dentro das
comunidades do Paranoá e Itapoã, eram veiculados na forma
verbal, por telefone ou presencialmente. A maioria dos tutores admitiram somente manter contato com os alunos e os
líderes comunitários pessoalmente. Eles possuíam contato
com os professores e os outros tutores mediante outras plataformas, mas continuavam se encontrando, semanalmente,
para suas lições.
13.3.26 Análise dos conteúdos dentro da rede social
Essa análise teve como base as respostas colhidas dos
questionários aplicados, nos dois semestres de 2014, a universitários de vários cursos da UnB, e, depois, apenas a estudantes de Licenciatura em Computação, matriculados nas
disciplinas Teoria e Prática Pedagógica de Informática (TPPI
1 e 2) e a líderes que seriam formados para serem futuros
tutores. As aplicações de questionários e as entrevistas em
profundidade foram realizadas nos locais das oficinas e nas
salas de aula das disciplinas.
Pôde-se começar de fato a análise de dados colhidos e
tabulados a partir (i) das respostas constantes nos questionários referentes a cada um dos dois semestres, bem como (ii)
das informações presentes em uma planilha de dados levantados durante toda a Pesquisa e nas entrevistas em profundidade, as quais continham dados específicos de cada tutor, como
idade, escolaridade, nível de conhecimento tecnológico, entre
outras informações (CRESWELL, 2007; JUNQUEIRA, 2014).
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13.3.27 Comunicação dos tutores com os professores e a
tecnologia
Percebeu-se que a frequência da comunicação aumentou pouco, embora o número de plataformas utilizadas para
essa comunicação tenha diminuído. Houve a erradicação do
uso do e-mail, SMS e de ligações telefônicas, enquanto os
atores começaram a usar o WhatsApp, Google+ e o Moodle.
O Gráfico 13.11 mostra a frequência que os tutores entravam em contato com os professores, nos dois semestres
de 2014, e qual o meio de comunicação que ele usava para
isso. Apresentam-se as opções de tecnologia mais usadas,
dentre as opções existentes no questionário e disponíveis
para uso na Pesquisa.

Gráfico 13.11 – Frequência que o tutor entrava em contato com
os professores e o meio que ele usa, no 1º/2014 e 2º/2014
Fonte: Elaborado pelos estudantes de Informática e Sociedade – CIC/UnB
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13.3.28 Comunicação dos tutores com os instrutores e com
o suporte técnico
O Gráfico 13.12. representa a frequência com que
os tutores entravam em contato com os instrutores e com
o pessoal de suporte, estudantes de computação e programa jovens talentos, e qual o principal meio de comunicação
ou ferramenta que eles usavam para isso. É notável a queda
na frequência da comunicação entre esses atores. Esse fator foi causado pela superação de algumas dificuldades que
se apresentavam na infraestrutura do Cedep/Paranoá/DF.
O único acréscimo que ocorreu nessa relação foi o uso do
Moodle, ferramenta antes não utilizada.
13.3.29 Comunicação dos tutores com os alunos
participantes
Foi possível comparar a comunicação pessoal com alguma outra forma, como WhatsApp, Email ou SMS. Para isto
investigou-se a frequência com que o tutor entrava em contato com os alunos (outro ator) e qual o meio de comunicação
que ele usava para tal. Na Figura 13.12, podemos notar que a
frequência máxima de comunicação estabelecida na relação
tutor-aluno de uma vez por semana, no primeiro semestre,
aumentou para duas vezes por semana, com mudança nos canais de comunicação.
Foi significante o aumento da frequência de comunicação na relação tutor e aluno, apesar de, no segundo semestre,
ainda encontrarem-se tutores que não haviam tido contato
com os seus alunos nas primeiras semanas. Mesmo a despeito de ter havido mudanças de plataformas, de e-mail para
SMS, de Google+ para Moodle, no final, os tutores se comunicavam mais vezes com seus alunos durante a semana.
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Gráfico 13.12 – Frequência que o tutor entrava contato com
os alunos e o meio que ele usa, no 1º/2014 e 2º/2014
Fonte: Elaborado pelos estudantes de Informática e Sociedade – CIC/UnB

13.3.30 Comunicação dos tutores entre si
Durante o segundo semestre, houve um decréscimo no
número de tutores que se comunicavam uma vez por semana
entre si, porém houve um acréscimo significante no número de
tutores que se comunicavam duas vezes por semana entre si.
A Gráfico 13.13 representa a frequência com que os
tutores entraram em contato entre si e qual o meio de comunicação que usaram, nos dois semestres de 2014. O uso de
WhatsApp, depois, veio a liderar como canal de comunicação.
A comunicação entre os tutores aumentou consideravelmente, inclusive na modalidade pessoal.
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Gráfico 13.13 – Frequência que o tutor entrava em contato com
os outros tutores e o meio que ele usava, no 1º/2014 e 2º/2014
Fonte: Elaborado pelos estudantes de Informática e Sociedade – CIC/UnB

13.3.31 Comunicação dos tutores com líderes comunitários
O Gráfico 13.14 representa a frequência com que os tutores entraram em contato com os líderes comunitários (outro
ator importante) e qual o meio de comunicação que eles usavam. Apesar de haver outras, apenas as opções listadas para
frequência foram as escolhidas dentro do questionário. Esse
também é mais um exemplo de que havia tutores que não estabeleceram uma linha de comunicação com outro ator da rede.
A utilização do WhatsApp, entre os atores da rede social ficou
bem demonstrada no Gráfico 13.14, e a duplicação da frequência da comunicação aumentou de um semestre para o outro.
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Gráfico 13.14 – Frequência que o tutor entrava em contato com os
líderes comunitários e o meio que ele usava, no 1º/2014 e 2º/2014
Fonte: Elaborado pelos estudantes de Informática e Sociedade – CIC/UnB

13.3.32 Fluxo de Informação entre os atores e os meios de
comunicação
Percebeu-se que a comunicação dos tutores com os líderes comunitários aumentou ao longo dos dois semestres
de 2014, havendo agora uma maior interação entre os atores.
A comunicação mais proeminente era feita face a face (pessoalmente), no início. No segundo semestre, nota-se, também, o início da utilização do Moodle na comunicação entre
os professores e estudantes. Mas o uso de várias facilidades
virtuais foi sendo conhecido, como mostra a Figura 13.3.
281
O cidadão contemporâneo frente às tecnologias da informação e comunicação

Figura 13.3 – Fluxo de informação entre os atores e
os meios de comunicação presentes entre eles
Fonte: Elaborado pelos estudantes de Informática e Sociedade – CIC/UnB

O acesso via celular na rede social ficou bem mais
proeminente que o acesso efetuado por tablets e computadores do Telecentro do Cedep. Entretanto, o celular ao alcance do excluído não dá acesso às redes de aprendizado virtual,
fazendo-se necessária a participação em oficina ou, mesmo, a
ajuda de alguém próximo em casa ou no trabalho. Por exemplo, os adultos, pais dos jovens nativos do mundo digital da
Internet podem continuar a encontrar barreiras para a sua inclusão digital e social, mesmo com o celular na mão.

13.4 CONCLUSÃO E ACHADOS
O objetivo da Pesquisa foi verificar os interesses, a
interatividade, os conteúdos e as tecnologias da informação usadas na rede social dos tutores do Paranoá e Itapoã e
explicar seu comportamento com base na Análise de Redes
Sociais (ARS). Verificou-se que os tutores mantiveram comunicação direta com todos os demais atores da rede, nos dois
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semestres. Logo, o interesse principal era investigar esses
contatos e a apropriação das tecnologias, quando o estudante era ou não aluno de Ciência da Computação. Foi possível
comparar os resultados da análise de rede, nos dois semestres
consecutivos de 2014, da UnB, bem como sondar parte dos
conteúdos da comunicação. Como primeira conclusão, a mediação de tutores universitários, independentes da sua área,
trazia ganhos para inclusão digital para jovens e adultos, nos
ensinos formais e não-formais (MEDEIROS NETO, 2012).
Na ARS e na interpretação dos dados observou-se que
as relações de comunicação tinham as mensagens no celular
como principal ponto de acesso, em razão da facilidade, da
ubiquidade e pelo fato de esta ferramenta evitar o custo do
serviço da voz. Certamente, que o celular ao alcance de um
excluído (como os alunos antes das oficinas de capacitação)
não garantia o acesso às Comunidades de Aprendizagem Virtuais (CAV). São exemplos os adultos, pais dos jovens, mesmo das periferias, e moradores da área de intervenção social.
A primeira dedução é que não ser nativo do mundo digital
pode ocasionar a permanência de barreiras para as inclusões
digital e social, mesmo contando com acessibilidade às redes
sociais, via celular. Por outro lado, foi possível identificar as
tecnologias da informação de maior preferência pelos tutores.
A partir dessa Pesquisa e de sua análise, chega-se à
conclusão de que a interação mais densa entre os tutores
com os demais atores era estabelecida entre tutores e professores, e nela se encontrava mais modos diversificados de
ligações, no primeiro semestre. O professor era o elemento
mais centralizado da rede. A centralização medida mostrava a diferença com o que aconteceu no segundo semestre.
No primeiro semestre, os tutores se mostraram interessados
e responsáveis, mesmo havendo falta de recursos técnicos,
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falhas na formação dos tutores universitários e da comunidade, falhas nas facilidades de comunicação, inclusive no apoio
de bolsistas do CAIS, o que não aconteceu no semestre seguinte (2º/2014). As desistências foram altas no primeiro semestre (1º/2014), um percentual da ordem de 50%. A desistência, no segundo semestre (2º/2014), foi reduzida devido
ao suporte de mais tutores e apoio financeiro do CAIS/UnB.
No início do segundo semestre (2º/2014), percebeu-se
que a comunicação na rede social era ainda oral, por telefone.
Entretanto, paulatinamente, o contato migrou para rede social mediada por alguma das TIC. Notou-se que a presidente
do Cedep e líder comunitária tinha grande centralidade, supostamente originada em sua popularidade antes de a rede
expandir-se. A estratégia não foi inibir essa comunicação, e
sim transferi-la para dentro da rede social, via Internet, o que
aconteceu mais para o final do primeiro semestre (1º/2014).
Assim a presidente e outros atores puderam orquestrar suas
atividades e ações de forma mais efetiva. A centralidade
continuou a existir, entretanto no professor-pesquisador da
UnB, até o final do primeiro semestre (1º/2014). Mas menor
centralização ocorreu no segundo semestre (2º/2014). Tais
dados revelaram-se quando se compararam as diferenças
nos dois semestres em termos de comunicação, conteúdos e
tecnologias mais usadas.
Em termos de uso e apropriação de tecnologias, também foi possível concluir que o aplicativo WhatsApp foi o
meio de comunicação preferido, principalmente, no segundo semestre de 2014 (2º/2014). Isso pode ser interpretado
como os atores da comunidade tendo se apropriado dessa
ferramenta para as mais diversas atividades. Desde seu uso
para o lazer até no exercício da participação política, de certa forma, o aplicativo esteve presente em todas as relações
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existentes dentro da rede. Intensificou mais, no segundo semestre de 2014, quando a rede se ampliou bastante. O Facebook como plataforma de comunicação caiu em desuso
no segundo semestre dentro do Projeto, havendo posteriormente a utilização do Google+.
O Moodle como repositório foi estabelecido entre estudantes e os professores das disciplinas de Teoria e Prática
Pedagógica de Informática (TPPI 1 e 2) para instruções das
tarefas, orientações e sugestões de ensino e aprendizagem.
E os contatos pessoais cresceram abundantemente em função da aproximação entre os universitários e as comunidades
em estado de vulnerabilidade social.
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14

