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PREFÁCIO

Paulo Serra
Presidente da SOPCOM

Publicam-se, agora, as investigações e os estudos apresentados ao 9º Congresso da Associa-
ção Portuguesa de Ciências da Comunicação, subordinado ao tema “Comunicação e transforma-
ções sociais”.

O Congresso, que teve lugar em Coimbra entre 12 e 14 de novembro de 2015, decorreu
na Universidade de Coimbra e na Escola Superior de Educação, tendo sido organizado por es-
tas duas instituições em parceria com a Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação
(SOPCOM) e o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20).

Esta capacidade de agregar várias instituições e os seus docentes, investigadores e estu-
dantes, quando a regra geral é o isolamento e a separação, foi uma das primeiras virtudes deste
Congresso – e uma forma de realizar, em ato, a “comunicação” entre os estudiosos da mesma...

Outra das virtudes do Congresso foi o facto de se ter realizado em Coimbra, beneficiando do
espírito que anima a cidade. Coimbra não é apenas uma das cidades mais belas, mais bem lo-
calizadas e mais antigas de Portugal – já existia como a Aeminium dos romanos –, mas também
uma cidade que, ao longo da sua história, tem procurado ligar tradição e modernidade, como
o comprova mais uma vez o facto de os seus responsáveis do ensino superior terem decidido
acolher um congresso que procurava interrogar as relações entre comunicação e transformações
sociais. Mostra-se, assim, que a tradição só pode continuar a existir renovando-se, reconhecendo
um papel à modernidade – sob pena de cair no anacronismo estéril e, em última análise, soço-
brar a uma morte mais ou menos anunciada. O reconhecimento desta dialética entre tradição e
modernidade é um ponto que aqui queremos sublinhar, para meditação própria e de cada um dos
membros da SOPCOM.

No que se refere à temática do Congresso – a relação entre comunicação e transformações
sociais –, e até pela sua própria relevância, ela está longe de ser recente. De facto, ela remonta
pelo menos a Gabriel Tarde e à sua ideia de que a sociedade é um conjunto de indivíduos uni-
dos pela comunicação, sendo que as inovações e invenções introduzidas por alguns indivíduos
tendem a expandir-se e generalizar-se pela “imitação” dos outros. A conhecida polémica entre
Tarde e Durkheim acerca da natureza da sociologia, e do primado ontológico do individuo ou da
sociedade – uma polémica que teve um dos seus momentos marcantes no debate levado a cabo,
em 1903, na École des Hautes Études Sociales de Paris, e que foi completado e reconstituído
sob a forma de diálogo por Bruno Latour e colegas –, foi, também, uma polémica entre o pre-
domínio de uma estática social que constitui os indivíduos pela educação (Durkheim) e o de uma
dinâmica social levada a cabo por indivíduos que comunicam entre si (Tarde). Não admira, por
isso, que um dos mais importantes teóricos dos estudos da comunicação no século XX, Elhiu
Katz, considere precisamente Tarde como o verdadeiro fundador desses estudos.
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Reconhecendo também o papel transformador da comunicação, a “mass communication re-
search” americana procurou estudar os “efeitos” das mensagens dos chamados mass media sobre
os indivíduos e as instituições (a escola, a família, a igreja, etc.), seja a partir do modelo da
“agulha hipodérmica”, seja a partir do modelo do “fluxo da comunicação em dois níveis” –
sendo que entre ambos os modelos o que muda é a perceção da forma e grau dos “efeitos”, não
da realidade dos mesmos. Mas comunicação e sociedade aparecem, na “mass communication re-
search”, como realidades exteriores, mesmo antagónicas ; pressupõe-se, de modo mais ou menos
explícito, que há uma espécie de ataque crescentemente poderoso e disruptivo da comunicação
de massas relativamente a uma sociedade que viveria, até aí, na placidez das relações e formas
de comunicação tradicionais, eminentemente interpessoais – uma base comunicacional que nem
o livro nem o jornal teriam alterado de forma substantiva. Em conformidade com esta visão,
os próprios estudos de comunicação tendiam a ser vistos, no seu início, essencialmente como
capítulos das diversas ciências sociais já existentes, como a sociologia, a economia, a ciência
política, e assim sucessivamente.

Partindo de uma perspetiva totalmente diferente, Marshall McLuhan e a Escola de Toronto
vão olhar para os media como a verdadeira “infraestrutura” da sociedade, enfatizando o seu papel
na configuração da cultura como um todo, das formas de conhecimento e de ação individuais e
coletivas – “o meio é a mensagem” -, ao mesmo tempo que enfatizam o caráter cada vez mais
global e planetário dos meios (eletrónicos). Dentro desta perspetiva medialógica, a introdução
de um novo meio acarreta não só transformações a nível da “ecologia mediática”, mas também
no todo sociocultural e em todos e cada um dos indivíduos.

Esta visão da comunicação e da sociedade, a que também autores como Elizabeth Eisen-
stein ou Roger Silverstone deram ênfase e visibilidade, é hoje continuada e aprofundada pelos
estudos centrados na chamada “mediatização”, sobretudo de origem alemã e escandinava, e pro-
tagonizados por autores como Jesper Strombäck, Andreas Hepp, Stig Hjarvard, Knut Lundby
ou o próprio Mark Deuze e a sua ideia de “vida nos media” (media life), para referirmos apenas
alguns dos mais (re)conhecidos. Mesmo correndo o risco de fazer da ideia de mediatização uma
ideia demasiado genérica e impossível de falsificar (Popper) – caindo naquilo a que Sonia Li-
vingstone chama a “mediatização de tudo” –, esses estudos têm a vantagem de enfatizar o papel
cada vez mais poroso e influente da “lógica dos media” nos vários sistemas sociais, da política
à religião, passando pelo entretenimento, pela ciência, pela arte, etc., assim se distinguindo do
tradicional processo de “mediação”. O tempo é, nesta discussão, uma questão essencial. Assim,
enquanto para o semiólogo Eliseo Verón a mediatização é um processo semio-antropológico
que remonta à pré-história e à produção das ferramentas de pedra, para alguns dos autores da
“mediatização”, referidos atrás, este processo é concomitante dos meios eletrónicos, emergindo
com a afirmação da rádio por volta dos anos 1920 ; no entanto, a discordância sobre esta questão
parece ser a regra.

Pelo que nos diz respeito, tendemos a pensar esse processo de mediatização generalizada a
partir da emergência daquilo a que Manuel Castells chama, muito mcluhaniamente, a “galáxia
Internet”, que está na base da “sociedade em rede” e da “autocomunicação de massa” (mass
self-communication). De facto, é com a também chamada “sociedade da comunicação” que as
relações e os processos sociais, dos de caráter mais interpessoal aos de caráter mais global,
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são crescentemente mediatizados, interconectados, acelerados e retroativos (agindo uns sobre os
outros).

No entanto, a tese mais radical sobre a relação entre comunicação e transformações sociais
será, certamente, a de Niklas Luhmann, quando afirma que a sociedade é “um sistema auto-
poiético constituído por comunicações e que produz e reproduz ele mesmo as comunicações
que o constituem por meio da rede dessas comunicações” – daí inferindo que “a sociedade é
unicamente composta de comunicações (e não de homens, por exemplo) e tudo o que não é
comunicação pertence ao ambiente desse sistema”. Note-se, desde logo, que Luhmann recoloca
aqui o debate entre Tarde e Durkheim, ao reconduzir o sistema social àquilo que é exterior aos
sistemas psíquicos (tal como pretendia Durkheim), mas que não poderia existir sem os sistemas
psíquicos (tal como pretendia Tarde). Segue-se ainda que, a aceitarmos esta tese de Luhmann,
é um erro ver o estudo da comunicação como um mero ramo da sociologia, tal como é um erro
estudar as transformações sociais como “efeitos” de uma causa exterior e independente que se-
ria a “comunicação”. Sendo a sociedade comunicação, as transformações na comunicação são
transformações na sociedade, e vice-versa.

Dois dos sectores em que as mais recentes transformações na comunicação – ou seja, na
sociedade – têm vindo a acarretar profundas transformações são o da investigação científica na
área da comunicação e o das profissões ligadas à comunicação, com destaque para o jornalismo,
mas que se verificam também em domínios como os das relações públicas, da publicidade ou da
produção mediática. Nesse sentido, as conferências de abertura e de encerramento do Congresso,
feitas respetivamente por Enric Saperas (Los ‘usos’ de la teoría en la investigación comunicativa
actual) e Mark Deuze (How media industries and professionals are responding to media life ?)
podem ser vistas como paradigmáticas da reflexão sobre as transformações referidas.

Uma palavra final sobre o futuro próximo : o 10º Congresso da SOPCOM, que celebra
o 20º aniversário da nossa associação, terá lugar em Viseu, na Escola Superior de Educação
do Instituto Politécnico daquela cidade. Ele será, certamente, mais um momento decisivo na
afirmação renovada da Associação Portuguesas de Ciências da Comunicação e dos estudantes,
investigadores, docentes e outros profissionais que a integram.
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INTRODUÇÃO

Carlos Camponez
Coordenação do 9º Congresso da SOPCOM

O sentimento de crise que parece atravessar a sociedade contemporânea interpela com parti-
cular acutilância as Ciências da Comunicação. Foi com esse sentimento e essa responsabilidade
que a Associação Portuguesa de Comunicação (SOPCOM) – numa parceria com o Centro de Es-
tudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20) e a Escola Superior de Educação de Coimbra –
elegeu para o 9.º Congresso o tema Comunicação e Transformações Sociais.

Numa altura em que nos preparamos para comemorar o 20º aniversário a SOPCOM, bastaria
olharmos para as duas últimas décadas que nos precederam para percebermos as profundas alte-
rações vividas pela sociedade contemporânea, muitas delas em curso. Tais mudanças não podem
deixar de interpelar duplamente as Ciências da Comunicação, enquanto, por um lado, campo de
saberes indutores de mudanças sociais e, por outro lado, enquanto, ele próprio, um campo privi-
legiado onde se exprimem essas crises, suscitadas, entre outros fatores, pelas rápidas e profundas
alterações introduzidas pelas novas tecnologias da informação e da comunicação.

A interação entre as formas de organização social e os modos de comunicação através dos
media está longe de ser um problema contemporâneo. Encontramos uma das suas remotas ex-
pressões no relato, do mito de Thoth, no Fedro de Platão. Na exposição que fez ao deus Thamuz,
que reinava sobre todo o Egito, Thoth apresentou a criação da escrita como uma técnica auxi-
liar da memória dos homens. Porém, perante os riscos de a escrita criar uma dissociação, por
um lado, entre sujeito e a sua mensagem e, de forma mais alargada, entre a disponibilidade da
informação e a sabedoria humana, Thamuz, na leitura que Daniel Bougnoux faz em Sciences
de l’Information e de la Communication, terá deixado a seguinte mensagem : «não telecomuni-
carás !».

Seguindo a leitura de Bougnoux, dir-se-ia que, desde então, a história não deixou de se
mostrar rebelde à vontade de Thamouz, até que McLuhan, decorridos cerca de 2500 anos sobre
o relato deste mito fundador trazido, ironicamente, até aos nossos dias, pela escrita de Platão,
veio reconciliar-nos com Thoth, ao considerar que os meios de comunicação são extensões do
homem.

Nunca como hoje, as mudanças técnicas e tecnológicas fizeram evoluir tão rapidamente
as fronteiras da comunicação contemporânea nos seus diferentes campos, desafiando a tarefa
das Ciências da Comunicação de construir teorias e modelos explicativos estáveis num mundo
que se caracteriza, cada vez mais, pela sua, aparentemente, constante e acelerada mudança e
transformação.

Bastaria verificar, por exemplo, e no que apenas ao domínio do estudo dos media e do jorna-
lismo diz respeito, o conjunto de novos termos que têm surgido nos últimos anos para denominar
novas realidades produtivas dos conteúdos mediáticos, para percebermos o volume e a natureza
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de algumas mudanças em curso. Apesar disso, não nos devemos equivocar acerca da natureza de
alguns modismos reinantes que, por detrás de novas palavras, mais não fazem do que esconder
velhas questões ressurgidas sob novas roupagens. Ainda assim, e mais que não fosse por isso,
este contexto apela a um esforço adicional das Ciências da Comunicação no seu papel central de
investigação e reflexão acerca das mudanças em curso, sem com isso deixar de se repensar como
ideologia, num mundo que tende a dar-se a ver, mesmo na sua opacidade, como um processo
essencialmente comunicativo.

Os últimos 20 anos de invenções, mudanças, prognósticos e expectativas abrem, por isso,
um campo vasto de (auto)reflexão crítica, nomeadamente sobre onde param as promessas desse
admirável mundo novo, da era do Pós : “pós-modernidade”, “pós-capitalismo”, “pós-verdade”...
Onde muitos viram a emergência de um espaço público revigorado, vemos também multiplica-
rem-se câmaras de eco que apenas repercutem as mensagens que queremos ouvir ; a horizontali-
zação dos processos de produção e distribuição simbólica revelam-se hoje com uma acutilância
que nem sempre foi prevista pelos críticos dos modelos hierárquicos e centralizados ; a globa-
lização traz-nos novos desafios culturais, éticos e comunicacionais ; os processos de acesso ao
saber e à informação desenvolvem-se a par dos modelos de propaganda e de manipulação.

Os novos tempos são, por isso, desafiantes para as Ciências da Comunicação.
A parceria entre a SOPCOM, a Escola Superior de Educação de Coimbra e a Universidade

de Coimbra, através do Centro de Estudos Interdisciplinares do Séc. XX, procurou fazer com que
o 9º Congresso da SOPCOM fosse um contributo para encontrar algumas respostas aos desafios
científicos e cívicos que se colocam à comunidade científica das Ciências das Comunicação.

Essa tarefa foi assumida de forma resoluta pelos congressistas que participaram nos dife-
rentes grupos de trabalho existentes então na SOPCOM : Ciência da Informação ; Comunicação
e Educação ; Comunicação e Política ; Comunicação Organizacional e Institucional ; Economia
e Políticas de Comunicação ; Estudos Fílmicos ; Estudos Televisivos ; Jornalismo e Sociedade ;
Publicidade e Comunicação ; Rádio e Meios Sonoros ; Retórica ; Semiótica ; Cultura Visual ;
Género e Sexualidades. Para além destas linhas de investigação, foi incluída também a temá-
tica Democracia, Jornalismo e Corrupção, dando expressão a uma linha de estudo do Centro de
Investigação em Comunicação, Informação e Cultura Digital, de que fazem parte vários investi-
gadores da Universidade de Coimbra.

A riqueza e a diversidade dos estudos estão patentes nos quatro volumes que agora damos à
estampa e que pretendem dar uma expressão documental dos profícuos debates realizados pela
comunidade científica das Ciências da Comunicação. Uma expressão que, certamente, ficou
aquém dos méritos dos debates realizados, mas que mostra bem o vigor que esta área científica
adquiriu em Portugal e no mundo lusófono, facto a que não é alheio o interesse que ela tem
vindo progressivamente a suscitar junto de jovens investigadores.

Face ao número de artigos propostos, a comissão científica optou por privilegiar uma abor-
dagem que i) desse conta da multiplicidade e diversidade das investigações em curso ii) e que
mostrasse novos caminhos do futuro da investigação das Ciências da Comunicação no mundo da
lusofonia. Porém, para que isso fosse possível, o conselho científico editorial encetou um plano
moroso de trabalho que passou pela corresponsabilização dos autores na qualidade dos artigos
publicados.
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O número de artigos reunidos explica os cerca de ano e meio decorridos na preparação
desta edição, que envolveu uma vasta equipa científica, desde os responsáveis pelos grupos de
trabalho da SOPCOM, aos coordenadores científicos do 9º Congresso, até, finalmente, ao grupo
de trabalho que compilou e, agora, traz a público os estudos destinados a serem rediscutidos
pela comunidade científica e por todos os que se interessam pelas questões das Ciências da
Comunicação. Para trás ficou um trabalho árduo, que certamente não estará isento de crítica, só
possível graças ao envolvimento de muitos e à abnegação de alguns. Permita-se-me, pois, que,
a todos eles, enderece os mais sinceros agradecimentos, em nome da comunidade científica de
que todos fazemos parte.
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Servicios a la investigación en la biblioteca universitaria: gestión de
la identidad digital
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Resumo

Se analiza el cambio de paradigma en las bibliotecas universitarias donde los servi-
cios orientados a la investigación adquieren cada vez más relevancia. Esta situación
es resultado del papel de la investigación en la valoración de la calidad y la excelencia
de las universidades tal como queda reflejado en los diversos documentos y rankings.
Se describen los diversos servicios orientados en la investigación tanto en la univer-
sidad como en la biblioteca universitaria haciendo especial énfasis en la gestión de la
identidad digital. A este fin se definen los conceptos de reputación e identidad dentro
y fuera del entorno digital, se analizan sus principales recursos y se ofrece una breve
panorámica sobre la gestión de la identidad digital de la comunidad investigadora a
través de los datos de tres estudios. Se definen los posibles escenarios en los que la
biblioteca universitaria puede trabajar en apoyo a una mejor gestión de la reputación
e identidad digital de los investigadores considerando que esta tendrá incidencia en
las de la propia universidad.
Palavras-chave: biblioteca universitaria; servicios a la investigación; identidad digi-
tal; marketing interno; rankings.

1. Introducción

En los últimos años el papel de las bibliotecas universitarias se ha ido transformado como
consecuencia de cambios significativos en el entorno. La tecnología ha supuesto una modifica-
ción sustancial en el crecimiento de las colecciones y en las formas de acceso al documento, los
medios y métodos de tratamiento documental así como los sistemas de gestión de bibliotecas.
Sin embargo, el aspecto más llamativo de este cambio está en un nuevo paradigma de relación
con el usuario que se traduce en un conjunto de servicios, alguno de ellos con nuevos enfoques
y otros nacidos a la luz de un nuevo escenario.

En este sentido, la Association of College and Research Libraries (2015), en el informe de su
Research Planning and Review Committee titulado The 2015 Environmental Scan of Academic
Libraries, analiza el futuro de la educación superior y el papel de las bibliotecas universitarias
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en este nuevo entorno. El informe evidencia el impacto de las TICs al destacar los cambios en
las colecciones y adquisiciones incluyendo el impacto de los ebooks, los media en streaming,
la adquisición bajo demanda, etc; los nuevos servicios tecnológicos que en casos conducen a la
modificación de los espacios, tales como servicios de 3D, Makerspaces, laboratorios de visuali-
zación, de producción de multimedia, etc.; una renovada concepción del papel de la biblioteca
en el proceso de enseñanza al señalar “el impacto de la biblioteca en el éxito de los estudiantes”;
y existe en, este nuevo panorama, una panoplia de nuevos servicios que van a estar fuertemente
vinculados con la investigación y que abarcan:

— Servicios bibliotecarios relacionados con los datos de investigación: lo cual incluye
avances en servicios de curación de datos, Data Information Literacy (Bibliotecarios
de datos y competencias en gestión de la información) y servicios de gestión de datos:
nuevas especialización para los bibliotecarios temáticos.

— Servicios de descubrimiento: (sistema bibliotecario integrado y compartido (ILS) y sis-
tema de gestión de recursos (RMS); User-driven Research: Datos enlazados, minería de
datos, herramientas analíticas.

— Servicios de publicación científica: La biblioteca universitaria en un nuevo rol como
editora, entronizando el acceso abierto, incluido el trabajo en los repositorios, copyright
y fair use, trabajando en altmetricas, asesoramiento y formación a investigadores en este
terreno.

Es posible identificar entonces una cierta transición de paradigma. Sin dejar de tener un
peso crucial en la vertiente educativa, la biblioteca universitaria (BU) avanza hoy por hoy hacia
una vocación de servicios con mayor vinculación e impacto en la investigación. Este cambio
hay que contextualizarlo igualmente en el marco de un nuevo modelo educativo que se concreta
con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) donde se aplican nuevos
criterios de competitividad en el que la investigación tiene un peso crucial como lo demuestran
los diversos rankings como el caso del ARWU de la Shangai University.

La oferta de servicios de la biblioteca universitaria orientados a la investigación es cada
vez más variada y completa. Los servicios de investigación en la biblioteca universitaria son
aquellos servicios en los que la biblioteca amplia su papel mediador al ámbito de la investigación
científica. Dentro de este conjunto de servicios encontramos con especial relieve aquellos que
están orientados al área de la identidad digital. Así es el propósito de este texto analizar y valorar
el papel de la biblioteca universitaria en la gestión de la identidad y la reputación digital en torno
a una tendencia que se verifica en los últimos años.

2. Identidad digital

2.1. Conceptos operativos

En un mundo globalizado la identificación univoca e inequívoca de los investigadores en
base a su nombre se dificulta enormemente. Los nombres o apellidos aparentemente poco frecu-
entes pueden no serlo en internet. Por ello es necesario articular nuevas vías que faciliten a los
investigadores establecer su identidad claramente.
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En un entorno digital, como en el que operamos hoy día, definir identidad científica pasa por
el concepto de identidad digital entiendo por esta “el esfuerzo consciente que realiza el investi-
gador por ser identificado y reconocido en un contexto digital, distinguiéndose del conjunto de
investigadores a través de la normalización, mediando el uso de identificadores, y la disponibi-
lidad de resultados de investigación en redes y plataformas de diversa naturaleza” (Fernández-
Marcial, González-Solar, 2015: 657).

Los sistemas relacionados con la identidad digital actúan en dos ejes, la desambiguación y
la visibilidad de los resultados de investigación. La desambiguación a su vez se verifica en dos
vertientes, la primera es la diferenciación de los autores con nombres similares y la identificación
de un nombre independientemente de cómo este haya sido formateado. La segunda, tiene que
ver con la desambiguación del papel de cada investigador en un artículo o proyecto. Se han
establecido normas tácitas que asocian la posición de las firmas a la hora de publicar con el
papel desempeñado por cada uno de los investigadores lo que es altamente ambiguo. A través
de los sistemas de identificación digital es posible clarificar el papel de cada individuo en los
flujos del trabajo científico, y para reivindicar la reputación digital asociada.

Aquellos sistemas que combinan herramientas de identificación con otras de comunicación
son el marco idóneo para la colaboración científica en el amplio espectro de esta expresión y
posibilitan el contactar con colegas, seguir temas de interés o descubrir y compartir documen-
tos. Al facilitar la difusión de la investigación propia en un entorno altamente especializado
permiten no solo que alcance a los investigadores que potencialmente pueden utilizar los resul-
tados sino que además estos hagan uso efectivo del sistema de citación tradicional o alternativo
multiplicando la difusión.

Existen diversas clasificaciones de los sistemas relacionados con la identidad digital, una de
las más completas es la realizada para la OCLC por Smith-Yoshimura, et al. (2014: 14-15). En
ella se proponen diez categorías entre las que destacamos: plataformas de autoridades (authority
hubs) como ResearcherID o VIAF; plataformas de identificadores (ID hubs) como ORCID o
ISNI; sistemas de gestión de referencias (reference management systems) como Mendeley; pla-
taformas de investigación y colaboración (research and collaboration hubs) como nanoHUB;
sistemas de perfiles de investigadores (researcher profile systems) Google Scholar; LinkedIn o
ResearchGate; sistemas de identificación temáticos (subject author ID systems) como Author-
Claim; y repositorios temáticos (subject repositories) como arXiv o E-Lis.

Vinculado con la identidad digital aparece el concepto de reputación científica. Esta puede
ser definida como el prestigio de un investigador obtenido gracias a la calidad e impacto de sus
resultados de investigación. Las tecnologías de la información han condicionando este concepto,
así es posible hablar de reputación digital, online o e-reputación y de reputación offline (véase
figura 1).
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Figura 1. Reputación off line y reputación on-line. Fuente: elaboración propia

Es interesante como estos dos conceptos identidad y reputación son intercambiados entre sí,
muestra de ellos en el texto recientemente publicado por Nicholas et al. (2015). Sin embargo,
la relación entre ambos no debe llevar a este extremo. La identidad digital será el camino para
obtener el reconocimiento.

Al clasificar la reputación científica es posible destacar la de los investigadores y también la
institucional. Para MacColl (2010) “la reputación es crítica para las universidades, como para los
investigadores quienes trabajan en ellas, así como para el ámbito de la educación superior a una
escala global”. La reputación institucional debe entenderse como la sumatoria de la reputación
de sus investigadores. Esto se aprecia de un modo muy notable en los criterios seguidos por el
Academic Ranking of World Universities (ARWU) que incluyen entre sus indicadores el número
de académicos de la institución en posesión del premio Nobel o de la medalla Fields o el número
de investigadores altamente citados según Thomson Reuters.

Actualmente la evaluación de esta reputación institucional está indefectiblemente vinculada
a los rankings. Romero y Pastor (2012: 106) los definen como “listas o tablas de clasificación
que comparan y ordenan los resultados de las universidades en función de una serie de indi-
cadores considerados en su mayor parte como criterios de “calidad” que determinan el puesto
finalmente alcanzado de las mismas”.

2.2. Identidad digital: un estado de la cuestión

Para ofrecer una panorámica sobre el estado actual de la identidad digital se presentan los
resultados de tres estudios seleccionados a partir de criterios tales como su grado de actualidad,
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la complementariedad de su alcance geográfico y su relevancia, medida esta última en función
de los medios en que han sido publicados.

El primero de estos estudios ha sido el publicado en la revista Nature. En 2014 se realizó
una encuesta internacional sobre hábitos de comunicación en línea enviada a las listas de correo
electrónico de Thomson Reuters ISI, Palgrave y Nature Publishing Group que generó 3,509
respuestas. Para poder realizar un análisis completo de los resultados es necesario completar
la lectura del texto final publicado en Nature (Van Noorden, 2014) con el estudio de los raw
data del mismo (NPG, 2014). Una de los principales resultados de este estudio es que los
sistemas con un mayor nivel de conocimiento y uso regular son, por este orden: ResearchGate
(RG), Google Scholar, LinkedIn, ResearcherID, Google+, Facebook, Twitter, Academia.edu,
Mendeley, ORCID. Otro resultado destacable es que ser verificó que existen diferentes tipos de
motivaciones para el uso de estos medios (véase figura 2).

Figura 2. Principales motivaciones para el uso de diversas plataformas
Fuente: elaboración propia utilizando los datos de NPG (2014)

El segundo de estos estudios es el realizado por Ortega (2015) en el que se analiza la presen-
cia de los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Google
Scholar Citations, ResearchGate (RG), Academia.edu y Mendeley al considerarlas las redes más
populares entre los investigadores. Para este trabajo el autor utiliza un sistema automático de
extracción de datos en las plataformas seleccionadas en una comunidad exclusivamente inves-
tigadora, a diferencia de los otros dos estudios. Localiza 4.494 investigadores de un total de
11.000 del CSIC con perfiles en alguno de estos sistemas. El estudio apunta a que la plataforma
más utilizada es ResearchGate siendo el colectivo preponderante en ella los investigadores bi-
omédicos. En cuanto al modo en que los investigadores hacen uso de estos sistemas, el autor
estudia el número de publicaciones en Academia.edu y ResearchGate así como el número de
seguidores, seguimientos y vista de perfiles. De estos análisis concluye que el área con un me-
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nor nivel de actividad es de de Biología y Biomedicina mientras que las Ciencias Sociales y las
Humanidades demuestran una mayor intensidad relacional aunque no en cuanto al porcentaje de
documentos presentes en ellos.

Finalmente, en el año 2015 se ha realizado un estudio con base a la situación de los investiga-
dores de la Universidade da Coruña (Fernández-Marcial y González-Solar, 2015) utilizando un
método de extracción manual de datos. Para la selección de la muestra se tomó como referencia
el Catálogo de Investigación de la universidad considerando tanto los investigadores individua-
les y como los coordinadores de las entidades formadas por varios miembros, esto es, grupos y
unidades de investigación. Sobre esta pauta se analizaron los perfiles de 232 investigadores.

Se definieron como sistemas de interés: Orcid, ResearcherID, Perfil de Google Scholar,
Scopus Author ID, ResearchGate y Mendeley. Para ello se tuvo en cuenta su presencia en la
literatura especializada (Van Noorden, 2014; Smith-Yoshimura et al.) y la posibilidad de abarcar
un espectro amplio de tipos de sistemas con características diversas. El grado de implantación
de estos sistemas varía notablemente en las distintas áreas de conocimiento siendo más elevado
en la de Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingenierías y Arquitectura. Pese a estas diferencias, la
plataforma con mayor uso en todas las áreas es ResearchGate.

El estudio puso de relieve que existe un pequeño grupo de investigadores especialmente
activos en la gestión de su identidad digital ya que mantienen perfiles en casi todos los medios.
Además se ha observado que no existe correlación entre el número de investigadores de cada área
y su presencia en los sistemas estudiados; de hecho los investigadores de Ciencias y Ciencias
de la Salud que son, por este orden, los que tienen mayor presencia a su vez son los que menor
número de investigadores tienen.

Una comparativa de los tres estudios anteriores permite destacar que la metodología de los
estudios de Van Noorden (2014) es completamente diferente al del resto de investigaciones en
tanto combina el método de la encuesta, que le permite valorar aspectos motivacionales, con la
recogida de datos sobre niveles de uso y penetración. Este último método, en términos genera-
les, evidencia ciertas pautas comunes en los tres estudios. Los datos de uso para el CSIC son
ligeramente superiores pero siguen las mismas tendencias.

Como se aprecia en la figura 3, para ORCID, ResearcherID y Mendeley los datos de la UDC
se sitúan por encima de los niveles de uso de Nature. En el caso de ORCID el 21% de los
investigadores de la UDC tienen perfil mientras que un 36% de los encuestados por Nature lo
conocen pero tan solo el 7% lo utilizan con regularidad. La tendencia según áreas de conocimi-
ento también es similar entre ambos estudios. Para Nature, tanto el nivel de conocimiento como
el de uso de ORCID entre los investigadores de Ciencias e Ingenieras es más alto que en el caso
de Humanidades y Ciencias Sociales, algo que también ocurre en el caso de la UDC.
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Figura 3. Uso comparado de los distintos sistemas según los tres estudios
Fuente: elaboración propia sobre los datos de los tres estudios

Para Researcher ID, los datos de la UDC se encuentran en un punto intermedio entre los dos
estudios por Nature. Además, dada la alta tasa de actualización que se ha observado para el caso
de la UDC es posible afirmar que la correlación entre el conocimiento y el uso es mayor que
para el estudio de Nature.

RG es el sistema de mayor uso y es utilizado de forma más regular, en particular en el ámbito
académico (Van Noorden, 2014). También es el más utilizado en el CSIC, llegando a un 55%
y en la UDC, con un 39%. En contraposición los resultados para el CSIC y la UDC evidencian
el bajo uso de Mendeley (13 y 8% respectivamente) pese a que esta ha sido considerada una red
social académica de gran aceptación (Gunn, 2013).

Todos los estudios detectan distintos patrones de comportamiento entre los investigadores
según áreas de conocimiento y se verifica una tendencia al agrupamiento utilizando preferen-
temente aquellas redes en las que exista un volumen mayor de investigadores del área propia.
Ortega (2015) observa que los investigadores de Artes y Humanidades del CSIC hacen un uso
menor de ResearchGate a favor de otra red social, Academia.edu, con menor implantación en el
resto de disciplinas. Este análisis es consistente con los datos de la UDC ya que el área de Artes
y Humanidades muestra un uso menor de RG.

El distinto modo de clasificar las disciplinas entre los distintos estudios dificulta el análisis
comparado, sin embargo se advierte cierta conexión; así el área con mayor penetración de RG en
la UDC es la de Ciencias coincidiendo con las disciplinas del CSIC de Ciencia de los Alimentos,
Biología, Química y Agricultura que son, por este orden, las de mayor porcentaje de perfiles. En
el caso de los perfiles de Google Scholar en el CSIC destaca su aceptación en el área de Física
mientras que en la UDC, es la de Informática.
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3. La biblioteca universidad y el servicio de identidad digital

3.1. Los servicios a la investigación en la universidad

Las universidades europeas son el núcleo de los procesos de investigación que en ella se
desarrollan. Según datos de Eurostat (2014) en torno a un 36% de los investigadores de la zona
euro estaban contratados en centros de enseñanza superior. En España, según los datos para
2013, un 28% del gasto en I+D se realizaba a través de instituciones de enseñanza superior
(INE, 2015). Teniendo en cuenta las cifras de publicación en revistas recogidas en Web of
Science, España ha mantenido un crecimiento sostenido durante los últimos 25 años, pasando
de la posición 15 del mundo en 1982 a la 9 en la actualidad y son especialmente las universidades
públicas, seguidas de los organismos públicos de investigación y los hospitales públicos los que
aportan el 99% de esta producción (De Filippo, et al., 2014: 168).

Este papel central de la universidad en el desarrollo científico se ha traducido en un conjunto
de servicios de apoyo a la investigación de diversa naturaleza. Los cuales pueden ser clasificados
en los siguientes apartados:

— Servicios de carácter instrumental: se trata de infraestructuras científico-técnico que
agrupan los equipamientos de la universidad dando un servicio centralizado o por áreas
a los distintos grupos de investigación. En este grupo se incluirían, por ejemplo, los
laboratorios de diverso tipo.

— Servicios de gestión de la investigación: son aquellos de carácter más claramente ad-
ministrativo incluyendo funciones como la gestión de personal, asuntos económicos o
gestión de proyectos. Habitualmente son responsables del Sistema de Gestión de la In-
vestigación (Current Research Information System – CRIS) de la institución.

— Servicios relacionados con la internacionalización de la investigación: cuyas funciones
están centradas en dar soporte en el complejo proceso de tramitación de convocatorias de
proyectos internacionales, hoy día especialmente a las derivadas del proyecto Horizonte
2020 de la Unión Europea. Abarcan aspectos como la difusión de noticias, formación,
asesoramiento, preparación de propuestas o actuar como enlace con los organismos y
comisiones adjudicadoras.

— Oficinas de transferencia de resultados de la investigación: generalmente denominadas
así pues su trabajo está orientado a canalizar las relaciones universidad-empresa, especi-
almente en términos de transferencia de resultados investigación. Sus funciones incluyen
la identificación de demandas, el asesoramiento a los investigadores en aspectos como
redacción y elaboración de contratos, comercialización de resultados, tramitación de pa-
tentes o creación de empresas.

— Otros servicios: cada universidad desarrolla servicios, creados o no ad hoc para dar
soporte a la investigación, que deben ser incluidos en este concepto. Entre ellos una
gran variedad de estructuras incluyendo: servicios de publicaciones, unidades de cul-
tura y divulgación científica, comités de ética, servicios de experimentación animal, de
traducción de organización de eventos, etc. Dentro de estos encontramos la biblioteca
universitaria y otros servicios de información.



i
i

i
i

i
i

i
i

18 Viviana Fernández Marcial & Llarina González Solar

3.2. Los servicios de investigación en la biblioteca universitaria

Con relación al papel de la biblioteca universitaria en la investigación, Parker (2012: 1) plan-
teaba la siguiente cuestión “si la reputación de las universidades es juzgada casi exclusivamente
por su actividad investigadora ¿qué pueden hacer las bibliotecas para dar soporte a sus univer-
sidades y como están abordando estos nuevos requerimientos?”. Lo cierto es que la biblioteca
es percibida como un elemento esencial del proceso investigador por el 89% del profesorado
según los datos recogidos por la encuesta internacional Bridging the Librarian-Faculty Gap in
the Academic Library (2015).

De hecho, el servicio a los investigadores puede ser considerado como una de las principales
tendencias actuales en las bibliotecas académicas (Anglada, 2012: 554) y el encontrar nuevos
modos de ofrecer este soporte es una inquietud creciente (MacKenzie (2014: 165) que forma
parte del amplio objetivo de las bibliotecas académicas por apoyar la investigación (Mitchell,
2013: 109). No obstante, la importancia dada a este servicio y la capacidad de dar respuesta a
las nuevas necesidades de sus investigadores van a depender de múltiples factores tales como el
modelo de biblioteca, el tamaño de la universidad, la flexibilidad de su estructura, los modos de
financiación y de rendición de cuentas.

Sin embargo no existe unanimidad sobre qué servicios deben considerarse de apoyo a la in-
vestigación o cuales de todas las posibles actividades deben recaer en las bibliotecas. Siguiendo
y ampliando el esquema propuesto por González-Fernández-Villavicencio (2015: 211) estos
posibles servicios serían:

— formación en competencias científicas específicas para la investigación y la producción
científica, emergiendo el perfil de research coach.

— asesoramiento e intervención en los procesos de la publicación científica mediante inici-
ativas como la de formación en criterios de evaluación de las publicaciones, elaboración
de estrategias de publicación a medio plazo y de difusión de los resultados de investiga-
ción para aumentar y optimizar la visibilidad y el impacto de la producción científica.
La biblioteca actúa como editora de las publicaciones de su comunidad o de la literatura
gris que ésta genera, mediante la creación de plataformas de revistas o potenciado los
repositorios, etc.

— asesoramiento en la elaboración de los currículos académicos y en los procesos de eva-
luación del profesorado, de promoción, sexenios y acreditaciones, etc. con el apoyo en
la búsqueda de indicios de calidad y bibliométricos.

— divulgación y formación sobre el acceso abierto tanto de la ruta dorada como, especial-
mente de la ruta verde con la gestión de repositorios y la implementación de acciones de
archivo delegado y apoyo en el autoarchivo.

— gestión de datos de investigación (research data management) incluyendo actividades
como el asesoramiento en la elaboración de planes de gestión (Data Management Plan,
DMP) solicitados por las agencias de financiación o el mantenimiento de repositorios de
datos. Dada la especialización de este trabajo ya se habla de una nueva figura bibliote-
caria, el data librarían o bibliotecario de datos.

— formación y apoyo a la gestión de la identidad digital, a la visibilidad e impacto de los
investigadores y grupos de investigación.
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La puesta en marcha de servicios de este tipo tiene implicaciones variadas en toda la bibli-
oteca. Keller (2015: 79) detecta que, para poder ofrecer estos servicios de soporte a la inves-
tigación, las bibliotecas universitarias australianas se ven obligadas a economizar para lo que
“externalizan, racionalizan o eliminan” muchas de sus funciones. Este esfuerzo debe de poder
ser cuantificado y evaluado lo que lleva a las bibliotecas a buscar formas sistemáticas y apropi-
adas de obtener evidencias de su valor para profesores y personal investigador; siendo el modo
más efectivo hacerlo en términos de beneficios como tiempo ahorrado, aumento de las citas...
(Creaser y Spezi, 2012: 1).

3.3. La biblioteca universitaria y el servicio de gestión de la identidad digital

El debate sobre el papel la biblioteca universitaria en lo que respecta a este servicio de
gestión de la identidad digital gira en torno a su función mediadora. Cuál es el rol de la biblioteca
en este proceso de construcción de la identidad y la reputación digital de los investigadores. Su
papel es activo pero es preciso comprender sus límites. Diversos autores han abordado esta
problemática poniendo el énfasis en una responsabilidad compartida.

De-Castro (2015: 133), con relación a Orcid, expresa que la intervención institucional en la
carga masiva de los datos puede generar mayores dificultades que soluciones y que la biblioteca
debería asumir una función didáctica, más que sustituir al investigador en su tarea. También
Alonso-Arévalo (2014: 17) ve la alfabetización científica como el camino para intervenir en la
identidad y reputación de los investigadores ya que esta “puede ser potenciada y gestionada”
para lo que “el investigador puede encontrar un aliado en el propio bibliotecario”.

El informe de la OCLC “Registering Researchers in Authority Files” (Smith-Yoshimura, et
al., 2014: 10) otorga un papel más activo a la biblioteca recomendando la realización trabajos
como la asignación de identificadores a los autores que carezcan de ellos, integración de estos
identificadores con las aplicaciones y servicios internos, además de educar en el uso y los bene-
ficios de estos sistemas. Rotenberg y Kushmerick (2011: 518-519) inciden en la necesidad de
solucionar la cuestión de la identidad e identificación de autores a través de la combinación de
trabajo manual y automatizado, con la intervención institucional e individual de los investigado-
res.

Las posibilidades de actuación de la biblioteca son amplias incluyendo la posición de facili-
tadora, puede informar a los usuarios de la disponibilidad de estos medios y facilitar su acceso;
de formadora mediante la realización de talleres y cursos o elaborando material autoformativo
(alfabetización científica); de asesoramiento personalizado o actuando a través de los departa-
mentos a modo de bibliotecarios incrustados. Otra de las líneas de trabajo será la integración
los citados sistemas que pueden ser definidos como externos con los propios de la biblioteca.
Por ejemplo, la identificación de los autores en el repositorio institucional y en el catalogo de la
biblioteca a través de Orcid, puede ser otro de los caminos.

No obstante, para cualquier papel que realice la biblioteca en la configuración de sus ser-
vicios tendrá que tener en cuenta las propias características de sus usuarios. Así Lewis (2006:
90) indica que no todos los profesores son usuarios adecuados para servicios personalizados o
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proactivos, bien porque los sobrecarga de información, bien porque simplemente se encuentran
incómodos en esta situación.

El enfoque más adecuado parece ser una tarea colaborativa entre el bibliotecario y el inves-
tigador. Así, “la biblioteca, en su papel mediador, puede desencadenar los procesos de identidad
y reputación digital que deben ser continuados por el investigador. En otras palabras, la bibli-
oteca puede crear un perfil en ResearchGate pero no suplantar la intervención del investigador
en los foros, en el intercambio de información y tampoco tiene capacidad para actualizar la
información de toda una comunidad” (Fernández-Marcial y González-Solar, 2015: 663).

4. A modo de conclusión

Las bibliotecas universitarias han disfrutado durante años de un lugar privilegiado como
parte de la estructura de la universidad lo que ha llevado a su tradicional descripción como
“corazón” de la misma. Esta posición no está garantizada y se ve afectada por las fuerzas que
actúan sobre el sistema universitario como la limitación de recursos financieros o el aumento
de la competitividad. Todo ello conduce a una mayor exigencia de rendición de cuentas de la
universidad en su conjunto pero también de cada una de sus unidades y servicios. En palabras de
Fister (2015: 100) “las bibliotecas se han visto abocadas a explicar su ‘valor’ (algo que podría
ser asumido de manera segura en el pasado: por supuesto las bibliotecas son valiosas para las
instituciones de educación superior ¿Cómo no estar seguro de ello?)".

Esta posición de valor es un concepto multidimensional que, desde una perspectiva interna,
incluye nociones como uso o utilidad, retorno de la inversión o valor monetario, producción de
servicios y productos y, desde una perspectiva externa, se refiere al impacto de la biblioteca en
sus usuarios, a las percepciones de estos usuarios respecto a la biblioteca y a sus competidores
(Oakleaf, 2010: 20-24). La calidad de la biblioteca debe medirse en base a la satisfacción de las
necesidades de sus usuarios, pero debe ser evaluada en el contexto de una institución y demostrar
hasta qué punto contribuye al cumplimiento de la misión de esta (Pritchard, 996: 579-580).

Las bibliotecas se han alineado tradicionalmente con la función docente y de apoyo al apren-
dizaje pero nos adentramos en un momento de cambio, al menos parcialmente, de esta tendencia.
Resulta evidente que en una situación competitiva entre universidades en la que la aparición de
rankings y clasificaciones es observada como medida de calidad y prestigio, si estos toman la
investigación como punto de referencia indiscutible para evaluar dicha calidad, esta debe ser un
área clave para que la biblioteca genere valor. El valor de la biblioteca universitaria a través del
apoyo a la investigación ha quedado patente en las aportaciones de Bourg, et al. (2009), MacColl
(2011), Webb, et al. (2007) o Corrall, et al. (2013).

Así la biblioteca universitaria comienza a experimentar una mayor orientación a la investi-
gación que se trasluce en una amplia oferta de prestaciones e incluso en el nacimiento de nuevos
perfiles profesionales vinculados a la gestión de la investigación. Uno de estos servicios que
están adquiriendo relieve es el de la gestión de la identidad digital. Para una universidad contar
con una investigación excelente y con investigadores con reconocimiento y prestigio es funda-
mental. La gestión de la identidad digital será un camino para alcanzar la visibilidad necesaria
que contribuya a ese reconocimiento científico y la biblioteca universitaria tendrá como una de
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sus metas contribuir con este fin. Es preciso puntualizar que el caso de los servicios de la biblio-
teca universitaria orientados a la investigación debe darse un contexto que propicie el adecuado
funcionamiento de estos y que se resume en que dichos servicios, y en particular el servicio de
gestión de la identidad digital, debe conectar con la estrategia institucional frente a la gestión de
la identidad digital y la reputación científica.

La gestión de la identidad digital por parte de la biblioteca universitaria y tal como se ha
definido en el propio concepto de ID requiere de la participación activa del investigador por lo
que es necesario que exista un proceso de sensibilización de los investigadores de la universidad,
sin embargo una vez más, ha de ser la universidad como institución, y no la biblioteca univer-
sitaria de forma aislada, quien desarrolle una campaña de marketing interno para sensibilizar a
los investigadores en materia de la importancia de la visibilidad de la investigación de forma
que se genere una cultura que actúe como telón de fondo del servicio de identidad digital de
la biblioteca. Otra condición necesaria para que los servicios orientados a la investigación de
la biblioteca universitaria sean eficaces será que la universidad desarrolle una estrategia con-
junta y coordinada de todos los servicios relacionados con la investigación creando las sinergias
necesarias para contribuir a la excelencia investigadora de la universidad.

Asistimos así, no solo a un cambio de paradigma en la biblioteca universitaria en términos
de una tendencia hacia ampliar la oferta de servicios de apoyo a la investigación, sino también
porque en este terreno se hace necesario, realmente imprescindible, que la planificación de los
servicios se articule sobre la base de la estrategia institucional y de forma coordinada con otros
servicios afines.
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Resumo

No domínio específico da Ciência da Informação, nesta comunicação apresentamos
o projeto de investigação que incide no estudo da gestão da informação em contexto
universitário particular – a Universidade de Coimbra – encarado na sua amplitude
global. O problema geral da investigação corresponde, na verdade, a um tema com
uma cobertura alargada e abrangente, pelo que importa identificar os seus objetivos
fundamentais: i) Compreender as implicações da visão sistémica no tratamento dos
sistemas de informação das organizações; ii) Analisar e descrever a singularidade
estrutural da UC; iii) Identificar fluxos informacionais e propor ações como instru-
mentos essenciais à Gestão da Informação. A metodologia utilizada compreendeu a
identificação dos componentes estruturais orgânicos que integram a UC e o estudo de
fluxos de informação, de modo a compreendermos onde e como a informação é/foi
produzida. Os resultados do trabalho já realizado apontam para a assunção da pers-
petiva sistémica da gestão da informação, em toda a sua complexidade, no presente
e futuro, de modo a que, por essa via, se alcance a melhoria da eficiência e da eficá-
cia na organização, no armazenamento e posterior recuperação da informação, sem
olvidar a salvaguarda da memória organizacional.
Palavras-chave: ciência da informação; gestão da informação; Universidade de
Coimbra; teoria sistémica; sistema de informação.

Introdução

A ação do homem no mundo é, toda ela, fundadora e modeladora da Informação. A Informa-
ção, enquanto fenómeno humano e social é também suscetível de ser conhecida cientificamente,
pois constitui-se como objeto de uma ciência social – a Ciência da Informação (CI) –; o seu es-
tudo metódico centra-se nas propriedades do objeto/fenómeno e no processo em que o fenómeno
se transforma quando há criação, comunicação e uso da informação (Silva e Ribeiro, 2002).

Partindo da observação empírica das necessidades das organizações, no âmbito da gestão
do sistema de informação (SI), verifica-se que, na prática, só conhecendo em profundidade a
estrutura orgânica e a sua evolução dinâmica, bem como as funções de cada entidade produtora,
é possível compreender como, onde e porque é/foi gerada informação. De igual modo, em resul-
tado do labor diário, constata-se que a inadequada gestão dos fluxos não permite uma utilização
de todos os recursos de informação disponíveis e que as tecnologias, por si só, não são a solução
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para os desafios que resultam da inevitável integração das organizações na Era da Informação e
“Sociedade em Rede em que nós vivemos” (Castells, 2005: 19).

O estudo deste problema corresponde, de facto, a um tema com uma amplitude abrangente,
pelo que importa identificar os objetivos gerais fixados, a saber: i) Compreender as implicações
da visão sistémica no tratamento dos sistemas de informação das organizações; ii) Analisar e
descrever a singularidade estrutural da UC; iii) Identificar fluxos informacionais e propor ações
como instrumentos essenciais à Gestão da Informação.

O projeto de investigação que apresentamos nesta comunicação, com aplicação prática na
UC, entidade complexa com mais de 725 anos de História, procura dar uma perspetiva sistémica
e, por isso, holística, da gestão da informação (e respetivos fluxos), com vista a alcançar a
melhoria da eficiência e da eficácia na sua organização, armazenamento e posterior recuperação,
e, obviamente, a salvaguarda da memória organizacional.

1. Pressupostos teóricos e metodológicos

No momento atual, em que diferentes perspetivas coexistem, é no quadro do novo paradigma
informacional, científico e pós-custodial (Ribeiro, 2001: 295-310) que assumimos a surgimento
da CI, numa evolução natural das disciplinas práticas que a antecederam (Arquivística, Biblio-
teconomia, Documentação), numa perspetiva transdisciplinar que as integra como componentes
aplicadas.

A designação Information Science surgiu em finais da década de cinquenta do século XX
e, na década seguinte, estava definitivamente imposta nos E.U.A; contudo, tal expressão tem as
suas origens mais remotas no conceito da Documentação, concebido e praticado por Paul Otlet
e Henri La Fontaine desde finais do século XIX 1.

Para Harold Borko, no clássico artigo, Information Science – what is it? (Borko, 1968: 3),
a “information science is that discipline that investigates the properties and behavior of infor-
mation, the forces governing the flow of information, and the means of processing information
for optimum accessibility and usability”. Trata-se, como afirma A. M. da Silva, de uma ciência
social trans e interdisciplinar, dotada de um corpo teórico-metodológico próprio, “que investiga
os problemas, temas e casos relacionado com o fenómeno info-comunicacional perceptível e
cognoscível através da confirmação ou não das propriedades inerentes à génese do fluxo, or-
ganização e comportamento informacionais (origem, colecta, organização, armazenamento, re-
cuperação, interpretação, transmissão, transformação e utilização da informação” (Silva, 2006:
140-141).

O objeto científico da CI é a informação social, i. e., criada por instâncias sociais e entendida
como o “conjunto estruturado de representações mentais e emocionais codificadas (signos e
símbolos) e modeladas com/pela interacção social, passíveis de serem registadas num qualquer
suporte material (papel, filme, banda magnética, disco compacto, etc.) e, portanto, comunicadas
de forma assíncrona e multi-direccionada” (Silva e Ribeiro, 2002: 37; Silva, 2006: 25, 150).

1. Sobre as origens e evolução da Ciência da Informação pode consultar-se: Shera, J. H. & Cleveland, D. B.,
1977; Saracevic, T., 1996; Rayward, W. B., 1997; Williams, R. V.; Whitmire, L. e Bradley, C., 1997; Silva e Ribeiro,
2002.
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De acordo com os autores citados, esta definição, de per si, é insuficiente para a caraterização
da informação como objeto; é necessário complementá-la com o enunciado dos atributos que
lhe são inerentes, as propriedades da informação, a que Borko (1968: 3-5) e Le Coadic (1997:
516-523) aludiram, sem chegarem à sua formulação, a saber: estruturação pela ação humana
e social, integração dinâmica, pregnância, quantificação, reprodutividade e transmissibilidade
(Silva e Ribeiro, 2002: 38).

Podemos, pois, considerar, de forma sintética, estes elementos caraterizadores da Informa-
ção, aliados à sua definição, como as bases fundamentais para o discurso científico sobre o que
consideramos ser o objeto de estudo e de trabalho da CI, sendo também crucial a assunção de
um método ajustado às caraterísticas do fenómeno da informação social.

Ainda segundo aqueles autores (Silva e Ribeiro), no campo da CI, a adequação do su-
jeito ao objeto faz-se através do Método de Investigação Quadripolar, concebido para conhe-
cer/interpretar, explicar/gerir informação. Segundo este modelo, proposto por Paul de Bruyne,
Jacques Herman e Marc de Schoutheete (De Bruyne et al., 1974), a investigação científica deve
superar o debate entre quantitativo e qualitativo, e promover a interdisciplinaridade. O refe-
rido método implica uma visão holística e uma dinâmica investigativa em constante avaliação
e apuramento, o que permite a construção de um conhecimento científico. A investigação deve
cumprir-se num projeto e reiniciar-se, corrigir-se e superar-se no seguinte, através da interação e
abertura entre os quatro polos 2 de análise: o da forma (morfológico), o da abordagem operacio-
nal (técnico), o dos princípios (teórico) e o da problematização científica (epistemológico), que
interagem entre si em todas as fases do trabalho.

No campo científico unitário da CI confluem disciplinas aplicadas: a Arquivística, a Bi-
blioteconomia, a Documentação, os Sistemas (Tecnológicos) de Informação, a Organização e
Métodos, e possivelmente a Museologia. A CI interage ativa e proximamente com a interdisci-
plina Ciências da Comunicação (Silva, 2006: 107-109) e com um universo interdisciplinar, rico
e variado, de ciências sociais e humanas, e naturais.

No campo de estudo e intervenção da CI, os referidos ramos aplicacionais desenvolvem-se
em três áreas interligadas: a Gestão da Informação, a Organização e Representação da Infor-
mação (teoria e prática relacionada com a metainformação, como meio de possibilitar a comu-
nicação e o uso) e o Comportamento Informacional (modo de ser/reagir de uma pessoa/grupo,
impelida(o) por necessidades, no que respeita ao fluxo de informação). Como área de estudo
científico dos profissionais da informação e pano de fundo desta investigação, Gestão da In-
formação “significa lidar, administrar, encontrar soluções práticas desde a génese até ao efeito

2. No polo epistemológico dá-se a permanente construção do objeto científico e a delimitação da problemática
de investigação; no polo teórico, o sujeito conhece e relaciona-se com o objeto, formula hipóteses, teorias, leis e
subsequentemente faz a verificação ou refutação do contexto teórico elaborado; no polo técnico, o investigador toma
contacto com a realidade objetivada – através da observação casuística ou de variáveis (recolha de dados histórico-
institucionais, normativos e reguladores; descrição da natureza e funcionamento interno da organização através de
técnicas como o questionário, a entrevista ou registos informáticos, de modo a chegar a um conhecimento do sistema)
e da avaliação retrospectiva e prospectiva (examinar os resultados da observação de modo a conhecer a estrutura de
cada organização ou antecipar situações potenciais no contexto de produção da informação) é possível confirmar ou
infirmar as hipóteses, os conceitos operatórios e as teorias preparadas para cada estudo de caso; no polo morfológico,
formalizam-se os resultados da investigação através da representação do objeto em estudo e da exposição de todo o
processo de pesquisa e análise que permitiu a construção científica em torno dele (Silva e Ribeiro, 2002: 87-90).
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multiplicador do fluxo da informação e compreende um conjunto diversificado de atividades, a
saber: produção, tratamento, registo e guarda, comunicação e uso da informação” (Silva, 2006:
148-149).

Neste vasto domínio científico, a Arquivística ganha um caráter de componente aplicada,
pelo que explicitamos sucintamente a sua evolução e a definição do seu objeto para uma ade-
quada compreensão do estudo de caso.

No confronto entre o paradigma documental, técnico e custodial clássico e o paradigma
informacional, pós-custodial e científico emergente, a Arquivística configura-se como disci-
plina aplicada ou como ramo específico da CI que “estuda os arquivos (sistemas de informação
(semi)fechados) 3, quer na sua estruturação interna e na sua dinâmica própria, quer na interac-
ção com os outros sistemas correlativos que coexistem no contexto envolvente” (Silva et al.,
1999: 214). O arquivo não deve, assim, ser encarado como uma entidade dual, composta por
documentos produzidos organicamente e por instituições ou serviços que recebem, organizam,
conservam e divulgam esses documentos. Pelo contrário, para haver conhecimento arquivístico,
o objeto da arquivística não é a mera soma de fundo (conjunto orgânico de documentos) mais
serviço (instituição ou serviço responsável), mas sim uma unidade integral e aberta ao contexto
dinâmico e histórico que lhe está subjacente, é o arquivo total. Neste contexto, perfilhamos a
definição de arquivo como “um sistema (semi)fechado de informação social materializada em
qualquer tipo de suporte, configurado por dois factores essenciais – a natureza orgânica (estru-
tura) e a natureza funcional (serviço/uso) – a que se associa um terceiro – a memória – imbricado
nos anteriores” (Silva et al., 1999: 214).

Todavia, devemos ter presente que a concepção arquivística tradicional, herdeira da matriz
francesa, e ainda hoje de certo modo dominante, que configura o paradigma histórico-tecnicista,
custodial e patrimonialista, carateriza-se em traços gerais pelos seguintes aspetos 4:

— Existência de arquivos históricos, concebidos para conservar e possibilitar o acesso à do-
cumentação, essencialmente de caráter patrimonial, enquanto fonte para a historiografia;

— Fundamentação teórica assente na noção oitocentista de fundo 5, considerado como o
objeto da disciplina, ou seja, como sinónimo de arquivo;

— Adoção de princípios baseados na evidência e no pragmatismo, como o «princípio do
respeito pelos fundos» ou «princípio da proveniência»;

— Valorização da componente técnica e enfatização da normalização;
— Entendimento do documento como objeto material constitutivo do arquivo.
A partir dos alvores do século XX, a evolução histórica, político-administrativa, cultural,

socioeconómica e tecnológica trouxe mudanças significativas que acentuaram a vertente técnica

3. Segundo a Teoria Geral dos Sistemas (Bertalanffy, 1979; Mella, 1997) pode-se falar em sistemas físicos e
abstratos, em sistemas naturais e artificiais, em sistemas fechados e abertos. Ao procurarmos fazer uma aplicação
desta classificação ao campo específico da informação social, verificamos que esta se estrutura em sistemas híbridos,
logo não é linear a dicotomia entre sistemas fechados e abertos.

4. Para uma perspetiva mais desenvolvida das características do paradigma histórico-tecnicista pode consultar-
se: Ribeiro, 2002: 98-101.

5. Michel Duchein e a moderna escola canadiana procuraram adaptar o conceito a novas realidades e dar-lhe
novos contornos que lhe assegurassem a sobrevivência. Veja-se a este propósito os trabalhos de Duchein (1998) e de
T. Eastwood (1992).
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da Arquivística. O aparecimento de novos suportes, o crescimento exponencial da produção
informacional e das consequentes massas documentais acumuladas, em particular a partir do
período que medeia entre as duas guerras mundiais, intensificaram esta vertente, tendo surgido
paralelamente aos arquivos históricos os arquivos correntes das administrações, onde os gesto-
res, records managers, passam a desenvolver uma atividade profissional pragmática e eficaz na
gestão dos documentos. No pós-guerra, afirmam-se dois conceitos – o de record group (esta-
belecido em 1941, no National Archives de Washington, adaptação americana do princípio da
proveniência que possibilitou uma flexibilidade na organização dos documentos produzidos por
diferentes entidades) e o de records management (intervenção na gestão de documentos na fase
da sua produção e tramitação nos serviços administrativos) (Pinkett, 1981: 219-222).

Após a 2ª Guerra Mundial, a evolução social, económica e tecnológica (Bell, 1977) das úl-
timas décadas transformou a sociedade industrial em Sociedade de Informação (Castells, 2002-
2003), com novos desafios e problemas ainda mais complexos para os profissionais dos arquivos
(Silva et al., 1999: 129-185).

A escola canadiana de Carol Couture e Jean-Yves Rousseau (1998), a perspetiva de Terry
Cook (1992) face a novos critérios para a avaliação da informação, e as investigações conduzidas
por Terry Eastwood, Luciana Duranti (1995) e Heather McNeil (1996), no sentido de validação
e preservação do contexto de produção dos documentos eletrónicos, são exemplos ilustrativos da
mudança que se verifica no quadro da Sociedade de Informação, em Rede (Castells, 2002-2003).

As inovações tecnológicas transformaram, nos últimos quarenta anos, a maneira como se
apreende, se processa, se analisa, se guarda, se recupera e se partilha a informação. Não cabe
no presente artigo explicitar de forma desenvolvida os fundamentos teórico-epistemológicos
que suportam o novo paradigma científico-informacional em que se inscreve a CI (Silva et al.,
1999; Silva e Ribeiro, 2002); porém, em traços gerais, importa apontar os pilares essenciais
que a travejam e lhe dão alicerce: valorização da informação enquanto fenómeno humano e
social, necessidade de compreender e explicitar a informação social através de modelos teórico-
científicos, a assunção da informação (e não do documento) como objeto de trabalho e de estudo,
a adoção do método de investigação quadripolar e a preferência pelo conceito e pensamento
sistémico, como ferramenta interpretativa e de referência para todo e qualquer estudo científico.

Havendo diferentes teorias e modelos que sustentam o modo de ver e pensar o fenómeno/pro-
cesso informacional, assumimos, de entre eles, a nossa preferência pela Teoria Sistémica, pois
consideramos que a visão holística se ajusta bem ao universo complexo da informação (dinâ-
mica, fluída, interativa com o contexto de produção, uso e comunicação), indissociável da com-
plexidade humana e social.