FORMAÇÃO DE TUTORES: ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS E LÍDERES COMUNITÁRIOS81

14.1 ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NA UNIVERSIDADE
A Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios do
IBGE – PNAD82, de 2013, sobre Tecnologia da Informação e
Comunicação – TIC, mostrou que 50,6% da população brasileira com mais de 10 anos não navegou na Internet nenhuma
vez, nos 90 dias antes da entrevista. A mesma PNAD identificou mais uma vez a liderança dos jovens no uso das TIC: no
mesmo período, 75,5% da população da faixa etária de 15
a 17 anos havia usado a Internet. No mesmo período. Outro
fato já antes comprovado é que o uso das TIC cresce com a
escolaridade. O uso era pequeno para pessoas com poucos
anos de estudo, e atinge 89,8% para aqueles que tinham
mais de 15 anos de estudo. Mas, com certeza, nesses dois
81
Baseado na publicação de Benedito Medeiros Neto e Maria de Fátima Ramos
Brandão. Ganhos e obstáculos na formação de tutores universitários e líderes comunitários como mediadores: no paranoá e itapoã/df/brasil, com uso intensivo de
TI. VII Encuentro Ibérico EDICIC 2015–Madrid, noviembre 16, 2015 – noviembre
17, 2015.
82
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD investiga, anualmente,
de forma permanente, características gerais da população, de educação, trabalho,
rendimento e habitação. Esses resultados abarcam os temas investigados – Dados
gerais, Migração, Educação, Trabalho, Famílias, Domicílios, Rendimento e Acesso à
Internet e posse de telefone móvel celular.
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últimos anos ocorreram mudanças e, certamente, novos valores para esses indicadores deverão superar esses apontados.
Por mais que tenha havido, no Brasil, um aumento considerável na quantidade de pessoas que utilizam tecnologias
a taxa de analfabetismo funcional era de 20,3%, segundo o
senso do IBGE, de 2010. Para que não aconteça o mesmo no
uso das TIC e, para que as pessoas saibam mais do que somente as funções mínimas do funcionamento dos artefatos
tecnológicos, faz-se necessário que as pessoas devam perceber o poder das TIC como fator de desenvolvimento em seus
principais aspectos: econômico, social e político. Seguindo
esse raciocínio, são necessários a formação e o direcionamento desse conhecimento e o seu uso, de forma a que os indivíduos utilizem as TIC para melhorar sua qualidade de vida,
seja na profissão, no lazer, no estudo ou com suas famílias
(MEDEIROS NETO, 2012). Sem a devida formação, a tecnologia, por si só, pode conduzir a resultados indesejados.
Portanto, o Projeto de Pesquisa Literacias via Dispositivos Móveis do CAIS/DEG/UnB83 foi conduzido com essas premissas ainda tão atuais. Ademais, o Projeto abrangeu mais do
que alfabetização ou inclusão digital, considerado o aumento das inclusões social e política de pessoas moradoras muito próximas da UnB, em razão de, nos últimos 3 (três) anos,
as TIC estarem sendo inseridas, a passos acelerados, naquela
comunidade. Ao mesmo tempo, torna-se recomendável uma
ação similar de introdução das TIC de forma planejada e coordenada em comunidades mais distantes ou desfavoráveis
A Universidade de Brasília fortalece o debate em torno da implantação do
Centro de Aprendizagem e Inovação Social (Cais) na região administrativa de
Itapoã e Paranoá. O tema foi tratado durante a abertura do evento Ciclo de Diálogos: Aprendizagem e Inovação Social no auditório do Memorial Darcy Ribeiro.
Vide: http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=9150
83
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no DF e no Brasil (MEDEIROS NETO, 2012). Com isso, as TIC
podem ser usadas, além da educação, para a conscientização
e participação política do usuário, na aquisição de mais informações acerca dos problemas sociais, econômicos e estruturais da nossa sociedade (LEE, 2011).
A relevância da proposta desse Projeto de Pesquisa
se insere no âmbito dos três pilares da nova Universidade, a
saber, Ensino, Pesquisa e Extensão, incluindo a formação de
estudantes universitários em Licenciatura em Computação.
De imediato, por meio de prática cidadã, isso resulta na qualificação de estudantes no papel de tutores de pessoas em
regiões com vulnerabilidade social, enquanto buscadores de
soluções de inclusão e literacias digitais, estando conscientes de que podem ajudar as pessoas a almejarem melhores
condições de vida e bem-estar para si e sua comunidade
(OLIVEIRA et al., 2014).

14.2 CONTRIBUIÇÕES DAS TEORIAS PEDAGÓGICAS DE
APRENDIZAGEM NA TRANSIÇÃO DO PRESENCIAL PARA
O VIRTUAL
O certo é que a presença de brechas ou assimetrias
entre pessoas na Sociedade da Informação, e mais recentemente, na Sociedade em Rede, sempre existirá e requererá
alguma estratégia de ação dos governos, mercados, universidades e do terceiro setor, visando à superação de necessidades. Um exemplo disso, ocorreu com o aumento do uso do
celular como ferramenta de comunicação textual, superando
sua utilização como instrumento comunicador por voz.
Como ficam os analfabetos funcionais? Pessoas que ficam do “outro lado da rua”, e que não têm acesso à informação
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e ao conhecimento e que, logo, percebem um abismo à sua
frente, ficando à margem do saber, sofrendo a indiferença
dos insensíveis à exclusão digital, e, acima de tudo, tornando-se mais vulneráveis que antes. Portanto, torna-se imprescindível uma política para o recrutamento e a capacitação de
maior contingente de atores de redes sociais, implementadores sociais, para a mediação da informação e a formação
de novos cidadãos. Assim, o foco dessa pesquisa foi a formação de tutores universitários, moradores da própria comunidade, para atuarem lado a lado de centenas de excluídos
(SORJ, 2007; PIENIZ; SILVEIRA, 2011).
Na modernidade, a inserção das tecnologias na sociedade, de um modo geral, é resultado direto da inovação e da
globalização, assim como em diversos outros desenvolvimentos ocorridos nos mais diversos cantos do mundo. E tudo indica que o mesmo acontecerá com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), como anteriormente ocorreu com as
redes de computadores e, recentemente, com os dispositivos
móveis, principal componente das TIC e o que mais cresce,
nesta segunda década do Século XXI. No entanto, muitos prognósticos têm falhado em relação à inserção da tecnologia em
larga escala na sociedade. Não deixa de ser algo emergente
em função da inclusão na economia de parcela significativa da
população, notadamente, a classe C e particularmente, os consumidores de serviços. Tendo isso em vista, é necessário que a
população saiba utilizar as TIC de forma efetiva e consciente,
a fim de obter, em primeiro lugar, o maior proveito cognitivo e,
depois, seu bem-estar (PASSARELLI, 2014).
Considerando essa situação emergente de uso de alguma TIC por certa parcela excluída da população brasileira,
o Projeto foi desenvolvido como parte de uma Pesquisa com
foco na aproximação das TIC às populações de baixa renda.
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A análise e a avaliação voltaram-se para o processo de formação com a atuação de tutores para inclusão e letramento digital. Em continuidade, verificaram-se, de forma qualitativa,
as mudanças cognitivas e possíveis impactos – sociais, culturais e políticos – nos participantes. A Figura 14.1 representa
estudantes bolsistas em atividade.

Figura 14.1 – Estudante bolsista (DEG/UnB)
conduzindo uma oficina com apoio de tablet
Fonte: Acervo do autor, 2014

14.3 UNIVERSITÁRIOS E LÍDERES NO PAPEL DE MEDIADORES
O fato é que áreas de baixa renda geralmente são
sempre as últimas a fazer parte dos avanços das novidades
das tecnologias e essa foi uma das motivações do Projeto, a
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curiosidade pelo novo. As evidências podem ser mais visíveis, nesta sociedade de desiguais, quando se leva as TIC
para áreas mais carentes e se dá a esses cidadãos as mesmas
oportunidades obtidas pelas parcelas mais privilegiadas da
população (HILÁRIO, 2011; MEDEIROS NETO, 2012).
Em vista disso, considerando as particulares condições
locais esperava-se identificar a mediação efetiva de estudantes universitários e líderes que moravam na mesma comunidade objeto do estudo. Com isso, se queria favorecer o uso
e a apropriação das TIC pelos participantes mediante capacitação em oficinas com alto uso de tecnologia, em espaços físicos dentro de seu contexto social. Logo, tornou-se imprescindível criarem-se critérios para a seleção e o recrutamento
dos estudantes que desejassem participar da formação em
tutoria. A formação desses multiplicadores aconteceu nos finais de semana, na própria comunidade, para possibilitá-los
atuar no mesmo local e dia da semana como tutores. Devido
à pouca quantidade de tutores, foi necessário limitar a quantidade de participantes, de quase uma centena à metade,
embora se tivesse consciência de que se tratavam de pessoas excluídas digitalmente (SORJ, 2007).
O estudo focou nos tutores e nos participantes do Projeto tendo como referência as literacias digitais. Primeiramente, objetivava-se verificar o desempenho da mediação dos tutores, como estes desenvolveriam suas percepções individuais.
Em segundo lugar, em relação aos participantes, esperavam-se
novas formas de tomada de decisão em suas vidas, desde a
fase de execução das oficinas, passando por um período de
observação, até o desenvolvimento de uma consciência de direitos sociais visando o empoderamento político.
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14.3.1 Recrutamento e seleção dos tutores
O recrutamento dos tutores para o Projeto consubstanciava reunir jovens estudantes da UnB de áreas de atuação
diferentes da área computacional e que morassem na região
do Paranoá e Itapoã. Entretanto, devido às dificuldades de
recrutamento de acordo com a proposta inicial, foi necessário ampliar o acesso à tutores da própria comunidade, moradores com formação inicial em Informática, líderes e voluntários das regiões do Paranoá e Itapoã. Aqueles estudantes
após a formação, tornaram-se tutores de seus pais e pares
residentes da própria comunidade (COLLINS; EAGLE, 2013).
Mais do que simplesmente encontrar estudantes moradores dessas regiões vulneráveis, foi necessário selecionar,
entre os 22 candidatos a tutores, os que ofereciam soluções
de ensino e apresentavam vontade para enfrentamento das
adversidades de uma formação com algumas deficiências de
recursos. Além do mais, na seleção, havia a necessidade de
se encontrar tutores que ofereciam soluções distintas, que
tinham diferentes pontos de vista e que levassem em conta
os diferentes aspectos do Projeto em sua totalidade.
Com esses objetivos, o recrutamento selecionou, na
UnB, estudantes de áreas diferentes de conhecimentos, tornando o Projeto mais completo e abrangente no que diz respeito ao método de ensino e aprendizagem. Tais estudantes
deveriam ser capazes de considerar o enfrentamento das
dificuldades gerais e particulares de cada estudante e futuro tutor, trazendo uma abordagem mais social, com desejo
de superar, inclusive, as adversidades do trabalho em grupo
(LEE, 2011). O resultado do recrutamento foi complementado
com a ampliação da contratação de líderes e pessoas da comunidade com conhecimentos em computação, obtendo-se
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candidatos a tutores de diversas áreas das regiões administrativas do Paranoá e do Itapoã e de algumas áreas próximas,
como por exemplo, o Centro de Atividades do Lago Norte (CA
– Lago Norte) e o Altiplano Leste, onde mais de dez alunos
residiam. Embora não planejada, a medida atendeu à grande
demanda ampliada pela divulgação e aceitação do Projeto
por estudantes residentes nessas áreas externas ao Paranoá/
Itapoã. A Figura 14.2 retrata uma estudante universitária em
estágio formacional.

Figura 14.2 – Uma estudante da UnB (camisa amarela),
em formação para tutora
Fonte: Acervo do autor, 2014

14.3.2 Quem foram os tutores que chegaram até o fim?
A seguir apresentam-se os perfis dos 8 (oito) tutores
finalistas, com idade, formação e local de moradia:
i.

Tutor1: 19 anos, estudante cursando o 2º semestre de Comunicação Social, na UnB, habilitação
Jornalismo e moradora da região do Paranoá;
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ii.

Tutor2: 19 anos, estudante cursando o 2º semestre de Ciência Política, na UnB, e morador do
CA – Lago Norte;

iii.

Tutor3: 19 anos, estudante cursando 2º semestre de Letras-Espanhol Licenciatura, na UnB, moradora do Altiplano Leste;

iv.

Tutor4: 20 anos, estudante cursando o 4º semestre de Computação (Licenciatura), na UnB,
morador da região do Paranoá;

v.

Tutor5: 17 anos, estudante cursando o 1º semestre de Bacharelado em Química, na UnB, moradora da região do Paranoá;

vi.

Tutor6: 20 anos, estudante cursando o 2º semestre de Pedagogia, na UnB, moradora da região do Paranoá;

vii.