Ora, perfilhando a visão holística e a aplicação da Teoria Sistémica (Bertalanffy, 1979: 36
e seg.; Mella, 1997), em uso nas diversas ciências, tecnologias e domínios da atividade hu-
mana e social, verificamos que, no estudo científico do fenómeno e no processo genético e
desenvolvimento da informação social, se acentua de maneira decisiva o papel do contexto e da
organicidade estrutural, inferindo-se que a informação só poderá ser mais bem compreendida e
conhecida no contexto de sistemas específicos. É, por isso, inevitável que o estudo de qualquer
SI organizacional seja feito tendo sempre em conta os fatores orgânicos e funcionais.
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A nossa visão sistémica do SI da UC (estudo de caso que concretizamos) é transposta da
seguinte forma:

2. Sistema de informação: o caso da Universidade de Coimbra

2.1. Contexto organizacional atual

Desde a criação por D. Dinis, em 1 de março de 1290 6, até aos dias de hoje, a UC conso-
lidou a sua posição e confirmou o seu grande prestígio como instituição de ensino superior. Na
atualidade e nos termos dos respetivos Estatutos em vigor, “é uma instituição de criação, análise
crítica, transmissão e difusão de cultura, de ciência e de tecnologia que, através da investigação,
do ensino e da prestação de serviços à comunidade, contribui para o desenvolvimento económico
e social, para a defesa do ambiente, para a promoção da justiça social e da cidadania esclarecida
e responsável e para a consolidação da soberania assente no conhecimento” 7.

Trata-se de uma Universidade que engloba dezenas de unidades orgânicas e serviços, fisica-
mente descentralizados (dispersa por três polos na cidade de Coimbra e um em Alcobaça, com
cerca de 24.000 alunos), uma estrutura complexa e diversificada 8 – que integra no momento pre-
sente 9, os órgãos de governo da UC 10, dez unidades orgânicas de ensino e investigação 11, duas

6. É no Arquivo da Universidade de Coimbra que encontramos a riquíssima documentação produzida e recebida
pela UC. Este Arquivo integra ainda os fundos do Arquivo Distrital (Decreto n.º 19952, de 27 de junho de 1931).

7. Artigo 2.º dos Estatutos da Universidade de Coimbra, publicados em anexo ao Despacho Normativo n.º
43/2008, de 1 de setembro.

8. Unidades que espelham uma realidade estrutural singular/única: Estádio Universitário, Imprensa da Univer-
sidade (IUC), Teatro Académico Gil Vicente (TAGV), Centro de Documentação 25 de Abril, Colégio das Artes,
Instituto de Investigação Interdisciplinar (III), Tribunal Universitário Judicial Europeu (TUJE).

9. Os organigramas (consult. em 10 Nov. 2015: www.uc.pt/sobrenos/estatutos, www.uc.pt/administracao/missa
o/organograma_administracao) permitem uma melhor compreensão da estrutura orgânica, bem como das respetivas
relações hierárquicas e funcionais, sendo evidente a dimensão e complexidade da atual estrutura organizacional da
UC.

10. O Governo da UC é exercido pelo Conselho Geral, pelo Reitor (equipa reitoral) e pelo Conselho de Gestão.
O Senado é um órgão de natureza consultiva que coadjuva o Reitor na gestão da Universidade.

11. Constituem unidades orgânicas de ensino e investigação: as Faculdades de Letras, de Direito, de Medicina, de
Ciências e Tecnologia, de Farmácia, de Economia, de Psicologia e de Ciências da Educação, de Ciências do Desporto

http://www.uc.pt/sobrenos/estatutos
http://www.uc.pt/administracao/missao/organograma_administracao
http://www.uc.pt/administracao/missao/organograma_administracao
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unidades de investigação 12 e outras unidades, e diversos serviços 13 voltados essencialmente
para o apoio às atividades científicas, pedagógicas, culturais, desportivas, administrativas, soci-
ais e de relação com a comunidade.

Este SI está desde sempre dinamicamente dependente do universo orgânico da Universidade,
com a complexidade que se foi naturalmente gerando, e esta realidade deve ser reconhecida,
numa evolução dinâmica diacrónica, como aquela que serviu e serve de contexto sistémico en-
volvente. Um SI é, portanto, “constituído pelos diferentes tipos de informação registada ou não
externamente ao sujeito” e, “não importa qual o suporte (material e tecnológico), de acordo com
uma estrutura”, a da entidade produtora/receptora, “prolongada pela acção na linha do tempo” 14

(Silva, 2006: 162).
No SI da UC, a permanente interação dos fatores natureza orgânica (estrutura produtora)

e natureza funcional (serviço/uso) é um aspeto fundamental e, como tal, deve ser apreendido
e compreendido, nunca esquecendo que a informação que flui no SI contém a funcionalidade
(existe para ser recuperada) e é moldada pela estrutura que a produz/produziu, sendo essencial
um equilíbrio entre a valorização dos contextos de ação e de produção informacional e o seu uso
e comunicação.

2.2. Resultados e discussão

Para se alcançar o real conhecimento da estrutura orgânica e funcional da UC, bem como da
sua articulação com a informação produzida e recebida, estamos obrigados a levar a cabo um
estudo sólido da respetiva organização ao longo do tempo; só através dele se logrará chegar à
caraterização do SI organizacional na sua globalidade. Consequentemente, a análise diacrónica
da estrutura aliada à identificação e registo da informação produzida/recebida pelos setores orgâ-
nicos geradores de informação, através do arco temporal da sua existência, permitirá integrar os
documentos/informação no seu contexto de produção. Assim, apresentamos de seguida uma sú-
mula dos resultados da investigação, que se encontram explicitados no trabalho já desenvolvido
(Gomes, 2012: 38-74):

— Lista de referências dos diplomas legislativos e textos regulamentares compilados, que
têm regulado a organização e o seu funcionamento;

— Organigramas representativos da evolução diacrónica da estrutura orgânica da UC nos
sécs. XX e XXI;

e Educação Física, o Instituto de Investigação Interdisciplinar (III) e o Colégio das Artes (CA). As unidades orgânicas
têm os seus próprios órgãos de direção e de gestão.

12. O Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde (ICNAS) e o Tribunal Universitário Judicial Europeu
(TUJE).

13. Nomeadamente: Administração, Serviços de Ação Social, Unidades de Extensão Cultural e de Apoio à Forma-
ção (Biblioteca Geral, Arquivo, Imprensa, Centro de Documentação 25 de Abril, TAGV, Museu da Ciência, Estádio
Universitário, Biblioteca das Ciências da Saúde, Jardim Botânico), serviços de apoio direto aos órgãos de governo e
estruturas de caráter temporário, como é o caso dos Projetos Especiais e Observatórios.

14. Não se deve confundir com o sistema tecnológico de informação ou informático, assumido como plata-
forma/infraestrutura tecnológica que sustenta a produção, processamento, armazenamento, transmissão e acesso à
informação que constitui o s.i. propriamente dito (SILVA, 2006: 163).
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— Estudo da evolução orgânica e funcional (1911-2011) 15;
— Estudo da atividade informacional em curso, através da observação, inquérito e recen-

seamento de séries/documentos produzidos/recebidos na/pela Administração 16 da UC
(estrutura de apoio e de suporte à governação da Universidade e à comunidade universi-
tária), que tornou inteligível a produção e o uso da informação.

Neste encadeamento, destacamos para o período dos últimos 30 anos, as diversas altera-
ções orgânico-funcionais, bem como a dimensão e complexidade da atual estrutura organizaci-
onal. Registamos, igualmente, a publicação em 1988 da Lei de Autonomia Universitária (Lei
n.º 108/88, de 24 de setembro), e a consequente descentralização dos serviços administrativos e
académicos da Universidade. Desde 2010 17, verifica-se uma inversão na política de gestão da
UC, materializada no regresso à centralização dos serviços (administrativos, académicos, gestão
financeira e patrimonial, etc.) na Administração, num processo de mudança que determinou a
existência de um conjunto de serviços transversais a toda a Universidade (serviços comuns e
serviços especializados).

Em resultado do trabalho quotidiano na Universidade e da evolução das novas tecnologias,
constata-se uma utilização transversal de plataformas informáticas para desmaterializar os pro-
cessos/tarefas. Consequentemente, todos os sistemas e aplicações de armazenamento de dados
geram e gerem informação, facto que evidencia a premente necessidade de implementar uma
gestão integrada, contínua e global do seu ciclo de vida (produção, organização e representação,
avaliação, armazenamento, acesso e preser-vação), independentemente do suporte em que se
encontre registada (Gomes e Ramos, 2014: 426-427).

No atual contexto, os desafios com que a organização se confronta implicam claramente o
apetrechamento tecnológico; contudo, o enfoque, de forma generalizada, na sua urgência levanta
problemas que redundam em situações de carência diversas, tais como: ausência de identifica-
ção das necessidades de informação; existência de informação redundante, duplicada e dispersa
por vários suportes; falta de normalização na produção (e mesmo antes, no momento de con-

15. Em 1911, ano da instauração do regime republicano em Portugal, foi promulgada a Constituição Universitária
(Decreto de 19 de abril de 1911. Collecção official de legislação portugueza. p. 688-693) e aprovado o Regulamento
das Secretarias Geraes e Thesourarias das Universidades (Decreto de 19 de agosto de 1911. Collecção official de
legislação portugueza. p. 1.630-1.634), diplomas que regulamentam o funcionamento dos serviços administrativos.
O ano 2011, pela sua proximidade, surgiu como fronteira natural ditada pela necessidade de apresentar os resultados
iniciais da investigação; entretanto, o referido estudo foi completado até 2015.

16. Regulamento n.º 423/2009, de 27 de outubro, alterado pelo Despacho n.º 10570/2012, de 6 de agosto, pelo
Despacho n.º 6520/2013, de 20 de maio, pelo Despacho n.º 16419/2013, de 18 de dezembro e pelo Despacho n.º
4760/2014, de 2 de abril; Regulamento n.º 4/2011, 5 de janeiro, alterado pelo Despacho n.º 10571/2012, de 6 de
agosto, pelo Despacho n.º 6521/2013, de 20 de maio, pelo Despacho n.º 16420/2013, de 18 de dezembro e pelo
Despacho n.º 4761/2014, de 2 de abril.

17. Com a publicação, em 2009, do Regulamento da Administração (ver nota anterior), inicia-se no ano seguinte
a implantação de uma nova estrutura, com a criação do Centro de Serviços Comuns (CSC), do Centro de Serviços
Especializados (CSE) e do Gabinete Técnico de Apoio. O CSC exerce as suas atribuições no âmbito da prestação
de serviços de suporte (de natureza institucional) às Unidades e Serviços da UC (gestão académica, financeira, de
recursos humanos, do edificado, segurança e ambiente, de sistemas e infraestruturas de informação e comunicação,
apoio e promoção da investigação, gestão administrativa, económica e financeira de projetos e atividades). O CSE
exerce as suas atribuições no âmbito dos estudos, elaboração de propostas de intervenção transversais à Universidade
e seu planeamento, monitorização e avaliação da sua execução.
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ceção), na organização e na descrição da informação/documentos; inexistência de avaliação da
informação; aumento de custos de manutenção de equipamentos (hardware e software); uso da
informação não direcionado à estratégia da organização. Para evitar estas situações, considera-
mos ser necessária uma abordagem que congregue, “desde a fase de concepção da plataforma
tecnológica até à produção, circulação, avaliação, armazenamento, disponibilização e preserva-
ção da informação, toda a Organização e os seus processos de negócio, integrando tecnologias e
ferramentas, áreas de actuação muitas vezes separadas como a Gestão de Documentos e a Gestão
de Conteúdos (. . . ), envolvendo a participação activa do gestor de informação, integrado numa
equipa multidisciplinar, e pressupondo que entre os recursos organizacionais, sejam eles huma-
nos, materiais ou financeiros, se encontram também os informacionais” (Pinto e Silva, 2005:
4).

Verificamos igualmente que a UC, no decurso da sua missão e no âmbito das suas atribui-
ções e competências, tem vindo a produzir e a acumular um extenso acervo. Face ao crescimento
exponencial da documentação/informação (em formato papel e eletrónico) e perante a inviabili-
dade de tudo conservar, é de capital importância implementar medidas regulares de gestão como
é a avaliação da informação 18. Contudo, mais do que implementar procedimentos técnicos de
avaliação informacional, torna-se fulcral não esquecer a necessária preservação 19 da informação
autêntica e indispensável à gestão organizacional presente e futura.

Como referem Pinto e Silva (2005), o conceito de informação e de sistema de informação
constituem o núcleo duro do modelo operacional SI-AP (Sistema de Informação – Ativa e Per-
manente). O SI organizacional é, por natureza, ativo e permanente, é um sistema com memória;
“a permanente interacção dos factores natureza orgânica (estrutura produtora) e a natureza fun-
cional (serviço/uso) é um aspecto fundamental e, como tal, deve ser apreendido e compreendido,
nunca esquecendo que a informação que flui no sistema de informação da organização contém a
funcionalidade (existe para ser recuperada) e é moldada pela estrutura que a produz, convocando
um efectivo equilíbrio entre a valorização dos contextos de acção e de produção informacional
e o seu uso e comunicação, nas suas diversas manifestações” (Pinto, 2014: 53).

Conclusão

Na UC, desde a década de 90 do século XX, identificamos uma com¬plexificação nas re-
lações hierárquicas (internas e externas), que se tem tra¬duzido numa multiplicidade orgânica
e funcional e, consequentemente, num aumento exponencial da produção de informação aliada
a crescentes dificuldades na sua gestão. O estudo orgânico-funcional como modelo de análise
para fundamentar o conhecimento do SI da organização afigura-se-nos como imprescindível,

18. Para uma visão científica e um desenvolvimento aprofundado desta problemática relevamos os seguintes
trabalhos: Silva e Ribeiro, 2000: 57-113; Ribeiro e Silva, 2004: 7-37.

19. O meio digital e o conhecimento da pluridimensionalidade das unidades informacionais em toda a UC vêm
reforçar a imprescindibilidade da abordagem sistémica da preservação, quer como variável intrínseca à Gestão da
Informação quer nos processos de gestão do SI da UC. Ressalta ainda de forma evidente a necessidade urgente de
tomar medidas de fundo quanto à gestão e preservação da informação (Pinto, 2014: 38-39, 47-51) que integra o
referido SI, recurso essencial para a gestão estratégica, tática e operacional, bem como prospetiva da instituição
universitária.
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pois, para que exista uma correta compreensão das alterações da estrutura e das funções que
geraram/geram a informação, ao longo do tempo, é necessário fazer uma análise/avaliação re-
trospetiva e diacrónica (Gomes, 2012).

A perspetiva sistémica que sustentou o estudo realizado, a abordagem holística que presidiu
ao seu desenvolvimento e a análise de resultados permitem mencionar necessidades urgentes e
inadiáveis da organização, sendo de destacar quão indispensável é: Conceber e gerir um SI “que
integre a informação produzida, recebida e acumulada, independentemente do suporte de registo
e tipologia”; Definir e implementar, rapidamente, procedimentos de gestão da informação que
acompanhem todo o seu ciclo; “Garantir o uso da informação digital a médio e longo prazo, sem
esquecer que os documentos digitalizados ou nado-digitais são apenas acessíveis através de um
sistema intermediário (hardware e software)”; Definir políticas e concretizar ações que visem a
preservação da informação no longo prazo e que deverão acompanhar todo o seu ciclo de vida e
de gestão (Gomes e Ramos: 2014: 427; Pinto: 2013, 2014).

É nossa convicção que as organizações devem apostar cada vez mais em políticas de gestão
integrada da informação produzida/recebida, ou seja, de gestão sistémica e contínua de todo o
ciclo do processo informacional (Gomes, Marques, e Ramos: 2013). Pensar apenas na acu-
mulação e armazenamento de informação sem critérios objetivos, sem se pensar no futuro, não
permite racionalizar nem potenciar meios e recursos que proporcionem o acesso de modo mais
imediato à informação, quer na sua fase ativa, por parte dos serviços e seus clientes, quer na sua
fase definitiva, por parte de investigadores e cidadãos em geral.

A visão redutora da gestão da informação, em contexto orgânico institucional (por oposição
à gestão do SI – uno e indivisível –, gerado pela estrutura organizacional e sustentado por uma
eficaz plataforma tecnológica), traz consequências profundamente negativas para o aproveita-
mento cabal dos recursos de informação disponíveis, seja como elemento probatório, seja como
fundamento para a tomada de decisão, seja, finalmente, para a construção do conhecimento.
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Resumo

Estudou-se as relações interdisciplinares entre a Ciência da Informação e a Ciência
da Comunicação, por meio do uso de métodos bibliométricos e cientométricos, es-
pecialmente com análises de coocorrência e cocitação. Buscou-se dados das teses
de programas brasileiros de pós-graduação mais conceituados, segundo a Capes, das
áreas de Ciência da Informação e de Ciência da Comunicação. Foram analisadas
40 teses de quatro programas de pós-graduação (dez de cada programa). Analisou-
se titulação da banca e as referências citadas, com intuito de identificar conexões e,
consequentemente, compreender possíveis relações interdisciplinares entre as duas
áreas. Conclui-se que as relações quanto à análise de cocitação são, relativamente,
fortes entre as áreas; quanto à coocorrência das formações dos membros das bancas,
observou-se que as relações são fortes, porém, mais de interesse da área de Ciên-
cia da Informação do que da Ciência da Comunicação. Verificou-se que, de uma
maneira geral, existe mais abertura da Ciência da Informação para a interdisciplina-
ridade quando comparado com a área de Ciência da Comunicação.
Palavras-chave: interdisciplinaridade; ciência da informação; ciência da comunica-
ção; bibliometria; cientometria.

1. Introdução

A ciência nasceu na Grécia, mas seu apogeu se deu a partir do século XVII com Descartes
e Galileu. Desse momento adiante, a ciência e a técnica científica são consideradas os mais
importantes processos de intelectualização e racionalização. As evoluções e mudanças desde o
seu nascimento, para Weber, tirou o coração do cientista, ou seja, seu lado humano. Destaca-se,
para o autor, o processo de especialização, o qual gerou a perda do sentido do profético e do
sagrado e um grande vazio nas pessoas, bem como, a substituição da cosmovisão da tradição
cultural. (Weber, 2006).

Esse desenvolvimento da especialização da ciência, sem limites, passou a ser questionado
no século XX, com movimentos a favor da interdisciplinaridade. Questiona-se a capacidade da
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ciência, excessivamente, especializada para lidar com os problemas complexos que persistiam,
tais como a fome em um mundo abundante, a origem da vida, a natureza dos símbolos etc. Diante
disso, a interdisciplinaridade propõe uma nova forma para constituição da ciência, ou seja, ela
“corresponde a uma nova etapa do desenvolvimento do conhecimento científico”. (Japiassu &
Marcondes, 2006: 150)

Nessa nova etapa, surgem as chamadas ciências pós Segunda Guerra Mundial, reconheci-
das pelo seu caráter de relacionamento com outras ciências através do compartilhamento de
conceitos, metodologias, técnicas, teorias, etc. A Ciência da Informação (CI) e a Ciência da
Comunicação (CC) surgem nesse contexto, que requereu a articulação de saberes e campos para
lidar com a excessiva produção da informação e com os processos comunicativos na sociedade.

Nesse contexto, após a Segunda Guerra Mundial emergem as ciências que não se classi-
ficam, facilmente, como disciplinares. Pombo (2004) afirma o aparecimento de três grandes
novos tipos de formações disciplinares: a) ciências de fronteiras; b) interdisciplinas; e c) inter-
ciências. As interdisciplinas são novas disciplinas que surgem do cruzamento das disciplinas
científicas com o campo industrial e organizacional, como por exemplo, relações internacionais
e organizacionais, sociologia das organizações, psicologia industrial etc. Assim, acredita-se que
a CI e a CC são exemplos dessa conversa entre campos científicos, industriais e organizacionais
e que as mesmas mantêm fortes relações entre si.

Apesar da complexidade e de críticas à definição e conceituação do que é interdisciplinari-
dade, depreende-se que a interdisciplinaridade pode ser conceituada como uma ação recíproca
de relações disciplinares, tanto para a prática de aprendizagem quanto para a organização de
uma classe, disciplina, matéria ou saber que visa uma um resultado qualitativo.

Apesar de haver certa aceitação entre teóricos (Martín-Barbero, 2009; Le Coadic, 1996;
Pinheiro, 1998; Santos & Rodrigues, 2013; Saracevic, 1996; Silva, 2006) que a CI e a CC esta-
belecem relações interdisciplinares entre elas, e/ou com outras ciências, são poucos os estudos
empíricos que buscam compreender essa dinâmica. Compreender essas relações tem sido um
desafio necessário para gerar insumos na direção de fortalecer e promover contribuições entre
essas duas áreas, que têm históricas contribuições entre si.

A concepção dessas duas ciências, na literatura, demonstra-se, eminentemente, interdisci-
plinar. Para Martino (2006), isso é percebido que a Comunicação passa a ser vista como uma
ciência interdisciplinar a partir dos anos de 1980. Já na CI, a concepção de ciência interdisci-
plinar foi percebida desde sua conceituação com Borko, em 1968. Alguns autores defendem
a existência de relações interdisciplinares entre essas duas áreas, sendo complexa a separação
total entre os conceitos de informação. Neste sentido, Araújo (2011: 55) destaca que “essa re-
lação parece confluir num sentimento misto de amor e ódio, uma vez que, sendo campos afins,
há a dificuldade de diferenciá-los, o que pode acarretar, ao mesmo tempo, pontos positivos e
negativos.”

Esta empreitada científica teve como objetivo analisar relações interdisciplinares entre a CI
e a CC, no Brasil, com o uso dos métodos bibliométricos e cientométricos, sobretudo baseado
nas técnicas de análise de coocorrência e cocitação. No entanto, foi necessário, para melhor
compreensão desse fenômeno, discutir, a partir de um viés teórico, a interdisciplinaridade e suas
características.



i
i

i
i

i
i

i
i

38 João de Melo Maricato & Filipe Reis

2. Metodologia

Os tipos de análise e questões considerados importantes, nesta pesquisa, para investigar
indícios de relações interdisciplinares entre as áreas de Ciência da Informação e de Ciência da
Comunicação, foram:

— Coocorrência de citações: Existe coocorrência de citações nas teses da área de Ciência
da Informação e Ciência da Comunicação? Quais são os autores cocitados pelas áreas
de Ciência da Informação e Ciência da Comunicação? Qual é o nível de relação entre
essas áreas, a partir da análise de cocitações?

— Coocorrência quanto à formação dos membros da banca: Existe mobilidade de pesqui-
sadores de diferentes áreas nas bancas das áreas de Ciência da Informação e Ciência da
Comunicação? Os pesquisadores da área de Ciência da Informação participam de bancas
na área de Ciência da Comunicação e vice-versa? Em que medida essas relações podem
ser identificadas?

As fontes de dados da pesquisa empírica foram as teses de programas de pós-graduação em
CI e CC com as maiores notas na avaliação da Capes e com as teses disponibilizadas de maneira
atualizada eletronicamente. Com base nesse critério, os programas selecionados foram, em CI:
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Estadual Paulista (Unesp); em
CC: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(Unisinos).

Após selecionar os programas de pós-graduação das duas áreas, delimitou-se a análise das
últimas dez teses depositadas nas bases das instituições de cada programa de pós-graduação
escolhido. Sendo assim, foram baixadas 40 teses para análise (dez de cada programa de pós-
graduação). Como existe quantidade variável de teses defendidas nos programas, a seleção
possui assimetria nas datas de publicação. Assim, as últimas dez teses disponibilizadas pelos
programas de pós-graduação pesquisados são do período entre 2009 e 2014 na Ciência da Co-
municação e entre 2013 e 2014 na Ciência da Informação.

Com o download das teses, primeiramente, foram levantados dados de autores citados na
lista de referência de cada uma das 40 teses. Ressalva-se que não foi considerado autor enti-
dade (associações, empresas, instituições, eventos etc), autoria desconhecida, outros tipos de
responsabilidades (tradutor, prefaciador e ilustrador) e órgão governamental. A única exceção,
considerada para as análises, foi a autoria Brasil.

Em seguida, foram identificados os nomes dos pesquisadores que participaram das bancas,
incluindo o(a) orientador(a) de cada uma das 40 teses. Posteriormente, foi identificada a titulação
em nível de graduação, mestrado e doutorado desses na plataforma do Lattes do CNPq (2015).
Nessa etapa, para identificar a banca, utilizaram-se as informações da folha de aprovação da
tese.

Após o levantamento das titulações em nível de graduação, mestrado e doutorado das bancas,
realizaram-se pequenas padronizações de alguns termos que representavam formações aproxi-
madas, mas eram nomeados de forma diferente. No entanto, salienta-se que essa tarefa não é
trivial e não pode ser realizada de maneira exaustiva, visto que existem titulações muito difí-
ceis de serem categorizadas. Alguns exemplos disso são as titulações: “Filosofia e educação”,
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“Engenharia de sistemas e comunicação”, “Ciência da Informação e da Comunicação”, “Comu-
nicação e Semiótica” e “Sociologia e Política”.

Após esse processo, os dados foram padronizados, refinados, houve cruzamentos e constru-
ção de tabelas para subsidiar as análises. Os softwares utilizados foram o Microsoft Excel e o
Ucinet. A fig. 1 clarifica o processo de levantamento, extração e análise dos dados para esta
pesquisa.

Processo de levantamento, extração e análise dos dados das teses das áreas de CI e CC
Fonte: dados da pesquisa

Acredita-se que a partir do corpus selecionado (20 teses de CI e 20 teses CC) é o suficiente
para proporcionar uma análise reflexiva sobre as relações interdisciplinares entre as duas áreas.
No entanto, sabe-se que se fossem utilizados dados de outros programas de pós-graduação, os
resultados poderiam ser um tanto quanto diferentes.

3. Resultados e discussões

Antes de mostrar as relações entre as ciências analisadas são apresentados, brevemente, os
dados que caracterizam a CI e CC individualmente.

Inicia-se, apresentando na tab. 1, os 20 autores mais citados na área de Ciência da Informa-
ção nas 20 teses analisadas. Observa-se que se trata de um grupo, relativamente, predominante
que pode ser considerado, até certo ponto, um núcleo de autores, visto que juntos receberam
12% de todas as citações. Percebeu-se, porém, que a CI citou 1069 autores, mas, desse total,
apenas 261 chegaram a ter mais de uma citação.
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Tabela 1. Os 20 autores mais citados nas teses defendidas nos programas de Ciência da Informação

Fonte: dados da pesquisa

Já a tab. 2 apresenta os 20 autores mais citados nas teses da área de CC. Percebe-se que a
quantidade global de citações é menor na CC (1337) quando comparada com a CI (1751). A
quantidade de citações pelo grupo dos 20 autores mais citados é parecida, mas a importância
relativa desse grupo de pesquisadores na CC é mais importante que na CI. Em outras palavras, a
CC concentra suas citações em um número menor de autores. A partir desses dados, constata-se
que a dinâmica de produção do conhecimento dessas duas áreas é diferente e, em certa medida,
já existem indícios de que a área de CI é mais interdisciplinar quando comparada com a de CC.
Entretanto, a CC se assemelha com a CI, em relação ao grupo de autores com menos de duas
citações. Ou seja, a maioria dos autores identificados foi citada apenas 1 vez nessas teses, de
maneira semelhante que a CI, ou seja, percebeu-se que a CC citou 884 autores, mas desse total
somente 189 chegaram a ter mais de uma citação.
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Tabela 2. Os 20 autores mais citados nas teses da área de Ciência da Comunicação

Fonte: dados da pesquisa

Pode-se observar, com esses dados preliminares, que existem afinidades ou relações entre a
CI e a CC, visto que já se pode constatar que autores citados na CI também foram citados na CC.
Provavelmente, as duas áreas buscam fundamentos em fontes bastante parecidas para construir
suas pesquisas. Apenas para exemplificar, destaca-se que o pesquisador José Luiz Braga é o
pesquisador mais citado em ambas as áreas (26 vezes citados na CI e 21 na CC).

A fim de aprofundar o estudo das relações entre a CC e a CI, foi realizada a análise de
cocitação com o Ucinet, representada, graficamente, na fig. 2. Ela ilustra, ao centro, os 198
autores que foram cocitados (citados tanto pela CC quanto pela CI) e o total de 1170 cocitações
(citações recebidas por esse conjunto de autores). Salienta-se que o universo é de 884 autores e
1137 citações em CC (aglomerado à esquerda) e 1069 autores e 1751 citações em CI (aglome-
rado à direita). Assim, o total de autores citados pelas áreas foi de 1716, os quais receberam o
total de 3088 citações. A partir desse conjunto de dados, destaca-se que 12% dos autores foram
cocitados e a quantidade de cocitações dos trabalhos desses autores corresponde a 38%.
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Figura 2. Autores citados nas teses das áreas de CI (direita),
nas teses de CC (esquerda) e cocitados pelas áreas (ao centro)

Fonte: dados da pesquisa

Esses resultados são muito expressivos, pois evidenciam que existem importantes relações,
que podem ser consideradas interdisciplinaridades, entre a CI e a CC. Observa-se, também, que
existem evidências de que em teses essas relações são mais perceptíveis quando comparadas com
artigos científicos. Em uma pesquisa realizada com dados de citação de revistas científicas nas
áreas de CC e CI, Maricato e Reis (2014) identificaram uma relação quantitativamente menor,
ou seja, uma relação entre as duas áreas de apenas 1% dos autores cocitados e 4% de cocitações
destes. Portanto, pode-se inferir que a pesquisa apresentada em forma de artigo científico, pro-
vavelmente pela sua forte objetividade, deixa transparecer menos relação interdisciplinar do que
em outros tipos de pesquisas, tais como teses e dissertações.

Os resultados parecem relevantes e indicam relações interdisciplinares interessantes entre as
áreas, possibilitando melhor compreensão do fenômeno e propiciando uma melhor construção
de ambas. Januário (2010) afirma que “a relação interdisciplinar entre a CI e a CC tem sido cada
vez mais estudada dentro de suas áreas de modo a, entre outros aspectos, aproximá-las através
das suas particularidades e semelhanças.” (Januário, 2010: 162)

Para uma melhor compreensão dessa dinâmica, apresenta-se na tab. 3 os autores mais coci-
tados (que receberam no mínimo dez citações). É interessante observar que esse conjunto de 35
autores receberam 47% do total de cocitações (18% das citações de todo o universo). Portanto,
esses dados apresentam um conjunto de autores, extremamente, relevantes para se conhecer os
autores que favorecem o diálogo entre as áreas de CC e CI.

Destaca-se, porém, que existem assimetrias na distribuição de citações entre as áreas. Na
tab. 3, pode-se perceber, por exemplo, que os autores Braga, Barbero, Castells, Maldonad e
Cogo têm, relativamente, uma média de citação similar entre as áreas de CC e CI. Já os autores
Quéré, Bourdieu e Verón apresentam uma quantidade citação acentuada para a CC. Por outro
lado, os autores Fausto Neto e França foram mais citados pela CI.
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Tabela 3. Lista dos autores mais cocitados (no mínimo dez citações) nas teses das áreas de CI e CC com
alguns termos que remetem às temáticas de pesquisa
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Fonte: dados da pesquisa

Evidencia-se na tab. 3, pelos assuntos de pesquisa dos autores cocitados, que os assuntos e
autores da área da CC são predominantes, em relação aos assuntos e autores da área de CI. Além
disso, é nítida a busca de autores das ciências humanas e sociais, não havendo, entre os mais
citados, autores das áreas de exatas ou biológicas.

A partir da tab. 3, pode-se defender a tese de que há maior abertura da CI em relação às outras
áreas, inclusive com a CC, podendo, portanto, ser considerado um campo mais interdisciplinar
(do que a CC). Isso fica ainda mais evidente quando se analisa a fig. 3, que apresenta a relação
entre a CI e a CC por meio das titulações do orientador e componentes da banca. Entende-se
que a dinâmica apresentada pode ser utilizada para afirmar que as relações interdisciplinares são
maiores na CI do que na CC.

Na fig. 3, apresenta-se quadrados em azul, que representam as teses das áreas de CI e
CC e círculos em vermelho representam as titulações de graduação, mestrado e doutorado dos
membros da banca. A área de CI está disposta à esquerda e a CC à direita. Observa-se, ao
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centro, as titulações que coocorrem, ou seja, as formações em que há mobilidade ou interação
de pesquisadores entre as duas áreas, quer seja na formação do orientador ou de um dos membros
das bancas (quer seja em nível de graduação, mestrado e doutorado).

Ressalta-se que as cinco titulações mais recorrentes na área de CC foram: Ciência da Infor-
mação (43; 24%); Biblioteconomia (17; 10%); Ciências da computação (16; 9%); Sociologia
(16; 9%); e Comunicação (13; 7%). Essas cinco titulações mais recorrentes na CI, representam
105 (60%) ocorrências de um total de 176.

Na CC, as cinco titulações com maior representatividade foram: Comunicação (44; 42%);
Letras (19; 18%); Literatura (07; 7%) e Sociologia (6; 6%); e Comunicação e Semiótica (5; 5%).
Esse conjunto das cinco titulações que mais ocorrem na CC, totalizam 81 (78%) ocorrências, de
um total de 104. Constata-se, com esses dados, que a CI possui um conjunto de áreas com as
quais mantém relações mais pulverizadas quando comparada com a CC. Apesar dessa constata-
ção, os dados demonstram algumas das principais relações mantidas pelas duas áreas a partir da
formação dos membros das bancas.

Figura 3. Relação entre as titulações (graduação, mestrado e doutorado)
dos participantes das bancas de avaliação das teses de CI e de CC.

Fonte: Dados da pesquisa

Constata-se, na fig. 3, uma maior abertura das bancas de CI para participantes com forma-
ções diferentes em relação às bancas da CC. Essa abertura da CI chega, inclusive, às áreas exatas
com as engenharias (civil, mecânica, química, ambiental, elétrica, de produção e de sistemas e
comunicação) e informática. Comportamento diferente ao da CC, que da área de exatas remeteu
a apenas duas formações de membros das bancas, no caso, na área de engenharia civil.

Ao centro da fig. 3, é possível observar as coocorrências, ou pontos de confluência entre
as áreas de CI e CC. Um fato interessante foi constatar que as bancas da CI estão abertas para
participantes com formação em comunicação (13 ocorrências de formação nas bancas da área de
CI), mas o contrário não aconteceu, ou seja, não houve nenhum titulado na área de CI que tenha
participado de bancas da área de CC. Cabe aqui frisar que a interdisciplinaridade se diferencia
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pela intensidade de trocas que realizam entre especialistas, disciplinas e no interior do projeto
específico de pesquisa. Sendo assim, a partir da fig. 3 é possível afirmar que a CI possui maior
nível de interdisciplinaridade quando comparado com a CC. A CI, além de mostrar um interesse
de certas formações para a CI, também apresenta maior interação com especialistas de outras
áreas.

4. Conclusões

Os resultados desta pesquisa não vêm esgotar o assunto, pelo contrário, eles trazem vários
questionamentos. É sabido que o objeto de estudo da CI é a informação, algo que “na comple-
xidade de categoria abstrata, é de difícil apreensão.” (Pinheiro, 1999: 155). Da mesma forma,
entende-se que o objeto comunicação também pode ser enquadrado nessa categoria abstrata e de
difícil apreensão.

Ficou evidente neste trabalho que interdisciplinaridade quebra o paradigma da ciência mo-
derna, a qual busca incansavelmente a especialização. A interdisciplinaridade apresenta-se como
possibilidade de trabalhar o conhecimento para soluções de problemas complexos da contempo-
raneidade. Esse pensamento fez surgir as ciências interdisciplinares.

Esta pesquisa evidenciou que a CI estabelece com a CC uma relação interdisciplinar, em
maior ou menor grau. Portanto, através da análise de coocorrência e cocitação identificaram-se
algumas características semelhantes e relações entre elas. Destaca-se que, sobretudo, a recor-
rência de autores mais citados pelos dois campos, cujo percentual é relativamente alto (12% dos
autores foram cocitados e a quantidade de cocitações dos trabalhos desses autores corresponde
a 38%).

No entanto, as relações entre as formações entre as áreas da CI e CC ainda são, relativamente,
tímidas e a CI parece mais aberta a essa relação do que a CC. Na verdade, a partir das análises
das formações dos membros das bancas, constata-se que a CI apresenta-se mais aberta a relações
interdisciplinares de uma maneira geral. Apesar da importância relativa das participações de
titulados na área de CC nas bancas de CI, outras áreas, como a Ciência da Computação, possuem
maior predominância.

Destaca-se o fato de que as bancas de CI contam com sujeitos com titulação em Comu-
nicação, mas não ocorre o contrário na CC. Questionam-se quais fatores levam esse resultado.
Seriam as diferenças entre os assuntos pesquisados? Estaria relacionado com a quantidade maior
de titulados na área de CC, com relação à CI, no Brasil, que influenciou essa dinâmica?

Entende-se que o crescimento de relações interdisciplinares podem trazer para essas duas
áreas “o enriquecimento recíproco através da interação mútua, ou até mesmo do confronto de
teorias e métodos.” Entretanto, devido aos desafios, ressalta-se que “não se devem subestimar
os obstáculos existentes para a realização da ação interdisciplinar.” (Santos e Rodrigues, 2013:
347)

Acredita-se que esta pesquisa traga subsídios para uma reflexão inicial aos pesquisadores da
CI e da CC no sentido de repensarem as contribuições mútuas que essas duas disciplinas podem
estabelecer para que haja um ganho mútuo, podendo construir agendas conjuntas de atividades
para atender os problemas complexos da atualidade.
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Por fim, incentiva-se a realização de novos estudos sobre interdisciplinaridade, com intuito
melhor compreender a estruturação dos campos científicos, com vistas a fortalecer as áreas en-
volvidas nesses processos interdisciplinares. Com a dificuldade de consenso quanto a concei-
tuação do que pode ser entendido como interdisciplinaridade, reconhece-se a dificuldade de se
medir o fenômeno, no entanto, defende-se a ampliação do uso dos métodos bibliométricos e
cientométricos para melhor compreendê-lo, sobretudo em virtude da possibilidade de mensura-
ção quantitativa, propiciando a comparação com outros contextos e disciplinas e a construção de
séries históricas.
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Resumo

O objetivo principal deste trabalho é o de analisar o valor da informação e da sua
comunicação em função da sua capacidade/utilidade para gerar conhecimento e para
aumentar a felicidade do ser humano. Começa-se por uma análise de natureza eti-
mológica e concetual e desenvolve-se uma reflexão epistemológica sobre o posicio-
namento futuro das Ciências da Informação e da Comunicação. A partir da revisão
dos termos/conceitos de informação/comunicação/ conhecimento, pretende-se con-
tribuir para a criação de uma linguagem unívoca que assegure o desenvolvimento de
duas áreas científicas em crescimento e consolidação. Desenvolve-se uma aborda-
gem científica do social e do humano, que desloca o foco da análise das vantagens e
das desvantagens da Sociedade da Informação, para se debruçar sobre o impacto do
seu uso, reutilização e transformação – conhecimento (o estado de estar informado,
o outcome principal do uso da informação) –. Nesta perspetiva, conclui-se sobre a
necessidade de “globalizar” o conhecimento com o intuito de combater os crescentes
fenómenos sociais da iliteracia, da ignorância e da infoexclusão.
Palavras-chave: teoria e critica da sociedade da informação; informação; comunica-
ção; conhecimento; ciência da informação; ciência da comunicação.

Introdução

Iniciamos este trabalho com uma citação do filósofo uruguaio Rafael Capurro (2012:1), a
qual reflete uma visão peculiar sobre o futuro da Sociedade dos ‘nativos digitais’: “Who are
we at the beginning of the 21st century? We are a globalized humanity driven by science and
technology no less than a tribalized humanity cannibalized by all kinds of conflicts and wars
based on oil, religion, and mutual exploitation”.

A visão da Sociedade da Informação (SI), ameaçadora para uns e fascinante para outros
tantos, conduz-nos a uma reflexão sobre o presente que estamos a construir e sobre os seus
efeitos para as gerações vindouras.

A Sociedade em que vivemos, à qual muitos chamam SI ou Sociedade em Rede (Castells,
2003) e outros Sociedade do Conhecimento (SC) (Hargreaves, 2003) ou Sociedade da Apren-
dizagem (Pozo, 2004), não é mais do que uma evolução natural da satisfação das necessidades
materiais da Sociedade Industrial para a satisfação de um novo tipo de necessidades, muitas
delas desconhecidas, porque do domínio do inconsciente, assentes em critérios de natureza ima-
terial e espiritual e que contêm a fórmula e a essência do desenvolvimento, do bem-estar e da
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felicidade no século XXI. Mais do que um recurso, a informação constitui uma fonte inesgo-
tável de saber, de conhecimento, o qual é, atualmente, apanágio de uma elite de privilegiados,
de uma minoria de cidadãos que transformam a sua vida e a das suas comunidades em ilhas de
excelência individual e coletiva.

Assim, desinformar pode ser visto como um projeto de grupos que dominam o poder pú-
blico e privado e que, em lugar de promoverem o conhecimento e a emancipação dos cidadãos,
pretendem “entupir-nos” com volumes exarcebados de informação, com o intuito de que não
a saibamos manejar, ou então que nos conduza ao lado mais perverso deste fenómeno que é a
iliteracia, a ignorância e a “colonização”.

Nesta perspetiva, a informação é um fenómeno global da sociedade atual, enquanto o co-
nhecimento, pelo contrário, assume-se, cada vez mais como uma fonte ou fenómeno local, de
dimensões geográficas, culturais, políticas, económicas e sociais cada vez mais circunscritas e
condicionadas pelo fenómeno da aprendizagem.

Contrariamente ao anunciado por A. Touraine, D. Bell, M. Castells e outros, consideramos,
tal como U. Eco, H. Schiller, J. Habermas, A. Giddens, que a sociedade resultante da chamada
‘nova economia’ ou sociedade pós industrial, ou SI, ou sociedade em rede, resultou num au-
mento da infoexclusão, do aprofundamento das desigualdades sociais e numa polarização entre
nações ricas e nações pobres.

Ao longo da investigação, constatámos a confusão existente entre conceitos e termos. O ci-
dadão comum e os meios de comunicação social passaram a utilizar no seu universo vocabular,
de uma forma imprecisa, o termo SI para designar as transformações da sociedade contemporâ-
nea.

Ora, consideramos determinante a criação de uma linguagem unívoca que assegure o desen-
volvimento de duas áreas científicas em crescimento e consolidação – as Ciências da Informação
e da Comunicação, e é isso que de imediato tentaremos clarificar.

1. Etimologia e conceitos

De acordo com José Pedro Machado (JPM 1967: 1289), informação, do lat. “informationem,
consiste num desenho, esboço; ideia, concepção; representação de uma ideia pela imagem de
uma palavra; explicação de uma palavra, do sentido de uma palavra pela sua etimologia”.

No Dicionário Houaiss (2003: 2094), informação tem uma multiplicidade de significados:
“é a acção de formar, de fazer, fabricação; esboço, desenho, plano; ideia, conceção; forma-
ção, forma; acto ou efeito de informar (-se); comunicação ou recepção de um conhecimento ou
juízo; o conhecimento obtido por meio de investigação ou instrução; esclarecimento, explica-
ção, indicação, comunicação, informe; conjunto de actividades que têm por objectivo a colecta, o
tratamento e a difusão de notícias junto ao público; acontecimento ou facto de interesse geral tor-
nado do conhecimento público ao ser divulgado pelos meios de comunicação; notícia; conjunto
de conhecimentos reunidos sobre determinado assunto; informe escrito, relatório; interpretação
ou significado de dados; produto do processamento de dados”.

Do ponto de vista concetual, Buckland (1991: 351 e 355-356) inicia a sua investigação
estabelecendo três aceções para este conceito e releva o caráter tangível da informação, tratando-
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a ‘como uma coisa’, ‘como conhecimento’ e ‘como um processo’, propondo a primeira como a
noção de informação pertinente à Ciência da Informação (CI). “A coisa, ou objeto de informação
deve ser identificada pelas pessoas que necessitam de ser informadas, deve ser uma evidência”.
Assim, a informação como conhecimento tem um caráter intangível, pois ninguém lhe pode
tocar ou medi-la e para ser comunicada tem de ser representada através de uma forma física.

Para Le Coadic (1996: 1,5 e 27), “a informação é um conhecimento inscrito (gravado) sob
a forma escrita (impressa ou numérica), oral ou audiovisual . . . Vende-se cada vez mais e em
grande quantidade. . . .pois é o sangue da Ciência da Informação”.

Para Wilden (2001:11), o conceito de informação alarga-se a dois sentidos específicos:
— “um primeiro sentido é estritamente técnico ou tecnológico, cingindo informação a uma

quantidade mensurável em bit (binary digit), . . . consiste na mensagem susceptível de
ser tratada pelos meios informáticos e o conteúdo dessa mensagem; é a interpretação ou
significado dos dados; e é o produto do processamento dos dados”.

— um segundo sentido, mais humanista, que considera “a informação como um conjunto
estruturado de representações mentais codificadas (símbolos significantes), socialmente
contextualizadas e passíveis de serem registadas num qualquer suporte material . . . e,
portanto, comunicadas de forma assíncrona e multidireccionada com o outro” (Silva e
Ribeiro, 2002: 37-38).

A dificuldade em definir este conceito leva-nos a concordar com Silva (2005: 28), quando
este afirma que “se não soubermos o que é a informação a CI não passará nunca de um mero
equívoco académico e de um artifício corporativo”.

O termo Comunicação, do latim communicationem, é definido por JPM (1967: 670), como
“acto, efeito ou meio de comunicar; participação, informação que se faz a alguém ou a alguma
entidade; entrega momentânea, posse passageira dalguma coisa para leitura, estudo, exame, para
tomar conhecimento dela, etc.; o meio pelo qual as coisas se comunicam; ponto de passagem;
lugar de onde se passa dum ponto para o outro”.

No Dicionário Houaiss (2003: 1013), comunicação também tem uma multiplicidade de de-
finições: “acção de comunicar, de partilhar, de dividir; acto ou efeito de comunicar (-se); acção
de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta; é o
processo que envolve a transmissão e a recepção de mensagens entre uma fonte emissora e um
destinatário receptor, no qual as informações, transmitidas por intermédio de recursos físicos
(fala, audição, visão, etc.) ou de aparelhos e dispositivos técnicos, são codificados na fonte e
descodificadas no destino com o uso de sistemas convencionados de signos ou símbolos sono-
ros, escritos, iconográficos, gestuais, etc.; actividade profissional relacionada com o estudo ou
com a aplicação desses conhecimentos, técnicas e procedimentos; comunicado esclarecedor; es-
clarecimento; exposição; acto de conversar; conversação; colóquio; carta, nota ou qualquer outra
informação transmitida por escrito; comunicado; exposição, oral ou escrita, sobre determinado
tema de teor científico, administrativo, político, jornalístico, religioso, etc.; participação oral ou
escrita; aviso”.

Assim, parece-nos que estes dois conceitos estão, direta e indiretamente, relacionados, pois
a informação em abstrato, registada ou não em qualquer tipo de suporte, consiste num conjunto
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infinito de ideias, de emoções, de experiências que só tem sentido ou valor se for modelada pelo
ser humano, se lhe for dada uma determinada forma ou representação.

Pelo exposto, podemos inferir que a Informação que é comunicada, e independentemente
do meio utilizado, só é efetivamente um agente transformador se for apreendida e descodifi-
cada. Isto implica um processo contínuo de aprendizagem, pois, ainda que a informação possa
existir sem ser comunicada e o fenómeno inverso não possa ocorrer, parece existir uma liga-
ção intrínseca de causa e efeito no fenómeno de natureza infocomunicacional (informação +
comunicação).

O conhecimento é, a nosso ver, o conceito mais difícil de definir e de concetualizar, dado
que remete, de imediato para a forma verbal que está na sua génese – conhecer. Citando Freire,
Gadotti (2005: 46) afirma que “conhecer é construir categorias de pensamento, é «ler o mundo
e transformá-lo»”. Não é possível construir categorias de pensamento como se elas existissem
a priori, independentemente do sujeito que conhece. Ao conhecer, o sujeito constrói, destrói e
reconstrói o que conhece. E, para inovar, é preciso conhecer. A atividade humana é intencional,
não está separada de um projeto. Conhecer não é só adaptar-se ao mundo. É condição de
sobrevivência do ser humano e da espécie.

Também Le Coadic (1996: 5) considera “que um conhecimento (um saber) é o resultado do
ato de conhecer, ato pelo qual o espírito apreende um objeto. Conhecer é ser capaz de formar a
ideia de alguma coisa; é ter presente no espírito”.

No entanto, as diferenças entre conhecer e conhecimento não são apenas de ordem mor-
fológica. Conhecer está diretamente relacionado com a experiência de todos os seres vivos,
enquanto que o conhecimento é um apanágio exclusivo do ser humano e resulta de um processo
sistemático de conhecer, observar e tirar conclusões das vivências experienciadas. Assim, o
conhecimento consiste num metaconhecimento.

A grande questão que se coloca no século XXI, é a de saber se estamos na SI ou se (já)
estamos na SC. Da resposta há de resultar uma série de mudanças de âmbito económico, político,
ético, cultural, social, ambiental e tecnológico que têm de ser reequacionadas e repensadas com
algum caráter de urgência.

2. Informação e conhecimento: dois conceitos distintos ou sinóni-
mos?

Ao adotarmos tanto a perspetiva semântica e cognitiva, como a pragmática na abordagem
do fenómeno infocomunicacional, consideramos que informação e conhecimento, apesar de re-
lacionados, não são sinónimos, pois não basta aceder à informação, ainda que modelada, para
satisfazer eficiente e/ou eficazmente as necessidades individuais de acesso, uso, processamento
e produção de nova informação.

Estas perspetivas foram ilustradas por Brascher e Café (2008: 3-4) ao afirmarem que “para
além da visão veiculada pelas Teorias Matemáticas em relação ao conceito de Informação é
necessário englobar aspectos no nível semântico (cognitivo) e pragmático (real), incluindo assim
as propriedades relativas tanto ao conteúdo e significado como à sua função social”:
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— Na perspetiva semântica ou cognitiva, a fonte de alimentação do conhecimento é a in-
formação, daí o caráter efémero do conhecimento, em permanente atualização e revisão.
A informação diz respeito ao “conteúdo do conhecimento e os juízos de valor fixados
na informação, sem relação com as necessidades e interesses do sujeito, que avalia a
informação em termos de sua veracidade, confiabilidade, conhecimento, adequação dos
juízos de valor e assim por diante” (Fogl, 1979: 22); e “em ambos extremos de um
sistema de comunicação (emissor e receptor) se produzem processos cognitivos” (Fer-
nández Molina, 1994: 323);

— A perspetiva pragmática “estabelece uma relação direta entre a informação e a satisfa-
ção de necessidades do ser humano, estando por isso intrinsecamente ligada ao contexto
e à realidade circundante” (Capurro e Hjorland, 2003), “sendo a utilidade dos itens de
conhecimento e dos juízos de valor registrados na informação para o sujeito que avalia
a informação” (Fogl, 1979: 22). Esta perspetiva recupera a visão económica de valor
de Adam Smith, o value-in-exchange and value-in-use. “A primeira aceção de valor,
value-in-exchange, diz respeito à chamada análise custo-benefício, ao retorno, ao lucro,
que advém de uma determinada transação. . . . A segunda, value-in-use, relaciona-se, e
mais uma vez, com a necessidade de contextualizar o conceito de valor, analisando-o em
relação com o uso” (Marques, 2012: 162). Assim a quantidade/qualidade da informa-
ção disponível pode, ou não, estar relacionada com a tomada de decisões acertadas, as
quais dependem, direta e indiretamente do Conhecimento e da experiência acumulada,
e, sobretudo, do ambiente (interno e externo) do momento da tomada de decisão.

A informação é vista como a matéria-prima do conhecimento, a sua fonte de energia. Ine-
rente a esta visão está o conceito de desenvolvimento sustentável, o qual implica, através de uma
permanente aprendizagem, um processo infocomunicacional conducente à tomada de decisões
conscientes e sábias em relação aos desafios da sociedade global.

Também consideramos que “a informação que se transforma em capital intelectual é aquela
que a partir das fontes codificadas pelo tratamento é mapeada aprendida e apreendida, criada
ou recriada e finalmente comunicada” (AUN, 12); numa palavra, o seu uso não é um processo
mecânico, objetivo ou facilmente medido, pois depende do ser humano que conhece, pensa,
emociona-se, tem caraterísticas únicas e insere-se num contexto específico.

Esta nossa distinção entre os conceitos de Informação e de Conhecimento, ainda que apoiada
em autores como Bell (1985), Le Coadic (1996), Pantzar (2000), Gadotti (2005), não é abso-
lutamente consensual, pois existe falta de clareza na delimitação de conceitos de importância
nuclear para a evolução e sedimentação da CI.

Para Bell (1985: 154), a informação diz respeito às “notícias, factos, estatísticas, relatórios,
legislação, códigos de impostos, decisões judiciais, resoluções e coisas pelo estilo”, enquanto
o conhecimento é “a contextualização da informação, a sua interpretação, a exegese”. Ou seja,
a informação são os factos e o conhecimento são as teorias, as interpretações decorrentes das
relações estabelecidas entre os factos.

Segundo Le Coadic (1996: 10-11, 27 e 39), a informação comporta um elemento de sentido
e existe um “Ciclo Social da Informação, o qual é constituído por três fases: a construção, a
comunicação e o uso da informação, que se sucedem e se alimentam recíprocamente pela socie-
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dade em geral”. Assim, “sem informação a pesquisa seria inútil e não existiria o conhecimento”.
Neste contexto, o objetivo final de um serviço e/ou de um produto de informação, deve ser pen-
sado em termos dos usos dados à informação e dos efeitos resultantes desses usos nas atividades
dos usuários. A função mais importante do sistema de informação é, portanto, a forma como a
informação modifica a realização dessas atividades”.

Também Pantzar (2000: 230-236) afirma que a informação só gera conhecimento quando
ajuda a resolver os problemas humanos, a reduzir a pobreza, o desemprego, a solidão, os crimes,
as guerras.

Gadotti (2005: 45-46) refere claramente que “mais do que a era do conhecimento, devemos
dizer que vivemos a era da informação, pois percebemos com mais facilidade a disseminação da
informação e a manipulação de dados, muito mais do que a generalização da oportunidade de
criar conhecimento”.

De acordo com estas opiniões, podemos reafirmar que informação e conhecimento não são
sinónimos, pois não basta aceder à informação para, automaticamente, possuir conhecimento.
É necessário um processo longo de aprendizagem que vai muito além do saber empírico e das
crenças e que procura fundamentar, provar, demonstrar, evidenciar, criticar, nos mais variados
contextos, a informação que foi acedida e comunicada. Assim, apenas o conhecimento constitui
uma ferramenta necessária para o empreendedorismo, o qual conduz à criatividade e a uma série
de inovações sociais, institucionais, tecnológicas, organizacionais, económicas, ambientais e
políticas.

Perfilham também esta distinção entre os dois conceitos autores como Fogl (1979: 21-22),
Fernandez Molina (1994: 328), Pellicer (1997: 88), Rezende e Abreu (2000: 60), Davenport
(2000: 12), Wilson (2002), Albagli (2005: 4), Varela (2006: 19), etc.

Assim, parece-nos que a divisão tipológica entre os conceitos de conhecimento tácito e co-
nhecimento explícito, de conhecimento subjetivo e conhecimento objetivo, de conhecimento
tático e conhecimento estratégico para justificar a possibilidade de gerir a informação e o conhe-
cimento como se se tratasse de conceitos sinónimos, é bastante artificial e muito pouco funda-
mentada, ou, como afirma Wilson (2002), a nonsense.

Os autores que consideram a informação como sinónimo de conhecimento, desconstroem
o binómio em análise. É o caso de Fernández Marcial, Silva e Martins (2006: 4), apoiados
nos resultados da pesquisa em Neurociências e em Psicologia Cognitiva: “a informação . . .
compreende o conjunto estruturado de representações mentais e emocionais codificadas (signos
e símbolos) e modeladas com/pela interacção social, passíveis de serem registadas num qualquer
suporte material . . . e, portanto, comunicadas de forma assíncrona e multi-direccionada”.

Partindo dos trabalhos de Wilson, Silva (2012) desenvolve uma abordagem cognitivista,
info-comunicacional e sistémica e “defende a existência de um conhecimento intermédio entre o
conhecimento tácito e o explícito – o conhecimento implícito, que pode ser expresso, tornando-
se explicíto e, enquanto tal, podendo ser assumido como sinónimo de informação”. Assim,
quanto mais conhecimento se tem, mais informação se produz e vice versa.
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3. Sociedade da informação e/ou sociedade do conhecimento?

No âmbito da revisão da literatura que efetuámos, parece-nos que a SI irá evoluir, através
de um processo permanente de aprendizagem, para uma SC em que cada indivíduo produz e
consome (Prossumidor) a informação disponibilizada pelos vários Sistemas de Informação de
acordo com as suas necessidades e independentemente das diversas formas que lhe foram dadas.

Enquanto a SI é norteada pelas tecnologias da Informação e da Comunicação, as quais,
apesar de terem alterado definitivamente a equação espaço-tempo baseiam-se no designado Ca-
pitalismo Informacional, marcado por uma visão ingénua do determinismo tecnológico, a SC é,
como afirma Mattelart (2005), mind-driven, isto é, guiada pelo espírito, daí a nossa preferência
pela designação SI e não SC para caraterizar a era em que vivemos.

Aliás, e como muito bem refere Mattelart (2005), “não é por acaso que teóricos do manage-
ment como Peter Drucker que, desde os anos sessenta, falam de “sociedade do conhecimento”,
não param de conclamar os “intelectuais” sob alegação que somente a aliança entre a imaginação
destes e o realismo dos managers pode permitir a construcão de um novo tipo de sociedade”.

A evolução natural da SI para a SC justifica-se pela dicotomia entre a teoria e a realidade,
pois “em primeiro lugar ficam de fora à partida todos os que não têm condições de acesso (e
são muitos!); em segundo lugar porque o acesso à informação não é garantia que disso resulte
conhecimento e, muito menos, aprendizagem. Para que tal ocorra, é necessário que, frente
às informações apresentadas, as pessoas possam reelaborar o seu conhecimento ou até mesmo
desconstruí-lo, visando uma nova construção. Esta construção deverá estar alicerçada em parâ-
metros cognitivos que envolvam a auto-regulação, aspectos motivacionais, reflexão e criticidade
frente a um fluxo de informações que se actualizam permanentemente (Coutinho e Lisboa, 2011:
8).

Também Capurro (2004: 7-8) justifica a necessidade desta evolução terminológica e, so-
bretudo, concetual, ao afirmar que “el cambio del término ‘sociedades de la información’ a
’sociedades del conocimiento’ en la UNESCO (2005: 6) no fue algo meramente formal sino
una toma de conciencia de un complejo proceso que va más allá del desarrollo de una infra-
estructura tecnológica al que se refería inicialmente el término ‘sociedad de la información’.
La diferencia conceptual entre información entendida como ‘senales medidas en bits’ y su in-
terpretación, en base a la cual se constituye el conocimiento, tiene consecuencias políticas en
tanto que la visión de una sociedad del conocimiento no se puede reducir a la creación de la
infraestructura tecnológica sino que implica procesos de aprendizaje enraizados en contextos
culturales concretos en vistas a sociedades inclusivas basadas en la igualdad de oportunidades
así como en un balance entre la perspectiva comercial y la comunitaria”.

Assim, “o verdadeiro desafio [é] criar tecnologias, construir ferramentas [tecnologias inte-
lectuais] e sistemas mais eficazes, não só para gerenciar informação, mas, também para facilitar
ao ser humano a transformação da informação em conhecimento e, conseqüentemente, em ação
na sociedade” (Araújo, 2001:11).

E, tal como refere González Suaréz (2011: 112), “en la etapa actual, en la que se hace cada
vez más evidente la complejidad de los fenómenos de la realidad en que vive el ser humano, se
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demanda por la sociedad un tipo de conocimiento que sirva de guía para la transformación del
mundo”.

Por isso, na perspetiva da Gestão Estratégica da Informação, entendemos que não basta
ter informação pertinente, organizada, representada e comunicada em tempo útil para atingir a
excelência ou o Conhecimento.

A passagem da SI para a SC implica que a informação acedida provoque uma transformação
proativa no indivíduo e na sociedade. Não basta aceder, avaliar e usar a informação disponível
à escala global, é preciso que ela conduza à felicidade do ser humano, garantindo a preservação
dos seus valores, da sua identidade e direitos fundamentais como a liberdade, a segurança, a
privacidade, etc.

Parecem corroborar esta nossa perspetiva as admonições de Castells (2000: 9), um dos gran-
des defensores das vantagens da Sociedade em Rede: “la globalización de la comunicación,
tanto en los medios de comunicación masiva y multimedia, como en las nuevas formas de co-
municación através de Internet; y, en una dimensión mas siniestra, la globalización’ del crimen
organizado tiende a penetrar las instituciones de gobiernos en numerosos países, con efectos
perversos considerables sobre la soberanía y la legitimidad políticas.

4. Ciências da informação e da comunicação

A congregação de sinergias entre as Ciências da Informação e da Comunicação contribuirá,
quanto a nós, de forma muito significativa, para esta passagem da SI para a SC. A sua criação e
rápida transformação será o ponto de partida para uma sociedade mais livre, mais igual e mais
fraterna.

A necessidade de romper com a visão tecnicista, histórica e custodial de disciplinas como a
Arquivística, a Biblioteconomia, a Documentação e a Museologia, e a criação de uma CI, ainda
tida como uma “coisa”, assumiu-se, para os profissionais ligados às diversas disciplinas ou téc-
nicas, como uma nova oportunidade. Tal como afirma Buckland (2012: 1), “during the twentieth
century there was a strong desire for the provision of information services to become scientific,
to move from librarianship, bibliography, and documentation to an Information Science”.

Uma revisão da literatura permite-nos identificar várias tentativas que surgiram após os anos
60 do século passado para definir a CI (Borko, 1968: 3; Goffman, 1970; Saracevic, 1996: 47;
Silva, 2006: 140-141, etc.), as quais permitem concordar com Zins (2006: 447), quando afirma
que “apparently, there is not a uniform concept of “information science” . . . The concept has dif-
ferent meanings. Different meanings imply different knowledge domains. Different knowledge
domains imply different fields. Nevertheless, all of them are represented by the same name,
“information science. No wonder that even scholars and practitioners are subject to confusion”.

Neste contexto, a Teoria da Informação era considerada como uma técnica da engenharia
de comunicações, que passou a ser designada como Teoria Matemática da Informação, ou ainda
Teoria Matemática da Comunicação (Shannon e Weaver, 1949). Esta perspetiva relaciona-se
diretamente com os primeiros estudos bibliométricos, iniciados nos anos 20 (Lotka, Bradford,
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Zipf), os quais levaram ao aparecimento da CI, nos anos 50 e 60 nos EUA 1, num contexto
científico e técnico que considerava que o desenvolvimento tecnológico iria conduzir à criação
de sistemas de informação capazes de fornecer toda a informação necessária, útil e exata para a
tomada de decisões ótimas e promotoras de um mundo ideal 2.

Tal como refere Saracevic (1996: 43), “nos EUA, o Congresso e outras agências governa-
mentais aprovaram, durante os anos 50 e 60, inúmeros programas estratégicos que financiaram
os esforços em larga escala para controlar a explosão informacional, primeiro na ciência e tecno-
logia, e depois em todos os outros campos. Empresas privadas uniram-se a eles. Eventualmente,
esses programas e esforços foram responsáveis pelo desenvolvimento da moderna indústria da
informação e das concepções que a direcionam”.

Assim, é a partir dos anos 60, com Garfield, que se desenvolve o estudo da citação, assente na
quantificação da informação através da Bibliometria e das suas diversas aplicações, Informetria,
Cientometria, Webometria, e associada, a partir dos anos 70, à Recuperação da informação.

Todavia, e na opinião de Saracevic (1996: 43), “apesar de os Estados Unidos desempenha-
rem o papel mais proeminente no desenvolvimento da CI. . . nem os problemas informacionais
nem a CI são americanos em sua natureza”. Eles são internacionais ou globais.

Assim, não existe mais uma "CI americana", a qual tinha como objetivos criar as condições
“pour que les États-Unis deviennent la mémoire du monde, ce qui leur permettra ultérieure-
ment de dominer dans le secteur des banques de données documentaires, dans l’industrie de
l’information, et, avec l’Internet, dans la fourniture d’information en ligne. . . Ils imposent une
certaine vision de l’activité. Ils exportent leur vocabulaire” (Fondin, 2005: 4 e 8).

Neste contexto, Araújo (2003: 24) conclui que os primeiros estudos em CI, surgidos pela dé-
cada de 70 do século XX, inserem-se no modelo positivista e funcionalista das Ciências Sociais
e “estudam a realidade social de uma perspectiva estatística, quantitativa”. E, segundo Fondin
(2005:9), “ils s’intéressent uniquement aux documents et surtout à l’information qu’ils portent”.

Mas, a partir da década de 90, esta visão é questionada, inclusive por americanos como John
M. Budd, o dinamarquês Birger Hjorland e o sul-africano Archie L. Dick. Assim, apesar deste
investimento claro dos anos 60 e 70, Buckland (2012: 8) afirma que “information retrieval and
bibliometrics, both very useful, are quantitative and technical but not scientific in the normative
sense because they are based on ill-defined foundations”. É que delas estão ausentes todos os
elementos de turbulência de natureza subjetiva, designadamente o elemento humano.

Como consequência, esta abordagem “americana” faliu, logo no início do século XXI, de-
vido às imperfeições, às assimetrias e às desigualdades, que aumentaram a um ritmo exponen-
cial, conduzindo ao aparecimento de uma Teoria Crítica da SI e da abordagem centrada no
determinismo tecnológico.

Tal como afirma Mattelart (2005), as utopias sociais, baseadas no poder dos meios de produ-
ção e de transmissão do conhecimento para criar um mundo mais humano. . . e uma sociedade
horizontal e transparente, conduziram a um controlo da informação e da comunicação por parte

1. Data de 1968 o nascimento da primeira grande Sociedade Científica nos EUA, a American Society for Infor-
mation Science (ASIS).

2. De acordo com Fondin (2005: 4), “en 1951, l’Américain Calvin N. Mooers introduit la notion de Information
Retrieval, c’est à dire la récupération organisée des documents pertinents conservés dans un fonds documentaire.”
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dos colonizadores do século XXI, as grandes sociedades transnacionais que geram alienação
cultural e um novo universalismo liderado pelos EUA.

Mattelart (2005) refuta ainda a Missão transmitida pela Google em 2004 de construir uma
nova Biblioteca de Alexandria, ao afirmar que, “tecnicamente, hoje, nunca se esteve tão próximo
da possibilidade de realização do sonho de Otlet 3 e dos precursores do mundialismo solidário.
Mas a distância permanece enorme entre as capacidades virtuais da ferramenta técnica e a exe-
quibilidade geopolítico-económica de sua mobilização, a serviço da luta contra as desigualdades
sociais”.

Apesar de a visão da CI parecer diferente de um e do outro lado do atlântico, o paradigma
humanista, que Capurro denominou de paradigma social da CI, começa a ser um tema recorrente
de investigação e a refletir sobre as questões vinculadas aos seus fundamentos e suas ligações
com a comunicação (Pinheiro, Loureiro, 1995: 45).

De acordo com Capurro (1991: 83), a informação é uma dimensão essencial da existência
humana: “But information, taken as a dimension of human existence, is nothing substantial.
Instead of asking ’what is information?’ we should ask ’what is information (science) for? The
change over to the second question means a change of perspective which takes as a starting
point the cognitive turn but goes beyond it in search of a pragmatic and rhetorical perspective”.

No dizer de Fondin (2005: 13), a grande questão para o século XXI, é se “la SI est-elle
une science, ou une ingénierie, voire une technique?”. Ora, e como afirma Saracevic (1996:
55), “a CI tem oscilado entre dois extremos – humano e tecnológico – sem se definir claramente
por qualquer deles ou estabelecer um equilíbrio confortável. Entre o Homo digitalis e o Homo
socialis”.

Na controvérsia sobre a definição da CI como uma Ciência exata ou uma Ciência social
(ciência do homem e da sociedade), Fondin (2005:16-17) entende que “derrière l’information,
ce sont des phénomènes humains, sociaux qui sont à considérer. Dès lors la SI nous apparaît
naturellement une science de l’homme en société, une science sociale”.

Assim, as Ciências da Informação e da Comunicação partilham um objetivo comum, o de
potenciar as transformações sociais, isto é realizar a mediação entre objetos potencialmente
informativos e pessoas potencialmente usuárias da informação.

Neste âmbito, Silva (2006: 20) considera a CI, como “uma Ciência Social aplicada de-
vida ou indevidamente que investiga os problemas, temas e casos relacionados com o fenômeno
info-comunicacional perceptível e cognoscível através da confirmação ou não das propriedades
inerentes à gênese do fluxo, organização e comportamento informacionais (origem, colecta or-
ganização, armazenamento, recuperação, interpretação, transmissão, transformação e utilização
da informação”.

Este mesmo autor afirma que “um dos desafios epistemológicos que se coloca à C.I. em
construção ou em emergência, entalada entre a prática instrumental e normativa e a dimensão
científica (compreensiva e explicativa de problemas relacionados com determinado fenómeno),
tem a ver precisamente com a natureza do conhecer que se pretende atingir. E isto traz com toda

3. P. Otlet e H. de La Fontaine, pacifistas belgas tidos como fundadores da CI, criaram em Bruxelas, em 1895, o
Instituto Internacional de Bibliografia.
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a força e nitidez a problemática referenciada pelos conceitos em foco – informação e comunica-
ção” (Silva, 2006: 140-141).

Esta perspetiva transdiciplinar das Ciências da Informação e da Comunicação advoga a com-
plementaridade entre os meios de informação e os processos de comunicação para a conquista
do conhecimento em sentido lato, pois, e como muito bem refere U. Eco (1993: 45), “un texto
es un universo abierto en que el intérprete puede descubrir infinitas interconexiones”.

Assim, a CI não pode ser entendida apenas como Teoria da Informação. Ela insere-se num
paradigma de comunicação que envolve os seus três elementos essenciais: um emissor, uma
mensagem e um recetor que reage criticamente ao conteúdo da mensagem (reação ou feedback),
para além de assegurar a memória da humanidade.

A relação entre estas duas Ciências remonta aos anos 60 e legitima-se nos anos 70, “graças
às investigações do Comité francês de Ciências da Informação e Comunicação que integrava R.
Escarpit, J. Meyriat e Roland Barthes, entre outros representantes de tendências diferentes no
domínio das Ciências da Informação e da Comunicação” (Couzinet, 2004: 23). Em 1974, esta
relação institucionaliza-se com a criação da Sociétè Française des Sciences de l’Information et
Communication (SFSIC).

Três anos mais tarde, Meyrat (1983) cria uma classificação hierárquica das Ciências da In-
formação e da Comunicação e afirma que“ what differentiates ICS from other sciences is that it
involves the study of the communication process, its contents, and ‘the means it employs and the
mechanisms that make it work’”.

A relação observada entre a CI e a Comunicação parte, essencialmente, do objeto “informa-
ção”, em diferentes contextos e aspetos, mas ela é o eixo central que une essas ciências. Todavia,
informação não pode ser confundida com notícia ou mensagem.

Esta aliança entre as Ciências da Informação e da Comunicação, que surge, inicialmente,
por razões de natureza estratégica, nomeadamente o aumento da massa crítica de investigadores,
acaba no reconhecimento da existência the “strong links that unite these two disciplines” (Cou-
zinet, 2004: 23), laços que permitem a realização de projetos comuns de elevado interesse para
o desenvolvimento sustentável da humanidade.

Muitos dos investigadores franceses apesar de saberem que a nível internacional esta é uma
situação de exceção, continuam a ser apologistas da necessidade de estudar conjuntamente “in-
formation science and communication science, and even other disciplines, such as cultural stu-
dies, media studies, museology (Couzinet, 2004: 265)

Assim, a informação assume-se como a matéria-prima do conhecimento em função da fonte
de energia utilizada, ou seja, do processo de comunicação que lhe permite interagir com o su-
jeito de uma forma cumulativa. A informação pode, segundo a ISO – International Standart
Organization, ser entendida como o facto que se comunica e pode também ser a mensagem uti-
lizada para representar um facto ou uma noção num processo de comunicação com o objetivo
de aumentar o conhecimento. Assim, a informação é um processo e o resultado desse processo,
ou seja, o facto de comunicar algo e o resultado dessa comunicação, ou seja, o conhecimento.

Tal como afirma Januário (2010: 158), “de um modo geral, para a CI a informação é um
fenômeno, enquanto que para Comunicação é um processo. Porém, um fenômeno precisa de
um processo para se efetivar, enquanto que um processo precisa de uma origem – nesse caso
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o fenômeno informação – para ter o quê processar. Ambas estão interessadas na comunicação
humana e este é um dos motivos pelos quais elas devem ser estudadas em conjunto, pois visam
o mesmo fim – em aspectos diversos e/ou correlatos – mas com objetivos comuns”.

Conclusão

Concluímos o nosso estudo, tal como o iniciámos, ou seja, afirmando que chegou o momento
de pararmos para analisar criticamente os caminhos trilhados pela SI até hoje e o seu contributo
para as gerações vindouras. Obviamente que não fazemos parte do grupo dos apocalípticos, mas
também não nos integramos, ingenuamente e sem contrapartidas, no seio dos integrados. Negar
as vantagens da SI para o desenvolvimento da humanidade, seria como negar um aforismo.

Todavia, a realidade do século XXI obriga-nos a pôr um travão sobre os caminhos trilhados,
a repensar as vantagens e as desvantagens da Sociedade em que vivemos e a questionar o papel
da informação na geração de conhecimento, pois aquilo a que assistimos é um aumento crescente
dos problemas dos seres humanos, da pobreza, do desemprego, da solidão, do terrorismo, das
doenças, dos suicídios, e, muito recentemente, o enorme desafio dos refugiados, que obrigará a
uma nova reconfiguração da Europa e do Mundo.

Só o conhecimento permitirá transformar o mundo em que vivemos e ultrapassar o desafio
de atingir a felicidade terrena, daí que esse, sim, tenha de ser globalizado.
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Resumo

Este artigo analisa a evolução histórica e filosofia das licenças de acesso, uso e trans-
formação da informação. Será dado destaque à oposição entre as licenças que per-
mitem o acesso e uso aberto e as licenças fechadas. Essa oposição é em analisada
no caso do acesso a livros electrónicos em bibliotecas públicas. A primeira parte
do artigo será essencialmente histórica, sendo analisadas as licenças General Public
Licence Creative Commons, vistas como reacção ao movimento de privatização da
informação que ocorreu a partir da década de setenta do século passado. De seguida
será considerado o licenciamento dos livros electrónicos e a forma como as licenças
modificaram o tradicional sistema de empréstimo de livros por parte das bibliote-
cas públicas. Finalmente, será analisado o princípio do esgotamento após a primeira
venda e a compatibilidade jurídica das novas licenças de aceso com as leis gerais do
copyright e do direito de autor. Será dada relevância à legislação europeia, nomeada-
mente recentes decisões do Tribunal Europeu de Justiça.
Palavras-chave: copyright; licenças; livros electrónicos; bibliotecas públicas; prin-
cípio do esgotamento.

A privatização do software

A origem, trajectória e natureza das práticas de licenciamento de informação radica no de-
senvolvimento do software destinado à informática. Na década de sessenta do século passado, a
protecção do software conferida pelas leis do copyright e dos direitos de autor era praticamente
inexistente. Nos Estados Unidos, foi aprovada em 1964 uma lei que garantia alguns direitos de
copyright aos programas informáticos; no entanto, ela obrigava ao depósito do código-fonte dos
programas, pelo que as poucas empresas que na altura tentavam criar um mercado de software
antes assentaram a sua estratégia comercial na prática do segredo comercial e licenciamento
(cf. Rothchild, 2004; Campbell-Kelly, 2003: 108 e sq.). É portanto na transição da década de
setenta que surgem as primeiras licenças de software, as quais estabelecem um contrato legal
entre agentes privados, usualmente uma empresa e o(s) utilizador(es) finais. No entanto, na dé-
cada de setenta, a maior parte do software continuava livremente disponível, no sentido em que
qualquer indivíduo tinha acesso ao código-fonte dos programas bem como à possibilidade de
os copiar e distribuir. Mas é nessa mesma década que se assiste ao que pode ser designado por
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um movimento de privatização do software. Refere-se ‘privatização’ porque o input do software
privatizada consistiu em software que inicialmente estava livremente disponível. A trajectória
inicial da Microsoft ilustra bem o processo. O input proveniente de um espaço público de in-
formação colectivamente apropriável foi a base de partida dos primeiros grandes produtos da
Microsoft, nomeadamente os seus primeiros grandes sucessos comerciais: a sua versão da lin-
guagem BASIC e o sistema operativo MS-DOS. O DOS da Microsoft teve origem imediata no
86-DOS, escrito por Tim Paterson numa empresa de Seattle, que posteriormente licenciou o pro-
grama à empresa fundada por Bill Gates. Mas o código do 86-DOS não foi fruto de um acto
original e solitário de criação. Ele teve a sua origem no sistema operativo CP-M, escrito por
Gary Kidall, sistema que, por sua vez, se baseava num outro, PL/M, o qual, por sua vez ainda,
se baseava no software não comercial, livremente acessível, desenvolvido na DEC. Quanto a
BASIC, a sua linguagem teve a sua origem também na DEC e na Universidade de Dartmouth
(cf. Ceruzzi, 2003, 236-240).

O génio da empresa fundada por Bill Gates consistiu em parte na privatização de software
originado no espaço público. A privatização pode, num primeiro momento, consistir em fechar o
código-fonte dos programas. É no entanto evidente que código fechado não garante uma propri-
edade absoluta (não impede a cópia nem a sua análise através de reverse engineering). A ideia
fundamental de Gates consistiu em invocar direitos de propriedade intelectual para o software. 1

Nesse mesmo período, em meados da década de setenta, também documentos internos da IBM
propunham que o software fosse licenciado, e não vendido (Campbell-Kelly, 2013, 212). Tal
como a Microsoft, a IBM passa de seguida a sustentar a sustentar que o copyright protege a
cópia, distribuição e até mesmo a estrutura e organização dos programas (cf. Clapes, 1989). O
poder legislativo foi atrás dos acontecimentos e das pressões crescentes por parte de uma indús-
tria que começava a ter um peso económico significativo. Data de 1980 o Computer Software
Amendment Act, lei norte-americana que altera a legislação até então existente de forma a que
os programas de computador pudessem estar protegidos pela lei do copyright. O modelo de
negócio das empresas comerciais produtoras de software passa a assentar em proproedade in-
telectual conferida pelo copyright e por licenças de utilização. Licenças como as da Microsoft
passaram a estipular que um programa de software não é vendido, que é interdita a sua publica-
ção, a cópia e aluguer, bem como qualquer medida que descompile o programa acedendo ao seu
código-fomte. 2

1. Cf. a carta de Bill Gates aos hobistas em 1976, disponível em: www.blinkenlights.com/classiccmp/ga
teswhine.html.

2. Um exemplo típico dos termos de uma licença da Microsoft: ‘because the software is licensed, not sold,
Microsoft reserves all rights (such as rights under intellectual property laws) not expressly granted in this agreement.
In particular, this license does not give you any right to, and you may not: use or virtualize features of the software
separately, publish, copy (other than the permitted backup copy), rent, lease, or lend the software; transfer the soft-
ware (except as permitted by this agreement), attempt to circumvent technical protection measures in the software,
reverse engineer, decompile, or disassemble the software, except if the laws where you live permit this even when
our agreement does not.’ (Em: http://products.office.com/en-us/microsoft-software-license-agreement).

http://www.blinkenlights.com/classiccmp/gateswhine.html
http://www.blinkenlights.com/classiccmp/gateswhine.html
http://products.office.com/en-us/microsoft-software-license-agreement
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Licenças de software livre

Se a década de setenta e início da de oitenta marcaram a difusão do conceito e prática de
software proprietário é exactamente nessa altura que surgem as primeiras licenças de espírito
oposto às referidas licenças da Microsoft e da IBM. Um exemplo é a licença BSD (Berkeley
Software Distribution) criada por Bill Joy em 1977, que permite a redistribuição e uso do código
do programa, desde que um direito de atribuição aos seus autores seja respeitado (cf. McKusick,
1999, para a história e características de BSD). Este é um primeiro exemplo de um movimento
que se vai afirmar a si próprio como um movimento simétrico ou recíproco do anteriormente
referido movimento de privatização. O movimento de privatização pode ser descrito como um
combate privado → público (diminuição do espaço da informação livremente acessível), en-
quanto o novo movimento, recíproco do anterior, pode ser descrito como um combate público
→ privado que tem como finalidade última assegurar a reciprocidade público ↔ público. O
objectivo do movimento era, e é conseguir que o software permanecesse livre e criasse entre
programadores um ambiente cooperativo.

É esse o significado do movimento a que Richard Stallman deu origem em meados dos
anos oitenta, corporizado no conceito de software livre (free software) e que a Free Software
Foundation tem por missão defender. 3A originalidade da posição de Stallman consistiu em ter
uma ideia destinada a forçar a cooperação que permitiria construir uma comunidade de partilha
num ambiente em que a fragmentação e os combates competitivos na área do software se estavam
a tornar a norma. A ideia foi exercer uma espécie de violência última que terminasse com as
violências dos combates rivais em torno da posse da informação. Mais precisamente, tratou-se
de implementar uma nova forma de licenciamento de software, designada por General Public
Licence (GPL), uma licença com filosofia e termos precisamente opostos à filosofia e termos das
licenças privadas. Nas palavras de Stallman, esse novo tipo de licença estipula certas ‘liberdades’
(‘freedoms’), nomeadamente (1) a liberdade de distribuir o software, (2) de o modificar e (3) de
distribuir as modificações. Mas a condição fundamental, (4), da licença GPL é uma quarta
condição, a qual estipula que o programa modificado tem de se encontrar sujeito às exactas
condições acabadas de enunciar nas três prévias liberdades.

Isto significa ser necessária uma aparente restrição às liberdades (1), (2), (3), para que um
programa continue livre. A licença produz recursivamente uma exterioridade a si própria, pois
baseia-se numa lei que força a sua própria aceitação. De facto, a licença GPL utiliza a lei
geral do copyright em seu próprio favor, visto GPL apenas restringir certos direitos (obriga
à redistribuição dos programas acompanhados do respectivo código-fonte), e se alguém não
aceitar os termos da licença então o programa passa a estar submetido à lei geral do copyright,
donde qualquer sua utilização (cópia ou modificação) passar a ser ilegal.

A licença GPL deve ser distinguida doutras licenças que genericamente são designadas por
open source, e de que já se referiu o exemplo de BSD. 4 Em sentido genérico, open source é
caracterizado pela Open Source Definition a qual, no que aqui interessa, estipula que ‘um pro-
grama tem de incluir o código-fonte e tem de permitir a distribuição quer em código-fonte quer

3. Cf. www.fsf.org/ e os textos reunidos em Stallman, 2001.
4. Cf. a enumeração dessas licenças disponível em: http://opensource.org/.

http://www.fsf.org/
http://opensource.org/
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compilado’. Portanto, note-se que a Open Source Definition se limita a ‘permitir’ a distribuição.
‘Permite’, mas não ‘obriga’. GPL é uma licença conforme a esse tipo de definição, só que não
apenas permite como obriga. A cláusula recursiva (4) distingue GPL enquanto free software das
licenças open source em sentido mais geral.

A diferença entre as licenças open source e free software é importante. A cláusula distintiva
de GPL consiste em procurar garantir uma certa liberdade através de uma aparente restrição
da liberdade (não poder fechar o código) e, desse ponto de vista, as licenças open source em
sentido geral parecem envolver uma maior liberdade (limitam-se a ‘permitir’). No entanto, uma
perspectiva inversa pode ser assumida, pois apenas a cláusula distintiva (4) de GPL assegura
que as próprias liberdades (1), (2) e (3) não possam desaparecer, e portanto ela implica uma
liberdade mais vasta. A cláusula (4) é viral, garante que uma liberdade não pode ser anulada.
Ela garante que a liberdade se propaga. Através de um artifício como GPL, e assumindo que
as obras são produzidas e tornadas públicas, como que se restaura o estado de apropriabilidade
pública da informação. A aparente violência (‘obriga’) que a licença encerra deve ser sempre
situada no contexto e dinâmica histórica do anteriormente referido movimento de privatização
da informação. É nesse contexto que GPL surgiu como uma contra-reacção de uma natureza
muito peculiar ao ter como ideia guia combater a violência através da violência; GPL contém
a violência no duplo sentido do verbo ‘conter’. Combate-se a violência com a violência de um
tipo de licença que, ao obrigar cada um a tornar a redistribuir o programa sob a forma (aberta)
que o recebeu, garante em definitivo a liberdade. Existe uma exterioridade - uma norma com
valor legal – que visa impedir a privatização da informação. Uma licença do tipo GPL tem
portanto como objectivo último combater o combate privado → público e fundar a cooperação
pública, isto é, a reciprocidade social público ↔ público. Em última análise, a dimensão social
acabada de mencionar é o fundamento filosófico orientador de GPL. Licenças de programas
que não obrigam a sua redistribuição livre podem ser vistos segundo o modelo de uma dádiva
espontânea de um indivíduo que a mais ninguém obriga (cf. Machuco Rosa, 2006, in Afonso et
al, 2006, para desenvolvimentos). Esse tipo de dádiva não se propaga automaticamente ao todo
social e muito menos o institui. A instituição de um laço social de partilha tem de se situar para
além das decisões individuais livres, para além de uma dádiva recíproca privada entre pares de
indivíduos. Ela envolve uma relação triádica. É o que sucede com a cláusula de obrigatoriedade
de GPL. De acordo com a licença, se B recebe de A software modificado, B tem de redistribuir
para C, gerando-se o ciclo, A → B → C → D → .... → A. A distribuição tem a forma de uma
reciprocidade generalizada que funda a comunidade que adere a essa distribuição do bem.

Licenças Creative Commons

GPL teve o sucesso que hoje é amplamente conhecido, existindo mais de 25% dos programas
licenciados em open source que se encontram licenciados sob GPL. 5 Igualmente importante foi
essa licença ter explicitamente inspirado em 2001 a criação das licenças Creative Commons. 6

5. Cf. www.blackducksoftware.com/resources/data/top-20-open-source-licenses.
6. Cf. o texto de Lawrence Lessig, o impulsionador inicial de Creative Commons, disponível em: http://creative

commons.org/weblog/entry/5668.

https://www.blackducksoftware.com/resources/data/top-20-open-source-licenses
http://creativecommons.org/weblog/entry/5668
http://creativecommons.org/weblog/entry/5668
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Mas se GPL representou uma resposta à privatização do software, Creative Commons represen-
tou, por sua vez, uma reacção ao movimento histórico – com mais de dois séculos – de ampliação
da extensão e prazos de protecção da informação. 7 Enquanto GPL está concebida para garantir
o a liberdade do software, Creative Commons visa licenciar as obras culturais em sentido mais
geral. O principal objectivo da licença é garantir uma cultura livre (cf. Lessig, 2004), não se re-
cusando por completo a possibilidade de serem observadas algumas das disposições constantes
das leis do copyright e do direito de autor. A licença Creative Commons desdobra-se assim em
várias sublicenças. A licenças é ‘flexível’, permitindo que os criadores designem exactamente
quais os direitos existentes nas leis do copyright e direito de autor de que prescindem. A tabela
seguinte resume as licenças Creative Commons. As dimensões destacadas são a atribuição, a
integridade e a obrigatoriedade de permitir que os outros modificam a obra que foi modificada
nos termos da licença (share-alike), isto é, uma cláusula semelhante aos termos que GPL obriga.

Note-se que os termos das licenças Creative Commons incidem em larga medida sobre o
que, na tradição europeia do direito de autor, se designa pelos direitos morais. Os principais de
entre eles são precisamente o direito à paternidade da obra (atribuição) e o direito ao respeito

7. Reenvia-se de novo para as declarações de L. Lessig referenciadas na nota anterior.
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da integridade da obra. 8 Segundo as várias licenças Creative Commons, a atribuição é sempre
respeitada, ao contrário da integridade. Mais em geral, as licenças Creative Commons prescin-
dem de certos direitos de posse que são conferidos pelas leis do copyright e do direito de autor,
nomeadamente o monopólio da exploração comercial, da reprodução e distribuição, princípios
fundamentais dos chamados direitos patrimoniais desse tipo de leis.

O sucesso de Creative Commons é também bem conhecido, contando-se em finais de 2014
cerca de 882 milhões de obras licenciadas nos seus termos. 9 Destacam-se aqui apenas dois
projectos de digitalização em larga escala de obras que assentam o seu regime de protecção
intelectual em licenças Creative Commons. Um deles, incentivado pelos Estados europeus é
Europeana, 10 concebido em 2005 e implementado a partir de 2008, reune hoje os contributos de
milhares de organizações. Trata-se de uma plataforma aberta que permite que os seus conteúdos
sejam livremente acedidos, copiados, transmitidos e distribuídos, tal como são livres todas as
transformações das obras dessa forma disponibilizadas. Uma cláusula mais específica estipula
que alguém que publique conteúdos na plataforma Europeana acorda que terceiros acedam e
possam modificar esses conteúdos, desde que eles atribuam a obra ao seu autor e permitam que
outros terceiros gozem da mesma liberdade que eles também tiveram no acesso e modificação da
obra 11. Portanto, a licença de Europeana é ‘Atribuição-Partilha nos termos da mesma licença –
CC BY-SA’. Um projecto similar e igualmente ambicioso existente nos Estados Unidos é Digital
Public Library of America (DPLA), definitivamente lançado em 2013 e que também permite o
acesso livre, sem no entanto exigir que alguém que modifique uma obra garanta que terceiros
a possam de novo modificar, isto é, o tipo de licença de DPLA é ‘Atribuição CC BY’. 12 Estes
exemplos permitem-nos considerar de seguida a situação legal dos livros em formato digital.

As licenças nos livros electrónicos

Com o surgimento dos livros digitais electrónicos iniciou-se provavelmente a maior revolu-
ção que a tecnologia do livro sofreu desde a invenção da impressão mecânica por Gutemberg. 13

Essa revolução ainda se acelerou mais com a invenção de dispositivos de leitura que suportam
tinta electrónica, desde o Kindle da Amazon aos leitores da Sony passando por leitores LCD
como o IPad. É perfeitamente possível antecipar que a leitura de livros em formato electró-
nico, especialmente quando esse formato está suportado em tinta electrónica, substituirá cada
vez mais a leitura feita em suporte de papel. Os números já existentes fundamentam essa anteci-

8. Veja-se por exemplo o Código do Direito de Autor de Portugal, onde esses direitos estão enunciados no Artigo
56.o, o qual também refere que esses direitos são inalienáveis.

9. Cf. http://creativecommons.org/.
10. Cf. www.europeana.eu/portal/.
11. Cf. www.europeana1914-1918.eu/en/about/terms.
12. Cf. http://dp.la/info/terms/.
13. Cf. a declaração do fundador da Amazon, Jeff Bazos: “The physical book really has had a 500-year run.

It’s probably the most successful technology ever. It’s hard to come up with things that have had a longer run. If
Gutenberg were alive today, he would recognize the physical book and know how to operate it immediately. Given
how much change there has been everywhere else, what’s remarkable is how stable the book has been for so long.
But no technology, not even one as elegant as the book, lasts forever”. In Newsweek, Dec. 20, 2009.

http://creativecommons.org/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.europeana1914-1918.eu/en/about/terms
http://dp.la/info/terms/
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pação. Segundo a Associação Americana de Editores, em 2006 os livros em formato electrónico
representavam 0.5 % do total da venda de livros, em 2009 3.17%, passando para 16.97 % em
211, seguida de uma aceleração brusca em 2012, quando as vendas foram 22.55% 14. Sempre
nos Estados Unidos, os livros electrónicos totalizavam em 2007 0, 27 biliões de dólares, 4,52
em 2013, prevendo-se 8,69 em 2018. 15

A alteração tecnológica está a ser acompanhada por uma igualmente profunda mudança no
quadro legal de acesso e usufruto dos livros. A grande maioria dos livros electrónicos disponibi-
lizados para plataformas específicas de leitura (e.g. o Kindle) deixou de ser vendida para passar
a ser licenciada. Qual o fundamento dessa nova estratégia? No caso da indústria de software,
vimos que as práticas de licenciamento surgiram devido à na altura inexistente protecção con-
ferida pela lei do copyright. No caso dos livros evidentemente que essa protecção existe, pelo
que a estratégia de licenciamento tem de possuir um outro fundamento. Ele radica na existência
daquilo que que, na lei do copyright, se chama first sale doctrine, e que na tradição do direito de
autor se chama o princípio do esgotamento após a primeira venda. 16 O alcance dessas disposi-
ções é sempre o mesmo: após comprar um livro um indivíduo fica seu proprietário, podendo dar
ao exemplar o destino que quiser, como vendê-lo em segunda mão ou oferecê-lo. O princípio
de esgotamento tem a sua raiz na distinção entre o direito de autor e o seu suporte físico (o livro
físico). Como refere o Código português, “o direito de autor sobre a obra como coisa incorpórea
é independente do direito de propriedade sobre as coisas materiais que sirvam de suporte à sua
fixação ou comunicação” (Art. 10.0 §1). A lei deixa claro que o direito de autor (ou copyright)
está omisso do suporte físico. As restrições que esse direito impõe à circulação da informação
não se aplicam ao objecto físico singular (o exemplar) que lhe serve de suporte. A reprodução
e a distribuição são realidades distintas, e o copyright não se aplica à distribuição do exemplar
físico.

É dentro desse contexto legal que se compreende a estratégia de empresas como a Amazon.
Apesar de o site da Amazon constantemente referir a ‘venda’ e ‘compra’ dos livros, uma tal
‘compra’ não ocorre realmente. A expressão ‘venda’ é mistificadora, pois a empresa está apenas
a fornecer um serviço definido por uma licença que permite um certo tipo de acesso ao livro.
Portanto, visto um consumidor não comprar realmente o livro – não fica seu proprietário –, o
princípio de esgotamento não se aplica; não se pode realmente vender no mercado de segunda
mão aquilo que realmente não se comprou. Vejam-se os termos da licença dos livros Kindle, os
quais, com dificuldade, um consumidor pode ler nas lojas da Amazon:

Use of Kindle Content. Upon your download of Kindle Content and payment of any
applicable fees (including applicable taxes), the Content Provider grants you a non-

14. Consultar os dados a partir de: www.publishers.org/press/103/.
15. Cf. http://www.statista.com/statistics/190800/ebook-sales-revenue-forecast-for-the-us-market/.
16. No caso dos Estados Unidos, o princípio está codificado na secção 109(a) do Copyright Act: ‘the owner

of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is
entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or
phonorecord.’ No caso da Europa, a ‘Directiva do copyright’ estabelece: ‘A protecção do direito de autor nos termos
da presente directiva inclui o direito exclusivo de controlar a distribuição de uma obra incorporada num produto
tangível. A primeira venda na Comunidade do original de uma obra ou das suas cópias pelo titular do direito, ou com
o seu consentimento, esgota o direito de controlar a revenda de tal objecto na Comunidade’(Directiva 2001/29/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 2001 O.J. (L 167) 28).

http://www.publishers.org/press/103/
http://www.statista.com/statistics/190800/ebook-sales-revenue-forecast-for-the-us-market/
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exclusive right to view, use, and display such Kindle Content an unlimited number
of times, solely on the Kindle or a Reading Application or as otherwise permitted as
part of the Service, solely on the number of Kindles or Supported Devices specified
in the Kindle Store, and solely for your personal, non-commercial use. (...).
Limitations. Unless specifically indicated otherwise, you may not sell, rent, lease,
distribute, broadcast, sublicense, or otherwise assign any rights to the Kindle Con-
tent or any portion of it to any third party, and you may not remove or modify any
proprietary notices or labels on the Kindle Content. In addition, you may not bypass,
modify, defeat, or circumvent security features that protect the Kindle Content. 17

A licença interdita usos que, no caso dos livros físicos, a lei claramente permite (vender, em-
prestar, etc.). É mesmo interessante observar que em 2002, Jeff Bezos, o fundador da Amazon,
escrevia que “quando alguém compra um livro, está também a comprar os direitos de revenda,
de empréstimo ou doação desse livro”. 18 Hoje em dia, a prática da Amazon é contrária a esse
tipo de declarações. A empresa norte-americana tem um mercado de livros físicos em segunda
mão, tirando nesse caso proveito da doutrina do esgotamento após a primeira venda, mas já no
caso dos livros electrónicos os termos da licença Kindle visam impedir a existência desse tipo
de mercado (cf. Reis, 2014). As licenças poderão mesmo ir contra outros aspectos das leis
do copyright e do direito de autor. Teremos de voltar a esse ponto crucial após vermos qual a
situação do acesso a livros electrónicos em ambiente de bibliotecas públicas.

Licenciamento a bibliotecas públicas

As novas formas de licenciamento de livros electrónicos não representam apenas um desafio
para os leitores. Elas representam um desafio talvez ainda maior para as bibliotecas públicas,
obrigando-as a repensar a sua forma tradicional de actuação. Recorde-se que as bibliotecas
públicas têm como função servir o interesse público, nomeadamente exercendo uma acção edu-
cativa, preservando, difundindo e garantindo numa base não discriminatória o acesso ao conhe-
cimento. 19 O empréstimo de livros é um componente essencial desses fins. A actividade de
empréstimo sempre esteve legalmente protegida devido às implicações do princípio de esgota-
mento após a primeira venda. Vimos que esse princípio tem subjacente a distinção clara entre
as obras e o seu suporte físico. Em consequência, uma biblioteca podia adquirir um livro, em
primeira ou segunda mão, bem como reforçar os seus fundos através de doações, etc. Ela fica
então proprietária dos livros que passam a fazer parte do seu catálogo, sendo livre de lhes dar
o uso melhor adequado à persecução dos seus objectivos últimos. Em particular, pode empres-
tar aos seus leitores pelos tempos adequados, pode arquivar e indexar da forma que julgue ser
mais eficaz e, ponto importante, pode participar num sistema de empréstimo entre bibliotecas.
Subjacente a essa actividade está sempre a diferença absoluta entre o direito de cópia ou repro-
dução e o direito de distribuição do livro. Devido ao princípio de esgotamento, uma biblioteca

17. Em: www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=200771440.
18. Tim O’Reilly, Jeff Be zos’ Open Letter on Used Book Sales, O’REILLY NETWORK (Apr. 15, 2002), em:

http://archive.oreilly.com/lpt/wlg/1291.
19. Cf. ‘Manifesto da Unesco sobre Bibliotecas Públicas’, disponível em: www.dglb.pt/sites/DGLB/Portug

ues/bibliotecasPublicas/Paginas/manifestoUnescoBibliotecasPublicas.aspx.

http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=200771440
http://archive.oreilly.com/lpt/wlg/1291
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/bibliotecasPublicas/Paginas/manifestoUnescoBibliotecasPublicas.aspx
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/bibliotecasPublicas/Paginas/manifestoUnescoBibliotecasPublicas.aspx
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tem, no caso dos livros físicos, um controlo absoluto sobre a distribuição, ao mesmo tempo
que, naturalmente, os direitos de reprodução permanecem nos seus titulares (os autores e seus
representantes).

É esta situação que está ser radicalmente alterada com o advento dos livros electrónicos que
passaram a ser distribuídos acompanhados de uma licença de utilização. Os livros electrónicos
também passaram a ser licenciados às bibliotecas, e não mais vendidos. A consequência é
que o controlo da utilização de um livro deixou de pertencer à biblioteca para passar a ser do
editor. Actualiza-se assim como uma força ainda maior do que no passado o conflito entre o
bibliotecário, que tende a ver a informação como um bem público necessário, e o editor que a
tende a ver como propriedade privada destinada a dar lucro (Gasaway, 2000).Vejamos melhor a
forma como as bibliotecas têm que operar no contexto dos livros electrónicos.

Como seria de esperar, os editores têm-se manifestado muito reticentes em disponibilizar
livros electrónicos às bibliotecas públicas. A venda tradicional (em primeira ou segunda mão)
está posta de lado. Os editores temem naturalmente a proliferação livre de cópias a partir da
cópia possuída pela biblioteca. Uma solução é a do licenciamento, em linhas similares às exis-
tentes para os livros electrónicos disponibilizados ao público em geral. Existem modelos de
licenciamento geridos por uma fileira comercial formada por editor → distribuidor → biblioteca
→ leitor, cadeia acompanhada de contratos em cada um dos seus pontos de contacto.

O primeiro elo da cadeia é o dos editores assumidos como representantes contratuais dos
autores. O elo seguinte é o dos distribuidores. Estes são intermediários entre os editores e as
bibliotecas, às quais disponibilizam, através das suas plataformas informáticas, e segundo certos
termos contratuais, o acesso a obras. Veja-se o exemplo seguinte, da distribuidora OverDrive,
com condições similares à licença Kindle, acima citada.

When you ‘clickout’ or otherwise ‘download’ (referred to herein, collectively as
‘Download’) Content from the OverDrive Service, OverDrive grants you a limited,
revocable, non-exclusive, non-transferable license to download or stream such Di-
gital Content to your computer and/or your Device(s) solely for your personal non-
commercial use. You shall not copy, reproduce, distribute or use the Digital Content
in any other manner. You shall not sell, transfer, lease, modify, distribute or publicly
perform the Digital Content in any manner and you shall not exploit it commerci-
ally. 20

Os distribuidores disponibilizam os livros na sua plataforma com um sistema incorporado
de DRM (Digital Rights Management), destinado a dificultar a cópia. O livro é então tornado
acessível aos leitores através do sítio de uma biblioteca no qual eles estão registados. Em muitos
casos, é também exigido aos leitores o acordo de termos contratuais de licenciamento. Para
além das condições gerais de licenciamento de livros electrónicos, os distribuidores optaram por
um de três ulteriores modelos de licenciamento, um que garante acesso perpétuo, um segundo
baseado em subscrição e um terceiro com pagamento por cada leitura realizada (cf. O’Brien,
2012, e Polanka, 2011)

Evidentemente que os termos de licenciamento entram em conflito com a forma como as
bibliotecas públicas operaram tradicionalmente. Encontra-se aqui o conflito entre o acesso ili-

20. OverDrive, Terms and Conditions, disponível em: http://company.overdrive.com/terms-conditions/.

http://company.overdrive.com/terms-conditions/
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mitado e universal visado pelas bibliotecas e as restrições que servem os interesses comerciais
dos editores interesses comerciais dos editores. As licenças e medidas tecnológicas restringindo
o acesso não permitem, em ambiente de biblioteca, a cópia (nem para uso privado), a impressão,
o empréstimo inter-bibliotecas e o arquivamento. Naturalmente que estas acções sempre fizeram
parte das tarefas das bibliotecas. Elas decorriam do facto de as bibliotecas ficarem proprietárias
dos livros físicos, com a consequente aplicação do princípio do esgotamento.

As leis do copyright e do direito de autor buscam um equilíbrio entre acesso público e
acesso à informação. O acesso, e interesse, público, podem desaparecer num contexto em que
as licenças significam uma quase total privatização da informação. Na realidade, os termos das
licenças de livros electrónicos podem entrar em conflito com a própria lei. De entre outros
exemplos possíveis, referimos o caso do Código do Direito de Autor português, na sua versão
revista de 2006. Na busca de um equilíbrio entre interesse público e incentivo à criação, a lei
estipula inúmeras excepções aos direitos de exclusividade que autores e editores têm sobre as
obras. É especialmente relevante o artigo 75.0, § 2 do referido Código, o qual diz que são ‘lícitas,
sem o consentimento do autor, as seguintes utilizações da obra....’. A alínea a) diz que é lícita:

A reprodução, para fins exclusivamente privados, em papel ou suporte similar, reali-
zada através de qualquer tipo de técnica....

Portanto, a lei afirma que a reprodução (cópia) para uso privado é lícita. A alínea e) trata do
caso das bibliotecas.

[É lícita] a reprodução, no todo ou em parte, de uma obra que tenha sido previamente
tornada acessível ao público, desde que tal reprodução seja realizada por uma bibli-
oteca pública, um arquivo público, um museu público, um centro de documentação
não comercial ou uma instituição científica ou de ensino....

É verdade que a alínea o) alude a obras ‘não sujeitas a condições de compra ou licencia-
mento’ e que, por outro lado, o § 4 estipula que as múltiplas excepções enunciadas no Art. 75.0
‘não devem atingir a exploração normal da obra, nem causar prejuízo injustificado dos interes-
ses legítimos do autor’. Trata-se uma formulação da chamada ‘regra dos três passos’, que visa
defender os interesses comerciais dos autores. Essa regra de modo algum cobre juridicamente o
uso de licenças. E se o Código alude a ‘condições de licenciamento’, o § 5 do 75.0 estipula:

É nula toda e qualquer cláusula contratual que vise eliminar ou impedir o exer-
cício normal pelos beneficiários das utilizações enunciadas nos nºs 1, 2 e 3 deste
artigo [isto é, os usos lícitos], sem prejuízo da possibilidade de as partes acordarem
livremente nas respectivas formas de exercício, designadamente no respeitante aos
montantes das remunerações equitativas.

Não se está a afirmar que licenças similares às que acima transcrevemos seriam necessa-
riamente ilegais quando assinadas no quadro jurisdicional português. No entanto, pelo menos
no caso português, uma licença como da Amazon teria dificuldades em ser conciliada como
estipulado no Art. 75.0 § 5. As licenças consideram implicitamente a informação enquanto
propriedade privada e assim representam uma perda do equilíbrio visado pela lei, apenas favo-
recendo o interesse dos editores em detrimento do interesse público. Mais em geral, a questão
central é saber se, e em que medida, o princípio de esgotamento se aplica realmente aos livros
electrónicos.
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Decisões legais sobre o princípio de esgotamento

Casos recentes têm mostrado a ambiguidade legal no que toca a aplicação do princípio de
esgotamento após a primeira venda aos livros em formato digital. Nos Estados Unidos, esse
princípio de esgotamento está codificado no § 109 do Copyright Act norte-americano. Contudo,
as licenças não conferem direitos de propriedade, pelo que o princípio não se aplica às obras
digitais.(Reis, 2014:182 e referências aí citadas). Um caso recente importante foi Vernor v.
Autodesk, Inc, em que um tribunal de círculo sustentou que quando a utilização é feita em termos
de licenças, não de propriedade, não existe realmente venda pelo que o princípio de esgotamento
não se aplica.

A situação na Europa é diferente. Como também acima se referiu, a Directiva Europeia es-
tatuiu o princípio de esgotamento após a primeira venda, mas mencionando, ponto importante,
que ele se aplica a um ‘bem tangível’. 21 Mais tarde, numa Directiva sobre programas de com-
putador, 22 estabelece-se que o direito de distribuição será exaurido (esgotado) na Comunidade
quando a primeira venda ou outra transferência de propriedade da [cópia original da obra] é
feita pelo detentor do direito ou com o seu consentimento. Face a este articulado, qual a exacta
situação de uma obra digital que é transferida, nos termos de uma licença privada, para um con-
sumidor? Um caso de grande relevância foi a decisão do Tribunal Superior da União Europeia
em UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., que determinou que o princípio de esgota-
mento se aplica a cópias usadas de software obtidas a partir da Internet. 23 A Oracle não vendia
o seu software mas, contra um pagamento, permitia o seu uso nos termos de uma licença per-
pétua não transferível para terceiros. A UsedSoft redistribuiu (vendeu) o programa de Oracle, a
qual se queixou em tribunal. O tribunal europeu não julgou a queixa procedente, referindo que
uma licença perpétua é equivalente a uma venda de software, pelo que existe esgotamento. Um
ponto inportante foi o acordão referir que uma venda ‘é um acordo através do qual uma pessoa
transfere para outra os direitos de posse presentes num bem tangível ou intangível de que ela
é proprietária.’ Portanto, o princípio de esgotamento deve-se aplicar em geral a obras ‘intangí-
veis’. O tribunal rejeitou ainda que o princípio do esgotamento possa ser contornado através do
recurso a licenças, as quais acabariam por anular a sua efectividade. (cf. a análise em Feiler,
2012).

Percebe-se bem o alcance da decisão. O juízo do tribunal incidia directamente sobre soft-
ware, mas como foi notado (Feiler, Idem), e como o tribunal ele próprio deixou entendido, a
estrutura da decisão poderia igualmente ser aplicada a outro tipo de obras, como livros ou mú-
sica. A decisão pareceu constituir um golpe profundo num dos principais modelos de negócios
da era digital, assente no licenciamento no lugar da venda.

A decisão do Supremo Tribunal Europeu está longe de ter produzido todos os seus efeitos,
ou mesmo ter esclarecido definitivamente a questão do alcance, na Europa, do princípio de
esgotamento no caso das obras digitais. Recentemente, um tribunal alemão decidiu que o tipo

21. Supra, nota 15.
22. Directiva 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 20091 O.J L 111/16, Artigo

4(2).
23. Cf. o texto do acordào em: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-128/11

&td=ALL

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-128/11&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-128/11&td=ALL
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de acórdão em UsedSoft GmbH v. Oracle não se aplica aos livros electrónicos. 24 Em sentido
contrário, e apesar de referir que a decisão em UsedSoft GmbH v. Oracle não é clara em todo
o seu alcance, um tribunal holandês permitiu que um sítio de revenda de livros electrónicos
continuasse a operar. 25 Finalmente, o que nos traz de novo à situação dos livros em bibliotecas
públicas, o Tribunal Europeu de Justiça decidiu em setembro de 2014 que a digitalização, sem
autorização dos detentores de direitos, de livros por uma biblioteca alemã foi legal, podendo
assim abrir caminho para que outras bibliotecas façam o mesmo. 26

Os factos referidos apontam para a necessidade de criar uma lei clara sobre a aplicação do
princípio de esgotamento às obras digitais, e que tenha em consideração a necessidade de har-
monizar as legislações europeias e norte-americana (cf. Cobb, 2014). Nesse sentido, e atendo-
se especificamente ao caso das bibliotecas públicas, a Associaçào Europeia de Bibliotecários,
Edliba, tem-se mostrado particularmente activa, recomendando que os termos contratuais das
licenças não possam tornar nulos os usos legítimos (as excepções e limitações dos direitos de
exclusividade sobre a obra), recomendando que as bibliotecas adquiram efectivamente as obras
para que o princípio de esgotamento se aplique, e ainda que o direito ao empréstimo de livros
electrónicos por parte das bibliotecas fique consagrado. 27 Seja qual for a solução legislativa que
venha a ser encontrada, os actuais debates sobre o uso das licenças, e sobre a prevalência ou
não do princípio do esgotamento, representam mais um momento do combate entre acesso livre
e exploração comercial privada, combate que tem existido em todos os períodos marcante da
evolução histórica das leis do copyright e do direito de autor.
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Resumo

Esta comunicação, desenvolvida em contexto de Arquivos definitivos ou históricos,
procura evidenciar a importância da normalização nos processos de identificação e
organização (física e intelectual) dos fundos e na descrição da informação que estes
encerram, mediante a criação de instrumentos que agilizam a recuperação e a co-
municação da informação. Com este intuito, após uma breve clarificação de alguns
conceitos/pressupostos relativos à comunicação, abordaremos os seguintes tópicos:
a identificação e a organização da informação; a criação de descrições normaliza-
das, fiáveis e interoperáveis; a difusão da informação; e, por último, a massifica-
ção/democratização do acesso à informação através da comunicação desses instru-
mentos, via Web. Concluímos com uma breve súmula do que julgamos mais rele-
vante a ter em conta na descrição normalizada da informação e o seu impacto na
comunicação.
Palavras-chave: descrição arquivística normalizada; arquivos históricos e definiti-
vos; comunicação da informação.

A apresentação aborda a organização, a representação e a comunicação da informação custo-
diada em arquivos históricos 1 ou definitivos 2 e insere-se no contexto da Ciência da Informação,
nomeadamente na Arquivística. 3

Este artigo, que teve a sua origem numa investigação qualitativa 4, não é mais do que a
apresentação de algumas reflexões e conclusões relativas à importância da normalização dos
procedimentos de tratamento arquivístico de fundos e da sua descrição, à luz das normas in-
ternacionais 5 e orientações nacionais 6 que as clarificam. Esta normalização assume particular

1. Bellotto, 2004: 32.
2. Designação referida na NP 4041 (IPQ, 2005: 9). O Decreto-Lei 16/1993, de 23 de janeiro, que define

o Regime Geral dos Arquivos, no seu artigo 4º, ponto 3, adota a expressão: “arquivos definitivos ou históricos”,
para esta tipologia concreta. No mesmo ponto e artigo designa os restantes arquivos por correntes e intermédios,
reportando-se às sucessivas fases de maior ou menos “atividade” do arquivo.

3. Este tema já foi abordado, de modo mais desenvolvido, e publicado num artigo disponível em: http://dx.doi.
org/10.14195/2182-7974_28_6.

4. Investigação desenvolvida no âmbito do seminário Organização da Informação e do Conhecimento Di-
gital, do mestrado em Informação, Comunicação e Novos Media, da Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra, enquanto ensaio preparatório de dissertação, apresentada em janeiro de 2015, disponível em:
http://hdl.handle.net/10316/28142.

5. Citemos, a título de exemplo, pela sua relevância a ISAD(G), havendo outras que a complementam, nomea-
damente: ISDIAH; ISSAR CPF; ISDF, entre outras

6. ODA – Orientação para a Descrição Arquivística.
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relevância em Arquivos 7 destinados a custodiar fundos provenientes de outras instituições ati-
vas, ou não, frequentemente desorganizados, sem evidenciarem qualquer ordem aparente e que,
com grande regularidade, se tratam de parcelas de um todo que se encontra disperso por vários
Arquivos.

Estas reflexões e conclusões resultaram da pesquisa bibliográfica, da nossa experiência como
arquivista num Arquivo especializado 8 no tratamento de fundos e na orientação de estágios
profissionais, nomeadamente os de recém-licenciados, como os PEPAC e da nossa experiência
como investigadora em diversos Arquivos.

Comecemos por clarificar alguns conceitos que, sendo, embora, do domínio público, nunca
é demais esclarecer: “comunicação” e “comunicar”.

Comunicação, como grande parte dos vocábulos do nosso léxico, vem do latim (Communi-
catione) e define o “acto de comunicar” 9. Por seu turno, comunicar, com a mesma origem latina
(Communicāre) significa “pôr em comum”, “tornar conhecido”, “transmitir”, “fazer saber” ou
“partilhar”. 10

Retomando o contexto da presente comunicação – os Arquivos –, o que é que temos de
tornar comum?

Estes Arquivos custodiam um maior ou menor número de fundos, produzidos organicamente
por outras tantas Instituições; e é precisamente a informação contida nos fundos documentais
que devemos trazer ao domínio público, de modo a cumprir, com eficiência e eficácia, uma das
mais importantes missões do arquivista – a comunicação da informação.

Segundo Christine Nougaret (2003), “o arquivista tem por missão dar a conhecer os fundos
[de que é responsável] através de instrumentos de pesquisa” 11.

Porém, para que a difusão da informação dos fundos seja eficaz, a sua organização e re-
presentação em registos terá, necessariamente, de ser inteligível para todos os intervenientes no
processo, quer ao nível da estrutura, quer da terminologia, quer do conteúdo da descrição, de
modo a torná-los, em simultâneo, autoexplicativos – para os utilizadores e para os pares – e
interoperáveis entre sistemas.

Antecedendo o processo de comunicação, é fundamental acautelar três procedimentos fun-
damentais do tratamento arquivístico: a identificação, a organização (intelectual e física) e a
descrição, mediante uma rigorosa metodologia qualitativa analítica 12. Esta metodologia deverá
assentar em sólidos pressupostos teóricos, ajuizados pelos princípios basilares da Arquivística:
a Proveniência e o respeito pela Ordem original.

E por que razão se revela indispensável o recurso a normas?

7. Neste artigo utilizamos, distintamente, Arquivo e arquivo, ora se reportando a uma instituição, ora a um
conjunto de documentos reunidos organicamente, seguindo a proposta de Heredia Herrera (2011b: 44): “Podia ser
útil e conveniente utilizar Arquivo para a instituição arquivística e arquivo para o conteúdo documental”.

8. Designação atribuída por Ribeiro aos arquivos históricos ou definitivos. Segundo a autora, “Arquivos especia-
lizados são sistemas pluricelulares, criados propositadamente para incorporar, preservar e difundir qualquer arquivo”
(Ribeiro, 1998: 50). Estes últimos podem ser “produzidos por estruturas activas ou desactivadas” (Pinto, n.d.: 12).

9. Machado, 1959: 648.
10. Figueiredo, 1973: 689; Machado, 1959: 647.
11. Nougaret, 2003: 337 [tradução nossa].
12. A este respeito, Mendo Carmona refere que “la finalidad del método analítico archivístico es múltiple y

soporte de todo el tratamiento documental posterior” (2004: 45).
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Como é igualmente consabido, para que a comunicação se processe é fundamental que o
emissor e o recetor da mensagem detenham o domínio do código em que a mensagem é trans-
mitida; e é esse, precisamente, o papel da normalização, devendo esta ser omnipresente e incidir
sobre todo o processo de tratamento e descrição da informação dos fundos.

De acordo com Haworth (1994), as normas concorrem para o cumprimento de três objetivos
fundamentais:

1. Preservar a integridade do arquivo;

2. Comunicar a informação que contém;

3. Facilitar o aceso a quem de direito. 13

No que respeita à descrição, para o referido autor, a norma é como uma “gramática espe-
cializada” que regula a disposição e o conteúdo dos elementos informativos, evita a criação de
descrições incoerentes, inconsistentes, incompreensíveis e, consequentemente, confusas. 14

Corroborando esta afirmação, Bonal Zazo (2000) salienta a primordial importância das nor-
mas na comunicação da informação, nos seguintes termos: “la principal utilidad de las normas,
desde el punto de vista de los usuarios, es la de favorecer la comprensión de las descripcio-
nes” 15.

Heredia Herrera, a respeito da descrição refere: “la importancia del lenguaje para la co-
municación y el conocimiento y que los archiveros, como científicos que somos, no podemos
permitir con nuestras palabras trasmitir conceptos confusos, equívocos o distorsionados” 16; e
concluí aduzindo que é fundamental normalizar a nossa linguagem arquivística.

Apoiados nas normas, obteremos descrições normalizadas dos documentos dos arquivos,
possibilitando a comunicação do seu conteúdo informacional a nível internacional. Almejamos,
desta feita, descrições fiéis e autoexplicativas que agilizem a comunicação da informação, a
interoperabilidade dos registos e potenciem a recuperação, permuta e o acesso ao conhecimento.

Normalizados os processos de tratamento e de descrição, a internet veio favorecer a ação dos
arquivistas promovendo a democratização do acesso à informação e intensificando, como nunca
antes, a disseminação e a comunicação da informação à escala global. A disponibilização de re-
gistos normalizados na Web permite, além do mais, “reunir” virtualmente parcelas de um mesmo
fundo dispersas por diversos Arquivos, indispensável ao seu conhecimento/entendimento inte-
gral.

À guisa de conclusão, salientamos os seguintes aspetos que se revelam de importância capi-
tal:

A metodologia adotada na identificação e organização (intelectual e física) deve ser assente
nos princípios basilares da Arquivística, no rigor teórico e metodológicos que, contribuindo
para uma “quase natural” (re)organização de fundos outrora desorganizados, trazem à luz ao seu
contexto de produção e a estrutura do organismo produtor;

13. Haworth, 1994: 188.
14. Haworth, 1994: 189.
15. Bonal Zazo, 2000: 62.
16. Heredia Herrera, 2011a.
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A descrição da informação deve ser feita com base em normas (internacionais e nacionais)
e orientações que as clarificam, aceites pela comunidade científica e do domínio dos investiga-
dores;

A comunicação da informação dos fundos torna-se mais eficaz quando os instrumentos de
descrição são normalizados, quer ao nível da terminologia, quer da estrutura, quer do conteúdo
da descrição, tornando-os, em simultâneo, autoexplicativos para os utilizadores e para os pares
e interoperáveis entre sistemas;

A difusão de registos normalizados via Web permite “reunir” virtualmente parcelas de um
mesmo fundo dispersas por diversos Arquivos, fundamental para o conhecimento integral do
produtor do arquivo (estrutura, funções, atividades...).

Em suma, com a criação de descrições fiéis e autoexplicativas agiliza-se a comunicação da
informação e a interoperabilidade dos registos, potenciando a recuperação, a permuta e o acesso
ao conhecimento.

No limite, o Arquivista torna-se (também) agente de transformações sociais, na medida em
que promove a democratização no acesso à informação – motor privilegiado daquelas mudanças.
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Resumo

Na senda das BBS e da Usenet, os grupos do Facebook são atualmente, por um efeito
de arrasto da popularidade desta rede social online, locais privilegiados de discussão
orientada em torno de temas e interesses comuns. Apesar da sua omnipresença, e
ao contrário dos perfis individuais e das páginas institucionais, a análise dos seus
fluxos de interacção tem ocupado um lugar secundário na pesquisa académica. E
nesta os métodos mais clássicos, mesmo que adaptados ao meio (da etnografia para
a netnografia, por exemplo), têm dominado. O que se propõe aqui é, recorrendo
a ferramentas de recolha e visualização de dados, de que são exemplo o Netvizz
e o Gephi, demonstrar o modo como as metodologias computacionais, inspiradas
na Teoria das Redes e na Análise de Redes Sociais, potenciam práticas de pesquisa
que, ao apresentarem uma homologia com os próprios meios que são o seu objeto,
permitem – tomando os utilizadores e suas acções (posts e comentários) como nós de
um grafo – recolher informação tanto ou mais repleta de significado acerca do modo
como aí se interage. Tomaremos como estudo de caso dois grupos, respetivamente
dedicados à partilha e discussão de música e de cinema, focando-nos – com o auxílio
dessas ferramentas – no modo como aí participam e interagem. Recorrendo a diversas
ferramentas dos Métodos Digitais, procura-se, de forma exploratória, apurar quais as
variáveis relevantes para a compreensão destes casos específicos, nomeadamente no
que respeita à existência de utilizadores mais influentes, formulando hipóteses para
futuras análises mais aprofundadas.
Palavras-chave: métodos digitais; Facebook; exploratory data analysis; grupos; en-
volvimento; teoria das redes.