Tutor7: 51 anos, estudante cursando o 5º semestre de Pedagogia, moradora da região do Paranoá; e

viii. Tutor8: 54 anos, aposentada, moradora da região do Paranoá.
14.3.3 Formação e atuação dos tutores
A formação dos tutores universitários e líderes comunitários foi feita em duas etapas. Iniciou com uma pequena
entrevista e aplicação de um questionário-diagnóstico para
cada futuro tutor, a fim de coletar informações pessoais; verificar o nível cognitivo em TIC e os conhecimentos sobre
trabalhos em projetos comunitários (MEDEIROS NETO, 2012).
Com base nas respostas dos questionários seguiu-se uma
entrevista em profundidade conduzida pelo coordenador do
Projeto, o que permitia a elaboração dos perfis dos tutores
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selecionados, dando-se preferência aos moradores das regiões onde ocorreu a intervenção. Eles participaram de um
primeiro seminário com o Grupo de Trabalho de Pesquisa,
ocasião na qual lhes foi recomendado um curso de Introdução à Microinformática à distância (EAD). Nesse momento,
foi-lhes explicado o seu principal papel: o de mobilizadores
de redes sociais físicas presenciais.
A segunda etapa, a execução propriamente dita da
formação técnica e pedagógica dos tutores, compreendeu a
realização de 5 (cinco) oficinas presenciais, sempre aos sábados, complementadas com o treinamento de aulas práticas
no telecentro do Cedep. O uso da plataforma Moodle, da UnB,
garantiu um suporte adicional às atividades. Nesse período
de mais 60 (sessenta) dias, as atividades de formação e qualificação dos tutores em TIC focou no suporte aos usuários
de computadores e dispositivos móveis, nas estratégias de
ensino para cursos abertos, e nas técnicas de motivação para
formação de participantes em rede social de alunos das regiões. No início, o site www.filosofiacienciaarte.org foi um
ponto de referência e apoio técnico, onde, por exemplo, era
possível acompanhar os Diários de Campo84 e os conteúdos
que serviram de apoio para as outras tecnologias da Internet,
durante a formação dos tutores.
14.3.4 Oficinas de TIC para formação de tutores
O principal papel dos tutores foi promover o ensino e a
aprendizagem de TIC, incluindo a mobilização da rede social
física, apoiados em novos procedimentos pedagógicos. Para
tanto, a formação dos tutores se deu também com o apoio de
Diários de Campo da Pesquisa: http://www.filosofiacienciaarte.org/index.php/
diarios-de-campo/751-diario-da-pratica-pedagogica-tppi-1-e-2-de-2016
84
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mais de 10 (dez) tecnologias ou produtos, como o Moodle/
UnB, para conteúdo dos cursos, e o controle das atividades
dos tutores (universitários). Por esse trabalho, os tutores receberam uma bolsa mensal e se lhes atribuiu uma série de
tarefas que deviam ser concluídas em conjunto nos prazos
estabelecidos. Um conjunto menor dessas tarefas deveria ser
ensinado aos alunos da comunidade (OLIVEIRA et al., 2014).
As atividades previstas na formação dos tutores compreenderam 5 (cinco) módulos presenciais e mais 60 horas de
ensino a distância (EAD) e visavam atender às necessidades de
habilidades para o papel de tutor em comunidades vulneráveis. A parte mais importante da formação versou sobre como
aprender a motivar os alunos e estimular a interatividade dos
participantes. Ênfase foi dada na condução das oficinas e na
promoção de encontros entre os participantes na própria comunidade. Na Figura 14.3, vê-se um tutor atuando em uma
oficina com um participante, mesmo durante a sua formação.

Figura 14.3 – Um tutor observa uma aluna realizando
uma tarefa no telecentro do Cedep/Paranoá/DF
Fonte: Acervo do autor, 2014
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14.3.5 Visão inicial dos tutores sobre a formação
Na visão dos futuros tutores, esse método de formação
foi interessante e eficiente, pois uma tarefa era realizada em
conjunto com o aluno, depois sob supervisão, e, posteriormente, o aluno a realizava sozinho, visando a oferecer um
bom direcionamento e uma boa base para os tutores.
Outro benefício desse método foi a determinação de
prazos para a entrega de cada uma das tarefas. Essas, a convite do tutor, deveriam ser replicadas pelos alunos, de acordo com os procedimentos combinados por meio da rede.
A metodologia favoreceu o desenvolvimento de tutores responsáveis, além de motivar o participante, ao tempo em que
propiciava uma forma de controle das atividades.
14.3.6 As tecnologias disponibilizadas para os tutores
Os tutores utilizaram várias tecnologias e canais para
buscar e distribuir informações e orientações na condução
do ensino e da aprendizagem. Eles foram responsáveis por
passar os conteúdos e apoiar os alunos de forma presencial
e à distância. Os principais canais e repositórios de conteúdos foram: Moodle, Google Drive, e site do professor, onde
foram disponibilizadas informações sobre a pesquisa e os
procedimentos de campo. Para comunicação, o WhatsApp e o
e-mail de grupos do Google tiveram usos relevantes. Os dados foram arquivados quase sempre no Google Drive, que assim tornavam-se acessíveis a todos (OLIVEIRA et al., 2014).
No início da formação, o Evernote foi utilizado para registro dos Diários de Campo85, para treinamento em multimídias,
Diários de Campo da Pesquisa: http://www.filosofiacienciaarte.org/index.php/
diarios-de-campo/751-diario-da-pratica-pedagogica-tppi-1-e-2-de-2016
85
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bem como para testes de alguns procedimentos e de utilização
de instrumentos de ensino. Como a pesquisa era baseada fortemente na Internet, no uso de TIC e na mediação da rede social
dos tutores, a administração da formação dos tutores foi on-line
como forma de fundamentar e complementar o treinamento
(CRESWELL, 2007; MEDEIROS NETO; GRACÍA MORENO, 2013).

14.4 AVALIAÇÃO DA MEDIAÇÃO DOS TUTORES
Conforme a fase da formação, diferentes técnicas de
avaliação foram aplicadas, in loco, nas unidades de atendimento público. Além disso, a proposta de avaliação e os
mecanismos de acompanhamento das atividades de formação foram discutidos com os tutores. Na escolha dos instrumentos de avaliação, buscou-se medir a efetividade do tutor como principal mediador de um grupo de alunos ou de
uma rede social física. Como parte de um projeto de ensino,
pesquisa e extensão, optou-se por fornecer bolsas de estudo
aos tutores universitários para atuarem presencialmente 12
(doze) horas por semana. Houve um certo constrangimento
pelo fato de os tutores das comunidades sentirem-se tratados diferentemente por não terem recebido a mesma compensação remuneratória (MEDEIROS NETO, 2012).
Em relação à prática pedagógica, observou-se que era
vantajoso que as oficinas fossem ministradas por duplas de
tutores, apesar de isso reduzir a quantidade de vagas disponíveis para alunos. Desse modo, foi possível haver mais
suporte frente a possíveis adversidades. Na voz de um dos
tutores, “a dinâmica também ajuda para que não haja interrupção ou cancelamento das aulas por qualquer motivo pessoal dos tutores. “
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No semestre seguinte, as atividades tutoriais nos cursos abertos voltaram a ser realizadas por estudantes de Licenciatura em Computação, com maiores conhecimentos em
TIC, em tese, já preparados para executar as oficinas e cursos
fechados como Educação de Jovens e Adultos (EJA) e DF Alfabetizado. Contrariando o esperado, esses estudantes não superaram, em certa medida, a dedicação e a aproximação aos
bolsistas das outras áreas de conhecimento que trabalharam
no primeiro semestre. O enfrentamento das dificuldades gerais e particulares de cada estudante no papel de tutor revelou seus talentos, pois traziam uma abordagem mais social,
com desejo de superar as adversidades do trabalho em grupo (LEE, 2011).
14.4.1 Alguns exemplos de falhas na infraestrutura apontadas
pelos tutores
Na visão auto avaliadora de alguns tutores, bons resultados foram alcançados na execução das oficinas, com
expressiva dedicação nos finais de semana, e realização de
ótimo trabalho da parte do grupo de tutores. Os problemas
encontrados, e.g. deficiências de recursos de infraestrutura,
foram encarados como desafios, já que os próprios tutores
tiveram que resolvê-los. Mas isto foi a exceção, não a regra.
Em primeiro lugar, até mais da metade do decorrer do
curso, não foi obtido acesso à Internet via computadores do
laboratório. Logo no início, as lições que dependiam desse
acesso foram realizadas pelos computadores pessoais dos
tutores ou por computadores cedidos pelos coordenadores
do Projeto, bem como pelos celulares pessoais dos tutores.
Ainda se tratando de infraestrutura, os smartphones também
foram um problema a mais, pois segundo um professor “não
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eram todos os futuros tutores que possuíam um bom smartphone”. Nesse caso, a solução foi fazer as tarefas por compartilhamento de telefones móveis dos tutores e os do pessoal
de suporte (COLLINS; EAGLE, 2013).
Segue a fala de um tutor, a respeito da conjuntura do
Projeto que apresentou um atraso de mais de dois meses:
“Pois, foi necessário considerar todas essas questões negativas, que durante toda a formação eram recorrentes. Há
também que considerar que todos esses problemas desestimulam, também, os alunos instigando-os a desistirem”. Para
esse tutor, a parte executiva foi até bem-sucedida, mas as falhas levaram parte dos tutores a não estarem presentes da
mesma forma que estavam no início do curso.
14.4.2 Avaliação e seus instrumentos
Os procedimentos de avaliação aplicados aos tutores,
durante a formação, foram executados atendendo às demandas de coleta de dados quanti-qualitativos, além dos provenientes dos monitoramentos presencial e virtual (on-line).
Foi elaborado um conjunto de procedimentos e uma sistemática com base em indicadores específicos.
Os instrumentos de levantamento de campo tinham
base em tecnologias conhecidas para os estudantes de Ciência
da Computação, mas, na maioria das vezes, desconhecidas por
outros universitários. Esses instrumentos foram voltados para
coleta de dados e informações relativas aos diferentes tipos de
sujeitos/participantes, como apoiadores e mediadores/tutores
(todos envolvidos diretamente nas atividades de formação).
Foi possível avaliar as mudanças cognitivas dos tutores
com uso de mais de uma ferramenta ou tecnologia (TIC) para
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mesma funcionalidade. Os alunos participantes desconheciam
quase todas as tecnologias, embora, a bem da verdade, alguns
já tivessem tomado conhecimento prévio em algum curso ou
por sua iniciativa pessoal, antes da adesão ao Projeto.
Um segundo questionário avaliativo e conclusivo foi
respondido no final das atividades de tutoria, em agosto de
2014, para tutores do primeiro semestre de 2014. No segundo semestre, mudando-se a prática pedagógica, os tutores
disponibilizaram os planos de aulas no Moodle/UnB. No caso
específico, as atividades eram conduzidas com os alunos
participantes pelos tutores, seja por meio de notebooks ou
celulares ou, presencialmente, no telecentro. As atividades
também foram monitoradas pelas tarefas realizadas pelos
tutores no Google Drive. A coordenação acompanhava todas
as atividades dos alunos nas oficinas, como parte de procedimentos da pesquisa. Por uma questão ética, isso aconteceu
durante o período avaliativo da comunidade de aprendizado
virtual, no primeiro semestre de 2014, com o consentimento
dos participantes e tutores (LEE, 2011).