1. Introdução

Se no final da década de 90, com aquilo a que podemos chamar a primeira geração dos
«Internet Studies», um dos conceitos-chave era o de «comunidade» 1, hoje em dia este parece

1. Cf. títulos de colectâneas como Cybersociety: Computer-Mediated Communication and Community e Cyber-
society 2.0: Revisiting Computer-Mediated Community and Technology (ambos organizados por Steven G. Jones),
ou Communities in Cyberspace (organizado por Peter Kollock e Mark Smith), e ainda o clássico de divulgação The
Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier, de Howard Rheingold.

IX Congresso Sopcom. pp. 81-98. Coimbra, novembro de 2015
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estar algo adormecido 2 apesar da ascensão – para não dizer triunfo – das plataformas ou sites
de redes sociais [SRS], com o Facebook inegavelmente na dianteira. E, com essa ascensão,
também a de «rede» enquanto conceito operacional, cremos que em boa parte – e também este
artigo procura integrar-se em tal tendência – devido a uma atenção crescente ao contributo da
Teoria das Redes e das metodologias que lhe são afins.

Contudo, ainda que possamos aplaudir a maior objetividade e rigor que decorrem dessa vira-
gem quantitativa e computacional, bem como a preferência por um conceito também mais neutro
como é o de «rede», a ideia de que estas plataformas podem servir como facilitadores de uma
interação regular, e portanto de coesão, entre os seus utilizadores 3 parece também estar a ser
preterida em favor ora de abordagens em que o indivíduo é o foco (modalidades de utilização,
questões de privacidade, etc.), ora de outras em que este é pouco mais do que um «seguidor»
ou «cliente» de páginas institucionais e comerciais. Estamos, como entretanto deve ter-se tor-
nado claro, a referir-nos às três principais funcionalidades do Facebook enquanto espaço de
expressão 4: os perfis individuais, as páginas (maioritariamente institucionais, distribuídas por
diversas categorias 5, embora exista a reveladora opção genérica de classificação como «com-
munity page»), e ainda aos grupos. É nesta última funcionalidade, precisamente aquela com
mais semelhanças com as «comunidades» que tanto monopolizavam os artigos do final da dé-
cada de 90, que identificamos um declínio de atenção por parte da academia, que aqui queremos
contrariar.

2. Uma plataforma, uma rede, dois grupos

Somos os primeiros a reconhecer que é nos grupos que por um lado se encontram as maiores
barreiras a qualquer tarefa de investigação, pois enquanto as páginas são por predefinição públi-
cas estes podem, além de abertos, também ser privados ou secretos 6, e portanto de mais difícil
acesso a não ser que o investigador neles se integre, como observador (ora mais ora menos) par-

2. Não é esta a ocasião mais adequada para uma confirmação sustentada dessa aparente tendência, pelo que nos
limitamos a constatar que uma busca por «community “social network”» no Google Scholar apenas devolve, nas
primeiras cinco páginas, cinco resultados em que simultaneamente «community» surge no título e é inequívoco que
«social network» se refere a um SRS: um artigo de 1999 sobre o IRC («The Virtual Speech Community: Social
Network and Language Variation on IRC», de John Paolillo), o ultra-citado «Friends, Friendsters, and Myspace
Top 8: Writing Community into Being on Social Network Sites», de dannah boyd (de 2006), «Word of Mouth
Communication within Online Communities: Conceptualizing the Online Social Network», de Jo Brown, Amanda J.
Broderick e Nick Lee (de 2007), «An Evaluation of Identity-Sharing Behavior in Social Network Communities», de
Frederic Stutzman (de 2006), e o livro A Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites,
organizado por Zizi Papacharissi.

3. Note-se como tentámos propositadamente evitar o termo «comunidade».
4. Faltam pelo menos mais duas funcionalidades, transversais a essas três principais, que deixamos aqui de lado.

Uma é a das aplicações, de certa forma porque diluem as fronteiras do Facebook enquanto site (que, por exemplo,
através da comunicação entre as respetivas APIs permitem aí replicar publicações feitas no Twitter ou no Instagram).
A outra é a da criação e divulgação de eventos.

5. Figura pública, organização, causa, músico/banda, organização política, etc.
6. Ambos com entrada sujeita a aprovação dum administrador, mas visíveis na busca se privados (e portanto

sendo possível um pedido de adesão), e invisíveis se secretos (e portanto dependentes de um convite de outro membro
ou inclusão direta por parte dum administrador).
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ticipante. E, por outro lado, pode também presumir-se uma maior diversidade – para não dizer
imprevisibilidade – de dinâmicas de grupo para grupo, dada a inumerável quantidade de motivos
subjacentes à sua criação e continuação 7, que no limite poderão impedir qualquer tentativa de
generalização. Conscientes disso, e apesar de terminarmos com uma hipótese de caráter global,
declinamos portanto qualquer pretensão de generalizar tudo o que abaixo se segue, pouco mais
havendo do que uma forte curiosidade em torno da sua dinâmica diária a determinar a escolha
dos dois grupos que são objeto deste artigo.

É por isso necessário caracterizá-los, nem que seja de forma breve. Num artigo anterior
(Rosa, 2015), foi tentada uma primeira abordagem – já com alguns elementos quantitativos, mas
maioritariamente qualitativa – a um deles, com uma curtíssima menção ao outro. Comecemos
pelo que têm em comum. Ambos abrigam na sua génese paixões, ora pela música – no grupo
intitulado «Igreja Universal dos Fazedores de Bonitas Listas Musicais dos Últimos Dias» 8 – ora
pelo cinema – na «Tribo Cinéfila das Tapas e Vinho Tinto» 9, e essas paixões são mobilizadas (ou
seja, é incentivada a participação) da mesma forma: todos os dias um dos administradores propõe
um tema e os membros (administradores incluídos) podem publicar uma e só uma ligação (quase
invariavelmente para um vídeo no YouTube, como se verá adiante) apontando ora para uma
música ora para um excerto de filme que cumpra esse mesmo tema diário 10. Esta semelhança
não é fruto do acaso: o primeiro dos grupos, com cerca de 14 mil membros em novembro de
2015, foi criado a 28 de novembro de 2009; o segundo, que surgiu a 7 de junho de 2010 e tinha
no mesmo mês pouco mais de 2700 membros, foi um seu spin-off e partilha com este muitos
membros e também administradores.

Mesmo que nos limitássemos a este retrato, salta à vista uma primeira diferença, que aliás
obrigou a alguns ajustes metodológicos na nossa pesquisa (cf. abaixo): os cerca de sete meses
de atraso no início de atividades na «tribo» não são suficientes para justificar tão grande dis-
crepância no número de membros, que nem deve ser contabilizada em valores absolutos mas
sim relativos – aproximadamente 5,6 vezes mais na «igreja». Contudo, deixando já pistas para
a análise que se segue, será também prematuro afirmar que se trata apenas de uma questão de
proporcionalidade.

2.1. Uma abordagem exploratória

Esclareçamos então, como advertência prévia, qual é a postura metodológica desta análise
ao funcionamento de ambos os grupos, bem como a dos dois investigadores e autores envolvi-
dos. Ambos somos membros dos dois grupos, num caso por razões exteriores (e temporalmente
anteriores) à oportunidade da pesquisa, no outro resultando como necessidade desta, e o grau

7. Apenas pela experiência quotidiana enquanto utilizadores do Facebook, e de forma avulsa, podemos menci-
onar grupos que congregam atuais e antigos colegas de cursos, adeptos de clubes ou praticantes de algum desporto,
classes profissionais como a dos jornalistas, de debate político, de ficção (literária ou outra, restrita ou não a algum
género), de fãs de celebridades, etc. E mesmo entre grupos cujo «centro de atração» é similar, as atividades de cada
um podem variar a ponto de desencorajar qualquer comparabilidade.

8. Cf. www.facebook.com/groups/228544121320/. Doravante, «igreja» (com aspas) ou IUFBLMUD.
9. Cf. www.facebook.com/groups/tcdtevt/. Doravante, «tribo» (com aspas) ou TCTVT.

10. Em Rosa, 2015 é feita uma descrição mais detalhada do funcionamento da IUFBLMUD e respetivas regras,
que no essencial se repetem para a TCTVT.

https://www.facebook.com/groups/228544121320/
https://www.facebook.com/groups/tcdtevt/
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de participação está em consonância: um participante frequente e ativo, entretanto promovido a
administrador de um dos grupos; uma observadora com participações muito esporádicas. Trata-
se por agora de uma pesquisa exploratória guiada por dados, ou «exploratory data analysis» (cf.
Tukey, 1977), com recurso aos «Digital Methods» 11, que procura trazer para primeiro plano
algumas intuições que antecediam a recolha de dados, e – de um modo quase inevitável nesta
fase – ainda repleta de especulações na leitura dos mesmos. Em vez de uma hipótese prévia a
guiar a pesquisa, mas esperando que ela possa dar origem a um projeto de investigação mais
extenso e mais profundo, deixou-se antes que os valores, as métricas e inclusive alguns gráficos
tivessem um estatuto heurístico, gerando de forma orgânica futuras hipóteses muito mais do que
respondendo mecanicamente a outras que estariam a ser-lhes impostas.

2.2. Metodologia

Os dados que alimentam a análise que se segue foram obtidos através do Netvizz, aplica-
ção online que solicita à API do Facebook, e de acordo com o que esta autoriza, um conjunto
de dados relativos a publicações, utilizadores, likes e comentários, e os estrutura em dois tipos
de documentos, para tratamento posterior: CSV (compatível com Excel) e GDF (para análise
e representação visual da rede, por exemplo através do programa Gephi). Numa primeira re-
colha preliminar, a 6 de julho de 2015, foram selecionados os 999 posts mais recentes de cada
grupo, o que desde logo permitiu confirmar uma intuição prévia respeitante à disparidade no
grau de atividade em cada um dos grupos. O mesmo número de publicações correspondia, no
caso da «tribo», a um período ligeiramente superior a um mês e a 311 utilizadores ativos (isto
é, publicando, fazendo like ou comentando), enquanto na «igreja» um número equivalente de
publicações foi atingido em apenas sete dias, contabilizando-se em mais de mil o número de
utilizadores ativos. Perante esta discrepância, e de forma a garantir uma mais adequada compa-
ração entre as dinâmicas de cada um dos grupos, o processo de extração de dados foi repetido,
mas desta vez mantendo fixo o maior período de tempo, em dias inteiros, encontrado na primeira
tentativa, isto é, as datas inicial e final da «tribo»: de 30 de maio a 6 de julho de 2015.

A análise aos dados recolhidos, que a seguir se discrimina, pode ser categorizada da seguinte
forma: i) visão geral de cada grupo e caracterização dos seus membros; ii) análise das publica-
ções de acordo com o seu tipo e envolvimento («engagement») gerado; iii) análise da rede de
interação entre membros e publicações.

3. Visão geral da atividade dos grupos

3.1. A Tribo Cinéfila das Tapas e Vinho Tinto

Como anunciado acima, a aplicação Netvizz 12 foi utilizada para recolher os dados de ativi-
dade dos grupos durante o período indicado. Para este grupo de menores dimensões, chegou-se

11. Os Métodos Digitais (Rogers, 2013) pressupõem que é possível tomar a web, e em particular as redes sociais,
simultaneamente pelo seu valor intrínseco como objetos de pesquisa e pelo seu valor de fonte para compreender a
realidade social de onde emanam.

12. Cf. https://apps.facebook.com/netvizz/

https://apps.facebook.com/netvizz/


i
i

i
i

i
i

i
i

Nós na rede. Conexão e participação em dois grupos do Facebook a partir dos digital methods 85

a um total de 982 publicações 13, sendo 311 o número de utilizadores ativos – isto é, que publi-
caram, gostaram ou comentaram posts, somando estas três ações possíveis um total de 14.028.

É inevitável que nos interroguemos por um lado se ao longo dos dias esta atividade é uni-
forme, e por outro, talvez ainda mais relevante – quanto mais não seja por se verificar que, de
entre os cerca de 2700 membros 14, apenas um pouco mais de 10% dos utilizadores é ativo –,
se estes que restam se assemelham ou não no seu grau de atividade. A tabela que se segue,
distribuindo o grau de atividade por quartis (e acrescentando o decil superior), mostra que essa
uniformidade tende a sofrer desvios significativos.

No que respeita às publicações, são 982 distribuídas ao longo de 38 dias, o que dá uma
média (arredondada às unidades) de 26 por dia. Este número oscila entre as 8 publicações no
dia 21 de junho e as 43 a 1 de junho, o que aponta para bastante variabilidade, mas tomados
os quartis podemos verificar que esta não se traduz em irregularidade: 21 posts representam o
quartil inferior, 26 a mediana (praticamente coincidindo com a média), e 36 o quartil superior.
Se consideradas as outras atividades que revelam envolvimento (comentários e likes, visíveis
também no Quadro 1), o panorama em parte repete-se, embora – como veremos com mais
pormenor logo abaixo – não segundo uma proporcionalidade simples. Isto é, há uma variação,
ao longo dos quartis, no número de likes que tende a acompanhar o de publicações (um rácio
de 9,8 likes por post no primeiro quartil, de 11,9 na mediana e no quartil superior, e 14,4 no
decil superior). Este rácio parece portanto aumentar à medida que a quantidade de publicações
diárias também sobe), ocorrendo o mesmo no caso dos comentários, o que nos leva ao que
identificaremos como Hipótese A: a de que há um efeito de feedback positivo; isto é, quanto
mais posts num dia, maior o envolvimento também para cada uma das publicações nesse mesmo
dia 15.

13. Com uma ligeira discrepância relativamente aos 999 da recolha de teste, dado que a unidade de medida
passou a ser o número de dias e não de posts. Outros fatores, como a variação no número de membros e a eventual
existência de algum tipo de atividade retroativa (fazer ou retirar like a publicações antigas, por exemplo), podem
igualmente contribuir para estas discrepâncias, que contudo podem ser ignoradas se não se traduzirem em alterações
significativas aos indicadores.

14. A aplicação usada não permite apurar qual o número de membros que cada grupo tinha no período em análise
(período esse em que, de resto, pode ter havido alteração dessa quantidade), mas a observação quotidiana, quer
durante quer depois das datas em causa, permite com bastante segurança avançar com esse valor aproximado.

15. O que pode resultar de motivos tão simples quanto o facto de se receberem ao longo do dia mais notificações
(se estas estiverem ativadas), incentivando a que se consulte mas vezes o grupo em causa. Em contrapartida, pode
também dar-se o caso de não haver correspondência nos dias entre cada um destes quartis, o que invalidaria de
imediato a hipótese. Daí que mais abaixo a hipótese seja reformulada para contemplar uma leitura mais aprofundada,
a partir da métrica de envolvimento (engagement).
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Tabela 1. Resumo estatístico das atividades (posts) e
reações (likes e comentários) dos membros. [TCTVT]

Quantidade de Posts = 982 Posts Comentários Likes
Média 25,79 63 307
p25 (Quartil inferior) 21 25 207
p50 (Mediana) 26 48 311
p75 (Quartil superior) 33 68 395
p90 (Decil superior) 36 94 520
Valor máximo 43 606 602

Se tomados o decil superior (em particular no caso dos likes) e os valores máximos (em
particular no caso dos comentários) para o período em análise, salta à vista uma anomalia, ou
melhor, um possível outlier. E de facto, o dia com o maior número de publicações é também
aquele em que se verificou o maior número de comentários e o segundo maior número de likes:
17 de junho de 2015. Nesse dia, o tema havia sido «filmes que vimos no cinema e do qual [sic]
saímos a meio [... ou] que, se eu soubesse o que sei hoje, tinha saído a meio» 16, claramente
apelando às diferentes experiências e sensibilidades estéticas dos membros do grupo. Tal deixa
em aberto o que nesta fase nos limitaremos a enunciar como Hipótese B: assumindo uma cate-
gorização binária entre temas «factuais» – isto é, onde é possível aplicar algum tipo de teste para
conferir se a publicação cumpre o estipulado 17 – e «subjectivos», estes últimos incitam a maior
envolvimento. Deixe-se contudo como salvaguarda (Hipótese B1) que este acréscimo no grau de
envolvimento pode dar-se muito mais ao nível dos comentários do que dos likes: por exemplo,
no período analisado verifica-se que o dia com maior número de likes é a véspera, 16 de junho,
data em que o tema era claramente «factual», «filmes baseados em acontecimentos verídicos»,
e o número de comentários foi 217.

16. Cf. www.facebook.com/groups/tcdtevt/permalink/914365291935006/ (acesso restrito a membros do grupo).
Daqui em diante, por questões de simplicidade, sintetizamos a descrição do tema desde que isso não leve a ambigui-
dade na sua interpretação.

17. Por exemplo por confronto com o título ou com a letra da música publicada, com uma cena ou sequência de
videoclip (no caso de músicas) ou de filme, com a lista de nomes de atores ou personagens dum filme, etc.

https://www.facebook.com/groups/tcdtevt/permalink/914365291935006/
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Figura 1. Resumo estatístico da atividade dos membros. [TCTVT]

A Figura 1 segue uma abordagem um pouco diferente. A curva a negro mostra a quantidade
de utilizadores 18 que fizeram posts durante o período analisado; temos, por exemplo, 201 que
não fizeram nenhuma publicação (e que poderíamos classificar como «participantes passivos»,
passe o oxímoro), 60 que fizeram entre 1 e 5 publicações, etc. Para este primeiro indicador, mau
grado ligeiras flutuações, temos o esperado: quanto maior este tipo de participação, menos os
utilizadores, e esse decréscimo assume uma variação que praticamente coincide com a conhecida
curva da «lei de potência» (cf. Barabási, 2003) 19.

As barras mostram de seguida, para os mesmos agrupamentos de utilizadores, que outras
atividades lhes estão associadas – não só o número de likes e de comentários feitos, mas também
os recebidos (incluindo os likes a comentários). Os valores encontrados são de difícil interpreta-
ção devido à irregularidade do gráfico, sendo ainda mais difícil dar-lhes sentido através de uma
hipótese para além do óbvio. E o óbvio é que «gostar» tende a ser a forma de interação domi-
nante, e ainda que podem identificar-se pelo menos os seguintes tipos de comportamento: há
membros que publicam pouco ou nada embora exerçam outras atividades (e por consequência
também recebem likes ou menos frequentemente comentários), há membros que têm uma ativi-

18. Ignorando os mais de 2 mil membros que estiveram totalmente inativos.
19. E isto apesar da condicionante de apenas poder ser feita uma publicação por dia (à exceção dos ad-

ministradores que podem fazer duas publicações se uma delas for a que lança o tema diário). Cf. as re-
gras pelas quais se rege o grupo, disponíveis em www.facebook.com/notes/tribo-cin%C3%A9fila-das-tapas-vinho-
tinto/regras/202826919755517 (acesso restrito aos membros do grupo).

https://www.facebook.com/notes/tribo-cin%C3%A9fila-das-tapas-vinho-tinto/regras/202826919755517
https://www.facebook.com/notes/tribo-cin%C3%A9fila-das-tapas-vinho-tinto/regras/202826919755517
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dade bastante intensa a todos os níveis 20, e como é óbvio os que publicam com uma frequência
moderada (as três colunas entre «11 a 15» e «21 a 25»). Menos óbvio, mas talvez mero fruto
de uma singularidade na amostra recolhida, é o facto de nestas colunas intermédias haver um
decréscimo de atividade (em especial likes feitos e recebidos) por comparação com a coluna «6
a 10», voltando a haver decréscimos – e ainda mais acentuados – mais à frente.

Veremos de seguida, ao observar o outro grupo, se aí há lugar para alguma outra hipótese de
trabalho.

3.2. A Igreja Universal dos Fazedores de Bonitas Listas Musicais dos Últimos Dias

Se a atividade fosse proporcional ao número de membros, a média de publicações diárias da
«igreja» deveria rondar as 145, os comentários as três centenas e meia, e os likes seriam mais
de 1700. A realidade é contudo um pouco mais modesta. Em vez de 145, contabilizamos uma
média de 100 publicações (quase o mesmo para o valor mediano); em vez de 350 comentários
apenas 200 (166, no caso da mediana); e 1590 likes (1366 na mediana). Significa isto que se pu-
blica comparativamente menos do que na «tribo», e se comenta ainda menos, mas a quantidade
de likes não decresce tanto, o que parece apontar – mas não façamos já disto hipótese – para um
envolvimento mais «frouxo» neste grupo.

Sigamos esta pista, mas sem descurar os outros indicadores. Olhando para os quartis destas
formas de atividade (Tabela 2), a sua amplitude é também maior: não tanto nos posts (mas
ainda assim há mais variação do que no outro grupo), nos comentários é já um pouco mais
significativa, mas é sobretudo nos likes que essa variação se faz sentir, contabilizando-se 858 no
quartil inferior, e 2091 no superior (bem acima do dobro do primeiro quartil, quando na «tribo»
se estava abaixo). O decil superior, com 2733 likes, e principalmente o outlier que é o valor
máximo com 4114 confirmam esta leitura para a amostra analisada. A Hipótese A (cf. acima)
não se vê afetada, sendo inclusive reforçada, embora neste grupo pareça haver um predomínio
dessa forma mais descomprometida de envolvimento que é «gostar» duma publicação.

Tabela 2. Resumo estatístico das atividades (posts) e
reações (likes e comentários) dos membros. [IUFBLMUD]

Quantidade de Posts = 3 832 Posts Comentários Likes
Média 100,42 203 1 590
p25 (Quartil inferior) 71 116 858
p50 (Mediana) 102 166 1 366
p75 (Quartil superior) 124 294 2 091
p90 (Decil superior) 162 380 2 733
Valor máximo 229 545 4 114

Uma análise mais aprofundada, que não cabe nestas linhas, poderá também esclarecer quanto
à Hipótese B (se os temas mais factuais são os que geram mais envolvimento), embora neste

20. Não é de pôr de parte que seja nesta categoria que se concentram os administradores, insight cuja confirmação
nos é vedada porque a API os «anonimiza».
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grupo pareça ser mais lógica uma sub-hipótese alternativa (B2) segundo a qual o acréscimo no
grau de envolvimento se dá muito mais ao nível dos likes do que dos comentários. A verificar-
se que B1 prevalece no grupo sobre cinema e B2 no grupo sobre música, essa poderá ser uma
diferença a reter.

Figura 2. Resumo estatístico da atividade dos membros. [IUFBLMUD]

No que diz respeito à distribuição da atividade dos membros por diferentes classes (e já ex-
cluídos aqueles que não participaram de todo), reencontramos a habitual «lei de potência» e a
sua curva a descrever a variação na participação destes relativamente à quantidade de publica-
ções. Dos 1944 membros que tiveram algum tipo de atividade, 1378 apenas fizeram likes ou
comentários, 339 publicaram uma a cinco vezes, e assim por diante, com os valores em cada
classe sempre a diminuir até aos 19 que publicaram 26 ou mais vezes. Contudo, e ao contrá-
rio do grupo anterior, verifica-se uma regularidade muito maior nas outras atividades possíveis:
ainda que com flutuações, a tendência é para que os membros que mais frequentemente publi-
cam sejam também aqueles que mais likes e comentários fazem, e igualmente aqueles que mais
likes e comentários recebem. Precisamos portanto, para aprofundar desta primeira visão geral,
de dirigir o nosso olhar para a forma como estas atividades se traduzem na métrica conhecida
como engagement ou envolvimento.
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4. Análise do envolvimento («engagement») gerado

Começamos também aqui por abordar a atividade da TCTVT, seguindo-se a da IUFBLMUD.
E podemos fazê-lo com uma constatação algo trivial, mas que permite comprovar a aceitação
dos membros das normas, no essencial similares em ambos os grupos, pelas quais se regem (cf.
Rosa, 2015). Em cada dia propõe-se um tema, e a participação deve traduzir-se na publicação
de um link para um vídeo com o trailer ou alguma cena específica dum filme (no primeiro caso)
ou para o vídeo de uma música (no segundo) que satisfaça esse constrangimento temático.

Não é portanto de estranhar que, em 982 publicações, 925 (94,2%) sejam ligações para o
YouTube ou para domínios alternativos deste site (youtu.be e m.youtube.com 21), com ocasionais
ocorrências para domínios como o imdb.com, onde também se encontram trailers e excertos de
filmes. Todas as outras possibilidades – em particular fotos e links para outros domínios – são
residuais, ressalvando-se o caso das atualizações de estado, 42 no total, que na sua maioria
correspondem às publicações que lançam o tema diário (ainda que por vezes também se usem
ligações a fotos para esse efeito). O que resta são quase certamente posts que não cumprem as
regras mas que por alguma razão não foram apagados pelos administradores 22.

Estabelecida esta constância – quase diríamos monotonia – na atividade do grupo, e portanto
posta de parte (excepto no que respeita ao post de lançamento do tema, como veremos já de
seguida) qualquer correlação entre tipos de publicação e envolvimento, voltamos a nossa atenção
para uma outra variável que poderá afetar esse envolvimento: os utilizadores.

Definimos como envolvimento («engagement») o somatório quantitativo das ações que po-
dem ser tomadas para cada publicação: likes, comentários, e likes a comentários 23. Uma análise
aprofundada ao grau e tipo de envolvimento em cada um dos grupos exigiria uma descrição
dia a dia, que aqui não poderá ser encetada por questões de espaço 24. Ainda assim, será útil
observá-lo para a totalidade do período.

Tabela 3. Posts e respetivo envolvimento (decomposto também em «gostos»,
comentários, e «gostos» aos comentários). [TCTVT]

Posts Likes 25 Comentários Likes a comentários Envolvimento
Total 982 11.654 (11.688) 2.383 (2.392) 3.067 17.095
Imagem 5 54 (54) 24 (24) 23 101
Link 39 476 (479) 77 (77) 87 640
Status 42 337 (337) 196 (170) 253 759
Vídeo 896 10.778 (10.819) 2.113 (2.121) 2.704 15.595

21. Que na tabela 3 não são reconhecidos como vídeos, e daí a aparente incongruência nos valores.
22. Cf. de novo Rosa, 2015 para uma explicação deste procedimento, embora restrita ao grupo de que falaremos

adiante.
23. Só muito recentemente, num momento posterior ao período aqui em análise, foi introduzida nos grupos a

funcionalidade dos «threaded comments», isto é, a de comentar em comentários, criando uma sub-ramificação.
24. À exceção de um dia atípico mas, como veremos, revelador.
25. Nesta coluna e na seguinte, surgem em cada célula dois valores. O primeiro regista a contagem no momento do

rastreamento, correspondendo ao número remanescente, ora de likes ora de comentários. O segundo, entre parêntesis,
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Para a «tribo» verifica-se, como seria de prever, que o maior contributo para o envolvimento
– aproximadamente dois terços do total – vem dos likes, a forma mais simples e superficial de
interação, quer tomemos o conjunto das publicações (cerca de 11,9 likes por publicação) ou
aquelas que mais definem a razão de ser do grupo, os vídeos (12 likes por publicação). Mas
é nos comentários que vale a pena concentrarmo-nos. Em média (cf. Tabela 3 para os valores
absolutos), há cerca de 2,4 comentários por cada post (um pouco menos, 2,36, se tomados apenas
os vídeos), o que, a não ser que seja contrariado por uma análise mais «fina», dia a dia ou
mesmo post a post, leva a crer que – Hipótese C – a atividade do grupo não é geradora de
diálogo consistente e continuado. No entanto, deve ser destacado o pormenor de esta média de
comentários por post subir para cerca de 4,6 no caso das publicações de tipo status. Mesmo sem
olhar à lupa para estes casos, podemos afirmar com bastante segurança, devido à participação
frequente no grupo, que estas são quase exclusivamente as que lançam o tema diário, o que leva
a crer – Hipótese C1 – que o diálogo seja nessas situações mais significativo, entre elogios ou
críticas à escolha do tema, pedidos de esclarecimento caso este apresente ambiguidades, etc.
Olhemos para a «igreja» para confirmar se estas hipóteses são também aí aplicáveis.

Nesse outro grupo, a IUFBLMUD, encontramos também um notório predomínio dos posts
de tipo vídeo: 3750 em 3872 (96,8%) do YouTube e seus domínios alternativos, e isto sem
contar com algumas ligações ocasionais que a API do Facebook não contabiliza como vídeos
embora apontem para este tipo de conteúdo (dailymotion.com, mojvideo.com, e outros). Notório
e previsível, pois, de acordo com as regras do grupo, tudo o que resta é anómalo a não ser que se
trate da publicação que apresenta o tema diário – como no grupo anterior, quase sempre status,
ainda que por vezes possa ser uma foto ou uma ligação. Também neste grupo o maior contributo
para o envolvimento é proveniente dos likes, seja qual for o tipo de publicação. A média de
likes por post é de cerca de 15,8, quer no geral quer restringindo aos vídeos, o que revela um
comportamento bastante coerente com o do outro grupo 26.

Tabela 4. Posts e respetivo envolvimento (decomposto também em «gostos»,
comentários, e «gostos» aos comentários). [IUFBLMUD]

Posts Likes Comentários Likes a comentários Envolvimento
Total 3832 60.399 (60.532) 7.731 (7.736) 8,645 76,775
Evento 1 0 (0) 0 (0) 0 0
Imagem 9 165 (165) 57 (57) 53 275
Link 63 857 (863) 130 (130) 153 1,140
Status 49 668 (668) 263 (263) 311 1,242
Vídeo 3,710 58.709 (58,836) 7.281 (7.286) 8,128 74,118

Se tomado apenas o contributo dos comentários, a média geral é de 2,29 por publicação,
baixando para 1,96 se tomadas apenas as de tipo vídeo, o que é consistente com a Hipótese C
formulada acima. Ora, apesar do carácter pouco frequente das publicações de tipo status, é aí,

corresponde à quantidade total registada. Optámos neste caso pelo primeiro valor para os nossos cálculos de médias,
percentagens e rácios.

26. Sendo a média ligeiramente superior explicável (ainda que não seja de todo proporcional) pelo maior número
de membros e pelo maior grau de atividade.
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tal como no grupo anterior, que se encontra uma maior densidade de comentários: cerca de 5,34
por post para ser mais preciso, igualmente deixando de pé a Hipótese C1. Esta média sobe ainda
mais no caso das fotos (6,3), mas sendo estes casos raros (e quase sempre variações na forma de
apresentar o tema diário), não é pertinente alterar a hipótese.

Vale ainda a pena, embora com uma função mais tangencial a esta nossa primeira apro-
ximação ao funcionamento destes grupos, detetar os dias em que se verificou maior grau de
envolvimento e também – havendo ou não coincidência no dia – os posts que se destacaram
como outliers 27. Começamos desta vez pela «igreja», cujos três picos de maior envolvimento
se dão, respetivamente, nos dias 6 de julho (com o tema «palavra “não” no título da música» 28,
4666 de engagement), 23 de junho («ao meu lado, no título ou na letra», com uma contagem de
4338), e 10 de junho («nomes de bebidas alcoólicas, no título ou na letra», com 4208). Todos
temas «factuais» (cf. a sua definição acima) e de certa forma «fáceis» 29, embora não considere-
mos estar perante dados suficientes para fazer disto hipótese. Já no caso da «tribo», os picos têm
lugar a 17 de junho («filmes vistos no cinema e do quais saíram ou deveriam ter saído a meio»,
com 1616 de engagement), a 16 de junho («filmes baseados em acontecimentos verídicos», com
805), e 30 de maio («filme com que se identificam, e que já viram mais de mil vezes», com
760). Aqui, e ao contrário do grupo dedicado à música, apenas um destes picos ocorre com um
tema factual 30, o que parece apontar – mas, de novo, não o suficiente para gerar uma hipótese
– para um maior incentivo à participação nestes casos que potencialmente podem gerar maior
bipolaridade nas opiniões. Note-se ainda que este maior envolvimento não replica a variação de
publicações diárias; isto é, não foram dias de pico de publicações (ainda que acima da média), e
sim nas reações a estas 31. Também aqui o comportamento dos membros da «tribo» diverge do
da «igreja», pois nesta parece haver uma tendência mais firme para que os dias de maior enga-
gement sejam também aqueles em que há maior número de posts (com coincidências, embora
numa ordem diferente, no «top 5» de publicações e de envolvimento 32). Ainda que a amostra
possa ter ficado enviesada por algum tipo de atipicidade, esta divergência parece-nos suficiente

27. Sendo certo que seria igualmente relevante tomar a abordagem inversa no caso dos temas – quais os que
geraram menos engagement –, é tarefa que terá de ficar para ocasião futura. Relativamente a posts individuais, trata-
se de algo que só faria sentido se fosse possível identificar os utilizadores que as publicaram (se têm muitas ou poucas
conexões de amizade dentro do grupo, etc.), algo que a API do Facebook não permite.

28. Cf. a nota 17.
29. Por razões distintas. No primeiro caso porque, embora limitando ao título, é uma palavra frequente; no

segundo porque, em particular no universo musical anglo-saxónico, é um lugar-comum em canções de amor; no
terceiro pelo amplo leque de escolhas.

30. Sendo certo que seria igualmente relevante tomar a abordagem inversa no caso dos temas – quais os que
geraram menos engagement –, é tarefa que terá de ficar para ocasião futura. Relativamente a posts individuais, trata-
se de algo que só faria sentido se fosse possível identificar os utilizadores que as publicaram (se têm muitas ou poucas
conexões de amizade dentro do grupo, etc.), algo que a API do Facebook não permite.

31. 17 de junho em 4.º lugar no número de posts, ex-aequo com 3 de julho; 16 de junho em 3.º; 30 de maio em
9.º, ex-aequo com 11 de junho e 6 de julho. O «top 5» em número de posts corresponde, por ordem decrescente,
aos dias 1 de junho (7.º em envolvimento), 4 de junho (4.º em envolvimento), 16 de junho (2.º em envolvimento), e,
ex-aequo, 17 de junho (1.º em envolvimento) e 3 de julho (21.º em envolvimento).

32. 6 de julho (1.º em posts, 2.º no envolvimento), 9 de junho (2.º em posts, 5.º no envolvimento), 3 de junho (3.º
em posts, 4.º no envolvimento), 23 de junho (4.º em posts, 1.º no envolvimento), 10 de junho (5.º em posts, 3.º no
envolvimento).
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para fazer uma adenda à Hipótese A, formulada acima, passando a formulá-la como Hipótese
A1: ainda que um maior número de posts num dia tenda a gerar maior envolvimento para cada
um dos posts, e portanto também maior envolvimento nesse mesmo dia, esta tendência é mais
significativa no caso do grupo IUFBLMUD do que na TCTVT.

Precisamente devido a esta diferença entre grupos, e também devido à enorme distância, no
que respeita ao grau de envolvimento na «tribo», entre o dia 17 de junho e o segundo dia com
mais atividade, considerámos relevante observar mais de perto esse outlier, recorrendo à análise
da rede constituída por publicações e utilizadores.

A Figura 3 é um grafo da rede de interacção (realizado com o software Gephi) correspon-
dente à atividade durante o período em análise, que tem como nodos (vértices) as publicações
e os utilizadores e como arestas (linhas) as respetivas ligações, de forma direcionada. Isto é,
se uma curva, seguindo a direção dos ponteiros do relógio, liga um utilizador a uma publica-
ção, isso significa que o utilizador em causa «gostou», comentou ou fez like a um comentário
dessa publicação. O tamanho dos nodos representa maior ou menor envolvimento por parte do
utilizador, e quanto mais espessa a linha, maior o peso da interação com determinado post. No
presente caso, a rede foi reduzida, ajustando os parâmetros de visualização, de modo a mostrar
apenas as 9 publicações com maior engagement. Destas, apenas duas não correspondem ao dia
17 de junho e – novo elemento que ajuda a fazer a ponte para a parte final da nossa análise – é
interessante também verificar que há um pequeno conjunto de utilizadores que é responsável por
esse elevado grau de envolvimento, o que é compatível quer com a nossa Hipótese A, quer com
a «lei de potência» e o chamado «Efeito Mateus» ou «rich get richer» (cf. Barabási, 2003) 33.

Figura 3. Picos de interação, envolvimento e debate. [TCTVT]

33. Numa futura análise mais focada no debate entre os membros dos grupos, será importante ter em conta essas
diferenças entre utilizadores no que respeita ao seu envolvimento.
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Dito de outra forma, como temos vindo a verificar, se a esmagadora maioria dos membros
do grupo não participa de todo, sendo a dinâmica destes grupos assegurada por uma minoria, o
mesmo parece também repetir-se, numa outra escala, entre utilizadores que, ainda que ativos,
se envolvem pouco, e a ainda mais pequena minoria que – mesmo que de forma seletiva (em
determinados dias, em determinados posts, . . . ) – assegura a continuidade da coesão do grupo.
Um outro tipo de análise e visualização da rede, terminando este percurso, poderá ajudar-nos a
reforçar essa intuição.

5. Desigualdades na rede

Uma abordagem complementar à que temos vindo a seguir, permitindo conciliar uma pers-
petiva global com a identificação de comportamentos mais individualizados 34 resulta da possi-
bilidade de materializar a rede de interações em grafos, de acordo com diferentes parâmetros
– métricas como o indegree, o outdegree, o envolvimento, etc. – e algoritmos de visualização.
Para o nosso objetivo, que consiste em perceber como agem os membros destes dois grupos
relativamente às acções permitidas pela plataforma do Facebook, e depois de experimentadas
diversas combinações de parâmetros e algoritmos, nomeadamente a que deu origem à Figura 3,
considerámos que a que melhor ia ao encontro do objetivo e das hipóteses que foram emergindo
das análises acima era a que passamos a descrever.

Como vimos já, a maior contribuição para o envolvimento provém invariavelmente do ato de
«gostar», a forma mais superficial de interagir. Na medida em que isso pode enviesar a leitura,
ignorámos o contributo dos likes, concentrando-nos então nas outras duas – posts e comentários
–, procurando assim perceber como se posicionavam os membros destes grupos relativamente a
cada uma destas ações.

O algoritmo usado foi o «Circular Layout» 35, tomando os utilizadores como nodos, que fo-
ram parametrizados de acordo essas duas variáveis (número de publicações e número de comen-
tários). As linhas – direcionadas, como descrito acima – representam as formas de envolvimento
(«gostar» ou comentar), sendo estas mais espessas quanto maior for esse grau de envolvimento
entre dois utilizadores concretos. O elemento mais importante para uma adequada interpretação
dos grafos tem contudo a ver com o tamanho e com a posição dos nodos (isto é, o modo como
estão ordenados ao longo da circunferência que representa a rede). Quanto ao tamanho, estes são
tanto maiores (e simultaneamente mais escuros) quanto maior o número de publicações do utili-
zador em causa 36; quanto à sua ordenação ao longo da circunferência externa, esta depende do
outro contributo para o engagement que considerámos relevante: a quantidade de comentários
feitos.

Isto é, imaginando uma situação ideal em que os utilizadores que mais comentam fossem
também os que mais publicam, e pela mesmíssima ordem, o grafo daí resultante seria algo como

34. Apesar do anonimato dos utilizadores que é imposto pela API do Facebook.
35. Utilizado para perceber, de forma ordenada, a distribuição dos nodos e respectivas ligações; no Gephi tem de

ser carregado como plugin.
36. Aqueles que não publicaram mas fizeram likes ou comentários são apenas pontos (com uma ligeira espessura

para melhor identificação) ao longo da circunferência.
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o que mostra a figura 4 37: uma total redundância entre espessura, tom de cor e posição na
circunferência.

Figura 4. Rede ideal de publicações, comentários e envolvimento.

Em vez disso, os grafos – respetivamente para a «tribo» e para a «igreja» – tomaram, para
o período analisado, o aspeto que pode ver-se nas Figuras 5 e 6, e que nos leva a formular a
nossa última hipótese de trabalho. Hipótese D: Entre os utilizadores ativos de ambos os gru-
pos (e desprezando o contributo dos likes), há uma tendência para que estes se distribuam entre
«publicadores», «comentadores», e aqueles que, pertencendo a ambos os subconjuntos, podem
ser classificados como «publicadores-comentadores». Ainda que as diferenças entre ambas as
figuras possam não ser significativas, será ainda cauteloso propor uma Hipótese D1: essa inter-
seção de «publicadores-comentadores» aparenta ser maior no caso da TCTVT, que pelo menos
segundo estas métricas (número de posts e número de comentários por utilizador) poderá ser
considerado um grupo mais coeso.

37. Criado usando a rede da «tribo» e modificando os parâmetros de forma a ordenar por número de publicações
e não de comentários.
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Figura 5. Rede de publicações, comentários e envolvimento. [TCTVT]

Figura 6. Rede de publicações, comentários e envolvimento. [IUFBLMUD]

6. Síntese conclusiva

Num estudo que se assume como uma análise exploratória de dados, seria prematuro falar
de conclusões. É certo que não se partiu de um desconhecimento absoluto, dada a familiaridade
prévia relativamente ao quotidiano de cada um destes grupos, mas, como o dita a necessidade ci-
entífica de romper com o senso comum (mesmo que para mais tarde confirmá-lo, em parte ou no
todo), a informação recolhida e o que ela permite revelar num sentido quantitativo confrontam-
nos com a necessidade de proceder à criação de um conjunto de hipóteses que possam, em
futuras pesquisas, guiar-nos de forma mais segura.

Encerramos por isso este artigo com uma síntese das hipóteses que foram sendo sugeridas
pelas análises acima apresentadas.
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Hipótese A: Tende a haver um efeito de feedback positivo entre o número de publicações
num determinado dia e o envolvimento para esse mesmo período: quanto mais posts, maior o
envolvimento para cada um dos posts nesse mesmo dia.

Hipótese A1: Especificamente para estes dois grupos, ainda que um maior número de posts
num dia tenda em ambos os casos a gerar maior envolvimento para cada um dos posts, e portanto
se some maior envolvimento nesse mesmo dia, a tendência é mais significativa no caso do grupo
IUFBLMUD do que na TCTVT.

Hipótese B: Assumindo uma categorização binária entre temas «factuais» e «subjectivos»,
estes últimos geram, em ambos os grupos, maior envolvimento.

Hipótese B1: Este acréscimo no grau de envolvimento dá-se, no caso da TCTVT, muito mais
ao nível dos comentários do que dos likes.

Hipótese B2: Este acréscimo no grau de envolvimento dá-se, no caso da IUFBLMUD, muito
mais ao nível dos likes do que dos comentários.

Hipótese C: A atividade destes grupos não é geradora de diálogo consistente e continuado.
Hipótese C1: Ainda assim, diálogo é mais significativo nas publicações que lançam o tema

do que nas que correspondem à atividade mais comum (publicar links para vídeos de acordo
com o tema diário proposto).

Hipótese D: Entre os utilizadores ativos de ambos os grupos (e desprezando o contributo
dos likes), há uma tendência para que estes se distribuam entre «publicadores», «comenta-
dores», e aqueles que, pertencendo a ambos os subconjuntos, podem ser classificados como
«publicadores-comentadores».

Hipótese D1: Essa interseção de «publicadores- comentadores» aparenta ser maior no caso
da TCTVT, que pelo menos segundo estas métricas (número de posts e número de comentários
por utilizador) poderá ser considerado um grupo mais coeso.

Trata-se, recordemo-lo, de hipóteses que se aplicam exclusivamente aos grupos que nos
propusemos estudar, ainda que acreditemos que possam servir de primeiro guia a outros inves-
tigadores que pretendam, como foi o presente caso, concentrar-se na dinâmica dos grupos do
Facebook, por contraste por exemplo com as páginas institucionais. Reservamos para esse caso
uma última hipótese, de caráter mais global, e que formulamos assim.

Hipótese global: Parece haver nestes grupos, salvaguardada a excepção dos outliers 38, um
tipo de interação diferente da que é associada às páginas 39. Ainda que em ambos os casos a
facilidade – ou mesmo descomprometimento – dos likes não deixe de ser a modalidade domi-
nante, quando nos focamos nos comentários é de supor que estes gerem uma dinâmica mais
«intensa» (i. e., longas discussões entre múltiplos utilizadores) nas páginas e mais «dispersa»
(i. e., mais condensados) nos grupos. Em contrapartida, haverá nos grupos uma tendência para
maior regularidade na interação, que se liga a uma sensação de pertença, por contraste com uma
interação mais pontual e distanciada no caso das páginas.

38. Como o que isolámos acima, no final do ponto 4.
39. Cf. o artigo «15 de Março: “O Brasil foi pra Rua! – De Novo!”, dos mesmos autores e neste mesmo volume.
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Resumo

Apresenta-se um dos eixos de uma investigação em curso nas Ciências da Comunica-
ção sobre o fenómeno das Marchas Populares de Lisboa. A realização das festivida-
des dá-se no mês de junho. As Marchas representam os bairros da capital portuguesa
em um desfile anual de competições, trazendo as características singulares de cada
comunidade.
Este trabalho é resultado da parte contextual de um estudo em curso de doutoramento
sobre o fenómeno em análise. Aqui, apresenta-se sucintamente o metaprocesso de
mediatização das Marchas Populares ao longo do tempo.
A base teórico-metodológica da pesquisa está nos estudos da mediatização, a qual
analisa a relação dos fenómenos sociais com os media. Assim, buscamos destacar a
importância de mapear esse metaprocesso e clarificar como o modus operandi mediá-
tico é presente nesse fenómeno folclórico ao longo dos anos de realização. Tentamos
perceber desde quando e como as Marchas têm-se relacionado com os media.
Palavras-chave: Ciências da Comunicação; Mediatização; Folkcomunicação; Mar-
chas Populares de Lisboa.

1. Introdução

O presente trabalho tem como fonte empírica de estudo as Marchas Populares de Lisboa. As
Marchas são representações dos bairros da capital portuguesa em honra aos santos celebrados
no mês de junho no contexto social profano e sagrado em homenagem aos santos António,
João e Pedro (celebrados nos dias 13, 24 e 29 de junho respectivamente no calendário litúrgico
católico). É importante dizer, inicialmente, que as Marchas Populares de Lisboa (como elemento
do campo empírico) são encaradas como um meio de comunicação local e popular, o qual, com
o passar do tempo, mediatiza-se e tange vários media. Como objetivo de investigação, portanto,
temos a análise dessa inter-relação (Hepp, 2014) mediática interdependente, como diria Elias
(2008), entre as Marchas e os media.

Esse trabalho faz parte de nossa investigação em nível de doutoramento de Ciências da Co-
municação ainda em curso. E para compreender como ocorre tal fenómeno, estudamos as confi-
gurações comunicativas (Hepp, 2014) produzidas a partir da inter-relação com os media no pre-
sente momento. Porém, aqui no 9º congresso da Associação Portuguesa de Ciências da Comu-
nicação – SOPCOM 2015, apresentamos apenas algumas notas contextuais de nossa pesquisa.

IX Congresso Sopcom. pp. 99-111. Coimbra, novembro de 2015

elmricarte@gmail.com
ritafigueiras@fch.lisboa.ucp.pt
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Vamos expor aqui de forma breve o eixo diacrónico, o qual serve como suporte complementar
para nossa análise com a abordagem sincrónica desenvolvida no âmbito do doutoramento. Ou
seja, é, pois, nosso objetivo neste trabalho, apresentar de maneira sucinta o metaprocesso de
mediatização das Marchas Populares ao longo do tempo.

Como principal ferramenta metodológica para observar a história das Marchas Populares de
Lisboa com os media, tomamos como referência principal os estudos da mediatização, a qual é
operacionalizada por Hepp (2014: 57). O autor afirma que «(...) a midiatização está interessada
na inter-relação entre a mudança da mídia e da comunicação, por um lado, e a mudança da
cultura e da sociedade, por outro lado (...)».

1.1 Estudos sobre o metaprocesso de mediatização

Hepp (2014) lembra-nos de que outros pesquisadores já observaram o fenómeno de medi-
atização no meio social anteriormente com variações de nomenclatura. Um exemplo deles é
Manheim (1933: 11, tradução nossa) apud Hepp (2013), que como cientista social, constatou
as transformações nas relações sociais na modernidade a partir dos media, citando haver uma
«mediatização dos relacionamentos humanos imediatos 1». Sendo assim, Hepp (2014: 47, grifos
originais) divide tais estudiosos em duas tradições de estudos sobre a mediatização: institucio-
nalista e socioconstrutivista.

Ambas diferem em seu foco sobre como teorizar a midiatização: enquanto a tradição
institucional tem, até recentemente, estado interessada principalmente na mídia tra-
dicional de massa, cuja influência é descrita como uma lógica de mídia, a tradição
socioconstrutivista está mais voltada às práticas de comunicação cotidianas – espe-
cialmente aquelas relacionadas à mídia digital e à comunicação pessoal – e enfoca a
construção comunicativa em transformação da cultura e da sociedade.

Dessa forma, a primeira tem como premissa a «lógica de mídia» fundamentada por Altheide
e Snow (1979), os quais argumentam que a mídia possui um enquadramento gradual para as
formas de comunicar no meio social. Porém, foi somente Asp (1990) quem trouxe uma rela-
ção com tal lógica e o termo mediatização. Hepp (2014) considera que, nesta tradição, houve
uma maior aplicabilidade do termo nas análises sobre política (Schrott, 2009; Strömbäck, 2011;
Donges, 2008; Imhof, 2006; Kepplinger, 2002; Mazzoleni, 2008 e Vowe, 2006). E ainda, em
menor proporção, em outras áreas como ciências (Rödder e Schäfer, 2010; Weingart, 1998) e
religião (Hjarvard, 2012).

Porém, para Hepp (2014), Hjarvard (2008; 2012; 2013) foi quem mais difundiu e aprofundou
a perspectiva da tradição institucionalista nos estudos da mediatização. Hjarvard (2012) defende
a mídia como instituição semi-independente, observando os relacionamentos dela com outras
instituições sociais. Nos estudos de Hjarvard (2012: 64, grifos originais), a nomenclatura

[...] midiatização é utilizada como conceito central em uma teoria sobre a importância
intensificada e mutante da mídia dentro da cultura e da sociedade. Por midiatização da
sociedade, entendemos o processo pelo qual a sociedade, em um grau cada vez maior,

1. Da Língua Inglesa traduzido do original em Língua Alemã por Hepp (2013): «mediatization of direct human
relationships».
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está submetida a ou torna-se dependente da mídia e de sua lógica. Esse processo
é caracterizado por uma dualidade em que os meios de comunicação passaram a
estar integrados às operações de outras instituições sociais ao mesmo tempo em que
também adquiriram o status de instituições sociais em pleno direito.

Já a segunda tradição, a socioconstrutivista, é mais focalizada «no interacionismo simbólico
e na sociologia do conhecimento, mas também integra algumas considerações fundamentais
da teoria de mídia» (Hepp, 2014: 48). Nela, a sociedade é observada de um ponto de vista
histórico, analisando os usos e desenvolvimentos com os media em sociedade. Hepp (2014: 49,
grifos originais), afirma sobre esta tradição que:

O intuito desse tipo de pesquisa é investigar a inter-relação entre a mudança da comu-
nicação midiática e a transformação sociocultural como parte das práticas de comuni-
cação cotidianas, e como a alteração dessas práticas está relacionada à construção da
realidade comunicativa em mudança. Em consideração aqui está não apenas a mídia
de massa clássica, mas especialmente a assim chamada nova mídia da internet e da
comunicação móvel.

Como uma forma de operacionalizar os estudos com base na mediatização, Hepp (2014: 56)
não «toma partido» de uma das tradições e traça linhas de análise diacrónica e sincrónica sobre
o que ele chama de «configurações comunicativas de mundos mediatizados». Sendo assim, o
autor oferece uma forma de analisar não um tipo de mídia, mas uma esfera de media ao longo
do tempo, unindo as duas tradições. E pode ser investigada ainda tal configuração em uma
«perspectiva trasmedial», uma vez que: «Uma configuração comunicativa raramente é baseada
em um único meio: normalmente fundamenta-se em vários».

Para chegar a tal definição, Hepp (2014) aproxima-se do pensamento sociológico de Elias
(2008), o qual observa, em nossa sociedade do final do século XX e início deste, uma forte inter-
dependência entre as várias instituições e indivíduos e também a formação de redes interativas de
relacionamentos sociais. De suas análises, ficam as ideias de que tais relacionamentos interde-
pendentes criam entrelaçamentos (Elias, 2004), sendo estudados a partir da investigação de suas
configurações. Em outras palavras, nossa sociedade tem várias «estruturas sociais» como «cida-
des e aldeias, universidade e fábricas, estados e classes, famílias e grupos operacionais[...]» nas
quais os «indivíduos particulares» estão entrelaçados, formando «[...] teias de interdependência
ou configurações de muitos tipos [...]» (Elias, 2008: 15-16).

E tendo como referencial este pensamento de Elias, Hepp (2014: 56) aborda o conceito das
«configurações comunicativas», argumentando:

[...] podemos falar de configurações comunicativas como padrões de processos entre-
laçando o que existe ao longo de várias mídias 2 e em um «enquadramento temático»
que orienta a ação comunicativa. Assim, é possível dizer que uma única rede de
comunicação já constitui uma configuração comunicativa específica: isso envolve a
ação comunicativa entrelaçada articulada na interação midiatizada pelo uso da mídia.

E destacamos mais uma vez que, para operacionalizar tal conceito, o autor apresenta duas
perspectivas complementares: a diacrónica e a sincrónica. Isto é, a primeira projeta a análise

2. O termo «mídias» é mais usual na Língua Portuguesa no Brasil. Em Portugal, usa-se o plural media,
aproximando-se do termo singular no latim médium.
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ao longo do tempo e a segunda observa a coexistência de vários media. E é importante lembrar
que as configurações comunicativas são assim expostas como ferramenta de análise, pois, como
adverte Hepp (2014), o estudo em mediatização não está interessado em analisar a mídia em
si e suas mudanças separadamente, mas de forma inter-relacionada com a mudança da cultura
e da sociedade. Por isso, analisam-se as transformações das configurações comunicativas nos
mundos mediatizados.

Portanto, pensamos que as Marchas apresentam um mundo mediatizado, no qual ela é uma
forma de expressão comunicação, e possui um percurso, passando, ao longo de sua construção
histórica, por um metaprocesso de mediatização. Ou seja, passa por um relacionamento com
os media tradicionais (cinema, jornal impresso, rádio, televisão, marketing) e também com os
media do ambiente da internet. E frisamos mais uma vez que analisamos em nosso estudo de
doutoramento o viés sincrónico e, aqui, trazemos um apanhado do diacrónico, o qual é impor-
tante como contexto histórico naquele estudo.

2. Desenvolvimento

Dando continuidade sobre a forma como aplicar os estudos da mediatização, Hepp (2014)
operacionaliza suas ideias sobre as «configurações comunicativas». O autor apresenta dois ei-
xos complementares para se analisar as configurações comunicativas em mundos mediatizados:
diacrónico e sincrónico, expostos resumidamente por nós na figura 01:

Figura 01. Esquema de Hepp (2014: 58) sobre a operacionalidade do conceito
de mediatização em dois eixos de análise: diacrónico e sincrónico.

Fonte: Hepp (2014: 58).
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Como já dissemos antes, vamos nos deter aqui neste trabalho a apresentar resumidamente a
mediatização das Marchas sob a perspectiva diacrónica, a qual é contextual para nossa investiga-
ção de doutoramento. O que quer dizer: não vamos fazer um aprofundamento das configurações
em si, do antes e do depois, da análise da força de moldagem que a presença de um tipo de mídia
acarretou para o fenómeno social em análise. É apenas contextual, pois, de acordo com Hepp
(2014: 57), a pesquisa diacrónica da mediatização leva em conta detalhadamente uma «compa-
ração no tempo: investigamos as configurações comunicativas de certos mundos midiatizados
em diferentes pontos no tempo, e comparamos os resultados».

2.1 Marchas Populares de Lisboa e os media

O nascimento das Marchas remonta às madrugadas, nas quais se saía de festa com amigos
e familiares, molhavam-se os rostos nas bicas e seguiam pelos logradouros públicos a cantar e
dançar em comemoração pelo bom tempo e em homenagem aos padroeiros populares (Abel,
2006). Diversas destas fontes de águas públicas ainda estão espalhadas pela cidade como mostra
a figura 02. Mas, agora, apenas como relicários das memórias daqueles tempos. São hoje
monumentos do património público.

Com o passar do tempo, cada bairro e sua organização comunitária assumiram a adminis-
tração de um grupo de pessoas com a função de realizar as coletividades. Como recorda Abel
(2006), todos os anos, durante os meses de maio, junho e julho, vários grupos seguiam para a
Praça do Comércio, no centro da capital portuguesa, e dançavam ao som de músicas folclóricas
naquelas noites mais claras de primavera e verão. Eram enormes arraiais ao céu aberto com
várias comidas locais a exemplo da sardinha, pescado em abundância nesta época do ano no he-
misfério norte. Juntavam-se aos grupos lisboetas, ranchos folclóricos de vários lugares do país.
Seus figurinos remontavam aos camponeses e seus trabalhos feitos na lavoura no interior ou nos
portos urbanos de Portugal. Segundo Abel (2006), tais festividades ocorriam desde meados do
século XVII. Podiam ser comparadas como grandes festas pagãs em agradecimento pelo bom
tempo e pelo resultado de sucesso nos trabalhos daqueles grupos. Daí, começaram algumas das
rivalidades entre as comunidades dos bairros para ser a melhor coletividade apresentada, a mais
organizada, etc.

Podemos destacar que, até 1932, alguns jornais (como por exemplo: Século; Mercúrio)
abordavam em suas páginas sobre o tema das festas e dos ranchos na cidade, porém não faziam
parte da organização de tais festejos e assim tão pouco faziam as entidades públicas. Eram, pois,
festividades populares espontâneas. Porém, em 1932, os jornais Diário de Lisboa e o Notícias
Ilustrado decidem organizar o primeiro desfile das, então, Marchas Populares de Lisboa junto a
Sociedade Avenida Parque.

Aquela iniciativa foi «comandada» por José Leitão de Barros na cadeira da direção do jornal
Notícias Ilustrado. Ele tinha também outras atividades como a de promotor cultural e era ainda
realizador de cinema. E, em seu círculo de amizades e trabalho, estava António Ferro, criador
do Secretariado da Propaganda Nacional e coordenador da política cultural do Estado Novo
em Portugal (1933-1974). Outra figura nesse círculo era Campos Figueira Gouveia, da direção
da Sociedade Avenida Parque. Estas três figuras juntas apropriaram-se das festas populares
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Figura 02. Fonte antiga de «ágoas livres» do município de Lisboa.
Esta é localizada na Avenida Estrada de Benfica, no bairro de São Domingos de Benfica:

Foto: Élmano Ricarte de Azevêdo Souza/ 2015.

espontâneas e organizam os primeiros desfiles. O primeiro teve como participação apenas das
coletividades dos bairros de Campo de Ourique, Bairro Alto e Alto do Pina.

Naquela época, houve uma enorme promoção da iniciativa organizada por tal grupo nos
jornais locais. Uma mostra disso é a figura 03, capa do extinto jornal Diário de Lisboa no dia
12 de junho de 1932.
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Figura 03. Capa do jornal Diário de Lisboa, edição do dia 12 de junho de 1932.
Fonte: Arquivo Digital da Fundação Mario Soares.

Disponível em: www.fmsoares.pt. Acesso em: 19 de dezembro de 2012.

Em 1934, a Câmara Municipal de Lisboa, com apoio de parceiros privados, passou a promo-
ver os desfiles das Marchas Populares como um grande evento na cidade, unindo todos os grupos
em desfiles competitivos. Entretanto, vale mencionar que, durante aquele período, Portugal pas-
sava por um regime de ditadura e a organização dos desfiles proporcionaria a visibilidade de um
povo festivo, fraterno e pacífico, com uma identidade e consciência próprias sobre ela.

Desde então, na noite de 12 de junho, véspera do dia de Santo António, os participantes de
vinte grupos (podendo variar tal número para mais ou menos) de Marchas descem a Avenida da
Liberdade (antigo limite da cidade entre mouros e cristãos, hoje, grande avenida de comércio
de luxo e turismo com lojas das principais marcas internacionais como, por exemplo, «Louis
Vuitton», «Gucci», «Dolce & Gabbana» e «Prada» e ainda com teatros e cinemas como «Cinema
São Jorge» e «Teatro Tivoli») até a Praça dos Restauradores. Ao todo, é um percurso de mais de
mil e duzentos metros, feito aos olhos dos lisboetas, bairristas ou não, e de turistas.

http://www.fmsoares.pt
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Nesse percurso, há vários tipos de veículos de comunicação sejam eles emissoras de televi-
são, de rádio ou jornais impressos assim como agências mediáticas nacionais e internacionais.
E, apesar de terem nascido em Lisboa, segundo Abel (2006), as Marchas estão, atualmente, em
todo Portugal como ilustra a figura 04 com cartazes de desfiles na cidade de Coimbra (centro do
país) e no município de Faro (sul):

Figura 04. Cartazes dos desfiles das Marchas Populares em algumas cidades de Portugal.

Até a década de cinquenta, as Marchas tiveram então contato simultâneo com os jornais
impressos e com as emissoras de rádio. Vale mencionar que na mesma década de surgimento
das Marchas e nas seguintes, vários filmes retratavam o cenário das coletividades. Os dois mais
emblemáticos são A Canção de Lisboa, do realizador José Cotinelli Telmo (1933), O Pátio das
Cantigas, de Francisco Ribeiro (1942) e A Severa, de Leitão de Barros (1933) como vemos na
figura 05.
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Figura 05. A Canção de Lisboa, do realizador José Cotinelli Telmo (1933),
O Pátio das Cantigas, de Francisco Ribeiro (1942) e A Severa, de Leitão de Barros (1933).

A partir da primeira metade do século XX, com o advento da televisão, a empresa pública
Rádio e Televisão Portugal – RTP passa a transmitir as festividades locais para todo país e mais
tarde para outros países como Brasil, Angola, Canadá, Moçambique, etc. Porém, é importante
dizer que as agências de marketing e publicidade de várias empresas privadas (principalmente as
de alimentos e bebidas como a Sumo, Coca-Cola, Sagres, Super Bock, Café Sical e até mesmo
empresas automobilísticas como a Citroën) também criaram várias peças sobre as Marchas e as
festividades como vemos na figura 06 a seguir.

Figura 06. Várias empresas privadas aproveitam o ensejo da festa popular
para aproximar-se simbolicamente dos bairros populares com seus arraiais e Marchas.

Atualmente, em um cenário com o ambiente virtual, as Marchas estão em vários níveis de
interação com as entidades organizadoras públicas e privadas. Na internet, há vários grupos (co-
munidades) virtuais, nos quais os interessados por cada coletividade podem participar e interagir
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com os conteúdos de vários meios de comunicação. Trouxemos um apanhado de algumas destas
páginas na figura 07.

Figura 07. As Marchas Populares de Lisboa migraram-se para os social media e,
em especial, no Facebook, temos suas representações para uma comunicação mediática.

As páginas no Facebook mostram as particularidades tão cantadas e aclamadas nas Marchas
Populares de Lisboa. São aspectos socioculturais que se poderiam julgar até como esquecidos
ou dissolvidos pela modernidade europeia. Sobreviverão por mais quanto tempo? Não se pode
saber. Mas, nesta pesquisa, podemos dizer que o entrelaçamento mediático das Marchas no
presente momento é um sinal de resistência pelo não esquecimento.

Porém, é importante lembrar que o evento mediático apresentado «tradicionalmente» no
dia 12 de junho, criado pelos media e gerido atualmente por empresas públicas e privadas é
ainda o de fator de maior alcance. Por outro lado, as comunidades, para além de uma data,
permanecem 24h ativas e «vivas» pelas Marchas nos social media. Portanto, se a cidade de
Lisboa transforma-se em um grande arraial popular no dia 12 de junho, podemos pressupor
que as páginas on-line dão conta de que aquele dia é permanente no restante do ano para os
pertencentes àquelas comunidades.

Sendo assim, em resumo provisório da nossa breve abordagem contextual diacrónica sobre
o processo de mediatização das Marchas Populares de Lisboa, podemos apresentar a seguinte
figura:
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Figura 08. Resumo provisório de nossa contextualização diacrónica
para a investigação do processo de mediatização das Marchas Populares de Lisboa.

Nessa figura, apresentamos esse resumo, levando em consideração os momentos mais rele-
vantes de moldagem das Marchas. Em respectivo assim temos: antes de 1932, quando apenas
havia cobertura mediática sobre as festas espontâneas populares; 1932 com a criação dos desfiles
pelos media e a atenção do cinema para o contexto sociocultural das Marchas; os Anos de 1950
com o advento da televisão pública em Portugal; os Anos de 1990 com o interesse das empresas
privadas de televisão e os Anos 2000 com a popularização das ferramentas mediáticas dos social
media.

3. Algumas considerações

Em primeiro lugar, não podemos chamar esta sessão deste artigo de «conclusões» por um
motivo muito óbvio: não as temos ainda por ser um trabalho em andamento. Entretanto, pode-
mos averiguar e pressupor algumas considerações.

Ainda precisamos aprofundar mais o viés diacrónico, apesar dele não ser o mais fundamental
de nossa investigação principal no doutoramento. Tal contextualização tem se revelado interes-
sante para montar uma linha da história das Marchas Populares de Lisboa e não apenas em
sua relação com os media como também com outras instituições sociais como as organizações
públicas e privadas.

Não podemos deixar de mencionar nosso estudo a nível de doutoramento. Pressupomos,
pois, que essa contextualização diacrónica colabora para pensarmos que o relacionamento de
comunidades ou grupos sociais com os media, como no caso dos bairros populares da cidade
de Lisboa nas Marchas, pode trazer mais respeito e dignidade aos modos de vida alternativos.
Ou seja, relacionar-se de maneira autónoma com os media pode trazer emancipação social para
determinados grupos ou fenómenos.
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Pensamos ainda que o estudo sobre as Marchas e os media pode demonstrar que, a partir
desse relacionamento, fenómenos sociais não-hegemónicos podem «passar pelo tempo» e «so-
breviver» diante de uma modernidade.
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Resumo

Os estudos das redes sociais como aplicações, meios e plataformas que amoldam a
configuração dos nossos perfis e identidades digitais, para além das suas potenciali-
dades para influenciar as nossas identidades online – e offline – (Van Dick, 2013)
apontam para uma série de articulações e características que tentam descrever as
circunstâncias em que os utilizadores se desenvolvem neste ambiente online. Des-
crito como líquido (Serrano Tellería, Oliveira; 2015), a ecologia de mídias digitais
caracteriza-se por a negociação constante de regras cujas normas e valores não são
claras, tratando-se de um modelo descentralizado com um formato multimídia e flexí-
vel – e m constante mudança, actualizado, corrigido e revisto – cujo conteúdo é insen-
sível à distância, não-linear, e que tem uma base em diversas fontes de recursos com
audiências fragmentadas, e cujos comentários são valiosos e a ter em mente (Kawa-
moto, 2003: 33). Portanto, as características das mídias digitais são líquidas já que
nenhumas das suas fronteiras são delimitadas e estão constantemente a ser negocia-
das. Para além do mais, a mesma delimitação pode ser considerada inútil se tivermos
em mente que o conteúdo flui em diversas fontes de recursos e audiências fragmenta-
das – dispostos a expandir – (Serrano Tellería, 2015a). Se aprofundarmos como estas
aplicações, meios e plataformas articulam as ações dos utilizadores e caracterizam as
circunstâncias do seu desenvolvimento online; encontramos que as reflexões acadé-
micas referem-se, principalmente, às “mediated memories” – “normative discursive
strategies” - (Van Dijck, 2007: 22) e às “terministic screens” – (Markham, 2013).
Estas chamam a atenção para como os filtros permitem expressarmo-nos em certos
aspetos, mas não em outros. "Na cultura algorítmica de hoje, o filtro tornou-se uma
metáfora difundida para as formas em que a tecnologia pode remover determinado
conteúdo e como ele pode alterar ou distorcer textos, imagens e dados”. A tecnolo-
gia tem sido descrita como "Architecture of Intimacy"(Turkle, 2011) e nos meios de
comunicação social, redes sociais, como a “Architecture of Disclosure” (Facebook:
Marichal, 2012), onde a quantificação métrica prescreve a interação social ("Desire
for more- Facebook: Grosser de 2014). Ambos parecem ser os jogadores poderosos
da formação do comportamento normativo (“Normative Behaviour”, Linkedin e Fa-
cebook: Van Dijck, 2013). Além disso, a incluir a possibilidade de receber estímulos
de todos os tipos e o ‘Design de Exposição’ (Serrano Tellería, 2014; 2015a) influen-
cia constantemente a forma de estabelecer o nível de prioridade correctamente, bem
como a forma de proteger a sua privacidade em diferentes camadas e estágios de
acordo com suas possibilidades (Serrano Tellería, Oliveira; 2015; Serrano Tellería,
2015b). Apresentamos neste trabalho os resultados da análise da rede Twitter atra-
vés do software de tratamento de texto Netlyc que permitiu classificar os tweets e
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identificar os hashtags relevantes para o estudo. O objetivo foi tentar perceber que
tensões existem na rede entre as concepções do público e do privado. Os resultados
gerais apontam a um conjunto de estratégias e ferramentas para a privacidade; prin-
cipalmente, a traves da partilha entre os utilizadores de diversos artigos que revelam
as suas principais preocupações.
Palavras-chave: Twitter; privacidade; smartphones.

1. Metodologia

Dadas as características e a importância das redes sociais como aplicações, meios e platafor-
mas amoldadoras dos comportamentos dos utilizadores online; o objetivo do estudo do Twitter
foi tentar perceber que tensões existem na rede entre o público e o privado. Para tal, foi reco-
lhido um amplo conjunto de tweets da rede durante um período de três dias. Estes tweets foram
posteriormente classificados em quatro categorias diferentes consoante a temática.

De forma a classificar um determinado tweet numa categoria específica, definiram-se uma
série de termos associados a essa categoria em particular. A presença destes termos no tweet per-
mitiu a sua posterior classificação numa de quatro categorias. Na tabela seguinte apresentamos
as quatro categorias definidas bem como os termos utilizados para a classificação dos tweets.

Technology Personal Political Marketing
internetsafety parenting NSA Social
security cyberbullying Snowden Socialmedia
Cybersafety bullying Anonymous Branding
dataprotection stopHatingOnline MarcoCivil Marketing
cyber stopbullying Spy SEO
infosec teens Wikileaks Midiassociais
cybersecurity disted EUdataP marketingDigital
onlinesafety Facebook EU Linkedln
VPN Twitter PRISM Business
BigData instagram Obama Brand
cloud culturaDigital Anonops Promo
segurança me Ows Startups
android I FreeAnons brandyourself
criptografia instagood
tecnologias instapic
tecnologia photooftheday
apple instamood
app selfie
digitalidentity perfil
password FOTO
username self
hack ego
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hacking NCSAM
authentication profile
storage
personaldata
databreach
dataloss
cloudcomputing
edtech
cybersafety
IdentidadeDigital
usuário
autenticação

Para se chegar à tabela apresentada anteriormente, numa primeira fase foi aplicada uma
metodologia manual exploratória, em que se procurou identificar quais os tweets mais relevantes
para a temática em estudo, para isso procuraram-se as hashtags associadas à temática. Para tal,
realizaram-se várias pesquisas na página principal do Twitter por diversas hashtags. Para esta
pesquisa utilizou-se como definição de pesquisa todos de forma a analisarmos todos os tweets
publicados e não apenas os mais recentes 1.

Para esta pesquisa no Twitter, foram identificadas as seguintes hashtags como sendo poten-
cialmente relevantes para o estudo:

Privacy; Anonymity; Data Loss;
Privacidade; Anonimato; Perda de Dados;
Profile; Authentication; Data Protection;
Perfil; Autentificação; Proteção de Dados;
Digital Identity; Personal Data; Data Collection;
Identidade Digital; Dados Pessoais; Recolha de Dados;
Username; Identity Theft;
Usuário; Roubo de Identidade;

Utilizando estas hashtags como termos de pesquisa, efetuaram-se pesquisas na página do
Twitter e exploraram-se os resultados obtidos. Navegando pelos tweets identificados, procuram-
se outras hashtags que surgissem nesses mesmos tweets. Efetuou-se esta pesquisa até se alcançar
um total de 3 hashtags associadas ao termo inicial e com relevância para a temática em estudo.

Utilizando as novas hashtags encontradas, procedeu-se de novo a uma pesquisa na página do
Twitter, desta vez utilizando os novos termos. Para cada uma destas hashtags exploraram-se os
respetivos tweets, procurando novas hashtags associadas a estes. Mais uma vez, efetuou-se esta
pesquisa até se alcançar um total de 3 níveis de hashtags associadas aos termos pesquisados.

1. https://blog.twitter.com/2014/building-a-complete-tweet-index

https://blog.twitter.com/2014/building-a-complete-tweet-index
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Voltou-se a repetir todo o processo descrito anteriormente para as novas hashtags encontra-
das.

De notar que neste terceiro nível de pesquisa, grande parte dos resultados apresentavam
hashtags exploradas anteriormente, criando-se uma situação cíclica entre as várias hashtags
identificadas. Tendo em conta esta repetição de termos no resultado da pesquisa, decidiu-se
terminar a mesma ao fim do terceiro nível.

O esquema seguinte exemplifica a metodologia exploratória utilizada com o termo Privacy.

De notar que em alguns dos termos explorados não foi possível alcançar o terceiro nível,
uma vez que os termos se repetiam de forma cíclica, como aconteceu por exemplo com Profile.

Através da abordagem exploratória foram surgindo diversas hashtags associadas ao termo
em pesquisa, por exemplo, para Privacy e foram identificadas as seguintes:

#privacy #dataprotection #stopdataretention
#internetsafety #confidentially #socialmedia
#surveillance #cybersecurity #cyberattacks
#security #cybersafety #exploit
#hacker #onlinesafety #vulnerability
#cyber #datasharing #NSA
#infosec #dataretention #Snowden

Através desta metodologia foi possível identificar várias hashtags potencialmente interes-
santes para o tema em estudo. Seguidamente apresentamos aquelas mais relevantes para Pri-
vacy:
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— #internetsafety
— #cybersecurity
— #cybersafety
— #onlinesafety

De notar que a grande maioria das hashtags identificadas durante a pesquisa tem teor téc-
nico, ou seja, as publicações não se focam em indivíduos ou situações específicas com tópicos
dedicados à vida pessoal ou intimidade, mas sim em partilha de tecnologia e de artigos relaci-
onados com a temática. Esta tendência pode dever-se às limitações impostas pela própria rede
social, que ao limitar o número de caracteres por mensagem, torna mais difícil o debate de te-
máticas entre os utilizadores, pelo que grande parte das mensagens são partilha de conteúdos ao
invés de discussão dos mesmos. Também a instantaneidade desta rede pode tornar o debate mais
difícil, uma vez que os conteúdos em destaque estão em constante alteração.

É também possível que possa haver reticências por parte dos utilizadores em exporem certas
temáticas em público na rede, pelo que podem recorrer ao uso do .@, limitando a visualização
do tweet a um determinado utilizador.

De notar também que para além de terem uma utilização muito reduzida, alguns dos termos
em português correspondentes aos termos explorados na língua inglesa, não têm correspondên-
cia, como é o caso de:

— Authentication;
— Identity Theft;
— Data Loss;
— Data Protection;
— Data Collection.

Outros termos em português, como é o caso de Próprio, que foi utilizado como correspon-
dente ao termo em inglês Self, fogem por completo à temática em estudo.

Uma vez terminada a metodologia exploratória, recorreu-se ao uso do software Hashtagify 2

para a obtenção de dados sobre quais as hashtags relacionadas com o termo em pesquisa, o
seu grau de correlação e a sua popularidade. Utilizamos seguidamente o termo #privacy para
exemplificar. A utilização deste software permitiu efetuar uma melhor seleção das hashtags de
interesse para a temática em estudo, uma vez que permitiu identificar quais as mais utilizadas
através do seu grau de popularidade.

Tal como foi efetuado na abordagem exploratória, iniciou-se a investigação de hashtags no
Hashtagify através da pesquisa por #privacy. O resultado da pesquisa indicou-nos as 10 hashtags
mais usadas em conjunto com #privacy, como é possível visualizar na imagem seguinte:

2. O Hashtagigy (http://hashtagify.me/) foi utilizado por recomendação do artigo “A Scientific Guide to Hash-
tags: How Many, Which Ones, and Where to Use Them” (https://blog.bufferapp.com/a-scientific-guide-to-hashtags-
which-ones-work-when-and-how-many). É um motor de busca de hashtags que permite pesquisa entre um total de
38.458.737 hashtags no Twitter, encontrando as que melhor se adequam baseando-se em vários parâmetros, como a
popularidade, as relações, o idioma e os influenciadores.

Desde 2011 que o Hashtagify recolhe informações sobre hashtags e os seus padrões de uso no Twitter, exami-
nando um total de 2.985.733.691 tweets nas suas pesquisas, tornando-o no primeiro visualizador de hashtags e um
dos mais robustos motores de procura de hashtags existentes.

http://hashtagify.me/
https://blog.bufferapp.com/a-scientific-guide-to-hashtags-which-ones-work-when-and-how-many
https://blog.bufferapp.com/a-scientific-guide-to-hashtags-which-ones-work-when-and-how-many
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O mesmo resultado do esquema acima traduzido para o formato de uma tabela que apresenta
os seguintes valores:

Hashtag Popularidade Correlação com #privacy
#privacy 61.5 100%
#VPN 63.2 16.7%
#NSA 66.8 15.3%
#Anonymous 67.2 12.2%
#saudi 79.8 9.7%
#security 65.0 9.1%
#free 82.2 8.1%
#OWS 63.3 6.7%
#Snowden 64.2 6.3%
#uae 75.3 5.1%
#anonops 53.5 5.1%

Tal como foi efetuado no método exploratório, selecionaram-se as três hashtags com melhor
correlação e efetuou-se uma pesquisa com as mesmas no software. Neste caso, as hashtags
selecionadas foram:

— VPN
— NSA
— Anonymous

Uma vez recolhidos os dados para estas hashtags, e tendo em conta o desvio dos tópicos
da temática identificados pelo software (por exemplo, foram identificadas hashtags com elevado
nível de correlação mas com referências diretas a temáticas como o caso Snowden ou PRISM),
optou-se por se realizar a mesma análise de dois níveis para as quatro hashtags que resultaram
da abordagem exploratória. Esta decisão foi tomada tendo em conta que estas quatro hashtags
são mais relevantes para a temática em estudo. Para Privacy, por exemplo, as quatro hashtags
analisadas foram:

— #internetsafety
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— #cybersecurity
— #cybersafety
— #onlinesafety
Uma vez completa a análise destas quatro hashtags, passou-se à análise do termo seguinte,

efetuando tanto a análise exploratória como a utilização do Hashtagify. Repetiu-se este processo
para todas as hashtags que tinham sido previamente identificadas como sendo potencialmente
relevantes para o estudo.

Concluído este processo, foi possível recolher as diversas hashtags que surgiram e agrupá-las
por temáticas. Durante este processo foi notório que os tweets recolhidos podiam ser agrupados
num total de quatro categorias:

— Technology;
— Personal;
— Marketing;
— Political.

A distribuição dos tweets pelas categorias depende do termo utilizado para a pesquisa, por
exemplo, uma pesquisa por um determinado termo, pode ter um maior foque na categoria de
Technology, ao passo que uma pesquisa por outro termo pode ter um maior foque na categoria
Personal.

Distribuindo as hashtags recolhidas por estas quatro categorias, criou-se a tabela de catego-
rias e termos apresentada no início desta secção, tendo sido a mesma utilizada para a classifica-
ção dos tweets recolhidos.

2. Análise

2.1 Recolha de tweets

Uma vez definidas as categorias para classificação dos tweets, passou-se à recolha e análise
dos mesmos. Para tal efeito utilizou-se o Netlytic 3, um analisador de texto e redes sociais ins-
talado numa cloud. Este software permite sumariar grandes volumes de texto e visualizar redes
sociais baseando-se nas conversas que têm lugar em websites como o Twitter. Foi desenhado
para ajudar a compreender os grupos online, identificar elementos chaves e constituintes destes
grupos, e analisar como a informação e outros recursos são partilhados pela rede.

3. Com o Netlytic é possível:
— Capturar ou importar informações de conversações online a partir de tweets, comentários em blogues, posts

em fóruns, etc.
— Procurar e exportar temas emergentes de discussões entre os atores do conjunto de dados recolhidos.
— Contruir e visualizar automaticamente dois tipos de comunicação em rede: uma rede em cadeia, baseada em

quem responde a quem, e uma rede baseada em nomes pessoais, onde se pode ver quem menciona quem.
Estas redes podem ser utilizadas para descobrir e explorar as ligações sociais dos vários atores do grupo
online.
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Decidiu-se utilizar o Netlytic como ferramenta para recolher 4 e analisar as redes e as con-
versas sobre a temática em estudo. Para o Twitter, o software recolheu as conversas marcadas
com as hashtags primárias definidas na metodologia, sendo elas as seguintes:

— Privacy;
— Profile;
— Digital Identity;
— Username;
— Anonymity.

A recolha de tweets para cada uma das hashtags decorreu durante um período de três dias.
Uma vez recolhidos os dados, foi efetuada uma análise textual por parte do Netlytic. Esta aná-
lise consiste numa análise de termos, em que o software tenta identificar os principais termos
utilizados nos tweets capturados, e numa análise de categorias, em que o software, utilizando os
termos e as categorias definidas na metodologia através do processo explicado, tenta classificar
os vários tweets capturados. A análise de termos não foi utilizada uma vez que já tinham sido se-
lecionados os mesmos e porque os termos apresentados pelo software não são 100% confiáveis.
Por exemplo, o software pode considerar como termo a palavra “the” que é algo muito amplo,
ou o nome de um utilizador específico que seja muito mencionado em tweets.

A segunda análise efetuada pelo Netlytic é uma análise de rede. O software cria um grafo 5

de nomes, onde é possível ver quem menciona quem, com os utilizadores da rede do conjunto
de dados capturados. Os utilizadores são representados pelos vértices do grafo ao passo que as
ligações entre si são representadas pelas arestas. O software também gera um segundo grafo para
a rede em cadeia, onde é possível observar os quem responde a quem nos seus tweets. Também
aqui os utilizadores são os vértices do grafo e as ligações entre eles as arestas do mesmo.

2.2 Análise de Privacy

Para Privacy foram recolhidos 7.929 tweets. Após a classificação dos mesmos por categoria,
obteve-se um total de 2.910 instâncias para cada categoria, existindo apenas 1 mensagem por
categorizar.

Os resultados obtidos para o conjunto de dados na classificação dos tweets por categorias foi
o seguinte:

Quantidade de tweets por categoria:
— Technology – 1.325;
— Personal – 796;
— Political – 590;
— Marketing – 192.

No gráfico seguinte apresentamos os resultados obtidos para a categoria de Technology:

4. O Netlytic permite por defeito uma recolha de 1000 tweets para análise, no entanto, após o contacto com
Social Media Lab (http://socialmedialab.ca/), um laboratório da Universidade de Ryerson, no Canadá e responsável
pela manutenção do software, a nossa conta sofreu um aumento para limite de tweets de 1000 para 10000.

5. Um grafo G = (V,E) é um conjunto não-vazio V, cujos elementos são chamados vértices, e um conjunto E de
arestas. Uma aresta é um par não-ordenado (vi,vj), onde vi e vj são elementos de V.

http://socialmedialab.ca/
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Para a categoria Personal obteve-se o seguinte gráfico:
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Seguidamente apresentamos o gráfico para Political:

Para a categoria de Marketing obteve-se o seguinte resultado:
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Efetuada a análise de redes para Privacy, obteve-se um grafo de 3.008 nós com 4.701 liga-
ções para a rede de nomes:

Os utilizadores da rede são representados pelos nós, e as ligações entre os mesmos são repre-
sentadas pelas arestas. O tamanho do nó de um determinado utilizador é diretamente proporcio-
nal à sua importância na rede, ou seja, ao número de ligações que o mesmo tem. A ligação entre
dois utilizadores é definida através da referência de utilizadores nos tweets, por exemplo, utiliza-
dor A menciona utilizador B num tweet, criando assim uma ligação entre ambos. As diferentes
cores no grafo definem diferentes agrupamentos de utilizadores, estes grupos são criados com
base nas interações entre os utilizadores. A cor dada a um determinado grupo de utilizadores
corresponde à cor do utilizador com maior relevância nesse grupo.

O layout do grafo foi gerado pelo algoritmo Fruchterman-Reingold 6, um popular algoritmo
de desenho direcionado em força 7.

6. Fruchterman, T.M.J. and Reingold, E.M. (1991). Graph Drawing by Force-directed Placement. Software –
Practice and Experience, 21(11):1129-1164.

7. Os algoritmos baseados em força são uma classe de algoritmos para desenho de grafos de uma forma este-
ticamente agradável. O seu objetivo é posicionar os nós no espaço bidimensional para que todas as arestas sejam
de comprimento semelhante e com o menor número de cruzamentos possíveis. Isto é feito através da atribuição de
forças a nós e arestas usando as suas posições relativas.
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Para a rede em cadeia obtivemos um grafo de 125 nós e 178 ligações:

Este grafo representa os utilizadores que responderam a tweets de outros utilizadores. Tal
como no grafo anterior, foi utilizado o algoritmo Fruchterman-Reingold para a representação.
Mais uma vez, os utilizadores da rede são representados pelos nós, e as ligações entre os mesmos
são representadas pelas arestas. O tamanho de um nó é diretamente proporcional à importância
do utilizador na rede. Esta importância define-se pelo número de respostas do utilizador. Se o
utilizador A responder a um tweet do utilizador B, é criada uma ligação entre A e B. As diferentes
cores no grafo definem diferentes agrupamentos de utilizadores, estes grupos são criados com
base nas interações entre os utilizadores. A cor dada a um determinado grupo de utilizadores
corresponde à cor do utilizador com maior relevância nesse grupo.

2.3 Análise de Profile

Para Profile foram recolhidos 1.870 tweets. Após a classificação dos mesmos por catego-
ria, obteve-se um total de 1.967 instâncias para cada categoria, não existindo mensagens por
categorizar.
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Os resultados obtidos para o conjunto de dados na classificação dos tweets por categorias foi
o seguinte:

Quantidade de tweets por categoria:
— Technology – 11;
— Personal – 1.869;
— Political – 0;
— Marketing – 61.

No gráfico seguinte apresentamos os resultados obtidos para a categoria de Personal:
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Para a categoria de Marketing obteve-se o seguinte resultado:

No gráfico seguinte apresentamos os resultados obtidos para a categoria de Technology:
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Efetuada a análise de redes, obteve-se um grafo de 505 nós com 944 ligações para a rede de
nomes:

É possível desde já observar que o grafo de Privacy era muito mais denso, com um maior
número de nós (utilizadores) e de ligações (interações). Esse facto deve-se a ser uma hashtag
mais popular do que Profile.
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Para a rede em cadeia obtivemos um grafo de 38 nós e 44 ligações:

2.4 Análise de Digital Identity

Para Digital Identity foram recolhidos 43 tweets. Após a classificação dos mesmos por
categoria, obteve-se um total de 42 instâncias para cada categoria, não existindo mensagens por
categorizar.
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Os resultados obtidos para o conjunto de dados na classificação dos tweets por categorias foi
o seguinte:

Quantidade de tweets por categoria:
— Technology – 42;
— Personal – 1;
— Political – 0;
— Marketing – 0.

No gráfico seguinte apresentamos os resultados obtidos para a categoria de Technology:
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No gráfico seguinte apresentamos os resultados obtidos para a categoria de Personal:

Efetuada a análise de redes, obteve-se um grafo de 27 nós com 60 ligações para a rede de
nomes:
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Para a rede em cadeia obtivemos um grafo de 3 nós e 5 ligações:

2.5 Análise de Username

Para Username foram recolhidos 240 tweets. Após a classificação dos mesmos por cate-
goria, obteve-se um total de 313 instâncias para cada categoria, não existindo mensagens por
categorizar.
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Os resultados obtidos para o conjunto de dados na classificação dos tweets por categorias foi
o seguinte:

Quantidade de tweets por categoria:
— Technology – 276;
— Personal – 36;
— Political – 0;
— Marketing – 2.

No gráfico seguinte apresentamos os resultados obtidos para a categoria de Technology:
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No gráfico seguinte apresentamos os resultados obtidos para a categoria de Personal:

Para a categoria de Marketing obteve-se o seguinte resultado:
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Efetuada a análise de redes, obteve-se um grafo de 42 nós com 55 ligações para a rede de
nomes:

Para a rede em cadeia obtivemos um grafo de 10 nós e 14 ligações:
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2.6 Análise de Anonymity

Para Anonymity foram recolhidos 1.240 tweets. Após a classificação dos mesmos por cate-
goria, obteve-se um total de 334 instâncias para cada categoria, existindo duas mensagens por
categorizar.

Os resultados obtidos para o conjunto de dados na classificação dos tweets por categorias foi
o seguinte:

Quantidade de tweets por categoria:
— Technology – 32;
— Personal – 266;
— Political – 31;
— Marketing – 6.

No gráfico seguinte apresentamos os resultados obtidos para a categoria de Personal:
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No gráfico seguinte apresentamos os resultados obtidos para a categoria de Technology:

Seguidamente apresentamos o gráfico para Political:

Para a categoria de Marketing obteve-se o seguinte resultado:
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Efetuada a análise de redes, obteve-se um grafo de 780 nós com 984 ligações para a rede de
nomes:

Para a rede em cadeia obtivemos um grafo de 14 nós e 27 ligações:
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3. Análise de tweets

Após uma primeira análise dos resultados obtidos, verificamos que os tweets associados a
Privacy, Digital Identity e Username têm um teor mais tecnológico, ao passo que os tweets reco-
lhidos para Profile e Anonymity têm um teor mais pessoal. É também notório que das hashtags
analisadas a mais activa é Privacy, com um total de 7.929 tweets recolhidos e analisados durante
o período de estudo, seguida de Profile e Anonymity com 1.870 e 1.240 tweets respetivamente.
Username e Digital Identity foram as hahstags menos ativas, apresentando apenas 240 e 43
tweets respetivamente.

Tendo em conta o propósito desta investigação, foram recolhidos os tweets respeitantes às
temáticas em estudo, dando por isso particular atenção aos tweets relacionados com os eixos
Mobile, Self e Socialmedia. Para recolher apenas as mensagens com interesse para a temática
em estudo, recorrendo à tabela de hashtags utilizada para definir as categorias, selecionaram-se
hashtags de interesse dentro das categorias já identificadas. Desta forma foi possível isolar os
tweets de um determinado tema. A escolha destas hashtags teve em conta o conteúdo dos tweets
capturados, tendo estes sido lidos e analisados previamente de forma a garantir uma correcta
identificação das hashtags a utilizar.

Assim para Mobile definiram-se como relevantes os seguintes termos:
— App;
— Android;
— Apple;

Para Self utilizaram-se os seguintes termos:
— Instagram;
— Me;
— Instagood;
— Instapic;
— Instamood;
— Photooftheday;
— Selfie;
— Photo;
— Self;

Para o estudo de Socialmedia utilizou-se:
— Socialmedia;
— Social;

Para Privacy foram identificadas 73 mensagens para Mobile, 3 para Self e 144 para Social-
media.

No conjunto de dados de Profile forma recolhidas 10 em Mobile, 56 em Self e 39 em Soci-
almedia.

Em Digital Identity não foram recolhidos tweets uma vez que nenhum dos tweets do conjunto
de dados pertencia a uma destas três temáticas.
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Para Username não foram encontrados dados relativos a Mobile, e foram identificados 22
tweets associados a Self e 2 a Socialmedia.

Por fim, em Anonymity, não houve tweets em Mobile nem em Self, tendo sido recolhidos 4
tweets associados a Socialmedia.

Os respetivos tweets podem ser encontrados nas respetivas tabelas em anexo.
Após a recolha dos tweets, os mesmos foram analisados e foi feita a recolha das hiperligações

a páginas, artigos e fotografias associados aos mesmos. Os endereços URL recolhidos foram
ordenados pelo número de vezes que foram partilhados, ou seja, se um determinado URL for
partilhado três vezes, isso torna-o mais popular e com maior impacto na rede que um URL que
teve apenas uma partilha. Os URL’s com maior número de partilhas encontram-se no topo da
tabela.

As tabelas de hiperligações recolhidas podem ser encontradas nos respetivos anexos.
Na tabela seguinte apresentados algumas das partilhas mais relevantes na rede para os três

eixos em estudo dentro das hashtags analisadas. Para a criação desta tabela foram recolhidas
as ligações que tiveram mais de 3 partilhas em tweets. Nos casos em que tal não foi possí-
vel, por não haver nenhuma ligação que se destacasse, foi recolhida uma ligação de um tweet
exemplificativo da temática no geral.

Mobile Socialmedia Self

Privacy

Número de partilhas: 5 Número de partilhas: 54 Número de partilhas: 1

Artigo sobre a utilização de Artigo sobre privacidade Artigo sobre a invasão de

encriptação de dados na rede social Facebook9 privacidade dos

na aplicação WhatsApp8 dispositivos móveis de

algumas personalidades10

Número de partilhas:5 Número de partilhas: 6

Artigo sobre a encriptação Artigo sobre fotografias de

de dados na aplicação crianças que não se

WhatsApp11 devem colocar Online12

Número de partilhas: 4 Número de partilhas: 5

Notícia sobre utilização Artigo sobre privacidade

de encriptação na na Internet14

aplicação WhatsApp13

8. http://mobile.nytimes.com/blogs/bits/2014/11/18/whatsapp-adds-encryption-on-android-phones/?utm_source
=twitter

9. www.bubblews.com/news/3377545-facebook-rant
10. www.chiccosedoc.com/iene-ilary-blasi-belen-rodriguez-interrogate-privacy-sicurezza-degli-account/
11. www.latesthackingnews.com/2014/11/18/whatsapp-now-secured-encryption/
12. www.yahoo.com/parenting/5-photos-of-your-kids-that-you-shouldnt-post-to-social-102373266992.html
13. www.tripwire.com/state-of-security/latest-security-news/whatsapp-adopts-end-to-end-encryption-for-android

-users/#.VGzyVx58aYs.twitter

http://mobile.nytimes.com/blogs/bits/2014/11/18/whatsapp-adds-encryption-on-android-phones/?utm_source=twitter
http://mobile.nytimes.com/blogs/bits/2014/11/18/whatsapp-adds-encryption-on-android-phones/?utm_source=twitter
http://www.bubblews.com/news/3377545-facebook-rant
http://www.chiccosedoc.com/iene-ilary-blasi-belen-rodriguez-interrogate-privacy-sicurezza-degli-account/
http://www.latesthackingnews.com/2014/11/18/whatsapp-now-secured-encryption/
https://www.yahoo.com/parenting/5-photos-of-your-kids-that-you-shouldnt-post-to-social-102373266992.html
http://www.tripwire.com/state-of-security/latest-security-news/whatsapp-adopts-end-to-end-encryption-for-android-users/#.VGzyVx58aYs.twitter
http://www.tripwire.com/state-of-security/latest-security-news/whatsapp-adopts-end-to-end-encryption-for-android-users/#.VGzyVx58aYs.twitter
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Mobile Socialmedia Self

Privacy

Número de partilhas: 4 Número de partilhas: 4

Imagem de crítica à NSA e Partilha sobre uma conferência

à vigilância de sobre privacidade e

dispositivos Móveis15 socialmedia16

Número de partilhas: 3 Número de partilhas: 4

Artigo sobre os perigos Partilha de um website de

de software malicioso gestão de socialmedia18

em dispositivos Android17

Número de partilhas: 4

Partilha de uma imagem

de promoção a uma

ferramenta de gestão de

socialmedia19

Número de partilhas: 3

Partilha de uma notícia

sobre a vigilância da NSA

e a preocupação das

companhias de redes

sociais sobre o tema20

Número de partilhas: 3

Um artigo sobre redes

sociais e trabalho21

Número de partilhas: 3

Artigo sobre a segurança

das crianças nas redes

sociais22

Número de partilhas: 3

Artigo sobre os dados

recolhidos pelo Google23

14. www.socialmediaroid.com/2013/08/private-internet-usage-possible.html
15. https://twitter.com/tech_faq/status/458974150460076032/photo/1
16. www.weirfoulds.com/4024
17. www.snoopwall.com/android-botnet-could-pose-threat-to-corporate-networks/
18. https://twibble.io/
19. https://twitter.com/AnchorFreeDavid/status/535051439811203072/photo/1
20. www.reuters.com/article/2014/11/19/us-usa-security-congress-idUSKCN0J226Y20141119
21. www.socialmediaroid.com/2013/05/next-job-oppertinity-through-internet.html
22. www.socialmediaroid.com/2013/07/social-media-cyber-crime-safety-children.html
23. www.businessinsider.com/what-google-knows-about-you-2014-11

http://www.socialmediaroid.com/2013/08/private-internet-usage-possible.html
https://twitter.com/tech_faq/status/458974150460076032/photo/1
http://www.weirfoulds.com/4024
http://www.snoopwall.com/android-botnet-could-pose-threat-to-corporate-networks/
https://twibble.io/
https://twitter.com/AnchorFreeDavid/status/535051439811203072/photo/1
http://www.reuters.com/article/2014/11/19/us-usa-security-congress-idUSKCN0J226Y20141119
http://www.socialmediaroid.com/2013/05/next-job-oppertinity-through-internet.html
http://www.socialmediaroid.com/2013/07/social-media-cyber-crime-safety-children.html
http://www.businessinsider.com/what-google-knows-about-you-2014-11
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Mobile Socialmedia Self

Privacy

Número de partilhas: 3

Artigo sobre as modas

das redes sociais em

201524

Número de partilhas: 3

Artigo sobre privacidade

em redes socias25

Número de partilhas: 3

Artigo sobre privacidade

no Facebook26

Profile

Número de partilhas: 3 Número de partilhas: 11 Número de partilhas: 2

Ligação para uma aplicação Ligação para um cartoon Ligação a uma

de fotografia em sobre perfis e fotografia na rede

dispositivos móveis27 redes sociais28 Instagram29

Número de partilhas: 6

Vídeo sobre como utilizar

a rede social Linkedin30

Número de partilhas: 4

Artigo sobre a importância

dos perfis nas redes sociais31

Profile

Número de partilhas: 4

Ligação promocional

a livro sobre perfis

em redes sociais32

Digital Identity

Não foram Não foram Não foram

encontrados encontrados encontrados

tweets tweets tweets

24. http://time.com/3590866/social-media-2015/
25. www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/2126858/2014/11/20/Privacy-op-sociale-media-Vlaming-bezo

rgd-maar-nonchalant.dhtml
26. www.slate.fr/story/94859/facebook-confidentialite
27. https://itunes.apple.com/us/app/id542915427
28. https://twitter.com/shoeshies/status/538156330456846337/photo/1
29. http://instagram.com/p/vuiUQYjFks/
30. www.youtube.com/watch?v=KQs1P547vlU&feature=youtu.be&list=UUmHW6k2XTAJZgtX_uJBLM8Q
31. www.business2community.com/seo/neglecting-profile-content-0956198#!bokFQU
32. www.solo-e.com/articles/internet-marketing/social-networking/10-tips-for-creating-an-awesome-social-medi

a-profile-on-any-network–7504.shtml

http://time.com/3590866/social-media-2015/
http://www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/2126858/2014/11/20/Privacy-op-sociale-media-Vlaming-bezorgd-maar-nonchalant.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/2126858/2014/11/20/Privacy-op-sociale-media-Vlaming-bezorgd-maar-nonchalant.dhtml
http://www.slate.fr/story/94859/facebook-confidentialite
https://itunes.apple.com/us/app/id542915427
https://twitter.com/shoeshies/status/538156330456846337/photo/1
http://instagram.com/p/vuiUQYjFks/
https://www.youtube.com/watch?v=KQs1P547vlU&feature=youtu.be&list=UUmHW6k2XTAJZgtX_uJBLM8Q
http://www.business2community.com/seo/neglecting-profile-content-0956198#!bokFQU
http://www.solo-e.com/articles/internet-marketing/social-networking/10-tips-for-creating-an-awesome-social-media-profile-on-any-network--7504.shtml
http://www.solo-e.com/articles/internet-marketing/social-networking/10-tips-for-creating-an-awesome-social-media-profile-on-any-network--7504.shtml
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Mobile Socialmedia Self

Username

Não foram Número de partilhas: 1 Número de partilhas: 11

encontrados Ligação a um motor de Ligação a uma

tweets pesquisa de usernames fotografia na rede

nas redes sociais33 Twitter34

Anonymity

Não foram Número de partilhas: 1 Não foram

encontrados Cartoon de crítica à encontrados

tweets rede social Facebook35 tweets

Uma análise cuidada dos tweets recolhidos revelou que, de uma forma geral, os conteú-
dos partilhados da temática Mobile são essencialmente artigos, notícias ou aplicações com o
objetivo de alertar ou ajudar na proteção de dados em dispositivos móveis. Em Privacy, por
exemplo, vários artigos referem o novo modo de encriptação utilizado pela aplicação What-
sApp 36, ou abordam polémicas sobre o controlo de agências de informação, como a NSA, sobre
os dispositivos móveis. Outros artigos questionam as permissões dadas a algumas aplicações de
dispositivos móveis, permitindo-lhes obter dados privados dos utilizadores ou a localização dos
mesmos. Em Profile os tweets são essencialmente partilhas de aplicações para tirar selfies. Não
houve tweets no eixo Mobile para os restantes termos analisados.

Para Socialmedia, a pesquisa pelo termo Privacy levou a vários artigos sobre a proteção de
dados nas redes sociais, e sobre como esses mesmos dados podem afetar o nosso dia-a-dia, como
por exemplo na procura de emprego. Vários artigos também apontam dados e fotografias peri-
gosas, nomeadamente de crianças, que não devem ser partilhadas nas redes sociais. A pesquisa
neste eixo pelo termo Profile revelou que a grande maioria dos tweets recolhidos serviram para
partilhar artigos e páginas sobre como melhorar a presença nas redes sociais, desde dados a in-
cluir nos perfis a ferramentas profissionais para a gestão dos mesmos. Para Digital Identity não
foram encontrados tweets. Para Username recolheram-se dois tweets, um deles para um serviço
que permite ver se um determinado nome de utilizador está disponível nas redes sociais, outro
para uma página onde um internauta explica a origma do seu nome de utilizador.

No que diz respeito a Self, para Privacy foram partilhadas duas ligações, uma referente a
um artigo que fala sobre a um ataque a dispositivos móveis de algumas celebridades, resultando
na divulgação de fotos privadas, a segunda ligação refere-se a uma App de troca de mensagens
entre utilizadores onde as mensagens se autodestroem. Para Profile e Username, a grande mai-
oria dos tweets resume-se a fotografias (selfies) partilhadas pelos utilizadores na rede através de
aplicações como o Instagram. Tanto para Digital Identity e Anonymity não foram encontrados
tweets no eixo Self.

33. http://15sectech.com/ep0019/
34. https://twitter.com/KarenWageeh/status/540787512172888064/photo/1
35. https://twitter.com/SOTWpodcast/status/540143434678280193/photo/1
36. WhatsApp Messenger é uma aplicação multiplataforma de mensagens instantâneas para smartphones. Além

de mensagens de texto, os usuários podem enviar imagens, vídeos e mensagens de áudio de média.

http://15sectech.com/ep0019/
https://twitter.com/KarenWageeh/status/540787512172888064/photo/1
https://twitter.com/SOTWpodcast/status/540143434678280193/photo/1
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Conclusões

Do estudo realizado à rede social Twitter foi possível retirar várias conclusões. A primeira
prende-se com o tipo de conteúdo partilhado entre os utilizadores da rede. Grande parte dos
conteúdos relacionados com a temática em estudo e partilhados no Twitter são artigos, ou li-
gações para websites e aplicações associados à problemática. Não há uma exposição clara de
opiniões ou discussões sobre a temática entre os utilizadores. Esta tendência pode dever-se às
limitações impostas pela própria rede social, uma vez que limita o número de caracteres por
mensagem, tornando o debate de temáticas entre os utilizadores mias complicado. O fator de a
instantaneidade desta rede também pode tornar o debate mais difícil, uma vez que os conteúdos
em destaque estão em constante alteração. De notar também que para o estudo foram apenas
utilizados tweets públicos. Uma vez que não temos acesso aos tweets privados de cada utilizador
é possível que possa haver alguma discussão entre os utilizadores na esfera privada da rede.

A segunda conclusão que podemos retirar da análise efetuada está associada à utilização dos
termos pesquisados. Recorrendo aos dados da análise obtida pelo Netlytic, podemos concluir
que a hashtag Privacy é a mais ativa das cinco analisadas, ao passo que Digital Identity a menos
utilizada. Profile e Anonymity apresentam níveis de utilização semelhantes. Já Username, apesar
de ter uma fraca utilização, ainda consegue apresentar melhores resultados quantitativos que
Digital Identity.

A terceira conclusão generalista que podemos retirar está relacionada com o conteúdo dos
tweets partilhados em cada uma das hashtags estudadas. Através da classificação dos tweets
efetuada pelo Netlytic e posterior confirmação através da leitura dos mesmos, podemos afirmar
que as hahstags Privacy, Digital Identity e Username têm um teor mais tecnológico, ao passo
que os tweets recolhidos para Profile e Anonymity têm um teor mais pessoal. De notar que grande
partes das mensagens de teor tecnológico associadas a Anonymity estão direta ou indiretamente
relacionadas com o projeto Tor 37.

Após recolhidos os tweets para os eixos Mobile, Socialmedia e Self, concluiu-se que os con-
teúdos partilhados em Mobile são essencialmente artigos, notícias ou aplicações com o objetivo
de alertar ou ajudar na proteção de dados em dispositivos móveis. Para Socialmedia observou-
se que grande parte dos tweets recolhidos serviram para partilhar artigos e páginas sobre como
melhorar a presença nas redes sociais, tanto num contexto de marketing como de promoção “pes-
soal” ou, no caso específico dos tweets recolhidos do conjunto de Privacy, sobre como controlar
os níveis de privacidade nas redes sociais. Por fim, no eixo Self, a maioria dos tweets são fo-
tografias (selfies) partilhadas pelos utilizadores na rede através de aplicações como o Instagram
(78%) ou redes sociais (22%).

Por tanto, a rede Twitter revelou-se como uma plataforma mais unidirecional, onde se ob-
servam ligações e partilhas pontuais sobre temáticas específicas. Neste sentido, a influência que
o Twitter desenvolve sobre os utilizadores é mais um reflexo das suas propiás preocupações e
estratégias para proteger a sua privacidade e imagem pessoal.

37. Tor (anteriormente um acrónimo para The Onion Router) é um software livre e de código aberto para proteger
o anonimato pessoal ao navegar a Internet e atividades online, protegendo contra a censura e protegendo a privacidade
pessoal (www.torproject.org ).

https://www.torproject.org/
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Resumo

Tanto as organizações como os seus colaboradores reconhecem o e-mail como uma
fonte de informação e um meio de comunicação institucional imprescindível ao fun-
cionamento quotidiano em todas as suas dimensões. Partindo deste pressuposto, são
exploradas algumas questões associadas à sobrecarga informacional provocada pelo
e-mail. De seguida, são analisados documentos com diretrizes produzidas por insti-
tuições com funções regulamentares e de orientação no âmbito da gestão da informa-
ção no contexto das instituições da administração pública de quatro países (Reino-
Unido, Canadá, EUA e Brasil), de modo a refletir sobre a abordagem necessária para
conduzir a uma política de gestão do e-mail, a qual se assume como vertente impres-
cindível da gestão da informação.
Palavras-chave: e-mail; gestão do e-mail; política de gestão do e-mail; sobrecarga
informacional.

1. Introdução

Atualmente, tanto as organizações como os seus colaboradores reconhecem o e-mail como
uma fonte de informação institucional imprescindível ao funcionamento quotidiano em todas as
suas dimensões. Não é apenas uma forma de comunicação organizacional pois tornou-se uma
ferramenta de trabalho indispensável, moldando procedimentos e formas de estar. Esta omni-
presença do e-mail decorre em grande medida de três fatores: baixo custo de uso e manutenção,
facilidade de uso decorrente do alto grau de usabilidade dos sistemas de e-mail cada vez mais
intuitivos e simples bem como a sua conveniência e rapidez pois permite fazer chegar uma men-
sagem a um grande número de pessoas sem esforço adicional, de modo quase instantâneo e sem
constrangimentos de horários.

Contudo, os fatores que sustentam o sucesso do e-mail também explicam alguns dos seus
prolemas, nomeadamente o acréscimo de fluxos informacionais irrelevantes. Esta situação pode
dever-se a vários fatores como o spam, envio em massa de mensagens não-solicitadas, essenci-
almente de cariz publicitário, mas também ao envio de mensagens para resolver assuntos anó-
dinos. Outro motivo para esta situação decorre dos e-mails redundantes, os quais acarretam
problemas como gastos de armazenamento desnecessários, dificuldade em identificar e proteger
a informação institucionalmente relevante ou esforços suplementares para pesquisar e localizar
as mensagens e/ou anexos pretendidos. Assim, no contexto profissional, os indivíduos têm de
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lidar cada vez mais com uma sobrecarga de informação derivada do e-mail, o que influencia o
seu desempenho.

A ausência de estratégias e procedimentos claros e conhecidos aplicáveis à gestão do e-mail
organizacional traz consequências negativas ao nível da gestão da informação com efeitos de
igual ordem no desempenho global da organização: dificuldade na localização e recuperação
da informação; desconhecimento do que pode ser eliminado para melhorar a performance do
sistema; desconhecimento por parte dos utilizadores do que deve ser classificado, conservado ou
destruído e incapacidade da organização para manter um registo atualizado da sua informação
e para garantir os seus direitos e deveres. Neste contexto, uma política de gestão do e-mail,
concebida e integrada numa abordagem lata à organização, constituirá uma resposta a ter em
conta. Assim, a definição de uma política e de procedimentos de gestão do e-mail tornou-se
um desafio premente tanto para entidades públicas como privadas. É neste contexto que iremos
analisar as recomendações de alguns países nesta matéria.

2. E-mail e sobrecarga informacional: algumas considerações

A sobrecarga de e-mail tem sido um tópico recorrente da literatura científica sobre esta
modalidade de correspondência. De facto, segundo Zhang (2015), o e-mail constitui uma mo-
dalidade de correspondência porque apresenta quatro características representativas persistentes
desta tipologia documental milenar: a datação, identificação nominal do destinatário, apresenta-
ção do assunto e possibilidade de agrupamento em categorias que facilitam a sua organização e
recuperação. O registo da data/hora do envio ou recebimento da mensagem é feito automatica-
mente pelo sistema, criando um “selo” automático que irá fazer parte do cabeçalho da mensa-
gem. O nome/endereço de e-mail identifica o destinatário e sem esta componente a mensagem
não pode ser enviada, constituindo um elemento obrigatório. O assunto, que foi sendo adotado
nos sistemas de organização da correspondência americanos ainda que nunca se tenha tornado
uma norma, é um elemento recomendado no e-mail e que tem de ser gerado manualmente pelo
utilizador. A opção de criar pastas também fica ao critério do utilizador, mas a categorização das
mensagens em conjuntos significativos pré-determinados facilita a gestão do e-mail e sustenta
o acesso à informação. Mas se a correspondência sempre foi uma tipologia documental essen-
cial à condução das atividades das organização e das pessoas, nunca a sua quantidade atingiu
os níveis registados com o advento e uso em massa do e-mail, especialmente nas duas últimas
décadas, o que pode originar sentimentos de sobrecarga informacional afetando o desempenho
dos colaboradores.

De acordo com Sumecki, Chipulu & Ojiako (2011), o sentimento de sobrecarga do e-mail
sentido pelos colaboradores de uma organização pode ser minorado através de duas estratégias:
a diminuição do número de mensagens que não são cruciais para a instituição e a perceção por
parte dos funcionários de que o e-mail é uma ferramenta de comunicação organizacional deter-
minante. A sensação de sobrecarga será ainda enfatizada naqueles que consultam a caixa de
entrada do e-mail em momentos específicos relativamente aos que optam por efetuar essa con-
sulta com notificações ou permanentemente. Estes autores consideram ainda que, hoje em dia,
o spam já não deve ser considerado um fator de sobrecarga do e-mail porque há soluções tecno-
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lógicas que permitem evitá-lo. Algumas destas conclusões foram reforçadas por um estudo de
Mano & Mesch (2010) que analisaram a influência do e-mail no desempenho no trabalho e na
existência de sentimentos de angústia vividos pelos colaboradores. Assim, os e-mails enviados
e recebidos relacionam-se positivamente com a performance no trabalho, indicando que esta
forma de comunicação transmite informação crítica para o exercício das funções profissionais
nas organizações. Simultaneamente, a verificação frequente da caixa de e-mail também está as-
sociada positivamente ao desempenho no trabalho, contrariando a ideia de que as interrupções
são prejudiciais mas reforçando o pressuposto da relevância do acesso à informação que faculta
elementos relevantes para a consecução das tarefas. Assim, o e-mail apresenta-se como benéfico
em muitos aspetos, nomeadamente num melhor uso do tempo e na maior fluidez da correspon-
dência. Contudo, não deixa de ser verdade que o uso excessivo do e-mail pode provocar efeitos
indesejados no desempenho profissional, sobretudo em termos de sobrecarga informacional di-
retamente relacionada com sentimentos de stress e angústia. A informação transmitida tem de
ser lida, compreendida, arquivada, recuperada e gerida. A receção de mensagens de e-mails
implica frequentemente novas tarefas e definição de prioridades, aumentando a pressão nos tra-
balhadores. Neste cenário, o uso de competências de gestão da informação pode minorar estes
aspetos negativos.

É neste sentido que aponta um estudo de Burgess, Jackson & Edwards (2005), os quais
sublinham que os problemas decorrentes do uso do e-mail podem ser minorados através de
ações de formação específicas orientadas para o desenvolvimento de competências adequadas
à redação dos e-mails, à sua organização e ao uso das funcionalidades dos sistemas de e-mail.
Por outro lado, a perceção de problemas decorrentes do e-mail está diretamente relacionada com
o cargo hierárquico, a idade e o tempo de ligação à instituição. Assim, os colaboradores com
cargos hierárquicos superiores, com mais idade e há mais tempo na organização, evidenciam
uma maior perceção dos defeitos do e-mail face aos seus colegas mais jovens, e em lugares
hierarquicamente inferiores, porque recebem uma maior quantidade de mensagens por dia.

Como estratégias para minorar a sensação de sobrecarga informacional provocada pelo e-
mail, poderemos aponta o hábito de identificar o assunto das mensagens de forma significativa,
ajudando a decidir o que deve ser ou não lido e respondido, indicar as mensagens urgentes com
uma menção adequada no assunto, tratar os e-mails de forma sequencial ou estabelecer priori-
dades, definir diariamente um período de tempo para ler e responder aos e-mails, criar pastas
e etiquetas para organizar as mensagens, desenvolver o hábito de abrir uma mensagem apenas
uma vez, respondendo e/ou eliminando-a ou arquivando-a e definir uma política organizacional
de gestão do e-mail. Será sobre este último aspeto que nos iremos deter no tópico seguinte.

3. Recomendações para a gestão do e-mail: abordagem comparativa

Tendo em conta a relevância do e-mail enquanto componente de uma abordagem dedicada
à gestão da informação de índole organizacional, alguns arquivos nacionais emanaram guias
para a definição de políticas de gestão deste recurso organizacional. Assim, de seguida iremos
analisar recomendações emanadas de instituições com funções regulamentares e de orientação
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no âmbito da gestão da informação no contexto das instituições da administração pública do
Canadá, do Reino-Unido, dos EUA e do Brasil.

Importa considerar que os documentos apresentados resultam de uma seleção restrita, ha-
vendo outros países com recomendações do mesmo âmbito, e que são oriundos de países com
tradições bastante distintas, em termos culturais, administrativos e de gestão da informação,
procurando-se nesta abordagem sublinhar os aspetos mais relevantes de cada um deles.

3.1. Reino-Unido

O documento produzido pelo Reino-Unido (The National Archives, 2004) apresenta-se co-
mo um guia a ser utilizado pelas instituições públicas, e outras, a fim de elaborarem a sua política
de gestão do e-mail. Assim, pretende fundamentar a necessidade de as organizações definirem
o que constitui o uso apropriado do e-mail e como este deve ser gerido em termos corporativos.
Os pressupostos nos quais se baseia são de índole iminentemente prática pois visa reduzir os
riscos e os prejuízos decorrentes da perda do e-mail e prevenir as consequências legais do seu
uso inapropriado.

O documento aborda quatro áreas a serem incluídas na política de gestão do e-mail: as
questões do uso, a gestão das mensagens, a gestão das contas de e-mail públicas e partilhadas
e a identificação e tratamento das mensagens de e-mail como documentos arquivísticos. Para
cada uma desta áreas apresenta-se uma fundamentação para as incluir na política de gestão do
e-mail e fornece-se um texto exemplificativo que pode ser inserido no documento final que cada
instituição crie para a sua política neste âmbito.

No tópico relativo ao uso, sublinha-se que a informação a circular no e-mail, tanto do ponto
de vista interno como externo, é muito variada e frequentemente excessiva, importando definir
as circunstâncias em que devem ser usados meios de comunicação alternativos. Para o efeito,
aponta a necessidade de considerar o assunto da mensagem, a disponibilidade do recetor, a
velocidade da transmissão e da resposta, bem como a quantidade de destinatários. Na redação
do e-mail, destaca a importância de adotar uma linguagem formal, ainda que respeitando o estilo
pessoal de cada colaborador. A questão da segurança, quando são tratados assuntos especiais,
é outro tópico incluído nesta área. Sobre o mau uso e o uso pessoal do e-mail, alude-se à
informalidade deste meio de comunicação e às consequências que tal pode acarretar.

Na gestão das mensagens de e-mail, enfatiza-se a identificação correta e substantiva dos
assuntos de modo a facilitar o seu acesso. Isso implica que os colaboradores ocupem parte
do seu tempo na organização das suas caixas de entrada, criando pastas e etiquetas adequadas.
Envolve ainda a realização de backups bem como a definição de prazos de conservação e a sua
aplicação.

A gestão das contas de e-mail públicas e partilhadas enquadra-se num trabalho corporativo
em que as responsabilidades e os procedimentos devem estar claramente explícitos para serem
cumpridos por todos, importando ainda definir as condições para a sua criação.

A gestão das mensagens de e-mail enquanto documentos arquivísticos é justificada pelo
facto de estas constituírem registos escritos das atividades organizacionais, representando não
só um meio de informação mas também de prova. Cada colaborador deve ser capaz de identificar
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as mensagens passíveis de assumirem a qualidade de documentos arquivísticos, ficando respon-
sável pela sua integração no processo inerente, no momento oportuno. No caso de mensagens
com anexo, convirá analisar se ambas as componentes ou apenas uma deverá ser tratada como
documento arquivístico. A encriptação é outro aspeto que deve ser atendido já que pode dificul-
tar ou impedir o acesso continuado aos e-mails, devido à sua obsolescência. Por fim, é abordada
a questão da atribuição de título ao e-mail no momento da sua captura no sistema eletrónico de
gestão de arquivo, pois essa decisão condicionará a pesquisa e recuperação do documento.

3.2. Canadá

Em 2008, a Biblioteca e os Arquivos Nacionais do Canadá publicaram um documento in-
titulado Email management guidelines (Government of Canada. Library and Archives Canada.
Government Records Branch, 2008), o qual, tendo recebido alterações menores ao longo do
tempo, é usado ainda usado como referência. 1 Estas recomendações destinam-se a ser usadas
como suporte para a redação de uma política de gestão do e-mail dos serviços públicos cana-
dianos. Para o efeito, apresenta diretrizes, especificadas através de recomendações, distribuídas
por oito grandes áreas. Esta abordagem encontra o seu fundamento nas sete fases do ciclo de
vida da informação eletrónica, a saber: 1. Planificação; 2. Recolha, Criação, Receção e Captura;
3. Organização; 4. Uso e Disseminação; 5. Manutenção, Proteção e Preservação; 6. Orde-
nação/Arrumação e 7. Avaliação. Assim, a gestão do e-mail deve ser trabalhada num ciclo
contínuo, devidamente alinhado com a gestão global da informação organizacional. De notar
que as sete primeiras áreas a incluir na política de gestão do e-mail correspondem às sete etapas
da vida da informação eletrónica.

A primeira linha orientadora estabelece que as instituições devem desenvolver um plano
para gerir o e-mail, considerando a necessidade de abordar os programas e os sistemas de e-mail
de forma integrada, de promover a formação dos utilizadores, apostando na diversificação dos
meios usados para a sensibilização sobre a importância do e-mail, garantindo que as orientações
para a gestão do e-mail, as políticas e os procedimentos são difundidos, lidos e compreendidos
e mantendo também os registos das atividades de formação.

No âmbito da segunda linha orientadora, cabe às instituições recolher e arquivar todos os
e-mails relativos à condução das atividades da organização. A ênfase incide na existência de
procedimentos organizados para a criação, receção, envio e guarda de modo estruturado das
mensagens de e-mail e seus anexos, o que implica a gestão regular das caixas de entrada e das
pastas. Uma atenção especial é dedicada à manutenção de um único exemplar de cada mensa-
gem. Os restantes aspetos alertam para o uso adequado das listas de distribuição institucionais,
evitando-se o uso da funcionalidade "responder a todos", para a relevância do uso de um bloco
para assinatura e informação de contacto e/ou de uma declaração de confidencialidade ou de um
aviso legal/aviso de opinião pessoal, se aplicável.

A linha orientadora seguinte, a terceira, estabelece que as instituições devem organizar os e-
mails relativos à condução das atividades da organização aplicando um sistema de classificação

1. A versão consultada para a redação deste texto data de 28 de fevereiro de 2015 e está disponível aqui www.bac-
lac.gc.ca/eng/services/government-information-resources/guidelines/email-management/Pages/guidelines.aspx

http://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/government-information-resources/guidelines/email-management/Pages/guidelines.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/government-information-resources/guidelines/email-management/Pages/guidelines.aspx
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relevante para os requisitos organizacionais. Assim, deverá ser mantido e usado um sistema
de arquivo do e-mail organizado e eficiente, classificando e arquivando de forma sistemática e
frequente as mensagens de e-mail, com especial cuidado para a preservação dos metadados do
e-mail. Outros aspetos a considerar serão a gestão do armazenamento online temporário das
mensagens de e-mail e o uso de contas de correio partilhadas e/ou públicas, organizando-as em
pastas relativas a um único fim. Sublinha-se ainda a importância de restringir o conteúdo de cada
mensagem de e-mail a um único assunto e de fazer uma descrição do assunto das mensagens com
termos significativos, bem como da indexação e da agregação das mensagens.