14.5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS E
INFORMAÇÕES
O Projeto se enquadra dentro dos múltiplos esforços
de pesquisadores e de grupos de pesquisa para ações de difusão das TIC, com subsequente avaliação de impactos, especialmente, em relação a fatores de mudanças de alguns
aspectos do comportamento de usuários quando esses conseguem se apropriar de tecnologias na Sociedade da Informação. Foi verificado que as literacias digitais dos indivíduos
foram fatores determinantes para a sua participação nas
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comunidades virtuais de aprendizagem, bem como a conquista de algum bem-estar (MARTINS, 2011).
Em se tratando da idade dos tutores universitários, os
dados traduzem que 75% dos tutores estão na faixa etária
entre 17 e 20 anos, o que explica a facilidade dos mesmos
na apropriação das TIC. Exatamente o oposto acontece com
tutores líderes comunitários, com quase o dobro da idade, e precisando de mais tempo para absorver as TIC. Isso
é um reflexo de como a tecnologia está inserida na sociedade atual. Nota-se que as gerações mais novas possuem
uma facilidade em lidar com as novidades tecnológicas, ao
contrário das gerações mais antigas que apresentam uma
dificuldade muito grande e, por isso, muitas vezes, acabam não se interessando pelo assunto, deixando-o de lado.
Apenas aqueles que recebem atenção e que têm uma boa
dose de motivação chegam com sucesso ao final do processo
(PASSARELLI; JUNQUEIRA, 2012).
14.5.1 Análise das respostas dos tutores ao questionário final
Ao final do Projeto, foi aplicado um questionário de
sete perguntas dirigidas aos tutores para coleta de dados
estatísticos. Baseando-se nessa ideia, apresentam-se alguns
dados e estatísticas que, segundo o ponto de vista da Pesquisa, foram relevantes para análises subsequentes (MEDEIROS
NETO, 2012). A análise contou com indicadores a fim de traçar um panorama sobre aspectos relevantes do Projeto. Essa
forma de apresentação de dados permitiu realçar pontos importantes quanto à objetividade e abrangência da Pesquisa.
O primeiro indicador diz respeito à autoconfiança dos
tutores em exercer seu papel, i.e., se eles se sentiam preparados para serem tutores. A seguinte pergunta era dirigida a
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cada um deles, em momento apropriado: Você se sente preparado para desempenhar o papel de tutor no uso das TIC e
no acesso às informações? Sobre esse indicador, observou-se
que a maioria dos tutores se sentia preparado. A experiência prática foi uma oportunidade que os tutores tiveram de
aprender a ensinar. O programa das oficinas e a estratégia
de ensino do Projeto ofereceu uma base teórica e prática
do conteúdo a ser transmitido. Contudo, a forma pela qual
isso era feito não foi em nenhum momento rígida e, nesse
sentido, todos tutores tiveram grande liberdade. O fizeram
da forma que julgaram ser a melhor e mais eficiente de ensinar o conteúdo para seus alunos. Isso abriu possibilidades
para que novas formas de ensino pudessem surgir e, nesse
sentido, obtiveram-se ótimos resultados (LEE, 2011). Ainda,
sobre esse primeiro indicador, é interessante observar que
os tutores que alegaram não estar preparados foram os tutores de idade mais avançada. Essa questão corroborou o entendimento leigo de que as gerações mais novas têm mais
facilidade no que diz respeito ao uso da tecnologia.
O segundo indicador procura apontar as dificuldades
dos tutores na compreensão do conteúdo e da utilização das
ferramentas disponibilizadas na formação, ou seja, isso tem
a ver com o processo de formação de tutores. Recorrendo à
análise desse indicador, é possível avaliar, entre outras coisas, a eficiência do método de formação que o Projeto dispôs. A pergunta efetuada a respeito desse indicador foi: Qual
a sua avaliação quanto à compreensão do conteúdo programático (módulos) e uso das ferramentas disponibilizadas nas
oficinas de formação de tutores? A respeito desse segundo indicador, encontra-se uma situação semelhante à do primeiro indicador, isto é, os tutores de idade mais avançada apresentavam mais dificuldades na compreensão do conteúdo.
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Uma possível explicação para essa questão da idade é porque as gerações mais novas cresceram e se desenvolveram num meio onde os dispositivos digitais já existiam e já
atingiam uma parcela da sociedade muito maior do que nas
gerações mais anteriores, podendo ser daí que vem a facilidade daqueles: a tecnologia fez parte do desenvolvimento
das gerações mais jovens. Com as gerações mais antigas, a
tecnologia chegou desconstruindo as formas tradicionais de
se realizar diferentes tarefas, profissionais ou de lazer, que
existiam quando essa geração se desenvolveu (PASSARELLI,
2014). As dificuldades mais recorrentes para todo o grupo de
tutores foram relacionadas à forma de transmitir o conteúdo para os alunos, principalmente, no que se refere à parte
introdutória. Isso, entendemos, pelo fato de a tecnologia ser
algo totalmente novo, tornando difícil, então, introduzir noções básicas sobre um mundo desconhecido. Houve também
dificuldades na comunicação com os alunos, pois a comunicação entre os jovens, hoje em dia, se dá em parte, por canais
tecnológicos e, nem sempre, os alunos de baixa renda e os
das classes sociais ‘C’ e ‘D’ têm acesso às TIC. E mais, algumas
vezes, havia falhas na comunicação por falta de meios mais
estáveis, como o acesso à Internet em qualquer parte, e isso
atrapalhou o andamento do curso.
O terceiro indicador refere-se à opinião dos tutores
sobre o motivo pelo qual os alunos que chegaram ao final
do curso conseguiram acompanhar as oficinas. A pergunta
efetuada a esse respeito foi: A permanência de alunos até ao
final do curso deveu-se à nova maneira de ensino e à forma
eficaz e eficiente de aprendizagem? Nesse sentido, os tutores
não falaram muito sobre o método de ensino adotado e sua
eficiência; eles atribuíram a permanência de alunos até ao
final do curso mais à determinação dos alunos em atingirem
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seus objetivos, ou à necessidade que eles percebiam estar
presente em suas vidas para concluir o curso, mesmo a despeito das dificuldades. Uma possível razão para isso pode ser
o fato de terem ocorrido muitos empecilhos, muito comuns à
vida de estudantes universitários e de participantes de cursos abertos, sejam situações referentes à infraestrutura ou à
organização do Projeto como um todo (HILÁRIO, 2011).
É nessa linha que entra o quarto indicador que visa à
busca dos motivos que fizeram os alunos que desistiram tomar essa decisão. Dentre muitos motivos particulares apresentados, foram encontrados, mais uma vez, os muitos problemas com a infraestrutura. A pergunta efetuada a respeito
desse indicador foi: Na sua avaliação, a que você atribui as
desistências dos alunos? Por exemplo, a dificuldades no acesso às informações ou a dificuldades de uso das ferramentas
tecnológicas? Os problemas e falhas nos computadores do
telecentro do Cedep eram constantes, uma vez que a instituição não dispunha de acesso estável e seguro à Internet e a
maioria dos alunos não possuía um smartphone. Por sua vez,
o Projeto não tinha condições financeiras de fornecer esses
equipamentos. Em certas oportunidades, os tutores emprestavam seus telefones celulares pessoais, questão que tornava difíceis as lições relacionadas ao smartphone. Para se ter
noção da grandeza desse problema, cerca de 50% das lições
eram baseadas na plataforma smartphone. Ainda, acrescente-se que os problemas com falhas na conexão à Internet
atrapalharam o acesso dos tutores ao Moodle/UnB. Outro
grande problema foi a falta de comunicação entre os tutores
e os alunos, representada pelo fato de que ora uns ora outros
faltavam às aulas. O prejuízo causado ao fluir do curso acontecia, uma vez que ora um tutor faltava não havendo aula,
ora um ou mais alunos faltavam, o que atrasava o progresso
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do conteúdo em relação ao grupo. Essas ocasiões concretizaram-se em desestímulo para os alunos. Esse último problema foi em grande parte resolvido, quando a necessidade se
apresentava, com a junção de duas turmas. Como havia, pelo
menos, um tutor presente sempre havia aula e, na medida do
possível, dava-se continuidade ao conteúdo.
O quinto indicador busca saber a opinião dos tutores,
sobreas mudanças ou estratégicas de ensino que deveriam
ser feitas para que não houvesse desistência por parte deles.
A pergunta efetuada foi: Quais os fatores que levaram os tutores a abandonar a Pesquisa antes do fim? Qual a sua sugestão
para que isso tivesse sido evitado? Em resposta, foi apontado
que seria interessante uma mudança na forma como os tutores são escolhidos e sua formação. Também, foi apontada
a falta de responsabilidade ou de aceitação do desafio por
parte de alguns tutores que não finalizaram o Projeto. O que
foi dito por grande parte dos tutores, foi que o melhor seria
trabalhar em dupla. O mesmo acontece do outro lado, isto
é, se os tutores não têm alunos, também não têm estímulo
para comparecerem. Essa organização entre os tutores pode
ser a chave para uma próxima ação de literacia digital, um
incentivo positivo para contrabalançar os grandes problemas
com infraestrutura (PASSARELLI et al., 2012). Isso pode se relacionar a uma ideia inicial do Projeto que se refere a trazer
pessoas que não sejam da área de informática para serem tutores, ensinando-lhes o uso da tecnologia. Isso tende a trazer
soluções diferentes para um mesmo problema. Abrir espaço
para outras áreas de estudantes foi uma questão chave para
a solução de muitos dos problemas enfrentados durante a
realização do Projeto.
O sexto indicador diz respeito às mudanças que poderiam ser feitas no conteúdo e na forma de ensino e aprendizagem. Sobre isso, encontraram-se muitas opiniões diferentes.
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A pergunta formulada sobre esse indicador foi: Quais mudanças nos conteúdos e formas de ensino você implementaria em um próximo curso semelhante a esse? Sobre isso, foi
mencionado que uma mudança muito proveitosa seria a
formação de turmas baseadas no conhecimento prévio sobre tecnologias, uma vez que os alunos possuem diferentes
graus de desenvolvimento a depender do nível inicial. Como
foi considerado apenas um único nível, esse ficou avançado
demais para parte dos alunos e básico demais para outra parte. Apresentou-se, também, a opinião de que seria necessário que os alunos possuíssem um smartphone para as aulas,
sendo interessante colocar isso como pré-requisito nos próximos cursos. Uma vez que os preços no mercado estão cada
vez mais acessíveis, optou-se por estimular os alunos a adquirirem aparelhos, uma vez que ele é extremamente necessário para a realização das atividades nas oficinas (COLLINS;
EAGLE, 2013).
O sétimo indicador tem significado bem próximo ao do
sexto, pois busca saber as mudanças necessárias nas ferramentas e recursos pedagógicos. A pergunta formulada foi:
Quais mudanças você recomenda na disponibilização das ferramentas e recursos pedagógicos? Sobre esse indicador, foi
relatado que seria interessante considerar o público semialfabetizado, pois é um grupo bem grande nas comunidades
do Paranoá e Itapoã. Esse público deveria ter acesso a um
aprendizado planejado e direcionado, por exemplo, Informática Básica e Alfabetização, de acordo com as necessidades,
para que dessa forma, eles não sejam excluídos do processo
de inclusão digital oferecido.
Portanto, viu-se necessário estabelecer a formação em
Iniciação à Informática como pré-requisito de iniciação aos
recursos envolvidos, acompanhada de uma avaliação inicial
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e, depois, a apresentação de um manual de instruções do
tipo passo-a-passo. Destarte, os alunos adquirem uma noção
maior sobre aquilo com o que estão lidando. Isso ofereceria
mais segurança aos alunos como uma forma de ajudá-los a
não se perder em meio a esse novo universo, tão grande e
estranho para alguns, que é a Informática. Outra mudança seria
o espaço físico de aprendizagem. Seria interessante eliminar
as dificuldades estruturais antes de uma próxima iniciativa.
Para isso, é importante que se tenham computadores que
funcionem, tenham acesso à Internet e que estejam prontos
para o uso. Quanto aos smartphones, esses devem estar disponíveis para todos os alunos, até para que eles possam ir ao
laboratório em momentos que não haja aulas, simplesmente
para praticar o que lhes foi ensinado.
14.5.2 Manifestações dos alunos participantes dos cursos
abertos
Sobre os alunos, quando se aplicaram os grupos focais,
(Foto 4), foi verificado que 96% deles não possuíam conhecimento digital básico. “Estou achando bom. Nunca tinha tido
a oportunidade de mexer em um computador antes, e se Deus
me permitir quero ir até o fim. – Vilma.“
Esse dado traduz a grandeza do problema que enfrentam as pessoas da classe ‘C’. No Brasil, por exemplo, mais
de 80% dos celulares vendidos, são smartphones. Se de um
lado isso é ótimo, de outro, é preciso que os usuários de baixa renda saibam utilizar essa tecnologia. “Gostei dos tutores.
As pessoas disseram que se acham velhas e lentas. Eu não me
considero velha, mas sim uma criança que está aprendendo; e
quero seguir até o final. – Maria Peixoto.“
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Um dos objetivos dos cursos era quebrar esse paradigma de classes desfavorecidas, por exemplo, em relação aos
idosos. “Estou tentando perder o medo de computador e celular; quero muito aprender e estou ansioso para saber como
serão as aulas. – Solimar.“
Baseando-se nas situações retratadas nessas narrativas, entende-se a importância dos cursos. “Estou gostando
muito, principalmente de poder passar para os outros o que
estamos aprendendo, pois posso passar para meus filhos,
amigos e familiares. Estou gostando e não desistir jamais é o
meu lema! – Audirene.“
Nesse sentido, se forem levadas em conta as dificuldades estruturais do espaço físico onde aconteceram as práticas do curso, atingiu-se a um bom resultado. “Estou gostando
do curso, quero continuar até o final; os tutores são bons; estou
aprendendo coisas novas. – Wellington.”

Figura 14.4 – Um grupo focal misto, alunos e tutores, conduzido
por um dos coordenadores da pesquisa
Fonte: Acervo do autor
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Desde o planejamento da Pesquisa foram levados
em conta o recrutamento dos universitários e dos líderes
comunitários, as dificuldades estruturais do espaço físico e
a falta de smartphones para todos os alunos participantes.
Mas, mesmo assim, foi obtido um resultado satisfatório na
formação dos tutores, e ganhos com a presença de líderes
comunitários como futuros tutores. Dentro desse contexto,
identificaram-se ganhos cognitivos significativos dos alunos participantes que perseveraram até o fim das oficinas
(COLLINS; EAGLE, 2013).
O fato é que há muito o que melhorar, nas pesquisas
futuras, em todo o processo de formação de tutores. Far-se-á
necessário considerar outras variáveis, pois a limitação de recursos não deve impedir que as ações aconteçam. Tudo deve
ser um processo gradual de ultrapassar barreiras e obter resultados. O que estava e está em questão é o empoderamento de pessoas à margem da sociedade da informação, sendo
possível dizer que as coisas estão dando “cada vez mais certo” ao longo do tempo de observação após a Pesquisa (CUEVAS-CERVERÓ, et al., 2014).
Da análise sobre os tutores utilizando-se os indicadores construídos para a formação resultaram as seguintes observações:
i.

O primeiro indicador revelou a autoconfiança dos
tutores em exercer seu papel, com a maioria deles sentindo-se preparados. Os universitários são
nativos digitais, e a experiência agregada com o
uso de várias ferramentas TIC constituiu-se em
uma oportunidade para que eles, enquanto tutores, tivessem que aprender a ensinar com a
prática imediata;
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ii.

O segundo indicador explicitou as dificuldades
na compreensão dos conteúdos e da utilização
das ferramentas TIC disponibilizadas. Aqui os tutores de idade mais avançada encontraram mais
dificuldades na compreensão dos conteúdos,
bem como apresentando uma morosidade para
transmiti-los. Eles requeriam sempre o apoio e a
presença de um outro tutor, dando preferência
ao trabalho em dupla. Um aspecto negativo dessa característica é que isso diminuía o número
de oficinas, uma vez que deixava desatendido
um elevado número de possíveis participantes
existentes para as oficinas;

iii.