A quarta linha orientadora enfatiza o facto de caber às instituições garantir que a utilização
do e-mail suporta o desempenho organizacional, sendo consistente com a sua missão e objetivos.
Assim, o e-mail não deve ser usado para informação sensível, pessoal, protegida ou sigilosa,
exceto se for para fins organizacionais autorizados e com medidas de segurança aprovadas. Os
logs no sistema poderão ser usados para fins de auditoria e monitorização de conformidades, o
que é muito importante porque o sistema deve estar preparado para facultar evidências legais
num formato eletrónico.

Em conformidade com a quinta linha orientadora, as instituições devem garantir que os e-
mails são mantidos, protegidos e preservados de acordo com prazos de conservação adequados.
Assim, o sistema de e-mail não deve ser objeto de eliminações indiscriminadas e os registo
das mensagesn devem ser geridos para estarem acessíveis aos colaboradores autorizados. Nesta
fase, há um especial cuidado com a segurança das redes que suportam o sistema de e-mail,
protegendo-o contra perdas ou roubos e fazendo backups regulares e consistentes. Para o efeito,
haverá que controlar os direitos de acesso às contas de e-mail e às pastas além de usar controlos
de autenticação, com palavras-chave mudadas regularmente e mantidas secretas. Ainda rela-
cionado com a segurança, sublinha-se a importância de remover a encriptação e as assinaturas
digitais, que impeçam o acesso às mensagens, antes da sua incorporação em instituições de ar-
quivo. Por outro lado, importará definir processos oportunos e obrigatórios para criar, apagar ou
suspender contas de e-mail. O armazenamento a longo prazo das mensagens deve ser gerido,
evitando-se a guarda de versões impressas, quando existe o formato eletrónico original. Em
termos de preservação, sublinha-se a necessidade de proteger o e-mail de danos decorrentes do
meio de armazenamento e da obsolescência. Deverão ser definidos prazos de conservação para
as mensagens e para os anexos. Além disso, importará criar, manter e preservar a documentação
do sistema de e-mail, que deverá ser guardada de forma permanente.

A sexta linha orientadora induz as instituições a garantir que os e-mails são eliminados em
conformidade com a legislação aplicável. Tal implica obter autorização para eliminar os e-mails,
conduzir este procedimento de forma calendarizada e prevenir a eliminação ou modificação de
e-mails necessários em termos legais, de auditoria ou outros.

Já a sétima linha orientadora sublinha a importância de as instituições reverem periodica-
mente a eficácia das suas políticas de gestão do e-mail e identificar melhorias para a pôr em
prática.

Por fim, a oitava linha orientadora especifica que todos na administração federal do Canadá
devem entender as suas responsabilidades em relação à gestão do e-mail. Assim, são recomenda-
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das responsabilidades para os utilizadores, os administradores da rede ou do sistema, os gestores
de informação, os gestores operacionais e para os elementos da gestão de topo.

3.3. EUA

Nos EUA, de acordo com uma determinação presidencial de novembro de 2011, a partir de
31 de dezembro de 2016, todos os e-mails das entidades públicas terão de ser geridos arquivis-
ticamente num formato eletrónico (EUA, 2011). Note-se que esta determinação se aplica aos
e-mails considerados como documentos de arquivo, pressupondo a distinção dos e-mails que
não se enquadram nesta categorização. De modo a concretizar este intento, o National Archives
and Records Administration (NARA) tem produzido orientações, de que iremos destacar as mais
relevantes. 2

Em 2008, o NARA Bulletin 2008-5, “Guidance concerning the use of e-mail archiving ap-
plications to store e-mail”, apresenta diretrizes para o arquivo dos e-mails, considerando os
requisitos necessários a um sistema adequado e os benefícios associados a este procedimento. 3

O documento foi republicado com alterações de pormenor, através do NARA Bulletin 2011-03.
Genericamente, o arquivo de e-mails implica a transferência, automática ou manual, das mensa-
gens de um servidor de e-mail para um repositório central de e-mails (incluindo as mensagens,
anexos, calendários, listas de tarefas, etc). Este sistema de arquivo de e-mails deve permitir a
classificação dos e-mails de acordo com um plano de classificação que retrate a atividade da
instituição, permitir o acesso fácil e rápido a mensagens isoladas ou a conjuntos de mensagens,
manter os e-mails num formato utilizável durante o período de retenção que lhe for atribuído e
possibilitar a transferência dos documentos de conservação permanente para a alçada do NARA.
O uso de ferramentas de arquivo de e-mails providencia um melhor armazenamento porque as
mensagens transitam de uma rede distribuída de servidores para um único local onde são geridas
de modo centralizado.

Esta abordagem foi aprofundada e aperfeiçoada com a iniciativa Capstone destinada a for-
necer às entidades da administração pública um novo enquadramento para gerirem os e-mails
no contexto mais abrangente da gestão de documentos de arquivo. O NARA Bulletin 2013-02
estabeleceu as linhas mestras da abordagem Capstone, que visa oferecer um modo simples e au-
tomatizado de gerir os e-mails, em contraponto às práticas de imprimir e arquivar os e-mails ou
de usar sistemas de gestão documental que requerem o registo individual de cada e-mail. Com a
abordagem Capstone é possível classificar e definir prazos de retenção dos e-mails com base nas
funções ou posição hierárquica do detentor da conta de e-mail. Assim, cada entidade pública
pode definir como sendo de conservação permanente todos os e-mails das contas identificadas
como cruciais, no sentido em que os seus detentores ocupam funções que implicam enviar e
receber e-mails passíveis de serem considerados como documentos não elimináveis. Em cer-
tos casos, poderão definir permissões para os utilizadores das contas eliminarem manualmente

2. Para uma visão geral das iniciativa do NARA em termos de gestão do e-mail, ver www.archives.gov/records-
mgmt/email-mgmt.html

3. O documento foi republicado em dezembro de 2010 com alterações de pormenor: cf. NARA Bulletin 2011-03:
Guidance concerning the use of e-mail archiving applications to store e-mail. Acessível www.archives.gov/records-
mgmt/bulletins/2011/2011-03.html

https://www.archives.gov/records-mgmt/email-mgmt.html
https://www.archives.gov/records-mgmt/email-mgmt.html
https://www.archives.gov/records-mgmt/bulletins/2011/2011-03.html
https://www.archives.gov/records-mgmt/bulletins/2011/2011-03.html


i
i

i
i

i
i

i
i

Políticas de gestão do e-mail: uma abordagem comparativa de recomendações nacionais 151

e-mails, de modo a não serem incluídas mensagens pessoais ou de conservação transitória. As
restantes contas de e-mail, classificadas como não cruciais, poderão ter definidos prazos de con-
servação temporários, atendendo às necessidades organizacionais. A implementação da aborda-
gem Capstone não está dependente de nenhuma tecnologia específica ou software, promovendo
antes o uso dos recursos tecnológicos já existentes em cada entidade. Por outro lado, as en-
tidades públicas continuam responsáveis pela definição e aplicação dos prazos de conservação
dos e-mails, por impedirem acessos indevidos, modificações ou eliminação não autorizada de
e-mails, por garantirem que os e-mails são pesquisáveis e utilizáveis e por garantirem a ligação
dos e-mails a outros documentos existentes na organização, constituindo processos ou dossiers,
por exemplo. Com esta abordagem será possível diminuir a intervenção dos utilizadores das
contas de e-mail, reduzindo a sua carga de trabalho nesta matéria, melhorar o acesso à informa-
ção, preservar os e-mails que devem ser conservados, reduzir o risco de eliminação acidental e
implementar um método simples para determinar os prazos de conservação.

A iniciativa Capstone foi reforçada com o NARA Bulletin 2014-06, “Guidance on managing
email” que reforça as responsabilidades das entidades públicas federais na gestão dos e-mail
enquanto documentos de arquivo. Este novo documento sublinha que os e-mails identificados
como documentos de arquivo têm de ser geridos durante todo o seu ciclo de vida e que as entida-
des públicas têm de gerir igualmente as contas de e-mail onde estes se encontram, considerando
a possibilidade de existência de contas com múltiplos utilizadores, de utilizadores com várias
contas ou mesmo o uso de contas pessoais dos funcionários para fins profissionais. Aliás, estes
aspetos relacionados com a gestão das contas de e-mail já tinham sido abordados no NARA
Bulletin 2013-03, “Guidance for agency employees on the management of Federal records,
including email accounts, and the protection of Federal records from unauthorized removal”.
Aqui, a preocupação central foca-se na proteção dos e-mails identificados como documentos de
aquivo, evitando a sua eliminação sem autorização, clarificando as responsabilidades de gestão
das contas pessoais dos funcionários e o uso de várias contas oficiais de e-mails. Assim, cabe
aos responsáveis das entidades públicas federais produzirem instruções para que os funcionários
possam identificar, gerir e conservar os e-mails categorizados como documentos de arquivo. Isto
implica que as entidades públicas garantam que, quando há funcionários que abandonam as suas
funções, estes não eliminam e-mails indevidamente.

Em abril de 2015, foi publicado o “White paper on the Capstone approach and Capstone
general records Schedule” no intento de definir orientações para determinar os prazos de conser-
vação dos e-mails. Uma das preocupações foi a de especificar critérios para identificar, com o
mínimo de subjetividade possível, os detentores das contas de e-mails passíveis de serem consi-
deradas cruciais. Além disso, a determinação de prazos de conservação para as contas definidas
como temporárias foi outro aspeto explorado por este documento, tendo sido indicado como
conveniente o período de sete anos. Estes aspetos são desenvolvidos e especificados em três
apêndices que incluem as orientações para identificar as contas de e-mails cruciais e as res-
tantes, uma lista com 23 perguntas frequentes, e respetivas respostas, além de um formulário
de verificação para auxiliar a implementação da abordagem Capstone nas entidades públicas
federais.
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Note-se que a abordagem seguida pelos EUA baseia-se no pressuposto de que através das
funções ou da posição hierárquica do detentor da conta de e-mail é possível determinar o prazo
de conservação de todos os e-mails dessa conta. Assim, é possível gerir de modo sistemático
e global as caixas de correio identificadas como cruciais, dispensando a análise o conteúdo de
cada e-mail para definir o seu destino final.

3.4. Brasil

Por último, iremos analisar o documento produzido no âmbito brasileiro (CONARQ - Con-
selho Nacional de Arquivos, 2012). Este documento parte do pressuposto de que as mensagens
de e-mails são documentos arquivísticos na medida em que resultarão das funções e atividades
desenvolvidas por um órgão ou entidade, tendo sido produzidas ou recebidas no decorrer das
atividades corporativas do produtor. O e-mail servirá de apoio às funções e atividades e como
evidência das ações realizadas. A política de gestão do e-mail pressupõe a adoção de um con-
junto de medidas que possibilita a gestão da mensagem de e-mail em todo o seu ciclo de vida,
desde a produção, uso, manutenção e destino definitivo, devidamente enquadrado no contexto
geral da gestão da informação organizacional. Esta política, estruturada à volta de oito diretrizes,
deve estar orientada para a definição de procedimentos de controlo de modo a garantir a con-
fiabilidade e a autenticidade das mensagens de e-mail e o seu acesso continuado, sustentando,
assim, a atividade quotidiana da organização e servindo de evidência das ações efetuadas.

Começa por definir-se a mensagem de e-mail como um documento arquivístico. A mensa-
gem de e-mail é um documento digital apresentando-se como informação registada, codificada
em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de um sistema computacional. É elabo-
rada ou recebida como instrumento ou resultado de uma atividade orgânica e retida para ação
ou referência. Como documento arquivístico, deve apresentar as seguintes qualidades: organici-
dade, unicidade, confiabilidade, autenticidade e acessibilidade.

De seguida, trata-se da gestão arquivística da mensagem de e-mail, a qual deve ser tratada
desde a sua produção até ao destino final. No momento da produção ou da receção, a mensagem
de e-mail deve ser classificada, de acordo com o plano de classificação. A mensagem de e-mail
deve ser controlada durante a tramitação, o uso e na fase de arquivo. O destino final deve ser
decidido em função da avaliação e consiste em decidir a guarda temporária ou permanente.

A gestão da mensagem de e-mail tanto pode ser tratada no âmbito de um Sistema Infor-
matizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) como fora dele. O SIGAD apoia as
ações de captura, avaliação, seleção, destino, pesquisa, localização, indexação, apresentação, se-
gurança, armazenamento e preservação de documentos arquivísticos e metadados relacionados.
Para as mensagens de e-mail importa destacar a captura que consiste em incorporar o documento
no SIGAD, deixando evidente a relação orgânica do mesmo como os outros documentos relati-
vos à atividade a que se refere. Durante a captura, é necessário efetuar as seguintes operações:
registo, classificação, indexação, definir permissões de acesso, atribuir metadados e arquivar. A
captura pode ser automática ou ser feita pelo utilizador. A ausência de um SIGAD na organi-
zação não deve impedir a gestão arquivística das mensagens de e-mail, sendo propostas duas
estratégias: a adoção de um sistema informatizado para a captura das mensagens de e-mail a
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partir do sistema de e-mail da organização ou a gestão da mensagem de e-mail dentro do próprio
sistema de e-mail.

No que toca ao acesso e direito de uso, esclarece-se que o e-mail é uma ferramenta de tra-
balho organizacional e oficial para a qual devem ser definidas regras. A inexistência de regras
pode ocasionar problemas administrativos, éticos, legais e económicos ou a perda de memória
organizacional. A entidade deve difundir a ideia de que a mensagem de e-mail regista informa-
ção oficial, pelo que deve apresentar a formalidade requerida a todo o documento institucional.
Devem também ser definidas regras para a abertura de contas de e-mail.

Quanto à preservação, sublinha-se que a mensagem de e-mail é um documento nado digital
que deve ser contemplado na política de preservação digital da organização. As ações da preser-
vação digital visam garantir a autenticidade e acessibilidade dos documentos digitais ao longo
do tempo. A mensagem e seus respetivos anexos devem manter a relação orgânica, para fins de
confiabilidade, autenticidade e preservação.

Sobre a forma documental e redação, é enfatizada a necessidade de definir uma estrutura
mínima de redação da mensagem de e-mail, considerando a diplomática do documento.

Por fim, acerca da formação de utilizadores, é referido que o colaborador institucional deve
compreender o funcionamento do sistema de e-mail e saber utilizá-lo em termos corporativos.
A formação deve abordar os seguintes tópicos: funcionalidades de criação e receção de mensa-
gens, gestão arquivística da mensagem de e-mail, redação de documentos oficiais e aspetos de
segurança.

4. Considerações finais

Como notou Ingham (2003), a sensação de sobrecarga do e-mail é uma experiência muito
pessoal. Dois indivíduos que recebam o mesmo número de e-mails por semana podem viver
sensações distintas, com um a sentir uma grande sobrecarga e ansiedade e o outro a não per-
cecionar nada de semelhante. Assim como o e-mail é um meio de comunicação apropriado de
diferentes formas por cada indivíduo, a elaboração de recomendações genéricas que possam ser
adaptadas a cada contextos específico parece ser a opção mais adequada. Parece-nos que é neste
sentido que devem ser entendidas as recomendações nacionais analisadas neste texto.
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Resumo

Este texto descreve estudo realizado a partir de documentos propostos pelo Open
Data for Development, na fase de recuperação e focando no objetivo da qualidade
dos dados, em especial ao analisar estruturas de páginas com especificações descriti-
vas de datasets governamentais, no intuito de identificar formas de mensurar nestes
ambientes os critérios de qualidade. A metodologia adotada foi a pesquisa explorató-
ria, descritiva, de caráter qualitativo, com amostra delimitada ao conjunto de páginas
com especificações descritivas de datasets do ‘Portal e-Cidadania’. Como resultado,
propõe-se 7 dimensões de análise: Relevância, Precisão, Temporalidade e Pontuali-
dade, Acessibilidade e Clareza, Comparabilidade e Coerência e Padronização.
Palavras-chave: qualidade de dados; open government data toolkit; ciclo de vida
dos dados; dados abertos; dados abertos governamentais; datasets.

1. Elaboração de estratégia para mensuração de critérios de quali-
dade na recuperação de datasets disponíveis em sítios governamen-
tais

A transformação do modo com que a sociedade interage com informações advindas de insti-
tuições públicas e privadas é parte integrante do paradigma denominado por Castells como “So-
ciedade da Informação” (Castells, Majer & Cardoso, 2007; Saracevic, 1996; Werthein, 2000).
Neste paradigma, a sociedade pós-industrial tem, dentre suas características fundamentais, uma
alta penetrabilidade do uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no desempenho
de ações e de atividades humanas; e do uso de dados e de informação como principal insumo e
capital (Castells, 2004; Castells et al., 2007; Sant’Ana & Rodrigues, 2013).

O uso de TIC para a abertura e divulgação de datasets (conjunto de dados) governamentais
oferece novas oportunidades: a) aos Estados, pois a partir da divulgação e acesso a estes da-
tasets é possível ter mais precisão nas análises sobre a gestão pública; e b) aos cidadãos, pois
este processo de divulgação permite melhor acompanhar questões como a gestão pública e a
política, ao tornar disponível datasets governamentais contendo informações sobre repasses pú-
blicos financeiros, resultados de votações de câmaras, decisões de cortes, entre outros (Bohman,
2000; Diniz, 1996; Marcondes & Jardim, 2003; Rodrigues & Sant’Ana, 2009; 2013; Sant’Ana
& Rodrigues, 2013).

IX Congresso Sopcom. pp. 155-169. Coimbra, novembro de 2015
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Os Estados signatários da Open Government Partnership – parceria de Estados em prol da
união de esforços na formação de uma gestão pública mais transparente aos cidadãos – têm papel
de destaque em iniciativas de abertura de datasets governamentais. O Estado brasileiro é signa-
tário e primeiro colíder desta parceria; possui legislação vigente sobre a temática, consolidando
a adoção da Internet como infraestrutura obrigatória para ampla publicidade de datasets gover-
namentais brasileiros (Brasil, 2011; Open Government Partnership, 2014; Rodrigues, Sant’Ana
& Ferneda, 2015; Rodrigues et al., 2015).

Paralelo a este processo, iniciativas como o Open Data for Development (OD4D), estabele-
cido a partir da combinação de esforços e financiamento de agências governamentais do Canadá,
do Reino Unido e do Banco Mundial, contribuíram para o surgimento de frameworks (estruturas
de trabalho) com o objetivo de auxiliar agências governamentais para aumentar a transparência
das ações de Estados. Por exemplo, o Open Government Data Toolkit (OGD Toolkit) oferece do-
cumentação e procedimentos técnicos para publicação de datasets governamentais (Open Data
for Development, 2015; The World Bank Group, 2014a).

Pesquisas realizadas no âmbito da Ciência da Informação – interdisciplinar e de caráter so-
cial – e estruturadas com base no Ciclo de Vida dos Dados no contexto da Ciência da Informação
(CVD-CI), proposto por Sant’Ana (2013), podem proporcionar o incremento das perspectivas
de adoção e ampliação das diretrizes propostas por programas como o OD4D, fortalecendo seu
arcabouço teórico e minimizando barreiras oriundas da característica interdisciplinar de estu-
dos neste contexto de aplicação (Santos & Sant’Ana, 2013; 2015; Saracevic, 1996; Wersig &
Neveling, 1975).

O CVD-CI se baseia na indicação de quatro fases: coleta, armazenamento, recuperação e
descarte, e de seis objetivos que permeiam transversalmente estas fases: preservação, dissemi-
nação, direitos autorais, qualidade, integração e privacidade (Sant’Ana, 2013: 17–21).

Este texto descreve estudo realizado a partir de documentos e diretrizes propostas pelo Open
Data for Development (OD4D), tomando por base o Ciclo de Vida dos Dados para a Ciência
da Informação (CVD-CI) em sua fase de recuperação e focando no objetivo da qualidade dos
dados, em especial ao analisar estruturas de páginas com especificações descritivas de datasets
governamentais, no intuito de identificar formas de mensurar nestes ambientes os critérios de
qualidade propostos no framework de trabalho Open Government Data Toolkit (OGD Toolkit)
na seção Supply and Quality of Data. Destaque especial foi dado ao atendimento às dimensões
de qualidade propostas pela Eurostat.

A metodologia adotada foi a pesquisa exploratória, descritiva, de caráter qualitativo, com o
universo de pesquisa delimitado a sítios Web governamentais do Brasil, mais especificamente o
conjunto de sítios oficiais especializados em divulgação de datasets governamentais. A amos-
tra estabelecida foi o conjunto de páginas com as especificações descritivas de cada dataset,
disponível no primeiro trimestre de 2015 no sítio Web ‘Portal e-Cidadania’ 1, sob tutela e admi-
nistrado pelo Senado Brasileiro, vinculado a esfera federal e ao poder legislativo. Não foi parte
desta pesquisa a avaliação de aspectos de qualidade relacionados aos conteúdos intrínsecos dos
datasets, com exceção do tipo de formato dos ficheiros.

1. Endereço eletrônico do sítio: http://dadosabertos.senado.gov.br

http://dadosabertos.senado.gov.br
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A pesquisa está dividida em 5 (cinco) capítulos: 1. Introdução; 2. Apresentação dos critérios
de qualidade estabelecidos na seção Supply and Quality of Data do ODG Toolkit e as dimensões
de qualidade propostas pela Eurostat; 3. Descrição de características das páginas com as especi-
ficações descritivas de datasets governamentais do sítio Web Portal e-Cidadania; 4. Discussão,
com a proposta de estratégia de avaliação para mensurar critérios de qualidade na recuperação
de datasets disponíveis em sítios governamentais; 5. Considerações Finais.

2. Critérios de qualidade do ODG Toolkit e dimensões de qualidade
da Eurostat

O objetivo do OGD Toolkit é auxiliar Estados e instituições financeiras a acelerar o desen-
volvimento e a implantação de projetos de disponibilização de Dados Abertos Governamentais
(Open Government Data), ao minimizar esforços de iniciativas unilaterais de Estados na elabo-
ração destes projetos (The World Bank Group, 2014a).

Segundo The World Bank Group (2014b: 1), iniciativas de Dados Abertos podem ser vistas
de forma análoga como “[...] um tipo de economia, onde os dados representam commodities;
usuários de dados, ou ‘consumidores’, proporcionam a demanda pelos dados; e as agências
governamentais e outras fontes são as fornecedoras de dados. Esta filosofia está incorporada
dentro do toolkit 2 e em sua abordagem para estruturar uma iniciativa de Dados Abertos”.

O framework é composto por uma coleção de documentos e está dividido em sete seções: 1.
Open Data Essentials, 2. Starting an Open Data Initiative, 3. Technology Options, 4. Demand
& Engagement, 5. Supply & Quality of Data, 6. Readiness Assessment Tool e 7. Technical
Assistance and Funding.

A seção Supply & Quality of Data contém uma seleção hiperlinks para documentos e sítios
sobre a temática qualidade de dados, apresentando para publicadores de dados exemplos de boas
práticas elaboradas por comunidades, padrões e estudos de caso. O documento está dividido em
3 (três) seções, sendo:

1. Padrões gerais de qualidade: apresenta critérios de qualidade já estabelecidos para pu-
blicação de datasets;

2. Padrões de dados: apresenta uma lista de padrões e ferramentas para publicação de da-
dos, porém segmentada por tipologia de dado (e.g., ferramentas para datasets contendo
dados estatísticos, financeiros, de transporte, saúde, geoespacial, etc.);

3. Mais orientações sobre qualidade e técnicas: contendo orientações sobre temas comple-
mentares: Governança, Anonimização e Metadados.

2. Refere-se ao OGD Toolkit.
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3. Padrões gerais de qualidade

Com relação a padrões gerais de qualidade, o OGD Toolkit adota como características de
qualidade de um dataset, as dimensões de qualidade para informações estatísticas, propostas
pelo escritório de estatística europeu Eurostat.

Estas dimensões são balizadas pelo conceito de qualidade definido no vocabulário da ISO
8402:1986, entendido como “[...] a totalidade de propriedades e características de um produto
ou serviço que afetam a sua capacidade de satisfazer necessidades explícitas ou implícitas” (Eu-
ropean Statistical System, 2003: 2). Nesta perspectiva, são propostas 6 (seis) dimensões de
qualidade (European Statistical System, 2003: 23):

1. Relevância: grau em que datasets satisfazem as necessidades dos atuais e potenciais
usuários, para relevar se há demanda por novos dados e se definições e classificações
utilizadas refletem as necessidades dos usuários;

2. Precisão: representa o quão próximo os dados e os resultados de cálculos estão de valores
reais;

3. Temporalidade e Pontualidade: a Pontualidade refere-se ao intervalo de tempo entre a
data de publicação e a previsão de publicação dos datasets, regulada, por exemplo, por
datas em calendários oficiais estipuladas em legislação. A Temporalidade é definida
como o período de tempo entre a disponibilidade do dataset e o evento ou o fenômeno
que este descreve;

4. Acessibilidade e Clareza: a Acessibilidade refere-se a descrever características das con-
dições físicas da obtenção dos dados (e.g., localização, protocolos para aquisição, tempo
de entrega, granularidade, formato, etc.). A Clareza compreende em identificar nos am-
bientes de informação o uso de metadados, gráficos, mapas, estatísticas sobre qualidade
dos dados e outras informações adicionais relevantes à contextualização dos datasets ao
público;

5. Comparabilidade: grau de comparação de dados originários de diferentes entidades, re-
giões ou temporalidade (e.g., através da conformidade com padrões internacionais).

6. Coerência: grau de confiabilidade dos dados e das estatísticas utilizadas, principalmente
quando estes dados são resultados de outras análises.

A seção destaca que dimensões similares de qualidade foram propostas por outras iniciativas,
como os princípios de Dado Aberto do Project Open Data document – que em diversos estudos já
são considerados princípios obrigatórios na publicação de datasets governamentais, e portanto,
fora do escopo deste estudo.

4. Padrões de dados

A segunda seção apresenta 7 (sete) abordagens temáticas para aumentar a qualidade na pu-
blicação de dados, divididas conforme a tipologia de dado. Para cada tipo de dado é apresentado
uma coleção hiperlinks com padrões e ferramentas específicas:
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1. Estatísticas e Contabilidade Nacionais: apresenta padrões e metodologias para a cons-
trução e disponibilização de dados sobre macroeconomia por institutos estatísticos;

2. Dados sobre Contratos: recomenda que Estados e outras instituições divulguem dados
sobre contratos para aquisição de produtos e serviços em conformidade com o conjunto
de princípios estabelecidos pela Open Contracting Partnership ou por padrões estabele-
cidos pela Open Contracting Data Standard (OCDS);

3. Dados sobre o Orçamento: apresenta as iniciativas BOOST e OpenSpending como refe-
rência de boas práticas na publicação de datasets sobre orçamentos;

4. Dados sobre Transporte: determina que produtores de dados sobre transporte conheçam a
priori o padrão de dados legível por máquina General Transit Feed Specification (GTFS);

5. Dados Geoespaciais: apresenta uma lista de padrões para a disponibilização de dados de
localização geoespacial, como o GeoJSON, o TopoJSON, o Keyhole Markup Language
(KML) e o Shapefile. Também cita a iniciativa Open Geospatial Consortium (OGC)
como referência em padronização de dados nesta temática;

6. Microdados: define microdados como datasets formados por dados sobre indivíduos,
famílias e instituições originários de respostas de enquetes. Alerta sobre a necessidade de
precaução adicional para esta tipologia e apresenta hiperlinks para o conjunto de práticas
e ferramentas para microdados proposta pelo Banco Mundial (World Bank Microdata
Practices & Tools) e para guias do International Household Survey Network;

7. Dados sobre Saúde: referencia a ampla adoção do padrão International Aid Transpa-
rency Initiative Standard (IATI Standard) para dados sobre financiamento de atividades
internacionais de saúde.

5. Mais orientações sobre qualidade e técnicas

A terceira seção apresenta outras orientações e técnicas importantes ou complementares a
questões sobre qualidade na publicação de dados governamentais:

1. Governança de Dados: é definido como o modo que “[...] os Dados Abertos são gerenci-
ados durante seu lançamento inicial e em seu percurso” (The World Bank Group, 2014a:
1). Apresenta como referência o Guia de configuração rápida de sítios para a publicação
de datasets, proposto pela iniciativa data.gov.uk, e o Guia de implementação de projetos
de Dados Abertos, da iniciativa Open Data;

2. Anonimização: é definida como o processo remoção de informações que possam ser
utilizadas para identificar indivíduos, famílias ou instituições (The World Bank Group,
2014a: 1). Apresenta os seguintes recursos como referência: Manual de Controle da
divulgação de Estatísticas do Escritório de Estatísticas da Holanda, o Guia de Anonimi-
zação do Escritório do Gabinete do Comissário de Informação da Inglaterra e o relatório
“Repensando Dados Pessoais: Fortalecendo a Confiança”, resultante de discussões do
Fórum Econômico Mundial (2013-2014);
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3. Metadados: estimula os publicadores de dados a adotar padrões de metadados para des-
crever o conteúdo dos datasets, como o Dublin Core Metadata Schema e coleções de
metadados desenvolvidas para cenários específicos, como o Data Documentation Initia-
tive (DDI).

6. Características do Portal e-Cidadania

O sítio Web Portal e-Cidadania utiliza a plataforma de código aberto CKAN para o gerenci-
amento e disponibilização de datasets. Em 2015, o sítio continha 45 (quarenta e cinco) datasets,
distribuídos em 9 (nove) Grupos temáticos, sendo: 1. Projetos e Matérias; 2. Plenário; 3. Parla-
mentares; 4. Composição; 5. Comissões; 6. LexML; 7. Legislação; 8. Processo Legislativo, e;
9. Orçamento (Brasil; Open Knowledge Foundation, 2015).

O acesso as páginas com especificações descritivas de datasets governamentais pode ser rea-
lizado tanto por itens da navegação quanto pelo sistema de busca. Em ambos os casos, o usuário
é direcionado para páginas com mesma estrutura, em formato HyperText Markup Language
(HTML).

Figura 1. Recorte de página com especificações descritivas de datasets governamentais (Brasil, 2015)

Ao acessar a página de um dataset (Fig. 1), estão disponíveis os seguintes elementos:

1. Barra de navegação principal (primeiro retângulo cinza na parte superior), com itens
estáticos, formada pelos hiperlinks:

(a) Início: retorna o usuário para a página principal do sítio;
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(b) Pesquisar: direciona o usuário para a página inicial do mecanismo de busca interno;

(c) Grupo: direciona o usuário para a página lista de Grupos, contendo as colunas: Tí-
tulo, Número de datasets e Descrição;

(d) Sobre: direciona o usuário para a página sobre a ferramenta CKAN, com a mensagem
padrão de instalação;

(e) Formulário de Solicitação de Dados: direciona o usuário para uma página com o
formulário para a solicitação de dados que ainda não estão disponíveis no sítio (na
modalidade de transparência passiva).

2. Barra de navegação secundária (segundo retângulo cinza na parte superior), com itens
dinâmicos, formada pelos hiperlinks:

(a) Ver: direciona o usuário à página inicial de descrição do dataset;

(b) Recursos: direciona o usuário à página com a descrição de cada recurso do dataset.
Um dataset contém um ou mais recursos, tais como ficheiros para descarga e acesso
à páginas em formato HTML;

(c) Histórico: exibe a lista de revisão de conteúdo, contendo as colunas: Revisão, Re-
gistro de Tempo, Autor e Mensagem de Log, classificada pela coluna Registro de
Tempo (data e hora) e ordenada de forma decrescente.

3. Parágrafo de descrição do dataset (texto abaixo da barra de navegação secundária), con-
tendo um parágrafo com a descrição do conteúdo;

4. Lista com os recursos disponíveis no dataset (área de conteúdo principal);

5. Campos: Licença de uso, etiquetas (tags) e Grupos, vinculados ao dataset, com valo-
res estipulados e preenchidos pelos administradores do sítio (coluna direita da área de
conteúdo principal);

6. Informações adicionais, constituído por uma tabela de duas colunas de rótulo “Campo” e
“Valor”, respectivamente, e com valores variáveis originários dos metadados do dataset,
com valores estipulados e preenchidos pelos administradores do sítio (parte inferior).
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Tabela 1. Total de recursos em cada dataset, agrupados por formato do recurso.
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Em cada dataset pode estar disponível um ou mais recursos. No sítio foram identificados
um total de 221 (duzentos e vinte e um) recursos, distribuídos em 6 (seis) formatos de arquivo
(Tabela 1): HTML, Extensible Markup Language (XML), ficheiro em formato texto (Text File),
Esquema XML (XML Schema), Portable Document Format (PDF) e LeXML (sem definição no
sítio) – este último sem informação no sítio sobre seu significado.
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Fig. 2. Recorte de página com especificações descritivas de recursos (Brasil, 2015)

Cada recurso possui uma página com especificações descritivas específicas para seu contexto
e é acessível tanto pela lista de recursos na página do dataset (item 4), quanto pelo item Recursos
da Barra de Navegação Secundária (item 2.2). Em ambos os casos, o usuário é direcionado para
páginas com mesma estrutura, em formato HTML, com os seguintes elementos (Fig. 2):

1. Barra de navegação principal (primeiro retângulo cinza na parte superior), com itens
estáticos, formada pelos hiperlinks:

(a) Início: retorna o usuário para a página principal do sítio;

i. Pesquisar: direciona o usuário para a página inicial do mecanismo de busca in-
terno;

ii. Grupo: direciona o usuário para a página lista de Grupos, contendo as colunas:
Título, Número de datasets e Descrição;

iii. Sobre: direciona o usuário para a página sobre a ferramenta CKAN, com a men-
sagem padrão de instalação;



i
i

i
i

i
i

i
i

Elaboração de estratégia para mensuração de critérios de qualidade na recuperação de datasets
disponíveis em sítios governamentais 165

iv. Formulário de Solicitação de Dados: direciona o usuário para uma página com
o formulário para a solicitação de dados que ainda não estão disponíveis no sítio
(na modalidade de transparência passiva).

(b) Barra de navegação secundária (segundo retângulo cinza na parte superior), com
itens dinâmicos, formada pelos hiperlinks:

i. Ver: direciona o usuário à página inicial de descrição do dataset;

ii. Recursos: direciona o usuário à página com a descrição de cada recurso do data-
set. Um dataset contém um ou mais recursos, tais como ficheiros para descarga
e acesso à páginas em formato HTML;

iii. Histórico: exibe a lista de revisão de conteúdo, contendo as colunas: Revisão,
Registro de Tempo, Autor e Mensagem de Log, classificada pela coluna Registro
de Tempo (data e hora) e ordenada de forma decrescente.

(c) Parágrafo de descrição do recurso (texto abaixo da barra de navegação secundária),
contendo um parágrafo com a descrição do conteúdo;

(d) Área de conteúdo principal, divididas em duas partes:

i. Superior: quadro (sem bordas nas células) contendo as seguintes informações:
dataset pertencente, formato do recurso, data da última atualização, licença e
botão para descarga do recurso (download);

ii. Inferior: Informações adicionais, constituído por uma tabela de duas colunas de
rótulo “Campo” e “Valor”, respectivamente, e com valores variáveis originários
dos metadados do recurso, com valores estipulados e preenchidos pelos adminis-
tradores do sítio (parte inferior).

7. Discussão

As recomendações estabelecidas nos documentos do OGD Toolkit tratam tanto sobre aspec-
tos de qualidade de dados de forma intrínseca, ou seja, uma abordagem voltada para a análise
da forma, estrutura e conteúdo atributos e valores dos datasets, quanto sobre aspectos de quali-
dade nos sistemas de informação que gerenciam e publicam datasets. Especificamente na seção
Supply & Quality of Data destacam-se as seguintes características sobre aspectos de qualidade:

a. Padrões gerais de qualidade: adoção das dimensões de qualidade propostas pela Eu-
rostat (Relevância, Precisão, Temporalidade e Pontualidade, Acessibilidade e Clareza,
Comparabilidade e Coerência);

b. Padrões de dados: destaque ao enfoque temática de qualidade, sugerindo:

c. Padrões ou recomendações específicas para publicação de dados: Estatísticos e Conta-
bilidade Nacionais, Dados Sobre Contratos, Dados Geoespaciais, Microdados e Dados
sobre Saúde;
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(a) Metodologias para construção de datasets: Estatísticos e Contabilidade Nacionais,
Dados Sobre Contratos, Dados sobre Transporte e Microdados;

(b) Exemplos de boas práticas na publicação de datasets: Dados sobre Orçamento e
Microdados.

d. Mais orientações sobre qualidade e técnicas:

(a) Governança de Dados: necessidade de adoção de metodologias para o desenvolvi-
mento e gerenciamento dos datasets por publicadores de dados;

(b) Anonimização: adoção de técnicas de Anonimização para remover ou ofuscar dados
que possam identificar pessoas, famílias ou instituições;

(c) Metadados: adoção de padrões de metadados para a descrição das informações con-
tidas nos datasets.

Considera que as abordagens temáticas de qualidade propostas no item ‘b’ são parte in-
tegrante da avaliação dos critérios das dimensões de qualidade propostas pela Eurostat. Os
padrões, as recomendações, as metodologias e as boas práticas específicas para publicação de
dados são necessárias para mensurar o grau de Relevância, de Precisão, de Acessibilidade e
Clareza, de Comparabilidade e de Coerência.

Também foram consideradas já integrantes na mensuração de todos os critérios as demais
orientações destacadas na seção Mais orientações sobre qualidade e técnicas.
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Tabela 2. Distribuição de elementos de páginas descritivas
de datasets governamentais em dimensões de análise.

Portanto, quando acessado as informações sobre um dataset governamental, é possível re-
distribuir elementos identificados na recuperação de páginas com informações sobre o dataset
(e seus recursos) a partir das recomendações da seção Supply & Quality of Data.

Por exemplo, a Tabela 2 distribui os elementos identificados nas páginas de datasets e recur-
sos recuperados no portal e-Cidadania pelos critérios de avaliação propostos pela Eurostat. As
linhas representam as páginas analisadas (páginas descritivas para datasets e para recursos).

As informações identificadas nos elementos (enumerados conforme estrutura apresentada
no capítulo 3) estão distribuídas conforme as dimensões de análise. A disponibilidade de infor-
mação em uma dimensão representa um elemento extra de análise da qualidade de publicação
de dados do sítio, como informações sobre o Histórico de Alterações do dataset e do recurso
pra a mensurar o grau de Temporalidade e Pontualidade ou o uso de padrões de Metadados para
mensurar todas as dimensões.
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8. Considerações Finais

Percebeu-se que é possível estabelecer, de forma mais padronizada, estratégias para verifi-
cação do objetivo da qualidade na fase da recuperação de datasets governamentais disponibili-
zados em sítios oficiais, a partir de uma aplicação de um processo de mensuração de critérios de
qualidade em páginas com especificações descritivas de datasets e seus recursos.

Estas dimensões de mensuração propostas podem delimitar, em estudos de qualidade destes
sistemas de informação, a importância da existência (ou da ausência) de elementos informaci-
onais nas páginas descritivas dos datasets, pois pode estabelecer parâmetros classificatórios e
comparativos com análises realizadas em sítios em outros contextos e a evolução de alterações
no conteúdo destas páginas ao longo do tempo.

O acesso e a existência destes elementos informacionais – blocos de informação, acessí-
veis nas páginas descritivas dos datasets e dos recursos – permite o acompanhamento externo
à gestão pública sobre questões inerentes a cada dimensão nos planos de Governança de Dados
elaborados por administradores públicos; e também a comparação sistematizada destes elemen-
tos em outros cenários.

Propõe-se nesse contexto uma nova dimensão de qualidade de dados, denominada Publici-
dade, sendo definida como o grau de divulgação de elementos informacionais sobre um dataset
que permita a avaliação das outras dimensões de qualidade. Portanto, características identifi-
cadas nas páginas com especificações descritivas de datasets podem ser mensuradas de acordo
com as definições estabelecidas em 7 (sete) dimensões: seis oriundas das dimensões propostas
pela Eurostat (Relevância, Precisão, Temporalidade e Pontualidade, Acessibilidade e Clareza,
Comparabilidade e Coerência) e uma proposta por este estudo (Padronização).
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Resumo

Discute a aplicação das orientações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Naci-
onal na estruturação dos projetos políticos pedagógicos e currículos das escolas de
Biblioteconomia no Brasil. Verifica se as reformulações curriculares efetuadas com
base nessa Lei geraram propostas educacionais inovadoras para responder às novas
exigências de competência profissional da sociedade da informação. A partir dos
projetos políticos pedagógicos de duas escolas, identificamos seus currículos e verifi-
camos a existência de processos de inovação pós fixação das Diretrizes Curriculares
Nacionais. Avaliamos as razões de tais mudanças, assim como impactos e benefícios.
Conclui-se que há desarticulações entre os processos de ensino conforme ensinados
e conforme as exigências de da sociedade da informação; que pouco se avançou nos
documentos oficiais destas escolas; e que os docentes não consideram a formação
oferecida ao egresso adequada ao mercado de trabalho em Biblioteconomia.
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico (PPP); Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB); Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN).

1. Introdução

A presente pesquisa discute as aplicações das orientações da nova Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional (LDB) na estruturação dos projetos políticos pedagógicos (PPP) e
currículos dos cursos de Biblioteconomia no Brasil.

Com o objetivo de verificar se as reformulações curriculares efetuadas com base na LDB
permitiram construir propostas educacionais inovadoras para responder às novas exigências de
competência profissional requeridas pela atual sociedade da informação, foram selecionados os
projetos político pedagógicos do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UNIRIO) e do curso de Biblioteconomia e Gestão da Informação da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Evidenciamos a análise da configuração dos projetos políticos pedagógicos desses cursos,
examinando também o seu processo de implantação. Por meio da técnica de análise de con-
teúdo, identificamos o que esses cursos entendem como perfil profissional, flexibilização curri-
cular, habilidades e competências necessárias aos seus egressos. Analisamos também como esse
entendimento influencia a configuração dos seus projetos politicos pedagógicos e se posiciona
em relação às diretrizes curriculares nacionais, que atendem à exigência da LDB.
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2. Incorporação das diretrizes curriculares pelos cursos/escolas de
biblioteconomia no Brasil: em destaque UNIRIO e UFMG

2.1. O curso de biblioteconomia da UNIRIO e a configuração do seu atual projeto
politico pedagógico

O curso de Biblioteconomia oferecido pela UNIRIO tem uma longa trajetória e tradição
devido ter herdado o curso da Biblioteca Nacional (BN), iniciado em 1911. O curso da BN,
mesmo tendo sofrido algumas interrupções, estendeu-se até a década de 1960 e representa a
“gênese do movimento fundador do campo de ensino da Biblioteconomia no Brasil” (Castro,
2000, p. 43).

Com a promulgação da nova LDB, a UNIRIO adotou, em 2010, o seu novo Projeto Político
Pedagógico para o Curso de Biblioteconomia.

O PPP do Curso da UNIRIO se estrutura em três linhas e três eixos curriculares, e indica
que esta matriz foi desenvolvida levando em consideração características do profissional da in-
formação propostas pela ABECIN.

Os eixos curriculares foram nomeados como: Eixo I: Biblioteconomia em Memória, Pa-
trimônio e Cultura, Eixo II: Biblioteconomia em Ciência e Tecnologia e Eixo III: Bibliotecono-
mia para Gestão da Informação em Organizações. Cada um destes eixos foi definido a partir de
pesquisa realizada pela Comissão de Estudos Curriculares que mapeou a existência de diferentes
espaços de realização profissional no Brasil e, em especial, no Estado do Rio de Janeiro.

Já as linhas curriculares foram assim denominadas e definidas:

Linha Teórico-Metodológica: constituída por disciplinas formativas, que apresentam
os princípios da área, suas teorias, métodos e técnicas e que compõem o saber próprio
do bibliotecário.
Linha Humanista-Social: constituída por disciplinas de áreas conexas no campo de
ciências humanas e sociais, seus fundamentos e teorias e que são o plano de base, a
partir de onde se assentam o saber e as atividades da Biblioteconomia.
Linha Instrumental: constituída por disciplinas que servem de apoio ao desenvolvi-
mento de conteúdos e à aplicação prática dos conhecimentos apresentados nas disci-
plinas dos eixos Teórico-Metodológico e Humanístico (UNIRIO, 2010, p. 55-56).

O Curso de Bacharelado prevê ainda a modalidade semipresencial, sendo facultativo à escola
oferecer até 20% da sua carga horária total nesta modalidade. A carga horária total do curso é
de 3.095 horas.

2.2. O curso de biblioteconomia e a gestão da informação da UFMG e a configura-
ção do seu atual projeto politico pedagógico

O curso da UFMG possui também longa história e tradição. Vários autores apontam 1950
como sendo o marco do ensino formal de Biblioteconomia em Minas Gerais, pois nessa data
se iniciaram as atividades de um curso independente em Belo Horizonte por meio de convênio
entre a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais e o Instituto Nacional do Livro.
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(Ortega, 2013; Cezarino & Viana, 1990). Este curso, mais tarde, seria reconhecido pelo MEC e
posteriormente incorporado à Universidade de Minas Gerais, atual UFMG.

O Curso de Biblioteconomia e Gestão da Informação da UFMG integra a Escola de Ciência
da Informação, antes denominada Escola de Biblioteconomia. Esta Escola passa por um longo
processo de transformação que se inicia na alteração curricular do Curso de Biblioteconomia e
criação de um curso noturno, passando pela criação da Especialização em Gestão Estratégica da
Informação e do Mestrado e Doutorado em Ciência da Informação. Até que, em 2000, ocorre a
mudança do nome da Escola de Biblioteconomia para Escola de Ciência da Informação (ECI).

Diante disso, em 2001 iniciou-se um novo processo de reformulação curricular. Nessa pro-
posta, o curso de graduação em Biblioteconomia é planejado para oferecer duas ênfases: 1)
ênfase em Gestão de Coleções que privilegia a atuação do profissional em instituições públicas
e privadas, representada por bibliotecas e centros de informação; 2) ênfase em Gestão da Infor-
mação cuja atenção está voltada para o acesso e uso de recursos informacionais, em quaisquer
formas em que se apresentem ou locais em que se encontrem.

Em 2008 é aprovado o novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Biblioteconomia e
Gestão da Informação da Escola de Ciência da Informação da UFMG. Esta proposta foi consti-
tuída considerando-se os pontos compartilhados pelos três cursos que integram a ECI: Bibliote-
conomia e Gestão da Informação, Museologia e Arquivologia. Desta forma, existe um conjunto
comum de 19 atividades acadêmicas que totalizam 1200 horas a serem cursadas como obrigató-
rias nestes três cursos. Cada curso também possui um conjunto de 12 atividades obrigatórias, que
somam juntos 690 horas. Além disso, ainda são previstas atividades optativas e complementares
para todos os cursos.

Para o curso de Biblioteconomia e Gestão da Informação, cuja carga totaliza 2400 ho-
ras/aula, foram estabelecidos os seguintes parâmetros: 960 horas em atividades acadêmicas do
núcleo comum da ECI; 240 horas destinadas aos estágios curriculares obrigatórios; 690 horas
compõem o núcleo específico da Biblioteconomia e Gestão da Informação; 510 horas reserva-
das para que o aluno possa cursar atividades acadêmicas optativas, e/ou formação complementar
e/ou livre. Para cumprimento das horas de núcleo específico foi estabelecido um conjunto de 12
atividades acadêmicas obrigatórias.

Além destas atividades obrigatórias, a estrutura do novo currículo considera ainda as opções
de formação complementar e formação livre, previstas nas diretrizes de flexibilização curricu-
lar da UFMG, cujo objetivo é fazer com que o aluno seja corresponsável pela construção de
seu currículo, conquistando assim não somente uma formação teórico-prática generalizada, mas
também se aprofundando um pouco mais em áreas de seu maior interesse.

Portanto, para a realização destas atividades, que em conjunto somam 510 horas/aula o aluno
pode realizar seminários; participação em eventos; oficinas; publicações; visita orientada; inici-
ação à pesquisa, docência e extensão; estágio curricular e vivência profissional complementar.

3. Cotejamento dos projetos políticos pedagógicos: UNIRIO e UFMG

A seguir analisamos os PPP dos cursos selecionados, destacando três unidades de registro:
1) competências e habilidades dos egressos, 2) perfil profissional e 3) flexibilização curricular.
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3.1. Competências e Habilidades: cotejamento DCN x PPP do curso de Biblioteco-
nomia da UNIRIO e PPP do curso de Biblioteconomia e Gestão da Informação da
UFMG

No que se refere à unidade de registro Competências e Habilidades dos egressos, as DCN
propõem uma divisão em dois grupos, ou seja, gerais e específicas.

Elencadas as competências explicitadas nos PPP de cada curso/escola analisados, passamos
a comparar esses projetos com o texto das Diretrizes Curriculares com relação à unidade de re-
gistro Competências e Habilidades. Cabe ressaltar que consideramos apenas as competências
gerais sugeridas pelas DCN, uma vez que estas atendem diferentes perspectivas de fazeres bi-
blioteconômicos que circundam as práticas de trabalho atuais dos profissionais de informação
independente de seu estado ou região.
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Quadro 1. Competências e habilidades do egresso:
comparação das diretrizes curriculares com o PPP da UNIRIO e da UFMG

Fonte: Elaborado pela autora (2015)

Pelos dados dispostos no Quadro 1 verificamos que no cotejamento das nove competências
gerais para o egresso de Biblioteconomia sugeridas pelas DNC, o PPP da UNIRIO atende todas,
já o PPP da UFMG apresentou apenas seis.

Embora a não explicitação no texto não signifique a não contemplação de tais competên-
cias, seria conveniente que elas estivessem claramente elencadas nos projetos. Verificamos que
apenas o PPP da UNIRIO indica uma proximidade no atendimento às Diretrizes, preocupando-
se com elementos norteadores de natureza mais abrangente, estruturando seu PPP em eixos
curriculares. A UNIRIO entende que cada domínio de aplicação compreende um conjunto de
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espaços cujas finalidades definem as necessidades de formação dos profissionais que neles estão
envolvidos, de maneira a desenvolver suas habilidades e competências.

Já no que tange à análise do PPP da UFMG em seu cotejamento com as DCN, percebemos
que existe uma desarticulação entre o que é anunciado no PPP e o que é anunciado na Grade Cur-
ricular. Observe-se que duas sugestões das DCN não explicitadas pelo PPP estão relacionadas
ao uso de tecnologias. No entanto, o currículo indica 3 (três) disciplinas obrigatórias distribuí-
das pelos seis semestres letivos do Curso de Biblioteconomia e Gestão da Informação ligadas
ao uso de tecnologias. O PPP não apresentou perspectivas importantes que as DCN apontam e
que estão diretamente relacionadas às práticas de trabalho do bibliotecário da atual Sociedade
da Informação que lida diariamente com tecnologias de informação, embora fique implícita sua
atenção a este aspecto. O PPP da UFMG cita as DCN em notas de rodapé e também na seção
Instrumentos normativos de apoio UFMG, mas sem apresentar detalhamentos.

3.2. Perfil Profissional: cotejamento DCN x PPP do Curso de Biblioteconomia da
UNIRIO e PPP do curso de Biblioteconomia e Gestão da Informação da UFMG

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, o perfil profissional sugerido ao egresso dos
cursos de Biblioteconomia brasileiros é:

“ A formação do bibliotecário supõe o desenvolvimento de determinadas competên-
cias e habilidades e o domínio dos conteúdos da Biblioteconomia. Além de prepara-
dos para enfrentar com proficiência e criatividade os problemas de sua prática profis-
sional, produzir e difundi conhecimentos, refletir criticamente sobre a realidade que
os envolve, buscar aprimoramento contínuo e observar padrões éticos de conduta, os
egressos dos referidos cursos deverão ser capazes de atuar junto a instituições e servi-
ços que demandem intervenções de natureza e alcance variados: bibliotecas, centros
de documentação ou informação, centros culturais, serviços ou redes de informação,
órgãos de gestão do patrimônio cultural, etc”. (BRASIL, 2001).

Abaixo apresentamos o quadro que dispõe sobre o cotejamento das DCN X PPP da UNIRO
X PPP da UFMG no que tange à unidade de registro Perfil Profissional. Buscamos identificar
conteúdos que apresentem conformidades e distorções.
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Quadro 2. Perfil do egresso: comparação das diretrizes curriculares com o PPP da UNIRIO e UFMG

Fonte: Elaborado pela autora (2015)

Pelo exame dos dados dispostos no quadro 2 verificamos que nenhum dos PPP apresenta
total fidelidade à proposta estabelecida pelas DCN. Constatamos que o PPP da UNIRIO enfatiza
os espaços de realização da atividade biblioteconômica que necessitariam de um perfil e algum
nível de saber especializado e uma possível preocupação com os padrões éticos da profissão,
conforme dados apontados em cor azul. Já o PPP da UFMG ressalta os aspectos relacionados
às competências e habilidades que compõem o perfil profissional para o desempenho de cer-
tas atividades de trabalho que são inerentes ao bibliotecário, conforme dados apontados na cor
vermelha.
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3.3. Flexibilização Curricular: cotejamento DCN x PPP do curso de Biblioteco-
nomia da UNIRIO e PPP do curso de Biblioteconomia e Gestão da Informação da
UFMG

Por não haver nas DCN uma disposição clara sobre o que é flexibilização curricular, encon-
tramos diferentes interpretações, tanto no discurso dos professores, como nos textos dos PPP. O
entendimento de flexibilização curricular mais encontrado é o que se refere à possibilidade do
aluno construir seu currículo de acordo com suas preferências acadêmicas, assim como a pos-
sibilidade de cursar disciplinas isoladas em outros cursos. Também não localizamos na LDB,
que determina a criação das DCN, qualquer definição de flexibilização curricular nem como os
cursos deveriam proceder.

Em nossa análise das DCN para os cursos de Biblioteconomia também não foi encontrada
qualquer definição para os termos “flexibilização”, “flexibilidade curricular” e/ou “flexibilização
curricular”. Parece, portanto, que cada curso tem autonomia de entender e praticar a ideia de
flexibilização curricular da forma que melhor convenha. Com base nesse pressuposto, investi-
gamos como os PPP do Curso de Biblioteconomia da UNIRIO e do curso de Biblioteconomia e
Gestão da Informação da UFMG articularam esta visão.

Verificamos que o PPP da UFMG anuncia logo em sua introdução que a proposta
atende às normas da UFMG que colocam a flexibilização curricular como ponto bá-
sico em um projeto pedagógico a fim de propiciar ao graduando tanto oportunidades
múltiplas de situações de aprendizagens como a construção de percursos mais amplos
e diversificados” (UFMG, 2008, p.3).

O texto das Diretrizes para os currículos de graduação, no que tange à flexibilização curri-
cular, esclarece que tal flexibilização ocorrerá de maneira horizontal e vertical. A flexibilização
vertical é entendida como a possibilidade de organização do saber ao longo dos semestres e
anos curriculares. Apresenta, ainda, três divisões: a) o núcleo específico, b) a formação com-
plementar, e c) a formação livre. A flexibilização horizontal, por sua vez, é entendida como a
possibilidade do aluno aproveitar, para fins de integralização curricular, várias outras atividades
acadêmicas. Nesse caso, deve-se considerar como passíveis de crédito alternativas outras que
não só as disciplinas. (UFMG, 2001)

A flexibilização horizontal é articulada no PPP do Curso de Biblioteconomia da UFMG da
seguinte forma: cabe ao aluno nos dois últimos períodos cursar atividades acadêmicas que de-
verão preencher no mínimo 510 horas/aula, cursando tanto disciplinas optativas e/ou através
da formação complementar aberta ou preestabelecida e não obrigatória ou formação livre. Já
a flexibilização vertical é estabelecida através da formação complementar realizada com con-
teúdos que mantenham alguma relação com o núcleo específico do Curso, com o objetivo de
especializar de forma direcionada a formação dos alunos.

O PPP ainda aponta a possibilidade de integralização do curso via modelo de flexibiliza-
ção curricular a partir de atividades acadêmicas de outros cursos de graduação oferecidos pela
UFMG, para tanto determina que estas sejam cumpridas em atividades de formação comple-
mentar ou formação livre

Quando o aluno optar pela formação complementar, é fixado um elenco de atividades aca-
dêmicas, a ser definido pelo aluno, em sete áreas do conhecimento. Já quando decidir por
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atividades de formação livre, é previsto que o aluno curse atividades acadêmicas que não fazem
parte de sua formação específica ou complementar, com base em seus interesses individuais.

Visando aplicar a modalidade de flexibilização horizontal, estão previstas onze atividades
acadêmicas geradoras de crédito que tem por objetivo estimular o corpo docente a participar de
atividades de extensão e pesquisa. Entre estas atividades estão: iniciação à pesquisa, iniciação à
docência, iniciação à extensão, participação em eventos, oficinas, estágio curricular não obriga-
tório, vivência profissional complementar, publicações (artigos, capítulos, livros), monografia,
seminário e visita orientada.

Em nossa análise do PPP do curso de Biblioteconomia da UNIRIO verificamos que a unidade
flexibilização curricular é apontada pela fixação de disciplinas optativas que são desenvolvidas
em três eixos curriculares de caráter focal. Cada um destes eixos representa um domínio de apli-
cação tipificado no Brasil e, especialmente, no estado do Rio de Janeiro, uma vez que tal curso
realizou pesquisa visando identificar os mais importantes espaços de trabalho desse Estado, de
maneira a desenvolver na formação dos profissionais suas habilidades e competências em algum
nível de saber especializado.

Cada eixo possui um total de seis disciplinas optativas, que compõem cada qual, um corpo de
especialização, além de três optativas. Neste cenário o aluno pode escolher o seu eixo de forma-
ção e duas disciplinas optativas de livre escolha, permitindo ao próprio aluno ser sujeito ativo de
seu processo ensino/aprendizagem ao escolher disciplinas que permitam o seu desenvolvimento
humano e profissional, caracterizando assim a flexibilização curricular.

Não encontramos no PPP da UNIRIO outras ações que orientem para a proposta de flexibi-
lização curricular ou apontem a tipificação da unidade. Também não existe explicação do que
o curso entende como sendo flexibilização curricular, tampouco se a Universidade prevê orien-
tações e/ou tem normas internas acerca da unidade. O texto se limita a dois apontamentos para
o termo “flexibilização curricular” e ambos nas seções que tratam das disciplinas optativas dos
eixos curriculares.

Desta forma, ao cotejar ambos os projetos no que se refere à unidade Flexibilização Curri-
cular, observamos que o PPP da UFMG é mais detalhista ao explicar seu entendimento sobre a
unidade e aponta as aplicações da mesma em ações práticas que devem ser desenvolvidas pelos
alunos e professores. Na análise da UNIRIO não foi possível identificar com clareza qual a
concepção do curso para esta unidade, parece que sua aplicação se restringe ao oferecimento de
disciplinas optativas.

3.4. Respostas dos professores da UNIRIO: Análise dos dados

Nesta seção os dados coletados via questionário foram submetidos à análise de conteúdo
visando identificar se os professores conheciam as DCNs e qual seu entendimento acerca das
unidades flexibilização curricular, perfil profissional e competências e habilidades necessárias
aos egressos. Buscamos verificar se o que os professores anunciavam em seus discursos apre-
sentavam conformidades e/ou distorções em relação ao que o PPP de seu curso sinaliza e também
sobre o que é apontado nas DCN.
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O questionário foi composto de dez questões, sendo seis questões fechadas e quatro questões
abertas. De 39 professores vinculados à UNIRIO que formavam nossa amostra 18 docentes
retornaram o instrumento enviado. Portanto, a taxa de retorno foi de 46,15%. Já na UFMG
nossa amostra foi de 30 professores e 14 responderam, representando uma taxa de retorno de
46.66%.

Primeiro questionamos os professores de ambos os cursos a respeito do seu entendimento
acerca da unidade flexibilização curricular. Os dados revelaram que para 52.94% dos docentes
da UNIRIO e para 50% dos docentes da UFMG o fato de permitir que os estudantes possam
escolher o eixo temático em que desejam ter mais ênfase durante o curso é o que mais reflete o
princípio da flexibilidade curricular.

Ao indagarmos os docentes da UNIRIO, sobre se consideravam adequada a formação ofe-
recida ao egresso, relativamente às demandas do mercado de trabalho em Biblioteconomia,
72,22% consideraram adequada em parte; 16,67% consideraram adequada; e 11,11% conside-
raram inadequada. Já para os professores da UMFG, 85,71% consideraram adequada em parte
e 14,29% consideraram inadequada.

No que se refere ao perfil profissional apresentamos aos docentes três diferentes enunciados
de perfil profissional, sendo eles: a) o perfil enunciado nas DCN; b) o perfil expresso no PPP do
curso da UNIRIO; c) o perfil apresentado no PPP do curso da UFMG. Nosso interesse foi o de
verificar se os professores identificariam corretamente o perfil anunciado no PPP do curso em
que atuavam como docentes, o que em nosso entendimento representaria consonância entre sua
prática pedagógica e o que é anunciado no documento formal. Tivemos os seguintes resultados:
na UNIRIO, 38.89% identificaram corretamente o perfil anunciado pelo PPP de seu curso e na
UFMG 57.14% docentes indicaram corretamente o perfil enunciado no PPP do seu curso.