Quanto ao terceiro indicador, que tentava explicar os motivos de 40% dos alunos participantes
ficarem até o fim das oficinas, a metade dos tutores não citaram como sendo o método de ensino ou a sua eficiência como fatores de motivação, atribuindo o resultado à determinação dos
participantes, ou seja, o desejo e a necessidade
dos alunos em concluírem o curso;

iv.

O quarto indicador lidava com os motivos de a
taxa de abandono dos participantes (60%) não
estar baseada em um único fator. As razões foram variadas, como por exemplo, a relevância
das oficinas para o desenvolvimento dos participantes e a atuação amigável entre tutores e
participantes;

v.

O quinto indicador apontou as mudanças que
deveriam ser feitas nas práticas de ensino, na
forma como os tutores foram escolhidos e na
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sua formação. Foi mencionada a falta de responsabilidade dos tutores que não completaram o
curso de formação e os que a completaram e
não ficaram até o fim do Projeto;
vi.

O sexto indicador apontou a necessidade de
mudança no critério para formação das turmas
dos alunos, que deveria ser baseada no nível de
conhecimento prévio de tecnologia dos alunos;

vii.

O último indicador revelou, entre outras coisas,
que seria interessante incluir o público semialfabetizado no convite para as oficinas dos participantes, pois existe um grupo grande de analfabetos funcionais na comunidade do Paranoá
e Itapoã, mesmo considerando que a política
pública do Distrito Federal tenha atuado fortemente, nos últimos 5 anos, para reduzir o analfabetismo (Hilário, 2011)

Por último, vale ressaltar aspectos importantes que foram imprescindíveis para a realização do Projeto; são eles:
i.

A opção de tutores universitários e líderes comunitários como atores em redes sociais e de
aprendizagem;

ii.

O planejamento do Projeto e o desenvolvimento em espaço físico habitual, onde foram realizadas as práticas e oficinas;

iii

A formação de parcerias com entidades voltadas
para inclusão social; e

iv.

Suporte financeiro para evitarem-se dificuldades na execução do Projeto.
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Esses devem ser os quesitos básicos para a realização
de um próximo projeto dessa natureza. Além de obter-se continuidade, uma melhora dos resultados poderia ser esperada. Faz-se necessário manter protagonistas em uma próxima
ação, focar-se na melhora do espaço físico escolhido, buscar
resolver os problemas estruturais e garantir apoio financeiro
de bolsas universitárias assim como o custeio dos tutores das
comunidades (PASSARELLI, 2010).
Como contribuição, espera-se que a discussão entre os
atores do Projeto, e, depois, entre os pesquisadores e professores na UnB, por meio de seminários e congressos, promova
o compartilhamento de saberes e o estímulo à inovação dos
processos de intervenção social. Também, almeja-se executar o acompanhamento e a avaliação permanente de outras
ações semelhantes de forma crítica, a fim de que se possa
apoiar políticas públicas na área de inclusão social e de educação com apropriação e uso das TIC.
Deve-se evitar um otimismo excessivo sobre o desenvolvimento com base em TIC, por exemplo, entender a simples posse de celulares inteligentes – já nas mãos de muitas
pessoas –, como uma panaceia. Isso não significa o acesso,
o uso e a apropriação destas tecnologias (MEDEIROS NETO;
MIRANDA, 2011).
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Apêndice A
Conteúdo dos Cursos

Para a intervenção político-pedagógica da UnB na prática escolar de Inclusão Digital e Literacias via Dispositivos
Móveis, em relação à formação de tutores e, parcialmente,
em relação ao conteúdo para os participantes, dividiram-se
as tarefas em seis módulos:
Módulo I – Abertura da oficina:
Tarefa 1.1 – Aplicação De Questionário;
Tarefa 1.2 – Curso de Introdução à Informática à Distância;
Tarefa 1.3 – Criação de e-mail para todos os alunos;
Tarefa 1.4 – Diário de campo no Evernote;
Tarefa 1.5 – Confecção de um vídeo inicial do tutor;
Tarefa 1.6 – Help desk e Redes.
Módulo II – Introdução à Microinformática
Tarefa 2.1 – Hardware e software;
Tarefa 2.2 – Arquivos de um computador;
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Tarefa 2.3 – Edição de textos;
Tarefa 2.4 – Planilhas eletrônicas;
Tarefa 2.5 – Uma apresentação utilizando o computador;
Tarefa 2.6 – Navegando na Internet.
Módulo III – Lições para usar celular
Tarefa 3.1 – Atender e recusar ligações; adicionar, editar e remover contatos, fotos e vídeos; usar a calculadora e o alarme;
Tarefa 3.2 – Conectar-se ao wi-fi;
Tarefa 3.3 – Instalar e remover programas/aplicativos;
Tarefa 3.4 – Sincronizar celulares a computadores, e
um celular a outro;
Tarefa 3.5 – Mensagens de texto;
Tarefa 3.6 – Entretenimento;
Tarefa 3.7 – Boletim de ocorrência on-line;
Tarefa 3.8 – Download de livros;
Tarefa 3.9 – Download de aplicativos.
Módulo IV – Atendimento de Campo e Help desk
Tarefa 4.1 – Elaborar ou criar uma nova tarefa para seus
alunos;
Tarefa 4.2 – Solicitação de ajuda via SMS;
Tarefa 4.3 – Criar uma rede social no Google+;
Tarefa 4.4 – Incluir seus alunos em uma lista no Google
Groups;
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Tarefa 4.5 – Pedido de Ajuda via Help desk/WhatsApp;
Tarefa 4.6 – Help desk para seus alunos.
Módulo V – Acompanhamento e Monitoramento:
Tarefa 5.1 – Remanejar um aluno de sua rede social física;
Tarefa 5.2 – Controle de tarefas de todos os seus alunos;
Tarefa 5.3 – Porta-fólio do Módulo I;
Tarefa 5.4 – Porta-fólio do Módulo II;
Tarefa 5.5 – Porta-fólio do Módulo III;
Tarefa 5.7 – Porta-fólio do Módulo IV.
Módulo VI – Avaliação dos alunos e tutores e encerramento:
Tarefa 6.1 – Avaliação dos alunos;
Tarefa 6.2 – Grupo focal dos tutores;
Tarefa 6.3 – Porta-fólio completo/pessoal.
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Apêndice B
Indicadores de
Competência para 6 Tutores

Respostas dos tutores ao Questionário Final em relação aos indicadores (INDICADORnº). Do total de 8 (oito) tutores, dois deles não puderam comparecer no dia da aplicação
do questionário final.
INDICADOR1
Você se sente preparado para desempenhar o papel de
tutor como mediador do uso das TIC e no acesso às informações?
TUTOR1 – “Não, no momento não. Pois não completei o
Moodle e fiz poucas tarefas, mas algum conhecimento
em computação tenho sim. Tenho capacidade de ensino com o meu conhecimento e habilidade com o celular, o tablet e alguns aparelhos. ”
TUTOR2 – “Sim, pois o nosso Projeto foi uma grande
experiência tanto com conhecimento prático, como
para testar e moldar novas habilidades de ensino. Creio
que consegui criar um ambiente de aprendizagem
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agradável, apesar da desistência de alguns e elevado
número de faltas de outros. Sem dúvida, uma grande
experiência profissional. ”
TUTOR3 – “Sim, esses três meses de Projeto foram extremamente importantes para a modificação da visão
de tutoria que eu tinha. Tenho um interesse muito maior
pelo Projeto e pela comunidade do Paranoá. Acredito
que posso seguir como tutora nesse Projeto e em outros
em que vierem a precisar da minha contribuição.”
TUTOR4 – “Sim, pois ao longo de minha formação acadêmica fui preparado para enfrentar desafios como
esse. O curso do Cedep me colocou à prova e creio que
me sai muito bem; sinto que fiz um bom trabalho.“
TUTOR5 – “Não. Porque não consegui fazer todos os
exercícios. Comecei no aprendizado à tarde e assumi
como tutora pela manhã, assim não pude estar nos dois
períodos no sábado. Meu esforço achei muito válido,
pois o que aprendi no curso de tutor juntei ao meu conhecimento anterior de informática e assim tive êxito
positivo. Pretendo realmente passar por todas etapas
de aprendizado no curso de tutor.“
TUTOR6 – “Sim, eu acredito que sempre estamos em
processo de aprendizagem. Durante a formação, eu
aprendi muita coisa que antes não conhecia e não utilizava no meu dia-a-dia. Estou pronta para atuar no que
aprendi, mas acredito que a aprendizagem é contínua
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e tenho, ainda, muito a aprender para conseguir transmitir o conteúdo a contento. Considero que venci obstáculos e o pouco que aprendi já me ajudou a evoluir. ”
INDICADOR2
Qual a sua avaliação quanto à compreensão do conteúdo programático (módulos) e o uso das ferramentas disponibilizadas nas oficinas de formação de tutores?
TUTOR1 – “A princípio, foi o entendimento do teórico. A Internet, tanto a de casa quanto à do Cedep, são
muito ruins. Os alunos que não possuíam nenhuma
possibilidade de serem contatados e, como não
decorei o nome deles, ficou difícil identificá-los para
acompanhamento. Estes alunos depois sumiram do
Cedep. Agravou-se a situação, acho, porque faltei algumas vezes, por motivo de saúde. “
TUTOR2 – “Uma das dificuldades que tive não foi nos
módulos, pois até aí foi tudo muito tranquilo, por já
ter uma noção básica do conteúdo ministrado. A minha
dificuldade foi saber como agir nas aulas sem Internet.
Houve, também, problemas com os horários dos alunos, já que a maioria tinha responsabilidades familiares e alguns tinham problemas com o transporte por
morar longe do telecentro. “
TUTOR3 – “Não tive dificuldades com o conteúdo que
me passaram e que eu teria que passar para os alunos,
até porque eu já havia aprendido muito antes do Proje319
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to. Minha dificuldade mesmo foi passar conhecimentos
para os alunos. No começo, fiquei um pouco apreensiva,
achava que não conseguiria, mas, ao passar do tempo,
isso foi mudando e fui me sentindo mais à vontade e
consegui concluir os módulos com os alunos.“
TUTOR4 – “Na parte teórica, em geral, não tive dificuldades. No entanto, na parte prática, no que diz respeito à introdução, tive dificuldade em repassar as noções
de informática, pelo fato de ser todo um universo desconhecido pela maioria dos alunos. Eles não tinham
noção nenhuma sobre informática, então a maior dificuldade foi saber por onde começar a explicar. “
TUTOR 5 – “Não completar as aulas de exercícios; a falta do aprendizado e da prática dos exercícios; a falta
de tempo disponível para comparecer ao Cedep como
tutora pelas manhãs e aluna à tarde. “
TUTOR6 – “Conseguir vir até o Cedep por dificuldades
com a distância, por ter de vir de ônibus; proximidade
do final do semestre e muitos trabalhos da faculdade;
enfrentar a timidez de lidar com os alunos; desconforto ao falar e explicar o que eu já sabia. Fazia com pressa e sem ter paciência. Explicar passo-a-passo foi um
desafio”. Dificuldades, também, em lidar com as falhas
de tecnologia. No começo, não possuía notebook mas
ganhei um bem antigo e tive dificuldades em fazer a
Internet funcionar e completar as tarefas. “
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INDICADOR3
A permanência de alunos até ao final do curso deveu-se à
nova maneira de ensino e à forma eficaz e eficiente de aprendizagem?
TUTOR1 – “A vontade de aprender e a determinação
dos alunos que chegaram ao final do curso mostrou-se
muito grande. “
TUTOR2 – “Os que permaneceram o fizeram por muito
interesse e força de vontade de se introduzir nesse mundo tecnológico. Uma aluna me chamou muito a atenção,
pois nunca faltou sem avisar e sempre demonstrou interesse e apresentava suas dúvidas. No geral, apesar de
uma desistência, todos eram muito interessados.“
TUTOR3 – “Muitos dos alunos desistiram com o passar
do tempo. Mas, com certeza, os que continuaram, o fizeram porque queriam realmente aprender e viam o
Projeto como uma grande oportunidade. Tinham curiosidade, vontade de aprender e gostaram do Projeto. “
TUTOR4 – “Acredito que os que permaneceram tinham
uma necessidade mais imediata de utilizar o computador e/ou o celular, ou pelo menos possuíam um ímpeto
e uma curiosidade muito grandes. “
TUTOR5 – “Acho que Os alunos de maior idade permaneceram pela razão da expectativa de aprender o que
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realmente não sabiam e pelo desafio de se tornarem
cidadãos informatizados. Muitos que tinham um celular não sabiam usá-lo, explorando-o para suprir suas
necessidades. Não sabiam nada de computador. “
TUTOR6 – “Acredito que os alunos que permaneceram,
continuaram o curso por interesse, curiosidade e confiança. Interesse em superar as suas dificuldades; por
curiosidade, pois queriam saber qual fim teriam ao
cursar; por confiança, pois depositaram em nós tutores a missão de ensiná-los, de ajudá-los a sair do curso
com mais sabedoria para “não ficar no rabo do dragão,
e sim do lado das pessoas que conseguirão viver com
as facilidades da tecnologia. “
INDICADOR4
Na sua avaliação a que você atribui as desistências dos
alunos? Por exemplo, a dificuldades no acesso às informações
ou a dificuldades de uso das ferramentas tecnológicas?
TUTOR1 – “A dificuldade de replicar, em casa, o que foi
aprendido, por não possuírem o aparelho de computação ou não contarem com qualquer apoio de filhos ou
de pessoas mais jovens. Quando as aulas foram baseadas no celular, aí mesmo que alguns estudantes sumiram do Cedep, pois os celulares pessoais da maioria
eram muito simples. “
TUTOR2 – “A minha aluna que desistiu fez uma aula
antes de acabar o curso, pois teve alguns problemas
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familiares. Duas vieram sempre, mas nas duas últimas
aulas sumiram e não disseram o porquê. A realidade da
responsabilidade de cuidar de casa e filhos pode ter
dificultado esse aprendizado para elas. “
TUTOR3 – “Logo no começo, alguns alunos desistiram
do curso porque não havia acesso à Internet, e o interesse deles era Internet. Logo em seguida, outros alunos entraram no curso e parte deles desistiu quando
viram que não havia computador para todos, uma vez
que muitos aparelhos estavam fora de uso. Como havia muitos alunos, tivemos que dividir os computadores. E outros pararam de vir quando nós passamos do
módulo que utilizava os computadores para o módulo
de celulares.“
TUTOR4 – “Vejo que, cada vez mais, a informática é necessária na vida de mais gente e, para alguns alunos, a
informática ainda não é tão necessária; então devido
a essa situação, alguns alunos acabaram não vindo. ”
TUTOR5 – “Percebi que o abandono foi devido ao
anúncio de que o encerramento do curso seria dia
09/08. Os que saíram interpretaram que se eles não
tinham aprendido muito até então, poderiam voltar no
próximo programa e assim deram prioridade a outras
ações no dia de sábado (fala de alguns alunos). A falta
de Internet nos computadores desestimulou os alunos
mais novos. Os computadores não estão funcionando
e muitos alunos semialfabetizados sentem grande dificuldade de entendimento. É preciso uma estratégia
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de alfabetização e inclusão digital, nessa ordem. Houve, ainda, falta de alguns tutores na aula e de fidelidade dos alunos aos tutores. “
TUTOR6 – “Abandonaram o curso pois chegaram com o
pensamento que aprenderiam a mexer no computador,
mas se surpreenderam com a maneira que trabalhamos,
pois, algumas pessoas se queixavam de não ir para o
laboratório, de não poder acessar a Internet. Também,
pelo fato de não mexerem sozinhos no computador, e
terem receio de mexer no notebook do tutor. Outros
gostariam de aprender a utilizar o celular com todos os
aplicativos; outros não possuíam smartphones e por isso
não quiseram vir. Outras pessoas abandonaram o curso
devido à necessidade de trabalhar nos fins de semana e,
por isso, não mais participaram do curso.“
INDICADOR5
Quais os fatores que levaram os tutores a abandonar a
pesquisa antes do fim? Qual a sua sugestão para que isso tivesse sido evitado?
TUTOR1 – “Os tutores deveriam trabalhar em dupla,
pois na falta de um, o outro teria capacidade de manter a turma. “
TUTOR2 – “Os tutores, em geral, são muito bons, com
exceção dos que abandonaram, acho que alguns deveriam ter mais responsabilidade. “
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TUTOR3 – “A mudança seria na escolha dos tutores,
porque alguns desistiram no meio do processo e deixaram turmas para os que continuaram. E, também,
sugiro alguns ajustes na formação, pois alguns tutores
– pelo menos os que me acompanharam a tarde –, não
aprenderam os módulos corretamente.“
TUTOR4 – “Nenhuma. Acho que da maneira que foi
conduzido o treinamento, ótimos tutores se formaram;
tutores dedicados que fizeram um ótimo trabalho.“
TUTOR5 – “Deveriam colocar duplas de tutores para
lecionar e que os alunos e tutores tivessem maior integração. Que os tutores só entrassem em sala realmente com a aula praticada e o exercício enviado.“
TUTOR6 – “Acredito que os tutores poderiam trabalhar
em dupla, pois dois conseguem ensinar com mais paciência; na ausência de um, o outro assume e os alunos
não perdem o ritmo. Quando eu faltei, eu pedi a um
colega que me ajudasse e os alunos gostaram de ter
aula com ele e comigo. Trabalhar em parceria foi muito
bom. Quando um tutor falta, desestimula o interesse
dos alunos, e por esse motivo, acredito que trabalhar
em dupla é uma boa ideia. Como sugestão acho que se
deveria convidar mais alunos da própria UnB que não
conhecem o Projeto.“
INDICADOR6
Quais mudanças nos conteúdos e formas de ensino você
implementaria em um próximo curso semelhante a esse?
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TUTOR1 – “Os tutores precisam manter em seus celulares uma forma de contato com seus alunos: número
de telefone, endereço da residência para contato para,
por exemplo, informar de uma possível ausência e marcar outra data para reposição ou avisar que a aula será
dada no horário e data acordados por outro tutor (de
uma dupla de tutores). Outra sugestão é formar grupos por nível de conhecimento em computação, por
região, por exemplo, o que facilitaria possíveis ajudas
entre parceiros, no período entre uma aula e outra.“
TUTOR2 – “A mudança que eu faria seria, primeiramente, montar grupos de alunos por localidade (já que se
um tiver problemas com transporte, todos terão); ou
por nível de conhecimento em informática para que
nenhum participante se atrase por não acompanhar o
curso, ou, que fique entediado por saber mais que os
outros. Também implementaria como pré-requisito a
posse de um celular adequado para as aulas.“
TUTOR3 – “Mudanças na formação de turmas. Essas
seriam montadas por nível de conhecimentos e local
onde moram os alunos. Eu tinha alunos que não sabiam nada de computação e outros que já possuíam
mais conhecimento, e, assim, eu percebi que alguns
dos que sabiam mais foram embora. E, também, alguns
alunos que moravam longe não vinham para aula. “
TUTOR4 – Fazer uma divulgação um pouco maior, talvez com alguns panfletos ou algo do tipo.“
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TUTOR5 – “Os tutores chamam seus alunos para o próximo curso, veiculando informações sobre o curso na
comunidade. Mantêm a ficha de inscrição dos alunos
em pastas, de modo independente à inscrição no curso
de maneira que cada tutor teria todos os dados necessários de seus alunos. Para os alunos dessa primeira
fase que fizeram a inscrição, o tutor deve manter relação de todos com telefone e e-mail.“
TUTOR6 – “Na chegada dos alunos, eu acredito que
seria interessante explicar-lhes, de modo detalhado,
o funcionamento do curso do início ao fim. Deve-se
informar que o estudante e o tutor devem portar celulares smartphones, que são fáceis de comprar. E cada
tutor deve ter as informações de contato de seus alunos: endereço, telefone, etc.“
INDICADOR7
Quais mudanças você recomenda na disponibilização
das ferramentas e recursos pedagógicos?
TUTOR1 – Como já citei na resposta 6, o que eu faria
para que os alunos tivessem maior aprendizado é trabalhar com dupla de estudantes formadas por proximidade de moradia. Isso facilitaria os contatos para
sanar dúvidas, favorecendo o fluxo das aulas. Isso vale
para todos: os tutores quanto mais repetirem os seus
ensinamentos mais irão aprender e menos dificuldades terão em ensinar. “
TUTOR2 – “Justamente o que eu disse na questão anterior, sobre a diferença de habilidade e conhecimento
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que atrapalha bastante, assim como a falta de material. Quanto ao método de ensino, acho que não são
necessárias mudanças.”
TUTOR3 – “A mudança que eu faria seria no Cedep
mesmo, com os computadores e a Internet, pois muitas
das atividades foram prejudicadas pela falta de Internet e pela insuficiência do número de computadores e
falhas nos existentes.”
TUTOR4 – “Os tutores poderiam se organizar em duplas,
pois, assim quando algum não puder comparecer, o outro
assume e, dessa forma, os alunos não perdem conteúdo.”
TUTOR5 – “Que os alunos fossem divididos por idade,
pois os adolescentes têm mais agilidade no aprendizado. As pessoas de mais idade querem realmente
aprender e muitas só sabem ligar e receber ligações
no celular e nunca pegaram em computador, portanto,
têm dificuldade. Esses necessitam de maior atenção e
paciência dos tutores. Deve ser considerado, também,
o público semialfabetizado e fazer um aprendizado
planejado de acordo com suas necessidades para que
eles não se excluam do processo de inclusão digital.”
TUTOR6 – “Apresentaria o computador passo-a-passo,
desde o início, por exemplo, como ligar e desligar o
computador, a indicação da área de trabalho, desktop,
etc.; depois é que se entraria nas atividades propostas
no Moodle.”
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15

AS PERCEPÇÕES DE APRENDIZAGEM NAS
PRÁTICAS MEDIADAS POR SMARTPHONES86

15.1 FUNDAMENTAÇÃO PARA EXPANSÃO DO USO DAS TIC
A sociedade atual apresenta várias características que
indicam uma passagem de uma Sociedade da Informação para
uma Sociedade de Informação em Rede, em um primeiro momento, e isso está acontecendo em muitos lugares da América Latina e no Caribe, em maior ou menor intensidade, independentemente do nível socioeconômico (CASTELLS et al.,
2007; SOCCOL, 2009).
A massificação do uso de tecnologias de comunicação
e informação – TIC tem impactado não apenas os setores
produtivos, mas tem reflexos também no modo de vida dos
grupos sociais e comunidades. Os movimentos de expansão e uso das TIC por crianças, jovens adultos e idosos, possuem grandes impactos sobre a concepção da metodologia
da educação não formal e formal da população mais carente
(PRENSKY, 2010; JENKINS, 2008).
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European Conference on Information. Praga. República Checa, 2016
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Decorrem desse fenômeno a oferta de iniciativas governamentais e acadêmicas centradas na utilização das TIC,
e, portanto, de inclusão digital e informacional, como uma
estratégia de inclusão social. Medeiros Neto (2012) analisou
o impacto do Programa GESAC/MC, do Governo do Brasil.
A análise efetuada apontou, dentre os aspectos identificados, a má utilização dos recursos tecnológicos disponibilizados nos telecentros, o que sugere que a inclusão digital era
limitada por aspectos da exclusão social.

Figura 15.1 – Telecentro do Cedep/Paranoá/DF que apoiou
o projeto de amparo aos meninos de rua (2009)
Fonte: Acervo do autor