Como também era de nosso interesse saber a opinião dos professores acerca dos setores do
mercado de trabalho para os quais sua escola capacitava os egressos, fizemos algumas indaga-
ções a respeito e obtivemos as seguintes respostas.

Fonte: Elaborado pela autora (2015)

Por fim, analisamos os aspectos relacionados à unidade de registro competências e habili-
dades. Relacionamos as diferentes competências e habilidades apontadas como desejáveis ao
egresso e solicitamos que as classificassem por ordem de importância, onde 1 significa menos
importante e 4 mais importante. Na UNIRIO, a competência mais importante apontada pelos
docentes foi “a inserção em grupos interdisciplinares de pesquisa” representando 21.43%. Já
na UFMG “Competências formativas e atividades intelectuais” foram mencionadas por 47.87%
como a mais importante. Curiosamente em ambas as escolas a competência apontada pelos do-
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centes como a mais importante também foi apontada em uma segunda questão sobre a mesma
unidade de registro como a mais insuficientemente tratada.

Acreditamos que tal panorama sugere certa preocupação dos docentes sobre como a forma-
ção oferecida ao egresso tem sido praticada, além de refletir uma distorção entre o que é consi-
derado importante e o que é efetivado na prática pedagógica. Sugerimos que posteriores estudos
sejam realizados a fim de criar uma agenda que busque construir caminhos e/ou mecanismos de
correção destas distorções.

Verificamos tanto no PPP do curso da UNIRIO, como do curso da UFMG, a preocupação
em empreender um ensino mais harmônico com as demandas do mundo de trabalho. O curso da
UNIRIO, ao formular seu PPP centrado em eixos de formação evidencia sua preocupação em
repensar a formação do bibliotecário na tentativa de atender a novas demandas e novos procedi-
mentos de organização e recuperação de informações. O curso da ECI/UFMG, ao implementar
um tronco comum com os dois outros cursos que compõem a ECI e incluir metodologias e disci-
plinas que deem conta de instaurar competências e habilidades necessárias ao egresso para atuar
no mundo do trabalho, reconhece a ampliação do perfil do profissional bibliotecário apontada
pela Classificação Brasileira de Ocupações – CBO2002.

No entanto, para que as mudanças curriculares propostas por esses cursos sejam efetivadas
com sucesso, é necessário que ações sejam empreendidas no sentido de ofertar uma melhor
capacitação pedagógica aos docentes, para que desenvolvam recursos e técnicas que propiciem
uma efetiva transferência do foco de aprendizagem do docente para o discente e dos conteúdos
para os processos de aprendizado.

A formação profissional, hoje, requer conhecimento técnico articulado com capacidade re-
flexiva. Portanto, é preciso que o docente seja capaz de estimular o aluno a aprender a aprender.
Essa visão de formação prevê autonomia, isto é, que o aluno tenha instrumentos para criar um
pensamento sistêmico, tenha contato com diferentes contextos e práticas profissionais e que seja
capaz de estabelecer um conhecimento contínuo com conexões, relações, e que consiga perceber
o todo.

Assinalamos, também, que, ao mesmo tempo, procuraríamos averiguar se as reformulações
realizadas poderiam ser consideradas propostas inovadoras de ensino com fim de responder às
novas exigências de competência profissional requeridas pelo surgimento da sociedade da in-
formação. Mas, supomos que seria mais didático discutir essa questão em um item próprio.
Portanto, no próximo capítulo, procuramos apurar se as reformulações curriculares apresenta-
das por ambos os cursos podem ser consideradas inovadoras ou não.

4. Inovação no ensino de biblioteconomia

No desenvolver do estudo verificamos que seria necessário analisar a versão antiga do PPP
do curso de Biblioteconomia da UNIRIO para apontar se a atual edição poderia de fato ser
considerada inovadora. Esclarecemos que esta limitação ocorreu porque na versão em análise
e objeto de nossa pesquisa, não encontramos elementos suficientes para empreender tal análise.
Sendo assim, procedemos à verificação e identificamos que a presença de eixos de formação e
linhas curriculares são a grande inovação apresentada em relação à edição anterior.
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Na edição datada de 2010 o PPP explicita que a matriz curricular foi desenvolvida levando
em consideração as características do profissional da informação propostas pela ABECIN e se
estrutura em três linhas curriculares e em três eixos curriculares.

As linhas curriculares de caráter transversal, que apontam aos três conjuntos de saberes ne-
cessários à formação do bacharel em Biblioteconomia e que perpassam todo o curso, tal como
citado na página (55) e três eixos curriculares, de caráter focal e que orientam um corpus de
conhecimento que se realiza em dados espaços de trabalho mapeados como típicos de bibliote-
cários no estado do Rio de Janeiro.

Percebemos que tais ações são fundamentadas nas diretrizes curriculares que conforme si-
naliza Rodrigues (2002), abrem a possibilidade dos cursos irem além do domínio dos conteúdos
inerentes à área, ou seja, é possível organizar seus projetos pedagógicos de acordo com a reali-
dade social de cada região e direcionar o profissional para combater os problemas de sua prática,
produzir e disseminar conhecimentos de maneira a refletir criticamente sobre a realidade que o
envolve. Além disso, é possível inovar oferecendo ao aluno atividades supervisionadas, ou não,
e que permitam o desenvolvimento de habilidades e competências específicas e desejáveis ao
espaço de trabalho.

Nesse contexto, nos parece que a atividade docente também é facilitada porque existe um di-
recionamento do egresso que se pretende formar e, desta forma, o professor consegue promover
mais interlocução de sua disciplina com o todo.

Além disso, tal divisão por eixos e linhas permite uma participação ativa do discente, que
pode direcionar sua formação e consegue através de estágios curriculares, atividades comple-
mentares e trabalho de conclusão de curso vivenciar um cenário de experimentação interdisci-
plinar, que pode abrir espaço e/ou interesse para atitudes inovadoras quando o discente tornar-se
profissional.

De maneira geral, julgamos que o PPP da escola de Biblioteconomia da UNIRIO pode ser
considerado uma proposta inovadora visto que melhorias, modificação e reestruturação do en-
sino foram implantadas e diferentes atores foram incluídos no processo, respondendo positiva-
mente às premissas apontadas por Lima e Carvalho (2011).

Para emitir esse julgamento nos apoiamos também em Maseto (2004), que considera que a
inovação ocorre quando a mudança também ocorre, visto que mudança e inovação caminham
juntas. Pelo que vimos, no PPP do curso da UNIRIO podemos dizer que isso aconteceu. Con-
tudo, sugerimos estudos práticos que confirmem ou não o que a abordagem teórica apontou.

No que diz respeito à edição em análise do PPP da UFMG, verificamos que esta versão
consolida uma série de transformações, tais como a reformulação do nome do Curso de Biblio-
teconomia, que passou a chamar-se Biblioteconomia e Gestão da Informação, a consolidação da
mudança do nome de Escola de Biblioteconomia da UFMG para Escola de Ciência Informação
(ECI) da UFMG. Outras alterações contidas neste PPP são a inclusão de formação complementar
e a formação livre, previstas nas diretrizes de flexibilização curricular da universidade e a eli-
minação das ênfases existentes no antigo currículo, portanto o curso agora passa a ser oferecido
apenas na modalidade bacharelado.

Além disso, no que tange a estrutura do curso este manteve sua duração de oito semestres
letivos como padrão de referência para integralização curricular, porém com uma carga horária
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total menor e previu uma proposta pedagógica constituída com pontos compartilhados pelos
três cursos abrigados pela ECI (Biblioteconomia, Museologia e Arquivologia), o que permitiu a
criação de um tronco comum de 19 atividades acadêmicas.

De maneira geral, verificamos que a reestruturação curricular prevista na versão do PPP
que analisamos não tem ligação direta com as transformações oriundas ou direcionadas pelas
DCN, a ênfase está no atendimento a normativos internos da própria UFMG, visando consolidar
alterações da própria escola. Não vimos, também, ligações desta proposta com perspectivas
da LDB. A impressão que fica é que, no processo de reformulação curricular, a UFMG esteve
sempre à frente até mesmo dos normativos legais que sistematizam o processo de ensino em
Biblioteconomia no Brasil. Pois a Universidade tem normas próprias de flexibilização curricular
datadas de 1998, além de possuir um sistema interno de avaliação do ensino desde 1997, através
do qual o aluno, a cada semestre letivo, avalia os professores e as disciplinas/atividades cursadas
no semestre anterior.

Outro ponto que nos parece relevante é que a antiga EB, atual ECI, realizou profundo e
extenso trabalho de investigação do ensino e sua adequação ao atual contexto e demandas dos
profissionais da informação e constatou a necessidade de redefinir a forma de relacionamento
entre as especificidades da Biblioteconomia (como área de conhecimento, como profissão e, na-
turalmente, como curso de graduação). Além disso, a Escola conseguiu investigar e constatar
que tais transformações provocaram mudanças no escopo de atuação, nas oportunidades de tra-
balho e nas formas do fazer técnico relacionadas à atuação do bibliotecário e que era função do
PPP, junto com uma reforma curricular, empreender ações corretivas neste processo.

Desta forma, avaliamos a proposta do PPP do curso de Biblioteconomia e Gestão da Infor-
mação da ECI da UFMG como inovadora, uma vez que, feitas as análises necessárias, constata-
mos que existe a intenção de melhorar, manter, certos aspectos, e inovar quando cria um tronco
comum de disciplinas que devem ser cursadas pelos discentes dos três cursos que integram a
ECI. Além disso, esta versão do PPP privilegia uma visão ampliada do profissional bibliotecá-
rio.

Reconhecemos as dificuldades de introduzir ações inovadoras em qualquer área de ensino,
uma vez, que para tal, são precisas ações administrativas como: organização de currículo, dis-
tribuição de carga horária x disciplinas, estabelecimento de conteúdos, elaboração de ementas e
planos de curso, sistema de requisitos entre outros. E ações humanas pautadas em ações docen-
tes para reformular seus modos de ministração de conteúdo, orquestração de ensino, avaliação
de aprendizagem, etc.. e ações organizacionais que pautam-se em estruturação dos documentos
oficiais da escola, como o PPP e currículo, orientação aos docentes e discentes, definição dos
objetivos do curso, definição do perfil do egresso que se pretende formar, escolha das propostas
de ensino que irão reger as demais ações e estruturação de um ambiente propicio a inovação.

De modo geral, ambas as escolas deixam claro em seus PPP o compromisso com uma prá-
tica educativa que abre caminho para a construção de novos conhecimentos dinamizados. No
entanto, falham em não apontar novos caminhos para que a atividade docente vivenciada fosse
repensada, e no nosso entendimento esse aspecto é muito importante, pois conforme Maseto
(2004) um dos pontos centrais quando se analisa uma aplicação de inovação no ensino é “[...]
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a preparação dos professores para se comprometerem com a inovação e assumirem projetos
inovadores [...]” (Maseto, 2004, p. 1).

Contudo, é bem verdade que os PPP dos cursos de Biblioteconomia da UNIRIO e Biblioteco-
nomia e Gestão da Informação da UFMG, em seu conjunto geral, se preocuparam em responder
tanto às novas exigências da Sociedade da Informação, quanto às políticas governamentais para
o ensino universitário, podendo ser considerados projetos pedagógicos que apresentam propos-
tas de ensino inovadoras.

5. Considerações finais

Este estudo objetivou verificar se os Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos analisados
foram formulados de acordo com as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais e, ao
mesmo tempo, se as reformulações realizadas poderiam ser consideradas propostas inovadoras
de ensino com condições de responder às novas exigências de competência profissional requeri-
das pela atual sociedade da informação.

Concluímos que ambos os PPP representam uma busca de atualização dos currículos dos
cursos, bem como uma adequação da formação às novas tendências do mercado de trabalho.
Cabe ressaltar o avanço dos atuais PPP de ambas os Cursos, em comparação com as versões
anteriores. Aquelas não explicitavam nenhuma preocupação quanto aos conteúdos curriculares
estarem em consonância com as demandas de trabalho. Portanto, é a primeira vez que vimos
explicitado nos PPP de ambos os cursos, a intenção de manter relações mais próximas e talvez
um diálogo entre o mercado de trabalho e a academia.

No que tange à unidade competências e habilidades, o PPP do curso de Biblioteconomia da
UNIRIO obedeceu com rigor 100% das orientações das DCN, já o PPP do curso de Biblioteco-
nomia e Gestão da Informação da UFMG segue essa orientação apenas em 55,55%. Além disso,
o PPP da UFMG desconsiderou perspectivas importantes que as DCN apontam e que estão dire-
tamente relacionadas às práticas de trabalho do bibliotecário na atual sociedade da informação.

Com relação à unidade perfil profissional, nenhum dos PPP apresentou 100% de conformi-
dade com o texto das DCN. Cabe ressaltar que as DCN consideram que o perfil profissional é
constituído por três diferentes quesitos, a saber: competências e habilidades, espaços de trabalho
em que este perfil profissional pode atuar e padrões éticos e de conduta profissional. No entanto,
verificamos que os PPP dos cursos analisados colocam sua ênfase em apenas um, ou no máximo
dois destes quesitos. Por exemplo, o PPP da UNIRIO coloca sua ênfase nos espaços de trabalho
e preocupação com os padrões éticos da profissão. Já o PPP da UFMG coloca sua ênfase nos
aspectos relacionados às competências e habilidades que compõem o perfil profissional e, por-
tanto, o capacitaria para o desempenho de certas atividades de trabalho que são inerentes a um
bibliotecário.

Na UFMG existem normas claras a respeito do que a universidade e a ECI entendem como
sendo flexibilização curricular e quais os impactos desta na construção do PPP que analisamos.
Já no PPP do curso da UNIRO não encontramos definições e/ou apontamentos do entendimento
da unidade e verificamos que sua aplicação se restringe ao oferecimento de disciplinas optativas.
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Concluímos, portanto, que a ECI da UFMG, que abriga o curso que analisamos, parece
possuir mais maturidade pedagógica e administrativa para empreender ações de flexibilidade
curricular, tal como a criação de um tronco comum de disciplinas fixas e obrigatórias aos três
cursos que compõe a escola.

Completamos, ainda, que os docentes dos cursos analisados pouco conhecem as DCN para
os cursos de Biblioteconomia, pois ao explicitarem sua compreensão acerca das unidades des-
tacadas por este estudo, denotam inconformidade com os enunciados oficiais das DCN. Porém,
tais professores apresentaram postura autocrítica, reconhecendo seu desconhecimento sobre o
assunto e evidenciam a necessidade de buscar um maior entendimento.

Consideramos que ambas as propostas dos cursos analisados podem ser denominadas como
inovadoras uma vez que apresentaram mudanças significativas em relação às versões anteriores.
De modo geral, percebemos que as propostas curriculares aqui estudadas estão comprometidas
com as demandas informacionais contemporâneas do mundo do trabalho e representam tentati-
vas de construir relações mais próximas entre a academia e o mercado de trabalho.

No entanto, tal aproximação não exclui as problemáticas pelas quais o ensino atravessa. Es-
pecialmente no que tange a desarticulação entre os processos de ensino conforme são ensinados
e como ocorrem na prática de trabalho. Verificamos no discurso dos docentes a constatação da
existência de um conhecimento que só é produzido na prática e que a academia tem deixado de
articular na prática de ensino.
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Abstract

What’s common between biomechanics studies of human movement and the anima-
ted film? Why Eadweard Muybridge and Étienne-Jules Marey are cited in common
studies of life sciences (biomechanics), information technology or arts (film, anima-
tion, photography or painting)? In this work we would like to demonstrate the bridges
between animation and biomechanics to discuss the relevance of the interaction of
both for research and pedagogical aim. This investigation results from one milestone
of the Equine Biomechanics research project (FCT – PTDC/CVT/113480/2009), the
interactive application Motion Analysis Toolkit (MAT) and from the teaching expe-
rience in Animation studies. Based on data generated trough motion capture process,
MAT is an interactive application for life movement assessment and visualization,
allowing to present information obtained from the interaction between specific sci-
entific methodologies of Biomechanics, Animation and Programming. Developed
trough a multidisciplinary team at MovLab 1 (Laboratory of Interactions and Inter-
faces), MAT is a user-friendly application for motion analysis that could be use by
biomechanics professionals or animation artists.
Keywords: biomechanics; animation; motion capture; data.

Introduction: Biomechanics and Animation interactions

The first question, “what’s common between biomechanics of human movement and the
animated film?”, open a field of very interesting answers and offer several links that should be
connected between these two different areas. We can start with the reference of Étienne-Jules
Marey (1830-1904) that, through its studies on motion, aerodynamics or cardiology, produced a
number of technical innovations that allowed capturing moving image. The chronophotography
and high speed photograph shooting were important innovations to the origin of the film that
Marey developed, and also were essential for artists to interpret how birds fly, how fluids flow
over surfaces and, therefore, to produce more realistic animation movements.

In 1884, Marey developed what should be the first motion capture suit ever made to take
photographs of human models in motion. His studies with chronophotography clearly influence
several artists such as Marcel Duchamp in Nu descendant un escalier (1912) or Norman McLaren
in Pas de Deux (1968) or in other art fields like in the musicvideo “Turn Into” (Yeah Yeah Yeahs,

1. http://movlab.ulusofona.pt/cms2014/ (accessed at 1/05/2015)

IX Congresso Sopcom. pp. 186-195. Coimbra, novembro de 2015

http://movlab.ulusofona.pt/cms2014/
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2006). Today, Marey work is cited on the main ontologies of life sciences, photography or
cinema and also presented in museums such as MOMA (New York).

If we mention Marey, we are obliged to cite Eadweard Muybridge (1830-1904), his work in
Animals in Motion (1899) or The Human Figures in Motion (1901). It’s very well known that
the main trigger for this famous research was pressed by Leland Stanford (California Governor)
when hired Muybridge to prove that a horse leave the ground with forelimbs and hindlimbs
simultaneously. After six years of studies and photographic camera advances, he was able to
prove it trough the very famous photographic sessions of horses running.

Using 24 cameras in a row, Muybridge was able to capture galloping horses at average
speed of 12 meters per second (Mitchell, 2011: online). The photographs of his work were seen
in movement trough one of the first cinematography machines ever developed, the Zoopraxinos-
cope. Muybridge had combined the mechanisms of Zoetrope, patent by William Horner (1833),
Joseph Plateau’s Phenakistoscope (1841) and Émile Reynaud’s Praxinoscope (1877) to create
what was the first projection system of live action footage 2. The credits of the first projected
film strips are endorsed to Thomas Edison’s Kinetoscope (1891) and to the Kinetograph from
Lumiére Brothers (1895), however we can realize that Muybridge was a pioneer and have got an
important role in pre-cinema and early animation innovations.

Figure 1. Horses. Running. Phryne L. Plate 40 Running (1879)

Nowadays, biomechanics and animation use similar tools, such as motion capture systems,
video analysis, 3D modeling, among others, but with different approaches. The object of study
of Biomechanics of Movement is the motor performance of living beings and has its conceptual
foundation in the integrated knowledge of Morphology, Mechanics and Cybernetics. This inte-

2. Live Action Footage is a cinematography term to define images captures from real world without any type of
post-production manipulation, neither developed trough computer generated (CG).
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gration results as an autonomic knowledge in relation to the mechanical and biological sources
of the living systems (Abrantes, 2008, online). This means that is necessary to “freeze the time”
to analyze and study in detail the dynamics of movement.

Animators does the opposite, they need to construct poses (keyframes) that will be ordered
sequentially to create the apparent of motion. Biomechanics work with life movements, but
the concept of animation is to create the appearance of life from objects that doesn’t move at
all. The etymology of “animation” comes from latin animare, that means providing air, breath,
life, soul or mind. We can define etymologically that animate is to give the illusion of life to
what is inanimate, being an action that generates perception of motion (life) of what is static
(inanimate). «It is the state of being animate or alive» (Routt, 2007: 172). So, the work of
animation is based on virtual movement, in sense that the animator need to creatively imagine
the movement that will be generated during the projection at 24 frames per second, because the
real movement doesn’t occur in animation, just an apparent motion of it.

The experience and field of work at MovLab reflects this idea. Our Vicon optical motion
capture (mocap) 3 system is based on the same hardware but with different counterpart’s softwa-
res: Vicon Blade for animation and Vicon Nexus for biomechanics. Mocap is often used in
animation projects that aim capture real life-like movements, artistic dance performances or for
pedagogical contexts, such as life science studies. Animations, videogames and visual effects fe-
ature films, such as Lord of the Rings, Pirates of the Caribbean, Happy Feet, Avatar or Heavenly
Sword capture action through mocap due to the precision of the actors’ movements recording
process. So, the possibility of capture actors or animals movement and export into video images,
allows to produce pedagogical contents (interactive data visualization) with the creative capaci-
ties of animation and visual effects tools. This is a key issue for biomechanics motion analysis,
because it’s very hard to explain in the classroom, for instance, several concepts of forces and
torque that are happening to a body on a precise moment.

The following work will try to describe these issues and argue how the interactive application
developed in MovLab, the Motion Analysis Toolkit, could be a very important pedagogical
application for biomechanics purposes as also for animation.

Field work: Equine Biomechanics research project

From 2011 to 2014, a group of veterinary doctors work with the MovLab team on the Equine
Biomechanics research project. The main goal of the research was to adapt biomechanics study
to the mechanical output in horses free from pathologies to be used as an assessment tool to
compare different conformations or treatments. The production of this research has different
impacts in the horse industry. Firstly, it could help veterinarians to have a better understanding
of equine locomotion and consequently the treatments available for a specific equine orthopedic
condition. Secondly, the results yield from this help equine professionals to increase their kno-

3. Motion capture (mocap) is «the process of recording a live motion event and translating it into usable mathe-
matical terms by tracking a number of key points in space over time and combining them to obtain a single three-
dimensional representation of the performance.» (Menache, 2000).
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wledge in horse movements, such as horse trainers that wish to improve their training strategies
for riding techniques or other daily demanded exercises 4.

In equine, motion capture systems are commonly used for acquisition procedure of move-
ment information, preferentially optical, due to greater accuracy. Quantifying the data collected
from this kind of system allows optimizing resources and evaluations of each particular horse,
as helping to avoid injuries, which is one of the major problems associated with the training of
horses for sporting activities (Hodgson, et.al. 2013). The disadvantage of using a motion capture
optical system is the size and definition of the volume capture in relation to the size and move-
ments of the horse. Optical systems require positioning of cameras in a space, which could be
an issue when the number of cameras is reduced, consequently there will be limits to the range
of movements and space used for the motion capture. For instance, Muybridge had to spacing
in an open field 24 cameras in a row to capture a galloping movement.

Other difficulty with optical systems is the dimension and number of markers used on models
(horses). If the marker’s dimension is larger, less accuracy will be collected from the movements,
and the inverse corresponding to more post-production work on data (putting in danger the data
integrity). Other major issue it’s the light sensibility of optical motion capture systems, systems
cameras should be assembled in a location with controlled light.

For the Equine Biomechanics project, the Vicon® Motion Capture MX System was mounted
in a veterinary hospital room 5. This system was based on 10 MX (8*1.3 GBytes; 2*2.0 GBytes)
cameras connected to the MXUltranet controlling hardware, which was used to track the motion
of 106 spherical reflective markers (9,5 mm diameter) placed on anatomical landmarks of the
horse body. The veterinary doctor collected anthropometric data needed to place those markers
and attached them. Kinematic data was recorded at 200 Hz and in the floor of the calibrated
volume. The Vicon® MXControl and the Vicon MXUltranet was controlled by Vicon® Motion
Capture System. The host computer ran the data acquisition and processing software Nexus.
1.7.1 from Vicon®. This software ran the model in use (Horse model, developed locally using
the body builder language support) and supported acquisition and kinematic data processing and
2 pressure plates (RsScan®: footscan® system 1m, 3D interface box and software, 7.2 Gait
Scientific & Balance & Footwear adviser). To study the equine locomotion, the forelimbs and
hindlimbs movements should be captured with two synchronize pressure plates (Gomes-Costa,
et.al. 2015: 317) guarantying the liability of data acquisition. Thus, this process was done
according a precise method that have been used and optimized since 2007 at MovLab and could
be described in the following main steps (Roupa et. al, 2012: 15):

— Preparation: defining the capture procedure and equipment to be used according the
capture model or movement.

— Camera placement: determination of the best location to place each camera according
the optimization of space (volume area), model size or the markers specifications (size).

4. The Equine Biomechanics project is reported on http://movlab.ulusofona.pt/equinebiomechanics/ (access on
June 3rd, 2015).

5. Video example of a capture session made in the veterinary hospital
www.youtube.com/watch?v=zNhCxJPdQ1Q&spfreload=10 (access on June 3rd, 2015).

http://movlab.ulusofona.pt/equinebiomechanics/
https://www.youtube.com/watch?v=zNhCxJPdQ1Q&spfreload=10
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— Camera calibration: Adjusting camera position and calibration of the markers’ spatial
position in space (coordinates)

— Capture: acquisition of movement data into 3d coordinate system using an adequate 3D
model (MovLab Equine Model).

— Data processing: three-dimensional reconstruction and treatment of possible errors in
the markers trajectories occurred during each capture session.

As mentioned before, there wasn’t any equine three-dimensional model available by the mo-
tion capture supplier (Vicon company). So, after programming in BodyBuilder (Vicon program
language) the model was created through the correspondence between the data collected and
bones structure of the horse. The development of the equine biomechanics model was one of the
project milestones and was conducted by the following phases:

— Bibliographic and existing models examples research.
— Anatomical horse´s model research in order to identify segments and consequently num-

ber of markers to use.
— Bodybuilder language learning.
— Test of various models with simple structures segments.
— Adjusting angle values to existing conventions.
— Acquisitions and test in real model.
— Test validity and reliability of data model (Gomes-Costa, et.al. 2014.).

Figure 2. MovLab three-dimensional equine model (Ivo Roupa, 2013)

After these steps we were able to capture movements with the accuracy required for equine
biomechanics studies and also to present life-like representations of horses in motion for anima-
tion purposes. Thus, after this succeeded phase the large quantity of data collected from mocap
sessions could only be presented mainly through Vicon Nexus software or datasheets in excel.
Which means that remains a hard task to visualize the complex information generated in num-
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bers, data sheets or graphics decoupled of video/animation representations. So, the development
of an interactive visualization tool was an important milestone to mix the collected data with the
information generated by Equine Biomechanics research. Coined as Motion Analysis Toolkit
(MAT), a new interactive application was finally created to present biomechanics information in
a new augmented tool, should be clarified its relevance, development and framework.

The Motion Analysis Toolkit (MAT) application

Optical motion capture systems, such as Vicon, are expensive technologies with difficult ac-
cess to the common equine professionals (trainers, veterinaries, among others). Also, the data
collected could be presented in datasheets or over a few packages of applications, for example
Vicon Nexus, that unfortunately are not oriented for education. So, MAT was developed as a
tool based on the most accurate data captured from a mocap Vicon system, which was previous
analyzed and processed through scientific biomechanical processes to be presented in an inte-
ractive 3D graphic interface. MAT runs on several OS platforms and it is an innovative way to
present complex biomechanical information for pedagogical purposes.

The visualization focuses mainly on data obtained from the motion capture system and gua-
rantees the consistency the analysis of movement due to biomechanics accuracy (M. Pequito,
et.al. 2014), was important to be the veterinaries specialists that were responsible for markers
placement. Consequently, the information reliability of markers and segments certificate high
precision on movement data that is translated to other computational graphics visualization.
What we intend to strengthen is that the normal simulations developed in animations software as
Autodesk Maya, 3ds Max or other any 3d software package, produce nonrealistic representati-
ons of movement, even those that are based on mocap data. Areas of entertainment and gaming
industries are not too much concerned with the reliability of movements just with the consistence
of like-like animations (perception of motion).

Programmed mainly in Unity 3D, MAT combine the captured information collected by Vi-
con Nexus, the software used for Biomechanical analysis that collects several important ortho-
pedic values, weight and mass corporal with the visualization tools of the animation, such as
Vicon Blade, Autodesk Motion Builder, Maya, among others. To underline this idea and our
achievement, on the next lines we will resume our workflow process / our streamline process.
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Figure 3. MAT interface applied to human model (football kick movement).

After capturing and recording data (horse’s movement) the use of Vicon Nexus, it is ne-
cessary to take into account some usability constraints, computational processing issues and
information display. These procedures establish the viability of MAT for computer processing
and usability for user interaction in different platforms (offline, online, tablet or mobile app).

The Biomechanical data is read from MAT, being allocated in “collections”: an array of
elements useful to manipulate a group of fixed numbers or objects. These collections are related
to the subject acquired and allow MAT to access to the individual data for each marker. This
information can correspond to the physical markers position and to the Biomechanical calcula-
tion parameters (virtual markers), like velocity or angles. All this information is translated to
visual representations, which can be a tridimensional object or a graphical element. During the
playback of the movement, user can select and track any markers directly on screen (Fig. 3 and
Fig. 4).
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Figure 4. Velocity x-axis components from the horse model.

Figure 5. Velocity z-axis components from the horse model.

Conclusions

Through MAT it’s possible to analyze how the performer accomplishes the task and, at the
same time have visual access to the numerical data of displacement, speed, linear and angular
accelerations of markers and joint centers. The user just has to select a specific marker to analyze
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data values graphically in 3D. Is possible to freeze the movement or playback in different velo-
cities (real time motion, slow or fast). For pedagogical purposes, in which it is very difficult to
explain complex biomechanical concepts, MAT allows to present information in more intuitive
and interactive way. As biomechanics data is projected on model markers, students could inte-
ract directly on 3D model through a simplified graphical interface and receive visual information
of the selected movements and models (human or animal).

Our goal for the near future is to develop the graphical, interactive and ubiquity quality of
MAT, and also to connect the software with MovLab mocap database to increase the list of
movements that could be analyzed for biomechanics, sports or animation studies. Developing
the MAT application and the dissemination in academic area will be our main focus to enable
future partnerships and natural evolution of this pedagogical information tool.
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Resumo

Este artigo apresenta uma proposta de categorias e funcionalidades para um dashbo-
ard visual open data de base infográfica para o setor do turismo. É exemplificado
para cada categoria, as técnicas infográficas mais adequadas para que gestores e de-
cisores, e porventura até o cidadão comum, possam utilizar a informação como fonte
de análise/concepção de estratégias de desenvolvimento/aquisição de novos produtos
turísticos. Este trabalho ocorre das dificuldades identificados pelo setor do turismo
que aponta a necessidade de se investir em novas tipologias de interface infocomu-
nicacional mediada por computador de base visual mais adequadas às narrativas de
análise no turismo. Exercício que também considerou as literacias e necessidades
dos profissionais do setor. O método de investigação suporta-se em técnicas de base
etnográfica com o objetivo de obter e analisar informação subjetiva dos potenciais
utilizadores destas tecnologias e desta forma influenciar as propostas infocomunica-
cionais apresentadas.
Palavras-chave: infocomunicação mediada por computador; visualização de infor-
mação; infografia; dashboard; interação; turismo.

Introdução

O turismo é uma das atividades socioeconómicas mais relevantes da economia portuguesa,
contribuindo significativamente para o aumento do produto interno bruto (PIB). Todavia, tal
como acontece noutras regiões do mundo, a atividade turística não tem a mesma influência em
todas as regiões do país, estando o desenvolvimento de uma determinada cidade influenciado
pelo movimento turístico. Numa perspetiva de Business Intelligence, o turismo em Portugal
é um dos setores onde são geradas grandes quantidades de informação. Contudo a influência
dessa informação é quase nula, pois não são habitualmente desenvolvidas estratégias eficazes
após a análise correta da informação gerada por este setor. Ou seja, a entidade responsável
pela análise dos dados e informação na indústria turística, não cria estratégias adequadas para a
geração de conhecimento numa perspetiva de construção e planeamento de mercados potenciais,
numa visão de potencializar uma proposta de valor para o reposicionamento e diversificação da
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oferta do setor do turismo em Portugal. Atualmente, a informação que é analisada pelo Turismo
de Portugal 1 baseia-se em indicadores de desempenho e da oferta existente na atividade em
questão, concluindo que a análise efetuada está mais focada em controlar a atividade turística do
que em fazê-la crescer.

Tal como acontece noutros setores de atividade, o turismo também está cada vez mais depen-
dente da evolução tecnológica, que tem vindo a permitir a criação de plataformas que dão apoio
à inteligência no negócio, apresentando informação diversificada de uma forma mais eficaz e
de fácil perceção por parte de quem a analisa. No entanto, no setor turístico ainda falta uma
plataforma (com métodos e técnicas apropriadas) que permita a análise correta da informação
produzida, no sentido de se criar estratégias de valor para o desenvolvimento do setor turístico e
não simplesmente o controlo do mesmo. Porém para que essa plataforma atinja o resultado es-
perado, é necessário perceber o formato e a tipologia da informação que é gerada pela indústria
turística, bem como as categorias de atividade do ramo turístico a que respondem.

Neste sentido, este trabalho propõe um conjunto de categorias e funcionalidades orienta-
doras da construção de um dashboard open data de base infográfica para o sector do turismo.
Será ainda exemplificado para cada categoria, as técnicas infográficas mais adequadas para que
gestores e decisores, e porventura o cidadão comum, possam utilizar a informação como fonte
de análise e/ou para concepção de estratégias no ecossistema de novos produtos turísticos.

Revisão bibliográfica

Os métodos analíticos suportados em informação gerada pelos servidos HTTP 2 da WWW 3

há muito que são utilizados para compreender o comportamento infocomunicacional dos uti-
lizadores na internet. O exemplo mais conhecido é o da amazon 4 que recorre a quantidades
massivas de dados dos seus servidores de vendas online (Big Data) para cartografar os compor-
tamentos de consumo dos seus clientes. Este fenómeno do Big Data e correspondentes técnicas
analíticas não é exclusivo da internet, muitos outros setores como o da vigilância eletrónica,
governo eletrónico, energia, ambiente, transportes, etc, fazem uso de redes de recolha de quan-
tidades massivas de informação através de sensores, sistemas ou fornecida por seres humanos
para escolher novas estratégias de atuação ou mesmo encontrar soluções para problemas em
contextos específicos. Atualmente com a iniciativa de dados abertos (Open Data Initiative) as-
sistimos à necessidade de vários países/cidades (Rogers, 2015; GLA, 2011; DCC, 2015; CMA,
2015) fomentarem políticas para que se disponibilizem variadas informações abertas para pro-
mover o envolvimento direto do cidadão e de diversos agentes socioeconómicos no governo e
decisões do dia-a-dia, atualmente também associada ao movimento das Smart Cities, conforme
representação simbólica da figura 1.

Esta iniciativa tem contagiado alguns setores de atividade económica e científica que se têm
associado para a sua dinamização (AOSC, 2015; HSCN, 2013). O caso específico do turismo

1. Turismo de Portugal (Ministério da Economia) – www.turismodeportugal.pt
2. HTTP – Hypertext Transfer Protocol
3. WWW – World Wide Web (camada multimédia da internet, vulgarmente designada por internet)
4. Amazon (1996) – www.amazon.com

http://www.turismodeportugal.pt
http://www.amazon.com
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Figura 1. Representação simbólica do cidadão no ecossistema smart city

tem procurado deslocalizar informação tradicionalmente de "back-office"e associada a conheci-
mento estratégico (business inteligence), para a disponibilizar a outros profissionais do ramo,
nomeadamente, gestores e técnicos de vendas no front-office. Contudo, para se conseguir cum-
prir este objetivo a informação tem de ser adaptada ao serviço que presta na gestão corrente de
criação e acompanhamento dos produtos turísticos. Para conseguir este redesign da informação
tem-se utilizado o conceito clássico de dashboard visual adaptado ao ecossistema multimédia
interativo online correlacionado com as técnicas infográficas adequadas ao contexto infocomu-
nicacional.

Business Intelligence

As empresas, atualmente, têm como principais ativos as suas bases de dados de informações.
Segundo Tuncay e Belgin (2010) “Este ponto de vista sobre os dados da empresa afirma que o
conhecimento estratégico é incorporado na coleta de dados de uma empresa e extrair conheci-
mento acionável que vai ajudar uma empresa a melhorar o seu negócio”. (Tuncay & Belgin,
2010)

Existe por parte das empresas um investimento considerável na perspetiva de melhorar todo
o processo de tratamento e análise dos seus dados, investindo-se em plataformas tecnológicas
que dêem apoio ao processo de gestão e monitorização das suas estratégias e do seu negócio,
permitindo fortalecer com eficiência a estrutura interna e externa. Esta aposta baseia-se no
crescimento e aprendizagem do conceito/técnica designado por Business Intelligence (BI).

Sistemas de BI têm como princípio fundamental maximizar o uso da informação de forma
eficaz e estratégica, reunindo todos os dados numa base de dados, concedida pela entidade,
segundo objetivos e estratégias previamente definidas, gerando o conhecimento que necessitam
para a gestão do negócio e criação de competitividade. As organizações são obrigadas a tomar
decisões em tempo real e o uso de plataformas suportadas em BI dá-lhes habitualmente esta
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vantagem e a possibilidade de tomar estas decisões projetadas no futuro minimizando o impacto
no presente e sem comprometer a imagem/resultado deixado no passado.

É de sublinhar que a implementação, por parte de uma empresa, de um projeto de BI é,
hoje em dia segundo Sezões et al. (2009), uma decisão crítica e complexa. Portanto, desde o
momento em que se estudam as possibilidades existentes e a justificação da sua implementação,
são necessárias competências significativas de gestão de projetos, gestão de risco e gestão de
mudança para que o resultado no final seja o esperado. A tabela 1 resume os setores onde um
sistema de BI pode atuar.

Tabela 1. Aplicações do Business Intelligence

Fonte : (Sezões et al., 2009)

Os sistemas de BI são compostos por um conjunto de objetivos fundamentais, tais como
acesso a dados fiáveis, pois permitem o acesso a informações que de uma forma geral já es-
tão filtradas permitindo uma compreensão facilitada, mas sobretudo permitem um exercício de
consciência na gestão. Possibilitam também, um aumento da compreensão e transparência do
negócio, respondendo em tempo real às perguntas - “O quê?”, “Quanto?”, “Quando?”, “Onde?”
e “Como?”- o que facilita o trabalho dos gestores, dando-lhes a perceção das áreas de gestão em
têm de atuar, e o “Porquê?”.

Fundamentalmente as ferramentas de BI têm a capacidade de armazenamento, estruturação
de dados e informação, consulta e criação de relatórios informacionais, dando origem à extração
de conhecimento. Assim sendo, sistemas de BI em geral, oferecem um conjunto integrado de
ferramentas e tecnologias onde são disponibilizados dados heterogéneos para que os processos
de análise sejam mais eficientes, com muitos destes sistemas construídos sobre plataformas web,
reforçando desta forma o universo de sistemas organizacionais.
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e-Commerce

O e-commerce é um conceito exponencial nas tecnologias de informação e comunicação,
sendo a sua definição uma ampliação da definição de e-business. Segundo Napier (2006) “mui-
tas pessoas usam o termo ‘e-commerce’ com um intuito mais amplo, abrangendo não apenas
a compra e venda de produtos e/ou serviços, mas também a disponibilização de informação,
apoio ao cliente e/ou empresas antes e depois da compra por parte destes.” Permitindo ainda, a
colaboração com parceiros de negócios e o aumento da produtividade dentro das organizações.
Este advento, utilizando a internet como seu maior meio, tem então gerado muitas mudanças
na maneira de como o negócio de uma empresa é conduzido, prometendo, em paralelo com o
crescimento da industria, “o aumento da taxa de crescimento e desenvolvimento da economia
mundial.” (Jha & Indoria, 2014).

Atualmente, o comércio electrónico, em Portugal, vale aproximadamente 49 mil milhões de
euros (31% do PIB segundo a ACEPI 5)

Entre os cidadãos portugueses, aproximadamente 5 milhões visitaram e navegaram em sites
de e-commerce, e cerca de metade compra online (2,5 milhões), sendo que em 2017, os valores
deverão rondar os 35% da população (3,5 milhões). Com estes dados, percebe-se claramente o
impacto que o e-commerce tem na rotina diária dos utilizadores, na geração de valor económico
e na criação de novos postos de trabalho.

Para o cliente final, o e-commerce traz bastantes benefícios como: a comodidade – possibi-
lidade de efetuar a compra do artigo em qualquer lugar sendo o mesmo entregue em casa sem
esforço; a variedade – cada vez há mais oferta de produtos com caraterísticas e preços similares,
de diversos sites concorrentes, podendo o utilizador escolher o que mais agradar; a segurança
nos pagamentos eletrónicos – fatores como a reputação do site e encriptação de dados (SSL);
flexibilidade de pagamento – atualmente existem várias modalidades de efetuar a compra do
artigo (MBnet, Paypal, cartão de crédito/débito).

Turismo

Correlacionando o Turismo de Portugal com o conceito de Business Intelligence, é recomen-
da-se que o primeiro adote estratégias de análise de dados, devido a encontrar-se no 72º lugar
considerando a qualidade dos dados e informações estatísticas disponíveis no sector do turismo,
segundo a World Economic Forum 6. Os dados existentes sobre o Turismo em Portugal, não
permitem a criação de estratégias adequadas, para a criação de conhecimento numa perspetiva
de construção e planeamento de mercados potenciais. Segundo a PwC (2014) a aposta neste
setor estratégico levaria a uma diversificação de produtos que alteraria a proposta de valor e o
reposicionamento da oferta nacional.

Os dados que são analisados pelo Turismo de Portugal baseiam-se em indicadores de de-
sempenho e de oferta instalada, nomeadamente, sobre a ocupação, voos, cruzeiros, número de
camas, e alguns dados da satisfação por parte de alguns turistas. O sector que estuda o Turismo
em Portugal está mais focado em controlar a atividade turística do que em fazê-la crescer.

5. ACEPI – Associação da Economia Digital – www.acepi.pt
6. World Economic Forum – www.weforum.org

http://www.acepi.pt/
http://www.weforum.org/
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Neste momento, Portugal necessita de apostar fortemente na construção de uma estrutura
sólida de um sistema de Business Intelligence para o turismo, que permita dar fundamentação
na tomada de decisão, que não se esgote na recolha de elementos dos turistas internacionais que
fizeram turismo cá, mas considere o conhecimento sobre os turistas que nunca vieram a Portugal,
através da recolha de dados dos mercados atuais ou de mercados potenciais (PwC, 2014).

A PwC (2014) propõe ainda uma primeira abordagem para os requisitos funcionais da pla-
taforma de Business Intelligence que deve ser construída para o sector do turismo:

— Agregar a oferta nacional;
— Conhecer os vários tipos de turistas e propor-lhes serviços e experiências;
— Conhecer a atitude do mesmo perante a reserva de férias;
— Premiar os distribuidores pela fidelização;
— Promover a transação online de experiências e produtos diversificados;
— A plataforma poder ser acedida em dispositivos móveis;
— Permitir a aposta do tratamento dos dados recolhidos e o seu cruzamento com os restan-

tes instrumentos de recolha de informação turística;
Neste sentido é de referenciar o sistema e-tourism que reflete a digitalização de todos os pro-

cessos e cadeia de valor do sector do turismo, isto é, ao nível das viagens, hotelaria e restauração.
Este sistema conjuga o e-commerce e as TIC para maximizar a eficácia interna e a eficácia das
organizações turísticas. E ao nível estratégico, revolucionou todo o processo de negócio e as
relações estratégicas das organizações turísticas.

O e-tourism, mais especificamente, permite efetuar um estudo/análise de toda a informa-
ção do sector turístico que após a análise do perfil do utilizador e do seu histórico de atividade
turística, bem como da informação corrente sobre o turismo, cria um sistema de recomenda-
ção adequado ao perfil em causa. O modulo de planeamento, um dos principiais elementos
do e-tourism, visa o agendamento das atividades que foram anteriormente recomendadas, algo
que faltava ao sistema base de recomendação, de acordo com a duração definida, o horário de
abertura dos locais a visitar e as distâncias geográficas entre lugares, ou seja, este sistema cria
uma agenda de atividades que para além de refletir os gostos dos utilizadores, também fornece
detalhes sobre como e quando realizar a atividade recomendada (Sebastia & Garcia, 2009).

Visualização de informação e dashboard

A visualização de informação tem como principal objetivo explorar e retirar o máximo
de informação de uma forma eficiente e eficaz a partir de um grande volume de dados. Para
isso, é preciso perceber que indicadores estão associados aos dados que estão a ser estudados,
relacionando-os com uma metáfora visual adequada.

Numa primeira fase, antes dos dados serem tratados, é necessário perceber o contexto e
objetivo do estudo que se pretende realizar, para que posteriormente seja retirado as informações
mais corretas, gerando assim o conhecimento sobre a análise realizada.

Assim sendo, antes da transformação dos dados em forma gráfica, existe um processo di-
vidido por etapas, que passa pela percepção da situação a ser estudada, a recolha dos dados
em bruto, esses dados são transformados e organizados, dando origem a estruturas de dados,
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para que seja possível de seguida atribui-lhes metáforas visuais adequadas, tendo em atenção
aspectos como : mapa cognitivo, relações visuais, inferências, abstrações, padrões, entre outros
processos cognitivos. Após a realização destas etapas é possível retirar informações de forma
eficaz.

Com o avanço e o uso da computação gráfica, interfaces humano-computador e com o apa-
recimento do Big Data, a visualização de informação permite a apresentação de dados em forma
gráfica cada vez mais perceptível e adequada ao utilizador, permitindo-lhe uma melhor perceção
visual e compreensão da informação. Do ponto de vista global, as técnicas de visualização de in-
formação procuram representar graficamente dados de um certo domínio de aplicação de forma
a que a representação visual criada explore a capacidade de perceção do Homem, beneficiando-o
na sua interpretação e compreensão das informações apresentadas, retirando dessas novos co-
nhecimentos.

Posto isto, no desenvolvimento de sistemas de visualização devem ser considerados as me-
lhores técnicas de mapear informações para uma representação gráfica que ajude na sua inter-
pretação.

Shneiderman (1996), um dos autores de referência, propôs que as técnicas de visualização
de dados e informação seguem uma classificação, um auxílio na criação deste tipo de sistemas,
relacionando os dados com técnicas específicas e adequadas de representação visual de informa-
ção. Deste modo, o autor sugeriu a seguinte classificação para as técnicas de visualização por
tipo de dados e por tarefas: as técnicas podem ser unidimensionais, bidimensionais, tridimensi-
onais e multidimensionais. Técnicas que devem ser dirigidas à visualização de hierarquias e de
relacionamentos, podendo suportar tarefas como obtenção de uma visão global ou obtenção de
uma visão detalhada, filtragem, identificação de relacionamentos, histórico de dados e ações de
extração de informação, o seu "visual mantra"(Shneiderman, 1996).

Dashboard

O conceito de dashboard, segundo Jorge Caldeira (2010), é uma apresentação dos principais
drivers da atividade organizacional apenas num único ecrã, recorrendo a apresentação instan-
tânea de informação numa perspetiva holística de contexto. O dashboard comunica na forma
de texto e gráficos, mas preferencialmente utilizando este último, combinando de forma eficaz
a informação com base em diferentes perspectivas, visando a exposição de relações que seriam
dificilmente detetáveis individualmente em formatos tradicionais de tabelas de calculo. Ao nível
da organização e design, um dashboard tem que ser simples, criativo, direto e elegante, todavia
tem que conseguir contar uma história, possuir uma narrativa (Caldeira, 2010).

Um dashboard de Business Intelligence, atualmente, fornece uma coleção de elementos
visuais, tais como diversos gráficos e símbolos, que devem permitir uma percepção intuitiva
da informação ou conhecimento subjacente. Técnicas de representação visual de informação
que utilizam cores, o tamanho e a proporção, a forma, e que são combinadas com a exploração
interativa para amplificar a cognição humana e reforçar a capacidade de explorar a informação
sob análise.
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Complementarmente é necessário ainda considerar as literacias, competências, desejos, in-
teresses e necessidades do público-alvo. Sendo assim, é preciso ter em atenção um conjunto
de diretrizes (design da interface, usabilidade, ergonomia do sistema, arquitetura do sistema,
normas ISO e user-centered design) para a construção de um layout conciso, mas de clara com-
preensão para o público-alvo.

Proposta e Análise do Protótipo

Análise dos primeiros pressupostos de projeto – Focus group
No desenvolvimento desta proposta e tendo em conta a revisão bibliográfica é necessário

realçar os três grandes conceitos de referência que deram origem à criação da tríade teórica:
Business Intelligence, E-commerce e E-Tourism.

A necessidade da criação desta tríade deveu-se aos seguintes fatores:
— Disponibilização dos produtos turísticos por via das TIC;
— Ao crescimento de plataformas de venda online de produtos/serviços turísticos;
— Ao aumento do sector turístico;
— À necessidade de análise e estudo dos dados e informações gerados;
— Ao aumento da dimensão das entidades;
— Ao aumento das hierarquias e organização dentro das entidades turísticas;
— E sobretudo, à necessidade de se criar uma ferramenta que resolva um problema infoco-

municacional existente nesta área.
Neste sentido, o projeto desenvolvido passa por uma plataforma de backoffice que será aplica

no sector turístico, denominado por Smart Tourism, que tem como publico-alvo (principais sta-
keholders) gestores turísticos, bem como entidades turísticas.

O desenvolvimento primário deste produto tem como caso de estudo uma agência de viagens
fictícia designada por Aerea Travels.

Assim sendo, o protótipo a ser apresentado é um dashboard, baseado em sistemas de BI que
possibilite a resolução de um problema infocomunicacional existente neste sector de atuação.
Esse sistema apresenta várias dimensões e indicadores complementares, que podem ser alterados
conforme a entidade em questão.

O dashboard da plataforma Smart Tourism tem então como principal objetivo dar apoio à
monitorização e gestão da atividade turística.

Para além de ter sido necessário perceber quais seriam as melhores dimensões e indicadores
a serem apresentados foi necessário refletir sobre o seu design de interface e user experience.

Numa primeira abordagem à conceptualização deste produto foram realizados dois focus
group com dois grupos de trabalho de áreas distintas : pessoas relacionadas com a área do tu-
rismo e membros da área da multimédia. Estes grupos no total eram constituídos por 8 membros,
conforme tabela 2, e em media ambos os focus group tiveram uma duração de 45 minutos.
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Tabela 2. Participantes do Focus Group

Fonte : (Sezões et al., 2009)

O primeiro focus group realizado permitiu identificar as reais necessidades das entidades
turísticas, através de uma entrevista informal com os inquiridos, mas guiada por um conjunto de
objetivos, bem como com exemplos de outras plataformas que existem no sector turístico. Do
focus group realizado, resultou uma lista de requisitos funcionais que foram acrescentados já a
lista apresentada anteriormente.

Requisitos Funcionais

— Perceber os operadores existentes no mercado e as suas diferenças;
— Mapa dos clientes em viagem;
— Controle dos pagamentos efetuados pelos clientes;
— Mapa de ativos;
— Diferenciação entre os produtos;
— Interligação com outras entidades;
— Zona para o operador turístico saber o que vender
— Alertar quando um cliente chega de viagem
— Clientes fidelizados;
— Perfil de Cliente.
No segundo focus group e com o mesmo grupo de trabalho, foi preparado um conjunto de

wireframes que permitiu demonstrar o modelo estrutural do dashboard que posteriormente foi
prototipado. Deste focus group resultaram criticas construtivas que deram uma base forte para
o alinhamento final do protótipo, percebendo-se que o design da interface teria que seguir outro
caminho, apesar de opiniões positivas.

Assim, é de realçar os seguintes pontos referidos pelos intervenientes:
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— Interessante, a possibilidade de cada entidade poder construir o seu próprio dashboard
com as informações e acesso rápido ao conteúdo relevante e que necessitam constante-
mente.

Foi-lhes ainda perguntado que indicadores é que abordariam e que colocariam numa página
deste género, ao que responderam:

— Gráficos sobre os seus clientes;
— Gráficos sobre as vendas;
— Gráfico sobre os seus produtos;
— Acesso rápido aos pacotes mais vendidos;
— Acesso rápido a outras entidades com qual se relacionam;
— Informação sobre as prioridades de vendas;
— Comunicados;
— Alertas por causa dos clientes;
É de referir que os participantes acharam pertinente a possibilidade de poderem filtrar essas

informações através dos filtros já previamente criados.

Proposta de categorias e funcionalidades

O dashboard da plataforma Smart Tourism foi conceptualizada para conter um conjunto
de dimensões e indicadores que correspondessem de forma eficaz e eficiente ao seu propósito,
dar apoio à monitorização e gestão das entidades e do sector do turismo no qual atuam. Mas
principalmente responder ao problema infocomunicacional existente.

Neste sentido, este dashboard tem uma narrativa suportada pela função scroll composta por
várias secções com objetivos e finalidades diferentes, permitindo a interação com os dados e
informações em tempo real, de uma forma simples e de rápida análise.

Esta página contém cinco secções sequenciais:

1. A primeira seção é composta pelo menu que dá acesso às outras páginas que compõe
o sistema e acesso à área pessoal e de notificações e ao carrinho de compras. Neste
ecrã, são dadas as boas vindas e é apresentado um gráfico holístico interativo com as
principais dimensões de atividade adotadas. Neste ecrã encontra-se ainda um menu que
estará sempre presente durante o processo de scroll.

2. Na segunda secção são apresentados os indicadores globais sobre a entidade: rentabili-
dade da empresa, número de novos clientes, número de promoções ativas, percentagem
total de produtos vendidos num determinado mês, nível de satisfação dos clientes, lucro
da empresa num determinado mês e os produtos menos vendidos num determinado mês.

3. Na terceira secção são apresentados indicadores sobre o site da empresa em que são
analisados o número total de visitas e sua relação com as vendas.

4. De seguida na quarta secção, é analisada a atividade nas redes sociais em que a Aerea
Travels tem presença, sendo possível visualizar o número total de visitas às redes sociais
e compreender a influência na compra de determinados produtos turísticos da empresa.
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5. Por fim, é apresentado um gráfico de tendências interativo correlacionado com deter-
minados dados da tabela de referência, fazendo uma espécie de zoom-in à informação
apresentada no gráfico. O gráfico de tendências, reúne informações sobre os produtos
mais vendidos, a rentabilidade destes e o lucro que a empresa teve no dia em questão.

A criação desta ferramenta na plataforma Smart Tourism, foge ao que este publico-alvo
está habituado num sistema de Business Intelligence, que utiliza apenas o paradigma dashboard
sem scroll ou qualquer narrativa construída sobre um conjunto de dimensões e indicadores, por
si só elementos de análise relevantes para o publico-alvo. É possível visualizar a plataforma
prototipada, aqui mencionada, no seguinte link: https://invis.io/823 2SXFTA.

Proposta de arquitetura infocomunicacional e protótipo

A figura 2 apresenta uma perspetiva global das várias seções do dashboard explorável atra-
vés da função scroll.

https://invis.io/8232SXFTA
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Figura 2. Ecrã de Dashboard

Explicação individual de cada ecrã representante das diversas seções do Dashboard, come-
çando pela Seção 2.
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Figura 3. 2ª Secção do Dashboard

O ecrã representado na figura 3 apresenta indicadores que contém relevância no âmbito da
empresa em causa. Estes indicadores/dimensões foram escolhidos baseado na análise de artigos
da área de marketing e setor financeiro:

— Dimensão Chave – Desempenho da Empresa
— Evolução dos Clientes vs Rentabilidade dos Produtos

— Indicadores Complementares (indicadores relacionados com a função selecionada):
— Novos clientes e percentagem de crescimento face ao período idêntico anterior;
— Packs promocionais mais vendidos nesse período;
— Os 4 packs menos vendidos no período de análise;
— Lucro dentro da janela de análise;
— Média global de satisfação dos clientes considerando os produtos vendidos no pe-

ríodo de tempo sob análise;
— Percentagem de produtos vendidos considerando a perspetiva global de vendas no

período de análise.
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Figura 4. Divisão da secção 2 nos seus elementos gráficos e respetivos indicadores com legendagem

A disposição destes elementos foi estratégica de modo a contarem uma narrativa coerente
(Few, 2007) e a permitir uma análise e construção de interpretações eficazes para soluções futu-
ras por parte do utilizador em causa.

Os indicadores apresentados, estão dispostos em grelha, dividida por zonas diferenciadas por
dois tons de cores, para que seja possível efetuar uma analise individual antes de uma análise
integrada. Pois segundo o artigo online (MdC, 2015) os indicadores que compõe a base de um
relatório de análise ou uma ferramenta de monitorização não podem ser vistos de uma forma
isolada, só assim é que é possível que estes apresentem valor e que permitem perceber os pontos
fortes e fracos de uma empresa.

Secção 3 do dashboard

Figura 5. Secção 3 do dashboard e seus elementos gráficos constituintes 15.05
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A secção 3 apresentada na figura 5, reflete a dinâmica que ocorre no site da empresa Area
Travels, permitindo perceber como é o comportamento dos visitantes e clientes que utilizam
esta plataforma de front-end para aquisição de pacotes turísticos, ou simplesmente indicando
informações sobre o sector turístico.

Do lado esquerdo está representado o número de visitas ao Website, contextualizado pelo
período temporal, sendo a sua informação atualizada diariamente, cumprindo um dos conselhos
referidos na apresentação efetuada pela JUICE (2015), pois um análise diária é um dos compor-
tamentos que se deve ter para se identificar possíveis grandes desvios em métricas importantes,
desempenho de novos conteúdos e possíveis recomendações de terceiros em blogs ou redes soci-
ais (JUICE, 2015). Ainda é possível escolher o período temporal para uma análise comparativa,
que pode ser por dias, meses ou anos, ou ainda, através da escolha de datas especificas.

Neste sentido, este ecrã apresenta como dimensão e indicadores:
— Dimensão chave – Perfomance do Website da Entidade:

— Número de Vistas
— Indicadores Complementares:

— Total de Visitas ao Website;
— Únicas Visitas;
— Novas Compras efetuadas a partir do Website;
— Satisfação dos Clientes;
— Comentários efetuados aos produtos;
— Número total de gostos colocados nos produtos expostos.

Figura 6. Divisão da secção 3 nos seus elementos gráficos e respetivos indicadores com legendagem

Secção 4 do dashboard

A figura 7 contém uma representação da secção 4 do dashboard que integra a análise efetuada
às redes sociais Facebook e Twitter da entidade Aerea Travels, em que mais uma vez, do lado
esquerdo está representado o número visitas efetuadas a ambas as redes sociais. E do lado
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Figura 7. Secção 4 do dashboard e seus elementos gráficos constituintes

direito a representação da influência que a publicação de determinados posts pode ter na venda
de produtos ou de angariação de novos clientes.

Tendo como dimensão e indicadores:
— Dimensão chave – Redes sociais (Facebook e Twitter):

— Número de visitas às redes sociais
— Indicadores Complementares:

— A influência da colocação de determinados posts na compra de produtos
— Número de likes e seguidores nas páginas de Facebook e Twitter da entidade;
— Número de likes totais nos posts da entidade;
— Comentários aos posts.

Figura 8. Divisão da secção 4 nos seus elementos gráficos e respetivos indicadores com legendagem
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Secção 5 do dashboard

Figura 9. Secção 5 do dashboard e seus elementos gráficos constituintes

Esta secção 5, figura 9, representa indicadores que permitem uma correlação visual direta
de informações financeiras e produtos vendidos, pois nos tempos de hoje é necessário conseguir
conjugar as duas áreas, ou seja, a área de marketing e a área financeira de uma entidade.

Quanto à dimensão e indicadores adotados podem ser organizados da seguinte forma:
— Dimensão Chave – Evolução da lucratividade da empresa ao longo de um período tem-

poral:
— Lucro da empresa nos meses apresentados

— Indicadores Complementares – Tabela com informação complementar do ponto intera-
tivo selecionado:
— Nome do produto;
— País;
— Destino;
— Preço;
— Nº de Compras;
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— Promoção ativa ou não;
— Valor Total de Compras;
— % da venda do produto face ao total de vendas.

Figura 10. Divisão da secção 5 nos seus elementos gráficos e respetivos indicadores com legendagem

O Dashboard de indicadores da plataforma Smart Tourism foi conceptualizada de modo
acrescentar valor ao sector turístico. Tendo sempre por base os princípios de um dos conceitos
fundamentais estudados na pesquisa bibliográfica, Business Intelligence. Nesse sentido, a des-
crição do Dashboard permite perceber como é que o BI pode dar apoio à gestão e monitorização
e a razão da escolha das dimensões e indicadores apresentados, no âmbito desta investigação,
de modo a colmatar falhas apresentadas pela PwC (2014), consultora de referência na área do
Turismo. Porém, é de referir que a escolha destes indicadores e dimensões podem ser alterados
consoante o contexto e o motivo de uso por parte das entidades da plataforma Smart Tourism
tendo sido apenas estudado os melhores métodos e técnicas infográficas a aplicar nos dados
explorados, respondendo ao problema infocomunicacional.

Avaliação e discussão dos resultados

Para a avaliação do protótipo realizado foi utilizado o método qualitativo com recurso a uma
entrevista qualitativa semi-estruturada e com o uso de uma plataforma de prototipagem, Invision,
que permitiu criar narrativas de interação.

A entrevista era constituída por questões ao nível da estrutura, da arquitetura do sistema, do
design da interface, do conteúdo e da sua disposição e pertinência.
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Foi realizada a 12 sujeitos de diversas áreas: Turismo, Design, Multimédia e Marketing,
com a duração média de 45 minutos cada, sendo cada uma delas gravadas. Houve o cuidado de
realizar a entrevista a sujeitos que trabalham diretamente na área do turismo. Dois dos entrevis-
tados trabalham numa agência de viagens e outros dois têm cargos de gestores turísticos, tabela
3.