Como exemplo, Medeiros Neto (2012), Almeida e Costa (2009) em suas observações a respeito de um relato de
pesquisa de inclusão digital verificaram a otimização dos recursos disponibilizados em telecentros do Distrito Federal
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que atendiam meninos de rua. (Vide Figura 15.1). Os autores
avaliaram que para promover a inclusão social de crianças e
adolescentes em situação de risco social devem ser consideradas as dimensões cognitiva, social e tecnológica, em um
processo de mediação tríplice. Nas atividades desenvolvidas
no Paranoá-DF, essas características da mediação viabilizaram uma compreensão do processo educativo na expectativa de melhor seleção das experiências de aprendizagem, e,
principalmente de uma reflexão profunda por parte dos sujeitos envolvidos.
15.1.1 Percepção e Contexto
A percepção é um fator determinante na aprendizagem. A percepção é algo relevante em sistemas colaborativos de aprendizagem, uma vez que a desejável interação
entre os participantes reduz o isolamento do indivíduo. Em
interações face a face, a percepção de eventos é facilitada,
posto que ocorre naturalmente por meio de sentidos como
visão e audição. “O conceito de percepção está relacionado
ao estado mental de um indivíduo que envolve a compreensão, o conhecimento e a atenção” (SANTOS; TEDESCO; SALGADO, 2011, p. 158).
A percepção de eventos ocorre naturalmente pelos
nossos sentidos, como audição, visão, tato e paladar. Várias
informações são percebidas no ambiente de aprendizagem
presencial ou virtual. No ambiente virtual, as informações
devem ser avaliadas de forma mais aguçada: por exemplo,
quem está on-line ou, quem está falando ou escrevendo naquele momento. As expressões faciais em uma videoconferência são mais representativas do que em um ambiente
presencial, onde a facilidade de saber quem está na sala ou
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falando é simples e natural. Os eventos de interesse estão
relacionados com os participantes do grupo de observação,
as tarefas que desempenham e os artefatos compartilhados
que são produzidos (SANTOS et al., 2012).
Em um grupo, em um ambiente de aprendizagem, cabe
ao facilitador perceber os significados explícitos e abstratos
dos participantes; compreender os eventos que ocorrem
dentro do grupo e saber quem está responsável por cada tarefa e função. Os eventos que ocorrem em uma Comunidade de Aprendizagem Virtual (CAV) vão desde o movimento
físico de cada participante, como a entrada e saída da sala
ou ambiente on-line, até operações complexas, e.g., a autoria
coletiva de um texto, desenho, som ou vídeo (MIRANDA; SIMEÃO, 2014).
A percepção das atividades executadas por terceiros
leva o participante de oficina a entender melhor as suas próprias atividades, podendo levá-lo a compreender o contexto
em que foi inserido, a facilitar as relações dentro da oficina
e até a produzir melhores e mais relevantes resultados. Para
que isto aconteça, os participantes devem ser informados sobre o funcionamento dos espaços compartilhados (físico e
virtual) no decorrer das interações do grupo e, principalmente, sobre o processo de avaliação e os resultados esperados.
15.1.2 Mediação Cognitiva
Varela (2003) evoca as contribuições de teorias cognitivas de Feuerstein, Paulo Freire, Vygotsky e Piaget, para
fundamentar que o processo de mediação atribuído ao profissional de informação ocorre não apenas no contato comunicativo com o usuário de informação, mas está presente
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desde as primeiras atividades de tratamento e organização
da informação. Ao situar a mediação cognitiva como uma
prática precursora da mediação profissional, Varela (2003)
sugere que mediação é um processo contínuo, dialógico, cooperativo, híbrido e multivocal, que inclui aspectos comunicativos, cognitivos e sociais os quais estão presentes antes da
aplicação de conteúdo em sala de aula ou oficina virtual. A
autora considerou os sujeitos de sua pesquisa (estudantes do
ensino médio) como informantes cruciais para compreensão
da aprendizagem e das ações de mediação.
Na pesquisa, a autora baseou-se na Teoria da Modificabilidade Cognitiva, de Reuven Feuerstein, cujo fundamento
situa o professor como um indivíduo que não apenas compreende seu papel mediador, mas o utiliza para o fortalecimento de esquemas cognitivos os quais contribuem para
uma aprendizagem significativa a ponto de superar aspectos
negativos impostos pelo ambiente e traduzidos em fracasso,
déficit cultural e exclusão. Nesse sentido, a mediação cognitiva pressupõe também uma mediação social.
15.1.3 Mediação Social
De acordo com Freire (2005), o processo de mediação pedagógica não se restringe a transferência de conhecimentos, mas envolve o comprometimento social que inclui o respeito à cultura do educando e seu contexto social
e a promoção de uma criticidade sobre as condições sociais.
A dialogicidade proposta por Freire (2005), fundada no respeito e na alteridade, promove uma aprendizagem participativa e cooperativa formada por contribuições de indivíduos inseridos no mesmo contexto. A proposta freireana
situa o professor como um mediador social que não apenas
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apresenta conteúdo, mas os relaciona com o contexto e provoca reflexões profundas sobre as condições políticas que
podem viabilizar mudanças.
Vygotsky (1998) discorre sobre a construção social
do conhecimento enfatizando a importância da linguagem,
da cultura e do convívio como mecanismos promotores da
aprendizagem individual que instrumentaliza o indivíduo a
avançar em busca da autonomia. Sob essa ótica, o desenvolvimento e a aprendizagem não estão condicionados à maturação do organismo e nem às alterações ambientais como
proposto por Piaget (1993), mas podem ser acionados por
uma prática educativa comprometida metodologicamente
que incentive uma reflexão abrangente.
A proposta Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM),
de Feuerstein (FEUERSTEIN, KLEIN; TANNENBAUM, 1994) corrobora com essa premissa ao enfatizar a mediação como uma
estratégia potencializadora da aprendizagem, independentemente das condições sociais, ambientais ou biológicas. Isto
implica numa concepção de aprendizagem que rompe com
barreiras geracionais ou biológicas e apresenta uma abordagem educativa onde todos aprendem, desde que o processo
mediador esteja bem estruturado e possa promover modificabilidade cognitiva e transcendência.
15.1.4 Mediação Tecnológica
Nas experiências do Paranoá-DF, embora os participantes estivessem em um cenário de expansão acelerada do
uso das TIC, da convergência digital das mídias, da globalização da economia, e da presença dos fluxos midiáticos de informação nas relações pessoais, eles continuavam excluídos
de muitos processos por falta de informações e de interesse
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sobre as potencialidades dos recursos tecnológicos. Nesse
contexto, os processos de mediação social podem direcionar a
mediação da aprendizagem, e ambas são potencializadas pela
mediação tecnológica como a formação das Comunidades de
Aprendizagem Virtual (CAV), a utilização de redes sociais e de
práticas de literacias digitais (MEDEIROS NETO, 2015b).
Diante do crescimento exponencial do uso de TIC, os
processos de mediação se tornaram também tecnológicos
absorvendo produtos e serviços diversos tais como celulares, tablets, softwares, notebooks, por meio dos quais práticas
sociais cotidianas como pagar, matricular-se, estudar, dentre
outras, foram alteradas. Os aparatos tecnológicos exercem
uma função mediadora. Contudo, em contextos de vulnerabilidade social, a simples disponibilidade desses aparelhos
não determina a autonomia defendida por Freire (2005), ou
o desenvolvimento proposto por Vygotsky (1998).
Nesse entendimento, as ações desenvolvidas no Paranoá-DF foram marcadas pela hibridez de discursos de um
conjunto de atores formado por professores (Unb), alunos
da comunidade, tutores, líderes comunitários e estudantes
da UnB cujas contribuições balizaram as atividades e moldaram o desenho instrucional ao longo de todas as atividades. Destarte, foi possível identificar aspectos do conceito de
multivocalidade discutido por Simeão e Miranda (2006) que,
enquanto proposta de metametodologia, pressupõe, dentre
outros aspectos:
[...] a possibilidade de um texto (ou qualquer outro
trabalho intelectual) ser elaborado a partir de contribuições de vários agentes que assumem a possibilidade da complementaridade como um princípio
norteador dessa atividade de produção. Várias pessoas com visões diferentes de um mesmo tema ou
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de assuntos correlatos reúnem a multiplicidade de
posições em um produto final (um livro, como é o
exemplo) que permite ao leitor o acesso aos vários
aspectos que envolvem determinado fenômeno, incluindo versões antagônicas e complementares (SIMEÃO; MIRANDA, 2006, p. 6)

Embora a proposta dos autores esteja vinculada à produção de textos científicos coletivos utilizando tecnologias e
em ambientes digitais, o conceito de multivocalidade serve a
esta reflexão, na medida em que, além do uso de tecnologias
e da interação em ambiente digital, pressupõe a inserção de
“vozes” ainda em processos de letramento e inclusão social.
Essa multivocalidade, interpretada neste trabalho como percepções, orientou a pesquisa qualitativa cuja natureza exploratória busca na escuta dos participantes a construção de um
entendimento (CRESWELL, 2007, p.46) sobre a didática adotada na promoção da inclusão digital.

15.2 DAS ANÁLISES DOS DADOS E INFORMAÇÕES LEVANTADAS
Os resultados e achados da Pesquisa, provenientes da
aplicação de método qualitativo (diretamente), e quantitativo (indiretamente) e da análise comparativa dos dois semestres evidenciaram questões importantes que, em uma análise
provisória, indica a importância de utilização das percepções
dos sujeitos em relação ao processo de inclusão e literacia
digitais. A partir das narrativas e respostas ao questionário
aplicado, evidenciadas nas sessões de grupos dos sujeitos
focais, foi possível captar norteadores fundamentais ao processo. Embora, em alguns momentos, a evasão tenha se tornado um perigo real para concretização das metas acordadas,
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o fluxo comunicativo e multivocal entre os sujeitos envolvidos no processo direcionou o fluxo pedagógico na construção de uma experiência de aprendizagem significativa
(AUSUBEL, NOVAK; HANESIAN, 1980).
As ações foram identificadas na Análise da Rede Social (ARS) de tutores universitários e de comunidades em
estado de vulnerabilidade social, nos aspectos de comunicação da informação e literacias digitais. Na análise dos
resultados obtidos, optou-se usar estratégias e modelos
avaliativos utilizados em outros países como comparativos,
sejam em países desenvolvidos como os EUA, situados em
um contexto cultural diferente, ou países como Brasil, Coréia, Malásia, Hong Kong, China, África, Espanha, Chile e Portugal, países esses que se caracterizavam por um conjunto
de fatores socioeconômicos semelhantes e que sofreram
uma passagem, em tempos recentes, de uma economia rural para uma economia industrial.
15.2.1 Os Processos de Mediação no Cedep (ONG/DF)
A adoção de uma metodologia híbrida ampliou as possibilidades de estudo dentro do Projeto. Tendo a técnica de
participatório se mostrado de grande importância para o seu
desenvolvimento, posto que, além de oportunizar a validação de respostas dadas nas entrevistas efetivadas e nos questionários aplicados, promoveu momentos de reflexão sobre
desigualdades de acesso às TIC por parte de populações de
baixa renda, com fraca incorporação dessas tecnologias no
currículo de Educação de Jovens e Adultos (EJA).
As entrevistas e os questionários viabilizaram uma reflexão sobre as práticas docentes adotadas com os alunos, de
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modo a promover a aproximação ao conceito de professor-pesquisador proposto por Nóvoa87 (SORJ, 2007). As práticas
de mediação tecnológica ainda que assimiladas em níveis e
ritmos diferenciados, estimularam mudanças significativas
no cotidiano dos grupos envolvidos com o Projeto. Os líderes comunitários perceberam a importância da utilização das
redes sociais como agentes de mobilização social e como
estratégia de ampliação das esferas de atuação de seus serviços comunitários. Os professores de Educação de Jovens
e Adultos (EJA) e seus alunos passaram a utilizar com mais
frequência os recursos tecnológicos disponibilizados no Cedep, com projetos pedagógicos específicos. A comunidade
em geral ampliou a utilização da telefonia móvel para além
do uso de voz, incorporando novas práticas de acesso, uso e
comunicação de informação.
A socialização de informações em um ambiente virtual fez parte do processo de inclusão digital contribuindo
para um processo educativo significativo. Alunos e tutores
reconheceram a importância de suas participações e da adoção de uma postura reflexiva no desenvolvimento de uma
praxis pedagógica. O site tornou-se fonte de informações
tais como relatórios e porta-fólios produzidos pelos tutores
e pessoal de suporte técnico, de avaliação de atividades e de
planos de trabalho do Projeto como um todo. Além do site,
as redes sociais virtuais, também, foram utilizadas para comunicação, suporte computacional e circulação das informações para execução das tarefas de capacitação, de avaliação
88

Refere-se a Antonio Nóvoa e seu trabalho Formação de professores e a profissão docente. In. NÓVOA, A. (org.) Os Professores e sua formação. Lisboa: Dom
Quixote, 1992.
88
Vide diário de campo na área Conectividade, Mobilidade e Ubiquidade no site
www.filosofiacienciaarte.org.
87
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da pesquisa e publicação dos resultados obtidos (MEDEIROS
NETO; MIRANDA, 2015).
Durante as sessões de participatório, foram discutidas
as temáticas de ensino e aprendizagem. Na segunda sessão,
a rotatividade de tutores foi questionada como algo prejudicial ao aprendizado, já que provocou inseguranças em alguns alunos. A insegurança identificada nas falas dos alunos
estava relacionada, principalmente, a questões geracionais e
familiares. Nas falas, os alunos relataram a indisposição dos
jovens de suas famílias (filhos, netos, bisnetos) em fornecer
informações sobre o uso das tecnologias. Nesse sentido, a
presença do tutor, bem como a didática por eles adotada durante as atividades, forneciam aos alunos maior segurança na
utilização dos recursos tecnológicos sem um possível constrangimento familiar. O debate permitiu maiores esclarecimentos sobre o curso e serviu como estratégia didática para
informação sobre uso de nuvens digitais.
Uma das sessões de participatório teve como tema
mobilizador o “erro”, quando foram discutidos os erros políticos nas eleições, os erros da vida e os da aprendizagem.
A seguir, a título de exemplificação, coletamos algumas falas
dos alunos:
Segundo um aluno: “quem erra, normalmente, está
tentando acertar; se não erra não está fazendo nada ou, então, é bom demais”. Outras participações exemplificam algumas das posturas favorecedoras ao aprendizado: “O erro
serve para a gente corrigir” e “A gente acerta errando” são
falas de outros dois participantes. Essas posturas indicam a
vontade de identificar as falhas, a superação das possíveis
frustrações inerentes ao processo de aprendizado, inclusive
considerando os recursos escassos e a forma experimental
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em que ocorria a intervenção, além das próprias dificuldades
de acompanhamento dos participantes. A Dona Maura, vide Figura 15.2, sempre com as suas opiniões muito claras, disse o
seguinte: “Todo mundo erra; ontem, errou o Neymar (jogador
da seleção brasileira na Copa do Mundo, de 2013). O erro é
muito importante, nós temos que procurar acertar, continuou.”

Figura 15.2 – Uma participante idosa, dona Maura,
em uma oficina com uma tutora da comunidade
Fonte: Acervo do autor

Outras falas interessantes foram:
•

O erro é importante, para errar e acertar.

•

Todo mundo erra. Errar é humano.

•

Errar é humano, permanecer no erro é que é
burrice.

•

Eu acho o seguinte: é errando, mas aprendendo.
Tentar consertar no futuro. Tentar consertar o
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erro e fazer diferente. Para melhorar, só errando
e aprendendo.
•

Concordo com todos que o erro é humano.

•

Errou?! Vamos consertar.

•

Não nascemos sabendo, mas somos chamados
a superar os nossos erros e com novos acertos
temos que sair do patamar dos erros.

15.2.2 A Percepção de Aprendizagem no Contexto da
Multiexclusão
As ações desenvolvidas no Paranoá-DF exigiram sensibilidade para questões de inclusão social, posto que o grupo
beneficiário dessas ações era formado por indivíduos que,
normalmente, são submetidos aos grandes impactos da exclusão digital e social: mulheres e adultos em processo de
alfabetização escolar (MEDEIROS NETO, B.; SILVA, E. I. S.; PANTAROTTO, M., 2015).
Os indivíduos matriculados nos projetos Educação de
Jovens e Adultos (EJA), DF Alfabetizado e AlfaSol89, oferecidos
por órgão de educação federal distrital ou estadual, formam
um grupo de excluídos cultural, intelectual e economicamente, posto que a maioria abandona a escola para trabalhar
e, devido à baixa escolaridade, assume subempregos, (HILÁRIO, 2011, p. 69). Os estudantes de Licenciatura, professores
dessas turmas, em sua maioria temporários na condição de
instrutores, colaboraram com as atividades de inclusão digital oferecidas pelos tutores (Grupo 3) fornecendo informações importantes sobre as limitações de cada um e sobre os
89

http://www.alfasol.org.br/
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impactos no cotidiano das aulas regulares. A composição dos
grupos, conforme descrita no capítulo 11, é a seguinte:
i.

Grupo 1- Alunos: formado por 120 pessoas da
comunidade indicadas pela liderança comunitária local. O grupo de alunos foi subdividido em
três turmas:
– Turma 1A (Comunidade em geral),
– Turma 1B (Professores de EJA),
– Turma 1C (Idosos).

ii.

Grupo 2 – Líderes Comunitários com comprovada
atuação no Cedep);

iii.

Grupo 3 – Tutores: formado, no segundo semestre 2014, apenas por estudantes universitários.
No primeiro semestre de 2015, o grupo foi alterado e passou a ser formado por 25 estudantes
universitários do curso de Ciência da Computação (Licenciatura) e 6 (seis) estudantes da disciplina Informática e Sociedade da UnB;

iv.

Grupo 4 – Professores: formado por docentes de
disciplinas de Educação e Ciência da Computação da UnB.

v.

Grupo 5 – Suporte Técnico: composto por estudantes de Ciência da Computação com a tarefa
de dialogar com professores e tutores na busca
de alternativas tecnológicas e soluções para suprir as demandas da intervenção.

Embora a realidade da Educação de Jovens e Adultos
(EJA) no Brasil não enfatize a questão do uso das tecnologias
pelo estudante, a existência desse serviço no Cedep e em
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uma escola classe à noite, oportunizou uma experiência
diferenciada aliando letramento linguístico com literacia
digital. A aquisição de competências leitoras e de cálculo para
melhoria das práticas e rotinas cotidianas ficou evidenciada,
nas falas dos estudantes de EJA, como a justificativa para o
retorno à escola.
As entrevistas com os líderes comunitários vinculados
ao Cedep (Grupo 2) revelaram que as lições de literacia digital contribuíram para o desenvolvimento de maior autonomia dos alunos, os quais adquiriram mais confiança para lidar
com telefones celulares e computadores domésticos.
O exercício de uma prática educativa em um contexto
de vulnerabilidade social junto a indivíduos multiexcluídos
promoveu uma leitura de mundo diferenciada para os tutores
universitários e líderes da comunidade em foco, conforme expresso em um depoimento de um tutor, estudante de Licenciatura em Computação: “...uma das coisas mais gratificantes
que já experimentei. A pessoa chega aqui mal sabendo ler e
se dedica ao máximo para aprender a usar o computador. Dá
até vergonha de reclamar de Cálculo II. Para quem sabe é fácil,
mas para quem não sabe, é um mundo escondido.”
Como primeiro achado ao final desse estudo, em um
ano e meio, com base em múltiplas técnicas de levantamento de campo, análise e interpretação dos dados e de avaliação dos resultados, foi possível afirmar que as TIC e seus usos
entre os excluídos têm poder de transformação maior do que
para os sujeitos de maior renda, com maior cognição ou bem
mais informados. Foi visível o acelerado empoderamento
dos portadores de celulares inteligentes quando se apropriaram das funções elementares de tratamento de dados e de
acesso aos serviços básicos oferecidos hoje na Internet (LEE,
2011; COLLINS; EAGLE, 2013).
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Os indicadores construídos permitiram identificar possíveis desenvolvimentos cultural e social de jovens e adultos
excluídos (Grupo 1), mediante a apropriação de tecnologia,
quando o acesso foi permitido e a comunicação foi facilitada
no ambiente social de sua comunidade. Mesmo assim, verificou-se que as exclusões digital e social continuarão existindo, em sua maior parte, devido (i) à presença de barreiras
econômicas e desigualdades sociais e políticas, e (ii) à sofisticação da tecnologia em crescimento que dificulta a vida
dos mais velhos e dos indivíduos de baixa renda (SORJ, 2007;
BARBOSA, 2011; PASSARELLI; JUNQUEIRA, 2012).
O uso e a disseminação da informação pelos alunos
apresentaram-se baixos e a produção de conteúdo com suporte às TIC só foi possível com a indução dos tutores, instrutores
e professores. Mais especificamente quanto ao celular inteligente, foram animadores os achados, uma vez que a ubiquidade e a mobilidade trouxeram resultados mais rápidos, notadamente, após as oficinas mediadas por universitários e com
forte uso de tecnologia (GOLTZ; BERTSCHI; LOCKEG, 2005).
Quanto à busca de informações úteis na Internet, em
última instância, tratou-se de avaliar a interatividade nas relações sociais para comunicação e a busca do exercício da cidadania, por meio da Internet e das redes sociais, revelando
o potencial de um segmento da sociedade antes excluído e a
sua transformação, após um período de treinamento no uso
intensivo e assistido de TIC com as características de ubiquidade e mobilidade (MEDEIROS NETO, 2015b).
As transformações promovidas pela intervenção social
concretizaram-se em resultados que, a princípio, se apresentaram bem aquém do esperado pelos professores-pesquisadores (Grupo 4), uma vez que o processo de geração de informação foi incipiente nos primeiros 3 (três) meses de 2014,
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ocasião em que apenas os tutores universitários avançaram.
No entanto, nos últimos 3 (três) meses de 2014, esse processo intensificou-se apresentando maior interatividade entre
os alunos participantes nas comunidades em questão. Esses
foram alguns dos achados em relação ao Projeto de Pesquisa nesse contexto social, na expectativa de que determinados fatores cognitivos e sociais pudessem ser identificados
pelo método científico no período da pesquisa, 2013/2014
(COZBY, 2006).
O fenômeno do desenvolvimento cognitivo e social do
indivíduo com mediação de tutores e suporte de computadores e celulares foi verificado e mensurado em algumas situações, utilizando-se para isto critérios de observação como o
uso da tecnologia com sentido social e a percepção do usuário entre outros (JUNQUEIRA, 2014).
Assim, verificou-se que os sujeitos da pesquisa tentavam transformar o uso da TIC em cognição; a informação, em
conhecimento; e as práticas, em soluções para as suas vidas.
Além disso, eles compartilhavam socialmente os conteúdos
por intermédio de distintos procedimentos com base em TIC,
e mobilidade territorial (COZBY, 2006; VARELA; FARIAS, 2012).
A mobilização comunitária protagonizada pelos indivíduos do Grupo 2 foi fundamental para a formação de turmas (Grupo 1) que receberiam a formação presencial e nas
comunidades virtuais de aprendizagem organizadas pelos
estudantes universitários de vários cursos da UnB (Grupo 3)
sob a orientação acadêmica do Grupo 4.
A aplicação de distintas técnicas de pesquisa foi o melhor caminho para a elaboração de uma sistemática avaliativa
do processo de inclusão e literacias digitais na Sociedade em
Rede Móvel, em comunidades em estado de vulnerabilidade.
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A construção de vários indicadores observáveis reforçou a
sistemática proposta e possibilitou outras aferições, como
o uso de outras TIC já disponíveis, além de incentivar diferentes formas de apropriação e produção de conhecimento
(PASSARELLI, 2010).
Ao disponibilizarem-se a plataforma de serviços na
Internet, os telecentros e os laboratórios de informática das
escolas, com a mediação dos tutores e instrutores, o processo de inclusão e literacia digital aconteceu naturalmente, um
pouco mais lento que o planejado, ao mesmo tempo que, a
cada semana, superavam-se as dificuldades (LEE, 2011).

15.3 AS PERSPECTIVAS DA NOVA MEDIAÇÃO NA ERA DIGITAL
A motivação dos sujeitos envolvidos foi potencializada em virtude das práticas colaborativas surgidas nas situações didáticas das oficinas e no convívio ao longo das atividades dos tutores universitários da UnB, contribuindo para
uma compreensão diferenciada de ensino e aprendizagem.
Líderes comunitários compreenderam as possibilidades de
utilização das TIC como recursos para a inovação em suas
ações sociais, culturais e políticas. Tutores reconheceram a
importância da aprendizagem colaborativa como método pedagógico na aprendizagem e inovação social, cuja aplicação
vai de níveis elementares até a universidade (LEE, 2011).
Durante as atividades de literacia digital foi possível
refletir sobre questões tais como a comunicação com mobilidade enquanto uma linguagem ou uma mídia em ebulição, e
a partir dessas reflexões, compreender que este momento de
descoberta e euforia das TIC, como mediadoras de vários campos do conhecimento, tende a ser ampliado principalmente
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na educação. Em breve, isso será parte dos métodos pedagógicos de ensino nos diversos estratos sociais (SANTAELLA,
2010; LEE, 2011).
Outra questão igualmente importante, suscitada no
contexto da experiência no Paranoá – DF, se refere às perspectivas de trabalho transdisciplinar entre as áreas da Ciências
da Informação, Ciência da Computação e a da Comunicação.
Isso significa, principalmente, diálogo e não necessariamente fusão ou descaracterização das mesmas. Nesse contexto,
é apropriado indagar acerca da inter-relação dos conteúdos
(informação e registro) da Internet, precipitada com a Web
móvel, e sobre as possibilidades de uma nova linguagem
sob uma ótica híbrida. Sim, acontecerá uma hibridização das
mídias, uma aproximação de linguagens e um aumento de
conteúdo. Outras perguntas semelhantes podem ser feitas
a respeito dos vários impactos da computação em nuvem,
e sobre o poder das redes sociais amparadas pelas TIC
catalisado pela convergência digital. Tudo isso está à espera
de estudos e pesquisas mais aprofundadas (SANTAELLA,
2010; MARQUES, 2015).
Vale ressaltar a importância da construção de indicadores com base na realidade, no contexto no qual qualquer
projeto será inserido. Cada comunidade em particular, com
todos os seus traços sociais, culturais e econômicos pode ser
o ponto de partida para que seja possível identificar aspectos que os indivíduos realizam com autonomia e de outros
que necessitariam, ainda, da interação com terceiros. Destarte, é possível estabelecer condutas didáticas que potencializem o desenvolvimento e aprendizagem conforme concebidos por Vygotsky (1998), Freire (2005) e Feuerstein et al.
(FEUERSTEIN, KLEIN; TANNENBAUM, 1994).
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Esse relato de experiência, bem como o Relatório sobre
Intervenção Político-Pedagógica da UnB, no Cedep90, evidenciam a importância de práticas extensionistas que ofereçam
produtos e serviços para empoderamento comunitário. Isso
demonstra a importância das universidades como parceiras
fundamentais para comunidades locais (MEDEIROS NETO;
BRANDÃO, 2015).
Embora a experiência tenha norteado várias reflexões
e um saldo positivo tenha emergido no que tange às percepções sobre o uso de tecnologias, o tempo de intervenção não foi suficiente para avaliar macro questões como o
impacto social nas rotinas e atividades de uma comunidade. Em virtude disso, talvez deva ser pensada a adoção de
técnicas de pesquisa que possam monitorar a evolução de
determinados grupos de sujeitos em unidade temporal mais
extensa. Recomenda-se tal prática para comitês de gestores
de comunidades na Internet, desde que estejam na condição
de mediadores de instituições promotoras de educação formal e informal para áreas de baixa renda (WINOCUR, 2009;
SANTAELLA, 2010).

Relatório Descritivo de Atividade de Campo. A intervenção político-pedagógica da UnB na prática escolar de Alfabetização. EJA e Literacias via Dipositivos
Móveis no Paranoá. Papadópolis et al. Acessado em 19 de novembro de 2016.
Disponível em: http://docslide.com.br/documents/a-intervencao-politico-pedagogica-da-unb-na-pratica-escolar-da-alfabetizacao-e-da-eja-no-paranoa-alexandre-vinhadelli-papadopolis-140079548-danilo-alves.html
90
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