Tabela 3. Caracterização dos sujeitos entrevistados para efeitos de avaliação do protótipo dashboard

Após a realização das entrevistas, estas foram transcritas e com o apoio do software Nvivo 7

foi possível efetuar a sua análise. Porém, antes de se realizar a análise de cada uma das entrevis-
tas foi criado um modelo de análise conceptual, que consiste na criação de nós, que correspon-
dem a cada uma das perguntas efetuadas.

Os resultados obtidos das entrevistas realizadas sobre o protótipo do dashboard sustentam-
se em criticas bastante positivas, havendo uma ou outra critica negativa para trabalho futuro.
Assim sendo, ao nível dos resultados obtidos, transcrevem-se alguns comentários dos sujeitos
que merecem destaque:

— “a possibilidade just in time de perceberes como está a organização e em termos de
gestão é fundamental para a tomada de decisão.” (E-T3)

7. NVivo – www.qsrinternational.com

http://www.qsrinternational.com
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— Possibilita de uma forma rápida perceber como se encontra a entidade em causa e perce-
ber que sectores se deve atuar. (E-T4)

— Ao nível dos indiciadores selecionados para formar este dashboard, em média os in-
divíduos concordaram com a escolha feita, sendo o indicador das redes sociais o mais
popular.

— Foi sugerido “Um indicador que consiga perceber que pesquisas, sobre o turismo, são
feitas e apresentar uma lista das palavras mais procuradas.” (E-D2)

— “a apresentação dos dados foi feita com bastante cuidado e de uma forma tão fácil que
não é preciso ter muitos conhecimentos de gestão.” (E-T4)

— “Visualmente dás o que é preciso para se perceber numa primeira análise o quê é que
pode estar a acontecer.” (E-D1)

— Os gráficos deviam ser apresentados de forma a “fazer algo parecido com a bolsa, ou
seja, comparar mais os indicadores para se perceber se subiu ou desceu.” (E-D1)

— “a tabela que se encontra no final da página apresenta um cabeçalho muito semelhante
ao conteúdo”(E-D2)

— “Na cor apresentou ali alguns problemas, por proximidade, tipo fugir a representação
dentro das mesmas tonalidades” (E-M3)

De uma forma mais sintetizada é possível resumir estes resultados numa listagem de pontos
fortes e fracos.

Listagem de pontos fortes :
— Design inovador e simplista ;
— Ferramentas com enorme valor;
— Criação de um dashboard com estilo gráfico diferente do existente;
— Indicadores abordados com relevância e interessantes;
— Indicadores de fácil percepção;
— O design criado para a página de produtos permite ser uma ferramenta de marketing

poderoso, aquando da sua utilização à frente do cliente;
— Apresentação de ferramentas novas no sector turístico;
— A criação de parcerias permite dar vantagens aos clientes;
— Ferramenta que responde de forma eficaz ao contexto para o qual foi criado: resolução

de um problema infocomunicacional na área do Turismo.
Listagem de pontos a serem melhorados:
— Problemas ao nível do design interface, gráfico e de narrativa de interação que é preciso

resolver;
— A ferramenta de Localização de Clientes necessita de ser melhorar explorada para se

perceber de onde vem a informação que nela é apresentada;
— Perceber e estruturar melhor o processo de vendas de produtos;
— Interligar a plataforma com sistemas de booking existentes.
— Rever o fluxo e navegação da plataforma;
— Necessidade da plataforma estar implementada para que fosse mais fácil identificar mais

pontos a serem melhorados;
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— Prever as modificações que podem acontecer quando a plataforma contém muita infor-
mação.

— Desenvolver a plataforma para diversas resoluções de ecrãs.

Conclusões

Este projeto obteve como principais resultados considerando os objetivos iniciais:

a) Contributos para o melhoramento do processo de monitorização do turismo em Portugal:

Apesar de ter sido criado um sistema de monitorização, que segundo as entrevistas realiza-
das podem ser bons indicadores do cumprimento deste objetivo, existe um factor que limita na
mesma o cumprimento do mesmo, a utilização de um caso de estudo especifico. Assim deste
modo é de realçar a necessidade de implementação do produto no seu todo para que seja testado
e aperfeiçoado até à exaustão num contexto de uso específico.

b) Criação de um sistema de open data, que permita dar a conhecer os dados estatísticos
sobre o turismo de forma interoperável:

Este objetivo, apesar de se ter tido em conta em várias das decisões tomadas, necessita do
desenvolvimento e criação de uma plataforma dedicada ao cliente e onde as entidades/empresas
do setor possam disponibilizar os seus dados e informações. Neste momento, os dados em causa
só estão disponíveis por intervenção direta humana e carecem de validação para que possam
constituir open data.

c) Prototipar uma plataforma onde se possam monitorizar os dados e informações acerca
do turismo de uma forma simples e eficiente:

Tendo em conta o caso de estudo em que foi baseado o protótipo do Dashboard da plata-
forma Smart Tourism, este objetivo foi claramente cumprido, pois foi criado um painel de mo-
nitorização simples, composto por gráficos que expressam claramente a informação de forma
relevante.

d) Conceptualizar uma plataforma capaz de proporcionar uma experiência agradável e cor-
respondente às necessidades dos utilizadores:

Apesar de ter sido só desenvolvido um protótipo, as entrevistas realizadas demonstraram que
a conceptualização e o design criado, irão permitir a criação de uma plataforma inovadora e que
possibilite uma experiencia de utilização bastante agradável para o utilizador final.

Para que a plataforma Smart Tourism possa ser lançada para o mercado é necessário corrigir
e implementar as sugestões que foram reportadas nas entrevistas realizadas.

Assim sendo como trabalho futuro existe ainda a necessidade de:
— Conceptualizar a plataforma de modo a que se adeqúe a outras entidades e que seja

implementada uma versão para apoio da gestão turística;
— Concepção de uma versão da plataforma de front-end por cima deste backoffice;
— Criar a estratégia de inserção deste produto nas entidades, revogando os sistemas por

elas já usados.
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Durante todo este processo de investigação e projeto ocorreram algumas dificuldades que
podem ter influenciado o resultado final deste trabalho. Essas limitações passaram por:

— Na fase inicial de recolha de informação, foi necessário um período de contextualização
e aprendizagem de duas áreas, a área de gestão e de turismo, para que fosse possível
identificar a problemática em causa e conceber o sistema proposto;

— A tentativa de inovar e criar um sistema que trouxesse valor ao sector turístico levou à
realização de diversas propostas de design de interface até se chegar ao resultado final,
fases essas que não foram reportadas no âmbito desta dissertação por constituírem um
instrumento propedêutico inicial dos autores;

— O processo de prototipagem de baixa fidelidade, mesmo comportando narrativas de in-
teração específicas, limita a realização de testes de usabilidade com mais autonomia dos
sujeitos.
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Tradição é herança cultural: memória em arquivos e as
transformações sociais
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Resumo

Apresentar-se-á discurso acerca de Memória, lembrança, identidade e informação
como uma forma de buscar entendimento do lugar dos arquivos, bibliotecas e mu-
seus, na constituição do espaço cultural, da evolução da sociedade e do pensamento,
palavra e ação, sustentada pelo real valor de tradição e das transformações sociais.
Palavras-chave: memória; lembrança; identidade; informação.

Início de um diálogo

Segundo Antonio Houaiss, herança cultural vai corresponder ao legado de crenças, técnicas,
de uma geração para outra. Como também, conjunto dos valores morais, espirituais, transmitidos
de geração em geração... Memória.

Foto 1. Imagem ícone da Universidade de Coimbra, Portugal. Uma das universidades mais antigas do
mundo e a mais antiga de Portugal. Sua origem remonta ao século seguinte ao da própria fundação da

nação portuguesa. Criada a 1° de março de 1290, quando o rei D. Dinis I assinou em Leiria o documento
Scientiae thesaurus mirabilis. Conferida em 1537, sete anos mais tarde todas as suas Faculdades se

instalam no antigo Paço Real da Alcáçova, atual Paço das Escolas.
Autoria: Zeny Duarte

IX Congresso Sopcom. pp. 219-227. Coimbra, novembro de 2015

zenydu@gmail.com
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Herança cultural nos remete a memória. Toda evolução de pensamento, palavra e ação deve
sustentar o real valor de tradição com vista à preservação da memória. Em países mais anti-
gos, a memória, que remete à tradição, é algo sagrado e inviolável; a iconografia e a iconologia
são fontes históricas imutáveis e assim permanecem por milênios. No entanto, é preciso que as
áreas do conhecimento relacionadas aos estudos sobre informação e comunicação, acompanhem
as transformações sociais, sem haver a subcultura da mudança, como se as aparências demons-
trem a evolução de novos empreendimentos. Mudam-se as fachadas, mas não os conteúdos.
Aqui, objetivamos chamar a atenção para a necessidade de compreender as transformações soci-
ais com reflexos nas mudanças de conceitos de memória, tendo como pano de fundo os arquivos
na contemporaneidade, na era pós-custodial e o desengessar da relação da informação com a
comunicação. Nesse sentido, é bem-vinda a desconstrução da ideia do arquivo como proprie-
dade onde se conserva informações e pensado, apenas, como memória, esta, com toda a carga
da reflexão filosófica, da autobiografia e da história, negando sua interligação com a informa-
ção, comunicação e conhecimento. Esta discussão avalia as múltiplas formas de transmissão da
informação e comunicação na sociedade contemporânea e a função dos arquivos na reprodu-
ção e na transformação das dimensões do estágio informacional em que se encontra o mundo
globalizado.

Foto 2. Manifestações folclóricas a partir de uma releitura para a linguagem contemporânea, onde a
mitologia africana é narrada através do seu universo místico, rítmico e sensual, enfocando aspectos da

religiosidade e da cultura popular enraizados na ancestralidade brasileira.
Autoria: Zeny Duarte.

Na realidade, podemos perceber que a memória vem acompanhada de uma desaliada lógica
de entender o mundo. Isto nos tranquiliza no sentido de que não é nossa consciência a res-
ponsável por tal situação caótica, mas é o nosso inconsciente o ordenador de lembranças. As
analogias informativas, que são construídas com a ajuda da rede neural, têm várias causas para
o impulso criador, mas sensações e emoções parecem ser as mais fortes, como nos demonstrou
Marcel Proust (2004).
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Foto 3. Símbolo da independência da Bahia: a cabloca, na Festa da Independência do Brasil em terras da
Bahia, por meio de cortejo comemorativo que reúne, no dia 2 de julho de cada ano, milhares de pessoas,
em um grande desfile juntamente com as imagens do caboclo e da cabocla, reverenciando a força nativa
sobre as tropas lusitanas derrotadas em 1823, percorre por várias ruas históricas até o seu apogeu a Praça

Dois de Julho.
Autoria: Zeny Duarte

Vemos, assim, que não é possível reter toda a produção do conhecimento em arquivos, bi-
bliotecas, museus e em outras unidades de informação. Uma grande parte das informações
produzidas será apenas disseminada e dissolvida na rede de computadores e isto já é uma forma
de garantir criação de conhecimento.

A memória que aqui discutimos não é nova, pertence à natureza humana e é compreendida a
partir da lembrança e do esquecimento. Para Halbwachs (1990, p.52), "cada memória individual
é um ponto de vista sobre a memória coletiva, [...] este ponto de vista muda conforme o lugar
que ali eu ocupo, e [...] este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros
meios."
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Foto 4. Pão de Açucar visto da Praia da Urca. Inaugurado em 1912, o Bondinho do Pão de Açúcar é
considerado um dos locais mais bonitos e está incluído no mapa turístico carioca como um dos

principais ícones da cidade. Primeiro do Brasil e terceiro no mundo, o teleférico foi construído, operado
e administrado pela Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar – empresa fundada em 14 de junho de

1911.
Autoria: Zeny Duarte

Com essas palavras, Halbwachs, nos possibilita ir para mais além: refletir sobre a relação
imbricada existente entre a memória e a sociedade, o que somos, o que representamos e o que
realizamos e o que se encontra intimamente ligado à nossa capacidade de acumular, absorver e
guardar memórias. Ainda, acrescenta, em seu discurso sobre memória coletiva, uma excelente
revisão sobre as lembranças acumuladas, estas promotoras do desencadear de novos saberes e
questionadoras de todas as possibilidades de mudanças do íntimo do indivíduo, alicerçadas ao
comportamento do coletivo. Assim, vale transcrever:

"Á medida em que os acontecimentos se distanciam, temos o hábito de lembrá-los
sob a forma de conjuntos, sobre os quais se destacam às vezes alguns entre eles, mas
que abrangem muitos outros elementos, sem que possamos distinguir um do outro,
nem jamais fazer deles uma enumeração completa."(Halbwachs, 1990,p.75)
E,
"Para encontrar uma cidade antiga no labirinto das novas ruas que pouco a pouco
circundaram e transformaram casas e monumentos, [...] não se recua do presente ao
passado seguindo em sentido inverso e de modo contínuo a série dos trabalhos, de-
molições, traçados das ruas, etc., que modificaram progressivamente o aspecto dessa
cidade. Mas, para reencontrar caminhos e monumentos antigos, conservados, aliás,
ou desaparecidos, guiamo-nos pela planta geral da cidade antiga, transportamo-nos
em pensamento até lá, o que é sempre possível àqueles que ali viveram, antes que se
tivesse ampliado e reconstruído os velhos quarteirões, e para quem esses muros ainda
de pé, essas fachadas de outro século, esses trechos de ruas guardam sua significação
de outrora."(Halbwachs, 1990,p.129)
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Foto 5. Carlinhos Brown, de Salvador - Bahia, é um dos artistas mais criativos, atuantes e inovadores do
atual cenário da música brasileira, dando visibilidade mundial à musica produzida no país. Brown se

destaca como cantor, músico, produtor, arranjador e agitador cultural.
Autoria: Zeny Duarte

Para o autor citado, o que caracteriza a memória é, pelo contrário, o fato de que ela nos
obriga a nos determos, a nos afastarmos momentaneamente desses fluxos e, senão a percorrer
a corrente, pelo menos a nos engajarmos numa direção oblíqua, como se ao longo dessa série
contínua houvesse uma quantidade de pontos que originam bifurcações.

Reflexões

— A relação imbricada entre a memóoria e a sociedade
— A transmissão da informação na sociedade tem como sustentáculo os estudos acerca de

memória
— Memória = constituinte de informação
— A sociedade torna-se cada vez mais plural e complexa
— A relação imbricada entre a memória e a sociedade
— A transmissão da informação na sociedade tem como sustentáculo os estudos acerca de

memória
— Memória = constituinte de informação
— A sociedade torna-se cada vez mais plural e complexa
Podemos, então, continuar na linha desse pensamento e notar, com clareza, o quanto a trans-

missão da informação na sociedade contemporânea, tem como sustentáculo os estudos acerca
de memória, porque não é possível organizar e transmitir uma massa informacional provinda
de memórias, em todas as suas significações, a não ser com a condição de colocar em ação o
conhecimento acerca de memória, enquanto constituinte de informação.
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A sociedade torna-se cada vez mais plural e complexa. E, portanto, notamos, nesse com-
passo, que a memória transforma-se a partir de um processo ininterrupto de alargamento do
conhecimento. Essa transformação se constitui em inovações com rupturas de paradigmas, até
ontem inquestionável, da seleção e da custódia, como ditavam os tradicionais repositórios de
memória.

Como as áreas da informação podem encampar essas novas reflexões conceituais? Com
preservar multiacontecimentos, que dão lugar à multimanifestações, cujos registros podem ter a
qualidade do efêmero? Quais os critérios para se constituir memória que detém o novo conceito
de “materialidade”? Estas são algumas de nossas inquietações desta pauta, entre outras que
apresentam desafios ao paradigma emergente, reconhecido como pós-custodial.

Memória e informação

Termos sem sentido único em seus conceitos. Nessa sequência, a informação apresenta a
significação e re(significação), compreendendo a transformação do conceito de memória. Refe-
rente à memória, vimos que se trata de uma prática de apagar e esquecer registros do passado, e
que o termo passado se reporta a memória, desde sempre a prática de apagar o passado vai repre-
sentar o apagar registros. Entretanto, contrariamente a essas práticas, a memória é um fenômeno
sempre atual e que possui ligação com o eterno presente. A memória se enraiza no espaço, no
gesto, na imagem e no objeto.

Foto 6. Faculdade de Medicina da Bahia, pertencente à Universidade Federal da Bahia, é a escola de
medicina mais antiga do Brasil. Fundada em 18 de fevereiro de 1808 por influência do médico

pernambucano Correia Picanço, logo após a chegada de Dom João VI ao país, sob o nome de Escola de
Cirurgia da Bahia. As instalações da nova Faculdade de Medicina da Bahia, construídas em 1946, com a
inauguração da Universidade Federal do estado, estão localizadas na Praça XV de Novembro (Largo do

Terreiro de Jesus), em Salvador.
Autoria: Zeny Duarte

A informação, por sua vez, é, muitas vezes, compreendida como artefato e figurada como
objetos físicos criados pelo meio socio-histórico e cultural. Ela é também percebida por meio de
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manifestações verbais, na linguagem escrita e falada e determinada à representação do conheci-
mento. Vimos em vários estudos que inserem-se na informação a memória e a identidade.

Silva (2006,p.24), registra, com muita coerência, a seguinte compreensão acerca da conceito
de informação:

Desde já, importa esclarecer que entendemos informação como um fenómeno hu-
mano e social, que deriva de um sujeito que conhece, pensa, se emociona e interage
com o mundo sensível à sua volta e a comunidade de sujeitos que comunicam entre
si. Situa-se, pois, entre o conhecimento e a comunicação. . . Este entendimento leva-
nos a estabelecer, de um ponto de vista conceptual, a diferença entre informação e
comunicação (a segunda não existe sem a primeira, ou seja, a informação precede a
comunicação, tendo, portanto, uma existência anterior e autónoma), salvaguardando,
contudo, a interrelação entre elas.

Partindo desse discurso, retornamos à ideia de que tanto a informação quanto a memória
caminham em paralelo em busca de um mesmo objetivo que é transmitir o conhecimento. É
importante frisar que há maneiras diferentes de estudar a memória e encontrar meios de conhe-
cermos a nós próprios, as influências por que passamos e o contexto dos quais fazemos parte.
Sempre que lembramos, na verdade, estamos refazendo, reconstruindo, repensando “com ima-
gens e idéias de hoje, as experiências do passado”. (BOSI, 1994, p. 55). Os trabalhos a partir
da memória auxiliam na construção de identidades pessoais, de grupos e de nações, afirmam
o direito à cidadania e advertem para determinados fatos ocorridos que não foram positivos e
poderão ser evitados no futuro.

Em meados do século XX, com a explosão bibliográfica e o aumento vertiginoso da pro-
dução de informação, ficou praticamente impossível, além de desnecessário, memorizar as in-
formações. O conhecimento também se tornou mais acessível e ao mesmo tempo muito mais
volátil e fluído.

No fim desse século, com as TIC, Internet e os documentos eletrônicos, a realidade se transfi-
gurou ainda mais e o volume de informação produzido atingiu tal dimensão que, definitivamente,
não há meios de memorizar o que está sendo produzido, tal o caráter efêmero das informações.
Essa nova realidade apenas reitera a necessidade da união de saberes das áreas que lidam com
a memória e informação, o que possiblita evitar o corriqueiro desaparececimento da memória
e, consequentemente, da informação, imbutido em falsos domínios que se dizem dar acesso
à informação e, consequentemente, sem dar acesso à memória, como um elemento essencial
do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades
fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje.

Mas a memória coletiva é não somente uma conquista. É também um instrumento e um
objeto de poder. Avaliada também como instrumento de poder, a memória está relacionada à
formação das sociedades. E, e justamente aí que se encontra nossa inquietação, quando nos
deparamos com a seguinte indagação: Qual o papel das áreas que lidam com o tratamento da
informação, no que diz respeito ao seu acesso a ser franqueado aos grupos sociais, à sociedade,
à nação? E, ainda: com a evolução da ciência da informação, no atingimento de sua própria
constituição epistemológica, como ficam os estudos sobre a revisão do conceito de herança
cultural e memória?
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Para que as pessoas possam recordar aquilo que para elas é significativo, é preciso que sejam
revistos os dispositos contrários à influência do tempo, de suas vivências e experiências, para que
não se construa uma memória privilegada à pessoas, ou que também para que ela não pereça à
ação da falta de acesso à informação.

Foto 7. Capela do Castelo Garcia d’Ávila. O Castelo de Garcia d’Ávila, em Praia do Forte, litoral norte
da Bahia, foi iniciado em 1551 e concluído em 1624. Suas ruínas estão entre as mais antigas do Brasil.

Foi a maior edificação portuguesa construída no Brasil, até a época.
Autoria: Zeny Duarte

Foto 8. Um dos painéis localizados na entrada do espaço museológico existente no Parque Histórico
Garcia d’Ávila.

Autoria: Zeny Duarte
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A Casa da Torre tem suas origens na iniciativa de Diogo Álvares Correia, o Caramuru
(c. 1475-1557), casado com Catarina Álvares, a Paraguaçu (1495-1583), uma tupi-
nambá batizada na França com o nome de Catarina do Brasil - o primeiro casal cristão
na colônia brasileira. A descendência de ambos, através de Diogo Álvares Dias, filho
de Genebra Álvares e Vicente Dias, natural de Beja, entrelaçou-se não apenas na pro-
gênie (Isabel de Ávila) de Garcia d’Ávila com a indígena Francisca Rodrigues, como
na geração de Jerônimo de Albuquerque com a filha do cacique Arcoverde, da vila
de Olinda, Muira-ubi - Maria do Espírito-Santo Arcoverde. Vinculou-se, mais tarde,
com os descendentes de Domingos Pires de Carvalho, casado com Maria da Silva;
com a geração de Felipe Cavalcanti casado com Catarina de Albuquerque e com a
descendência do casal José Pires de Carvalho - Tereza Vasconcellos Cavalcanti, de
Albuquerque Deus-Dará, formando o arcabouço da aristocracia do Recôncavo Bai-
ano. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_da_Torre)

Considerações finais

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em perma-
nente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento. A memória é um fenômeno
sempre atual, um elo vivido no eterno presente. A memória emerge de um grupo que ela úne,
o que quer dizer, onde há tantas memórias quantos grupos existem. A memória é, por natureza,
múltipla e desacelerada, coletiva, plural e individualizada. A memória se enraíza no concreto,
no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. A memória é um absoluto e depende da informação
para que seja estabelecido o grau de transmissão e transição de saberes, em sua evolução.

O nosso questionamento é conjetural e pretende, no futuro, rever pontos que não foram aqui
destacados, e rever, do mesmo modo, outros estudos que discutem conceitos universais em suas
reflexões conceituais. É mais uma tentativa de inquietação. De lançar perguntas sem a intenção
de resolvê-las, porque se assim o fizesse estaríamos ditando a emergência de “valores” que são
impostos por aqueles que tentam o domínio.
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Resumo

Estudo sobre o comportamento infocomunicacional dos docentes/ investigadores dos
cursos selecionados do Centro de Ciências Sociais – CCSo e do Centro de Ciências
Humanas – CCH da Universidade Federal do Maranhão – UFMA. Avalia o processo
dialético existente entre formação e comportamento infocomunicacional, ou seja, me-
lhores literacias infocomunicacionais geram incremento ao nível da formação, que
conduzirá ao aperfeiçoamento das práticas infocomunicacionais. Os dados foram re-
colhidos por meio da aplicação de um inquérito por questionário on-line a 228 docen-
tes/investigadores, tendo sido obtidas 47 respostas válidas. Os resultados possibilitam
cruzar as informações coletadas referentes ao perfil dos inquiridos, e as suas atitudes
relacionadas aos usos que fazem dos recursos on-line. Conclui-se que a Web 2.0 e
as Redes Sociais nas atividades acadêmicas e científicas dos docentes/investigadores
na Educação Superior promovem a interatividade, partilha e colaboração científica
entre pares nas universidades, além de impulsionar novos tipos de competências em
ambientes digitais e, consequentemente a formação contínua.
Palavras-chave: comportamento infocomunicacional; docentes/investigadores; Uni-
versidade Federal do Maranhão (UFMA); Centro de Ciências Sociais (CCSo); Centro
de Ciências Humanas.

Introdução

A era da informação se caracteriza por mudanças significativas na forma de trabalhar, pensar,
se comunicar, agir e se relacionar nos mais variados ambientes sejam estes sociais, culturais,
profissionais ou educacionais. Quando se pensa em mudanças no fazer profissional, nas mais
variadas áreas do conhecimento, tem-se que levar em consideração a inclusão maciça no final

IX Congresso Sopcom. pp. 228-243. Coimbra, novembro de 2015
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do século XX e início do século XXI das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
em todos os segmentos da sociedade, merecendo destaque o uso do computador e da internet
(Castells, 1999).

As TIC, em especial a web 2.0, e todas as ferramentas de mídia social disponíveis no mer-
cado transformaram de forma definitiva na última década, a maneira como os indivíduos de-
senvolvem suas atividades profissionais e pessoais. Essa mudança de comportamento infoco-
municacional e cultural, provocadas por essas ferramentas nas quais se incluem Facebook, Hi5,
Linkedln, Twitter, (sites de interesses gerais ou profissionais), Ning e Academia.edu, Google
Scholar e a ResearchGate (sites de interesses académicos), YouTube, Flickr e SlideShare (sites
de compartilhamento de mídia), sites de bookmarking social como delicious, possibilitam aos
indivíduos a criação de uma identidade e um perfil profissional on-line, favorecendo a criação
de uma presença on-line, nos mais variados ambientes sociais e profissionais (Donelan, 2015,
Moarais, Pombo, Batista & Moreira, 2014).

Essas ferramentas evidenciam como os indivíduos estão formando o seu networking, di-
vulgando as suas atividades profissionais e pessoais, melhorando a sua reputação profissional
ao interagirem com comunidades mais amplas, direcionadas às suas áreas específicas de co-
nhecimento, e áreas afins potenciando assim o aumento de oportunidades, o fortalecimento de
conexões e o auto desenvolvimento profissional e pessoal (Donelan, 2015).

Dessa forma, deu-se o nosso interesse em estudar as potencialidades da web 2.0, das redes
sociais, e de outras mídias de comunicação social, como veículos que possibilitam de forma
eficaz o acesso à informação e conhecimentos, a promoção de relações entre comunidades pro-
fissionais, além do compartilhamento de informação e o conhecimento entre pares das áreas de
Biblioteconomia, Comunicação Social (Jornalismo, Relações Públicas e Rádio e TV), Pedago-
gia e Serviço Social do CCSo e dos cursos de Filosofia, História e Ciências Sociais (Sociologia
e Antropologia) do CCH da UFMA, para fins de atualização de conhecimentos, discussão, ex-
pressão de opinião, formação de grupos de pesquisas e desenvolvimento de projetos em escala
nacional e internacional, assim como produção de conhecimentos.

Para tanto, delineou-se para o desenvolvimento deste estudo a seguinte questão norteadora:
Qual a relação existente entre as práticas infocomunicacioais dos docentes e investigadores dos
cursos de Biblioteconomia, Comunicação Social (Jornalismo, Relações Públicas e Rádio e TV),
Pedagogia e Serviço Social do CCSo e dos cursos de Filosofia, História e Ciências Sociais
(Sociologia e Antropologia) do CCH da UFMA, e os seus reflexos para a formação contínua, e
a visibilidade do trabalho acadêmico e científico desenvolvido entre pares à escala global?

Com base na questão de investigação, estabeleceram-se os seguintes objetivos de pesquisa:
analisar o comportamento infocomunicacional dos docentes/investigadores; avaliar os usos e
percepções que os docentes/investigadores, do CCSo e CCH da UFMA, fazem das ferramentas
infocomunicacionais (base de dados, bibliotecas digitais, repositórios científicos, redes sociais
acadêmicas, dentre outras); identificar as estratégias usadas para dar visibilidade ao trabalho
científico desenvolvido e identificar as formas utilizadas pelos docentes/investigadores para a
formação contínua.

Dessa forma, apresenta-se a estrutura deste artigo que contém uma introdução que aborda
a questão de investigação, a justificativa e os objetivos deste estudo. Na sequência, encontram-
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se o referencial teórico sobre formação contínua e comportamento infocomunicacional e seus
aspectos teóricos e conceituais, além do enfoque sobre o contributo académico e profissional
na educação superior. Em seguida, configuram-se a metodologia de investigação utilizada, os
resultados, a conclusão e a lista de referências utilizadas.

1. Referencial Teórico

Os novos contextos de ensino e pesquisa com a implementação das Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação (TIC) redimensionaram os espaços educacionais na Sociedade da Infor-
mação. Na educação superior, a sua utilização permite diversificar as metodologias de ensino
e pesquisa, o que vem a exigir do docente/investigador qualificações adequadas para a sua im-
plementação, “esses são fatos que requerem das instituições e dos profissionais adequação e
atualização constantes, visando ao acompanhamento do “estado da arte” das suas áreas de co-
nhecimento” (Rosemberg, 2000:1).

Resgata-se, então a necessidade de se considerar o professor sujeito da sua própria forma-
ção, ao reelaborar seus saberes iniciais em confronto com a sua vivência prática. Assim suas
informações, saberes e conhecimentos vão sendo elaborados a partir de uma reflexão sobre a
sua prática. Esse paradigma reflexivo evidencia uma nova tendência na formação de professo-
res, sedimentada em “uma política de desenvolvimento pessoal e profissional dos professores e
das instituições escolares” (Nunes, 2001:30).

Leva-se em consideração que o docente/investigador “em sua trajetória, constrói e reconstrói
seus conhecimentos conforme a necessidade de utilização dos mesmos, suas experiências, seus
percursos formativos e profissionais” em seus espaços de atuação profissional (Nunes, 2001:27).
Então, verifica-se que os avanços acelerados das TIC exigem que sejam implementadas mudan-
ças nos processos de ensino, bem como nas formas de produzir e partilhar conhecimentos, em
especial na educação superior foco deste estudo.

Esse processo vem provocando inúmeras inquietações nos últimos 20 anos na educação
superior brasileira relacionadas às questões, como: “educação com qualidade, construção de
conhecimento na sociedade da informação, revisão e atualização do papel do professor e sua
formação continuada, impacto e finalidades do uso das TIC no processo de ensino e aprendiza-
gem no ensino superior” [...] (Joly, Silva, & Silva, 2012; Morais, Pombo, Batista, & Moreira,
2014:23).

Essa dinâmica, na sociedade da informação, é movida pela implementação das TIC nos
espaços educacionais que passaram a exigir qualificação especializada e, em decorrência, pro-
fissionais competentes e preparados para lidarem com situações-problema, fato que acentua o
papel do conhecimento, e torna a “educação [...] um ato de conhecimento e conscientização”
(Oliveira Netto, 2005:19).

A universidade concretiza esse processo quando assume o papel de superar os desafios que
surgem na sociedade, por meio da formação contínua, de seus recursos humanos (docentes e in-
vestigadores), para os quais esta se constitui como parte integrante do ato de educar, “destacando
a importância de se pensar a formação numa abordagem que vá além da academia, envolvendo o
desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional da profissão docente” (Nunes, 2001:28).
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Tais fatos requerem que a implementação da formação contínua, na educação superior, te-
nha como foco específico o diálogo entre: “ensino, produção, difusão, fluxo, comportamento
infocomunicacional e acesso”. Essa articulação visa a aprendizagem ao longo da vida e o de-
senvolvimento de competências transversais no uso das TIC, com vista à literacia digital e con-
sequentemente novos tipos de comportamentos infocomunicacionais, capazes de transformar os
espaços de formação existentes, promovendo a produção de novos conhecimentos, a colaboração
entre pares, a valorização e o reconhecimento profissional (Silva, 2006, 141).

Nesse panorama, o comportamento informacional pode ser definido “como o modo de ser
ou de reagir de uma pessoa ou de um grupo numa determinada situação e contexto, impelido
por necessidades induzidas ou espontâneas, no que toca relativamente à produção/ emissão,
recepção, memorização/ guarda, reprodução e difusão de informação” (Silva, 2006: 143).

Entende-se que a relação existente entre informação e comportamento é a base para compre-
endermos o fenômeno infocomunicacional, que tem como elementos norteadores as transforma-
ções culturais, sociais e os avanços tecnológicos na sociedade da informação, tendo influência
direta no comportamento humano e na forma como as relações se efetivam nas organizações.

A necessidade de os profissionais manterem-se atualizados em suas áreas de atuação profissi-
onal faz com que estes busquem desenvolver competências para atuarem em ambientes digitais.
Esta não pode ser entendida apenas como competência informacional, tendo em vista que uma
das características dos ambientes digitais é a atitude e a cultura participativa (Borges & Oliveira,
2011).

A cultura digital participativa propiciada pela interação em larga escala, em diferentes meios
pela internet, demanda dos indivíduos e profissionais novas formas de se informar e se comuni-
car, que envolvam habilidades “técnicas, cognitivas e sociais” (Borges & Oliveira, 2011:291). O
desenvolvimento dessas habilidades propicia não só a aquisição de competências digitais neces-
sárias para atuar nas esferas profissionais e sociais, na sociedade em rede, mas também o saber
lidar com a informação em contextos variados, ao interagir com os recursos digitais, oriundos
das mais variadas fontes de informação.

A Sociedade em rede, pautada no paradigma tecnológico de Manuel Castells e na cultura
de participação de Pierry Levy facilitada pelo uso intensivo da web 2.0, possibilita ao homem
o acesso à informação, por meio da comunicação instantânea. Modificam-se assim as “práticas
infocomunicacionais, moldadas por ambientes que permitem a socialização com conexão ubí-
qua, memória online e partilhável, proporcionando desafios aos investigadores, organizações,
governos e indivíduos” (Silva & Silva, 2012: 3427), alterando a maneira como os profissionais
se relacionam em suas comunidades científicas e sociais.

Destarte, os ambientes digitais exigem dos indivíduos comportamentos próprios, em que o
foco não esteja centrado no acesso, e sim no uso como uma prática cultural emancipatória, ca-
paz de promover a “igualdade social, na medida em que a facilidade de comunicação propicia
a milhões de indivíduos controlar e estreitar suas relações com o mundo” (Borges & Oliveira,
2011:292). Nesse contexto, a Internet potencializa a liberdade de acesso e uso da informação.
Entretanto, a capacidade de acedê-la implica responsabilidades que envolvem questões éticas,
legais e competências transversais, como: técnica, tecnológica, cognitiva, social e cultural (Bor-
ges & Oliveira, 2011:295).
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Estas competências centram-se na “capacidade de usar diferentes mecanismos de buscas,
levando em consideração a amplitude do ambiente de hiperinformação, [o saber] discernir entre
a informação relevante, maliciosa, incorreta e incompleta, e a compreensão das inter-relações
entre fatos, e a organização de informação dispersa para construir sentido” (Borges & Oliveira,
2011:295).

Portanto, percebe-se que ter competências para aceder a ambientes digitais é desafiar-se
a entender que não é suficiente ter acesso, mas sim, que é necessário adquirir novos padrões
de comportamentos informacionais que viabilizem a aquisição de informações com qualidade
e rigor científico na internet que cresce de forma exponencial diariamente, com velocidade e
fluxos de informação incontroláveis.

Para Calvani, Cartelli, Fini, & Ranieri (2008), a literacia digital ou competência digital não é
o resultado de elementos simples de habilidade ou conhecimento instrumental mas, de uma inte-
gração complexa entre os processos cognitivos e dimensões assim como a consciência metodoló-
gica e ética. Tais autores adotam a expressão “competência digital”, para estar em conformidade
com a recomendação Europeia e também porque o termo “competência” é o mais utilizado na
área da educação. Além de inferir que esse conceito tem de ser preservado de qualquer possível
reducionismo.

A competência digital centra-se na capacidade para o pensamento crítico, diferente das exi-
gidas para competências em TI. É a soma de um resultado complexo, que exige a integração de
capacidades, habilidades e conhecimentos, mesclando capacidades e aspectos puramente técni-
cos, intelectual, bem como também competências relacionadas com a responsabilidade éticas
e de cidadania (Calvani, Cartelli, Fini & Ranieri, 2008). Esta permite aos indivíduos se de-
senvolverem na sociedade da informação, por meio da capacidade de exploração de recursos
tecnológicos, em situações flexíveis, como a criação de ambientes on-line personalizados para
atenderem a necessidades profissionais, culturais e sociais. Este movimento é uma caracterís-
tica essencial do sujeito e da sua cultura, com o boom das redes sociais on-line (Cabrera Paz &
Schwartz, 2009).

Essa criação de ambientes on-line direcionados ao desenvolvimento de atividades profis-
sionais específicas propicia a análise de dados e informações, apropriadas à exploração das
potencialidades dos recursos tecnológicos a fim representar e resolver problemas e construir
conhecimento compartilhado e colaborativo. Esses ambientes colaborativos permitem a criação
de redes profissionais com objetivos e públicos direcionados à partilha de conhecimento, o que
potência a visibilidade das comunidades científicas, e o seu reconhecimento profissional.

Essa interação viabiliza a capacidade de gerar novos conhecimentos, com o uso das TIC em
três diferentes níveis: busca de informações, resolução de problemas e conhecimento colabora-
tivo. Este último nível está ligado à capacidade de agir no ciberespaço, e interagir com os outros
de uma forma responsável, levando em consideração os aspectos éticos, cognitivos, legais e de
cidadania (Calvani, Cartelli, Fini, & Ranieri, 2008).

Por conseguinte, entender como utilizar de forma adequada as ferramentas informacionais
em prol de uma participação mais alargada e efetiva em ambientes científicos, educacionais,
sociais e profissionais é garantir na era da informação e da comunicação a visibilidade, cre-
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dibilidade e reconhecimento profissional e científico entre pares, além de novas formas de se
comportar informacionalmente, o que proporcionará educação contínua ao longo da vida.

2. Procedimentos Metodológicos

Para o desenho desta investigação, de acordo com a questão de investigação e os objetivos
delineados, optou-se pelo estudo de caso descritivo-interpretativo de cariz qualitativo e quanti-
tativo como método de pesquisa, tendo em vista que este possibilita o estudo pormenorizado e
detalhado do fenômeno em estudo, ou seja, avaliar a relação existente entre as práticas infoco-
municacioais dos docentes e investigadores dos cursos de Biblioteconomia, Comunicação Social
(Jornalismo, Radio e Tv e Relações Públicas), Pedagogia (Departamento de Educação I e II) e
Serviço Social do Centro de Ciências Sociais (CCSo) e dos cursos de História, Ciências Sociais
(Sociologia e Antropologia), e Filosofia do Centro de Ciências Humanas (CCH) da Universidade
Federal do Maranhão (UFMA), e os seus reflexos para a formação contínua, e a visibilidade do
trabalho acadêmico e científico desenvolvido, bem como permitir uma interação mais alargada
entre pares no cenário científico global.

Reconhece-se nesse contexto, que o “estudo de caso conta com múltiplas fontes de evidên-
cia, [ao] beneficiar-se do desenvolvimento anterior das proposições teóricas para orientar a coleta
e análise de dados”, pois este envolve “as técnicas de coleta de dados e as abordagens específi-
cas à análise de dados” (Yin, 2015:18). Assim sendo, procedeu-se um levantamento sistemático
na Plataforma de Gestão Acadêmica da UFMA/ Módulo SIGAA para identificar o número de
docentes/investigadores existentes nos cursos mencionados, universo deste estudo, bem como
para localizar os seus respetivos emails, para o envio do link referente ao questionário on-line
com questões fechadas e abertas disponibilizado no Google Forms.

A população alvo deste estudo é composta por 228 docentes/ investigadores (Tabela 1) dos
cursos já citados. Nesse sentido, foi elaborado um questionário para resposta on¬-line e dis-
ponibilizado no Google Forms, cuja divulgação esteve a cargo das investigadoras autoras deste
artigo, sendo respondido entre os meses de outubro, novembro e dezembro de 2015. O instru-
mento foi construído e afinado baseado nos objetivos previstos e posteriormente aplicado aos
docentes/investigadores pertencentes ao CCSo e CCH da UFMA.

Tabela 1. Quantitativo de docentes/investigadores
Comunicação Ciências

Social Pedagogia Sociais

(Jornalismo, (Educação Serviço (Antropologia

Cursos Biblioteconomia Rádio e TV) I e II) Social e Sociologia) Filosofia História

21 44 65 24 32 25 17

Total geral: 228
Fonte: SIGAA/UFMA.

A realização deste procedimento nos permitiu uma visão mais alargada do objeto em es-
tudo, bem como a compreensão da multiplicidade das respostas geradas, atendendo aos detalhes
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das características que delas emergiam. Tal fato nos possibilitou obter uma visão holística acerca
das potencialidades da web 2.0, por meio de suas ferramentas infocomunicacionais, como: redes
sociais, software de gestão de referências bibliográficas, sistemas bibliométricos, bibliotecas e
repositório digitais como veículos de comunicação, partilha e interação entre pares, além de me-
canismos de divulgação da produção acadêmica e científica dos docentes/investigadores, popu-
lação alvo deste estudo, com vistas a impulsionar novos comportamentos infocomunicacionais,
indispensáveis as suas atuações em seus ambientes de ensino e pesquisa na contemporaneidade.

3. Resultados

Dos 228 (Tabela 1) inquéritos por questionário aplicados aos docentes/investigadores dos
cursos selecionados do CCSo e CCH, foram obtidas 47 respostas válidas cujos resultados são
descritos nesta seção, salvaguardando a identificação dos respondentes e preservando a autenti-
cidade das respostas coletadas.

Os resultados evidenciam as impressões dos inquiridos no que se refere às suas práticas
infocomunicaionais, relativamente ao uso que fazem das ferramentas tecnológicas, como suporte
às suas atividades de ensino e pesquisa, bem como à formação contínua e a interação entre pares
para fins de reconhecimento e visibilidade do trabalho acadêmico e científico realizado, em
escala nacional e internacional.

A análise dos dados recolhidos para este estudo, no que se refere às questões abertas seram
discutidas em paralelo às questões fechadas apresentadas nas tabelas. As questões fechadas en-
volvem tratamento no editor de planilhas excel, ao nível de estatística descritiva básica, geradas,
a partir do google forms. Estes dados foram agrupados para análise, em conformidade com as
seguintes categorias:

— Perfil dos docentes/investigadores inquiridos (anos/experiência docente, faixa etária, gê-
nero, grau acadêmico, centro e curso da UFMA ao qual pertence e em que leciona e
modalidade de ensino).

— Número de publicações nos últimos dois anos.
— Parcerias estabelecidas em grupos de pesquisa e projetos desenvolvidos nos últimos dois

anos.
— Perfil em Redes sociais on-line/ Frequência e tempo de uso.
— Formação contínua.
— Motivação de uso de ferramentas tecnológicas, para fins de partilha, colaboração e inte-

ração entre pares.
— Principais razões para utilizar as TIC em suas práticas de ensino e pesquisa.
Constata-se na tabela 2, que a maioria dos docentes/investigadores que atuam nos cursos,

universo deste estudo, é do gênero feminino (31/67.4%). Quanto à idade, nível acadêmico e
tempo de serviço, os índices mais altos correspondem a: 41 a 50 anos e 51 a 60 (19/40.4% e
17/36.2%), Doutorado e Mestrado (25/53.2% e 15/31.9%) e 21 a 25 anos de serviço (17/36.2%).
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Tabela 2. Gênero, idade, nível acadêmico e tempo de serviço
Anos/Experiência docente Faixa Etária Género Grau acadêmico

Até 5 anos 2 4.3% Até 30 anos 1 2.1% M 15 32.6% Graduado 0 0%

6 a 10 7 14.9% 31 a 40 6 12.8% F 31 67.4% Especialista 0 0%

11 a 16 3 6.4% 41 a 50 19 40.4% Mestre 15 31.9%

17 a 20 9 19.1% 51 a 60 17 36.2% Doutor 25 53.2%

21 a 25 17 36.2% Mais de 60 4 8.5% Pós-Doutor 7 14.9%

26 a 30 3 6.4%

31 a 35 2 4.3%

Mais de 35 4 8.5%
Fonte: Os autores

Quanto ao curso/centro da UFMA (Tabela 3) em que atuam os docentes/investigadores,
constatou-se que a maioria dos inquiridos do CCSo lecionam nos cursos de Comunicação So-
cial (Jornalismo/Radio e Tv e Relações Públicas) – (13/36.2%), seguido dos cursos de Bi-
blioteconomia (11/30.6%) e Pedagogia (Educação II e II (10/27.7%). Com relação aos do-
centes/investigadores do CCH (Tabela 3), a maioria pertence ao curso de Filosofia (8/38.1%)
e do curso de História (7/33.3%). Quanto a modalidade de ensino, predomina a presencial
(44/93.5%).

Tabela 3. Centro, curso e modalidade de ensino
Centro da UFMA Curso da UFMA Curso da UFMA Modalidade

a que pertence em que leciona (CCSo) em que leciona (CCH) de ensino

CCSo 31 66.6% Boblioteconomia 11 30.6% História 7 33.3% Presencial 44 93.5%

CCH 16 34% Jornalismo 5 13.9% Antropologia 3 14.3% E-Learning 2 4.3%

Rádio e TV 2 5.6% Sociologia 5 23.8% B-Learning 1 2.2%

Relações Públicas 6 16.7% Filosofia 8 38.1%

Pedagogia

(Educação I) 3 8.3% Outros 4 19%

Pedagogia

(Educação II) 7 19.4%

Serviço Social 3 8.3%

Outros 4 11.1%

Fonte: Os autores

Com relação a tabela 4, o número de publicações científicas produzidas nos útimos dois
anos, percebe-se que se somarmos os percentuais referente ao número de publicações desse
período, vamos ter uma média de 1 a 4 publicações individuais em âmbito nacional, perfazendo
um total de 71.8%. Em coautoria nacional temos também uma média de 1 a 4, somando um
total de 59.2%. No que refere a artigos em periódicos estrangeiros individuais e em coautoria,
lamentavelmente constatou-se a inexistência de produção nesse âmbito, com percentuais entre
80.8% e 73.9%, um valor muito expressivo que deve conduzir à reflexão sobre os índices de
internacionalização da comunidade em análise.
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Em relação a livros, capítulos de livros e citações (Tabela 4), respectivamente, tem-se uma
média de 1 a 2 (40.6%;15.6%) 1,2 e 4 (33.3%;11.1%) 2,3 e 4 (16.7%;12.5%;20.8).

Tabela 4. Número de publicações nos últimos dois anos
0 1 2 3 4 5 Mais de 5

Artigos em perió-

dicos nacionais 8 20.5% 9 23.1% 8 20.5% 5 12.8% 6 15.4% 2 5.1% 1 2.6%

Artigos em perió-

dicos estrangeiros 21 80.8% 2 7.7% 0 0% 2 7.7% 1 3.8% 0 0% 0 0%

Artigos em perió-

dicos nacionais

em coautoria 10 37% 5 18.5% 3 11.1% 5 18.5% 3 11.1% 0 0% 1 3.7%

Artigos em perió-

dicos estrangeiros

em coautoria 17 73.9% 2 8.7% 1 4.3% 1 4.3% 1 4.3% 0 0% 1 4.3%

Livro(s) 12 37.5% 13 40.6% 5 15.6% 1 3.1% 1 3.1% 0 0% 0 0%

Capítulos de livros 10 27.8% 12 33.3% 4 11.1% 2 5.6% 4 11.1% 2 5.6% 2 5.6%

Número de

citações 8 33.3% 1 4.2% 4 16.7% 3 12.5% 5 20.8% 1 4.2% 2 8.3%

Fonte: Os autores

Em resposta à questão colocada sobre as parcerias estabelecidas em grupos de pesquisas e
projetos desenvolvidos no período de 2010-2015, a tabela 5 demonstra que estes são predomi-
nantemente nacionais, prevalecendo 1 a 2 parcerias e projetos desenvolvidos, com percentuiais
entre (39.5%; 23.7% e 24.3%). Quanto ao estabelecimento de parcerias para fomação de grupos
de projetos estrangeiros, é totalmente inexistente com percentuais entre 75% e 81%, o que a par
da elevada ausência de publicações de nível internacional deve preocupar e sublinhar a neces-
sidade de estudos que permitam compreender as causas intrínsecas e extrínsecas potenciadoras
desta realidade.

Tabela 5. Parcerias estabelecidas em grupos de pesquisas e projetos desenvolvidos
0 1 2 3 4 5

Número de grupos de pesquisas

nacionais a que pertence 8 21.1% 15 39.5% 9 23.7% 4 10.5% 2 5.3% 0 0%

Número de grupos de pesquisas

estrangeiros a que pertence 15 75% 4 20% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0%

Número de projetos de pesquisas

nacionais desenvolvidos no

período de 2010-2015 7 18.9% 13 34.1% 9 24.3% 4 10.8% 3 8.1% 1 2.7%

Número de projetos de pesquisas

estrangeiros desenvolvidos no

período de 2010-2015 17 81% 3 14.3% 1 4.8% 0 0% 0 0% 0 0%

Fonte: Os autores
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Os dados apresentados na tabela 6, demonstram que os docentes/investigadores inquiridos
possuem perfis em redes sociais, como: Facebook e Academia.edu, com frequência de uso
exporádico, diário e algumas vezes por semana (23.8%; 28.6% , 26.2%; e 14.3%).

Tabela 6. Perfil em Redes sociais on-line/Frequência de uso
Algumas vezes

Nunca Raramente Exporadicamente Uso diariamente por semana

Blogs 11 47.8% 3 13% 6 26.1% 1 4.3% 2 8.7%

Facebook 6 14.3% 3 7.1% 10 23.8% 12 28.6% 11 26.2%

Google Scholar 7 21.2% 5 15.2% 6 18.2% 8 24.2% 7 21.2%

Mendeley 16 76.2% 0 0% 3 14.3% 1 4.8% 1 4.8%

Academia.edu 11 39.3% 4 14.3% 8 28.6% 1 3.6% 4 14.3%

ResearchGate 16 80% 1 5% 2 10% 1 5% 0 0%

Não tenho perfil em

nenhuma Rede Social 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Fonte: Os autores

Quando questionados sobre o tempo que possuem perfil em redes sociais (Tabela 7), 73.2%,
afirmaram ter há mais de dois anos. Dentre as redes sociais mais utlizadas por essa comuni-
dade investigada, tem-se o Facebook e a Acadmia.edu. Evidencia-se assim, o uso de uma rede
social de cunho mais social e uma rede para fins mais acadêmicos e profissionais, ou seja, es-
tabelecimento de parcerias para o desenvolvimeno de projetos e grupos de pesquisas, troca de
conhecimento, informações e divulgação da produção científica. Contudo, evidencia-se o baixo
índice de uso da rede social Academia.edu, que apesar de ser a mais usada da sua natureza,
apenas uma pessoa a usa diariamente e quatro algumas vezes por semana. Isto demonstra cla-
ramente que o uso destes espaços on-line de interação entre investigadores e de disseminação
da investigação realizada é ainda muitíssimo diminuto. Não há, portanto, um habitus de uso
instalado nesta comunidade.

Tabela 7. Perfil em Redes Sociais on-line/Tempo de uso
Menos de 6 meses Há mais de 6 meses Há mais de 1 ano Há mais de 2 anos

Blogs 0 0% 0 0% 2 8.7% 9 39.1%

Facebook 1 2.4% 0 0% 4 9.8% 30 73.2%

Google Scholar 1 3.7% 3 11.1% 3 11.1% 12 44.4%

Mendley 2 10% 0 0% 2 10% 0 0%

Academia.edu 4 16% 0 0% 4 16% 7 28%

ResearchGate 2 10% 1 5% 0 0% 1 5%
Fonte: Os autores

Os inquiridos enfatizaram, nas respostas abertas, que as redes sociais são fundamentais para
a troca de informações, ideias, conhecer pessoas e compartilhamento de saberes e fontes de pes-
quisa; bem como são canais multiplicadores de experiências individuais e em grupo e favorecem
novas formas de sociabilidade e interação educacional. Isso evidencia “uma estrutura implícita
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arquitetada para a participação, bem como uma ética da cooperação e do compartilhamento
. . . conector de nós” (Jorente, 2012:17).

No que se refere à frequência de uso de ferramentas tecnológicas em suas atividades de en-
sino, pesquisa, bem como à comunicação, partilha e interação entres pares, observa-se na tabela
8, que os maiores índices de uso concentram-se na utilização de ferramentas, como: Ferramentas
de comunicação interpessoal e Bibliotecas Digitais/Repositório científico digital (teses, disser-
tações, livros, artigos...). Enquanto que os índices mais baixos centram-se no uso de plataformas
de gestão de aprendizagem e no uso de videoconferências on-line.

Tabela 8. Frequência de uso de ferramentas tecnologicas como suporte à pesquisa,
ao ensino, a comunicação, a interação e a partilha entre pares

0 1 2 3 4 5

Ferramentas de publicação

e partilha de conteúdos 7 15.2% 7 15.2% 12 26.1% 7 15.2% 6 13% 7 15.2%

Ferramentas colaborativas 10 22.7% 8 18.2% 8 18.2% 6 13.6% 8 18.2% 4 9.1%

Redes sociais académicas 8 17.8% 6 13.3% 8 13.3% 7 15.6% 8 17.8% 8 17.8%

Ferramentas de comunica-

ção interpessoal 3 6.8% 5 11.4% 1 11.4% 7 15.9% 13 29.5% 15 34.1%

Ferramentas de agregação

de conteúdos 9 21.4% 7 16.7% 6 16.7% 5 11.9% 10 23.8% 5 11.9%

Bibliotecas digitais/Repo-

sitório cientifico digital

(teses,dissertações,

livros, artigos...) 4 8.5% 2 4.3% 4 4.3% 13 27.7% 15 31.9% 9 19.1%

Plataformas de gestão

de aprendizagem

(Moodle/LMS...) 12 28.6% 8 19% 3 19% 8 19% 4 9.5% 7 16.7%

Canais de partilha de vídeo 5 11.9% 8 19% 8 19% 9 21.4% 9 21.4% 3 7.1%

Canais de partilha

de imagem 7 17.5% 8 20% 7 20% 8 20% 8 20% 2 5%

Uso de videoconferências

on-line 10 23.8% 9 21.4% 11 21.4% 7 16.7% 2 4.8% 3 7.1%

Fonte: Os autores

É de salientar que os inquiridos quando questionados em respostas abertas sobre os contribu-
tos das ferramentas tecnológicas em suas atividades de ensino e pesquisa, enfatizaram que estas
ampliam o acesso à informação, otimizam o fluxo e a permuta da produção científica entre pa-
res, potenciando a disseminação e divulgação dos resultados das pesquisas. Além de dinamizar
os espaços de salas de aulas e possibilitar a diversificação das metodologias a serem adotadas,
por meio de Plataformas de Gestão de Aprendizagem, como o próprio SIGAA da UFMA. Há,
portanto, alguma dissonância entre o discurso sobre o potencial das TIC e o seu uso efetivo,
que é uma dissonância verificada em estudo anterior sobre a comunidade científica portuguesa
(Oliveira, 2004).
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Evidencia-se que a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) institucionalizou, por meio
da Resolução n. 1.175/CONSEPE, de 21 de julho de 2014, que aprova as Normas Regulamen-
tadoras dos Cursos de Graduação dessa instiuição, conforme o Título I, Art. 2, para os cursos
de graduação licenciatura e bacharelado, e no Capítulo II, dos componentes curriculares, na Se-
ção I, das disciplinas, Art. 80, § 3º, estabelece que – “é permitido ministrar até 20% (vinte por
cento) da carga horária de uma disciplina por intermédio de modalidades de educação a distância
semipresencial, desde que previsto no projeto pedagógico do curso”. Nesta categoria de ativi-
dades, referente aos meios utilizados pelos inquiridos para atualização profissional nos últimos
dois anos, constata-se na tabela 9, que estes realizam de 1 a 5 cursos de curta duração (63%),
participam de 1 a 5 eventos científicos nacionais (64.4%) e estrangeiros (59.1%).

Quanto aos cursos realizados para atualização profissional (Tabelas 9 e 10), a maioria são na
modalidade presencial (68.2%), todos direcionados às suas áreas de atuação profissional (75%).
Isso demonstra o compromisso profissional e a consciência de que na contemporaneidade, um
dos requisitos fundamentais para uma atuação competente em ambientes de ensino e pesquisa,
em especial na educação superior, é a educação ao longo da vida. Corroborando com Nóvoa
(2002:37), “ficam assim esboçados os contornos de uma nova profissionalidade docente, que
concede aos professores um novo papel na tripla dimensão pedagógica, científica e institucio-
nal.”

Tabela 9. Formação contínua/cursos realizados e participação em eventos
01-05 06-10 Nenhum

Número de cursos realizados de curta
duração nos últimos 2 anos 29 63% 4 8.7% 13 28.3%
Número de participações, com publica-
ções em eventos científicos nacionais 28 64.4% 12 26.7% 4 8.9%
Número de participações, com publica-
ções em eventos científicos estrangeiros 26 59.1% 0 0% 18 40.9%
Número de cursos realizados na moda-
lidade presencial nos últimos 2 anos 30 68.2% 1 2.3% 13 29.5%
Número de cursos realizados na moda-
lidade a distância nos últimos 2 anos 12 30.8% 1 2.6% 26 66.7%

Fonte: Os autores

Tabela 10. Formação contínua/área de realização dos cursos
Em sua área de atuação profissional Em áreas afins
28 75.7% 9 24.3%

Fonte: Os autores

Referente às categorias relativas às motivações, e as principais razões para utilizar as TIC,
para fins de partilha, colaboração e interação entre pares, bem como em suas práticas de ensino
e pesquisa, a maioria dos inquiridos utilizam as ferramentas tecnológicas para: disponibiliza on-
line a sua produção científica (77,3%), inovar as práticas educativas (76.1%), de comunicação e
de pesquisa (54.5%), responder on-line as questões colocadas por outros docentes/investigadores
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(47.8%); ter visibilidade e reconhecimento como docente/investigador entre pares da sua área
de atuação e áreas afins e, por último fazer uso dessas ferramentas on-line para coordenação
de projetos e pesquisa em Foruns de debate (43.2%). Isso demonstra a maturidade intelectual
dos inquiridos e o “reconhecimento das mudanças nos fatores tecnológicos como criadores de
inovação, de mudanças intensas, de hiperatividade e de hiperconectividade” (Jorente, 2012:12).

Tabela 11. Motivação para uso de ferramentas tecnológicas
para fins de partilha, colaboração e interação entre pares

Faz uso de ferramentas on-line

Disponibiliza on-line a Responde on-line as questões para coordenação de projetos

sua produção científica colocadas por outros decentes/investigadores de pesquisa em Fóruns de debate

34 77.3% 24 54.5% 19 43.2%
Fonte: Os autores

Tabela 12. Principais razões para utilizar as Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC), em suas práticas de ensino e pesquisa

Desenvolver competências Inovar as práticas Corresponder às Ter visibilidade e

intercomunicacionais educativas, de solicitações reconhecimento enquanto

especificas do comunicação e Específicas da docente/investigador entre pares

dominio das TIC de pesquisa sua instituição da sua área de atuação e áreas afins

19 41.3% 35 76.1% 18 39.1% 22 47.8%
Fonte: Os autores

Com relação aos dados apresentados nas tabelas 11 e 12, verifica-se que as boas práticas
dos inquiridos, no que se refere a diversidade do uso das TIC, em suas atividades profissionais
voltadas às inovações metogológicas em suas práticas pedagógicas desenvolvidas, “modificam
aspectos fundamentais da informação e da comunicação quando interferem na qualificação do
tempo e do espaço no processo de emissão, de fluxo dos estoques e de recepção de informação”
(Jorente, 2012: 11-12).

4. Conclusões

O presente estudo procurou responder aos objetivos traçados, em conformidade com as cate-
gorias estabelecidas nesta investigação, com vistas a avaliar os usos e percepções que os docen-
tes/investigadores dos cursos de Biblioteconomia, Comunicação Social (Jornalismo, Relações
Públicas e Rádio e TV), Pedagogia e Serviço Social do CCSo e dos cursos de Filosofia, História e
Ciências Sociais (Sociologia e Antropologia) do CCH da UFMA, fazem das ferramentas infoco-
municacionais, bem como suas estratégias para dar visibilidade ao trabalho acadêmico/científico
desenvolvido e os seus reflexos na formação contínua.

Os resultados demonstram que os inquiridos apresentam comportamentos informacionais
diferenciados, no que refere aos usos que fazem das ferramentas infocomunicacionais, pois os
mesmos possuem perfis em redes sociais, predominantemente no Facebook e Academia.edu,
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em média há mais de dois anos. No entanto, percebe-se que o uso realizado da Academia.edu é
significativamente menos expressivo que o uso realizado do Facebook.

Os respondentes afirmam que a web 2.0 e as redes sociais na contemporaneidade são funda-
mentais como fontes de pesquisa, troca de informações e ideias, compartilhamento de saberes
entre docentes/investigadores e docentes/investigadores/discentes, além de alargar o acesso à in-
formação, otimizar o fluxo da produção científica entre pares, possibilitar o estabelecimento de
grupos de pesquisa, contribuindo para agilizar a divulgação dos resultados das pesquisas. Ape-
sar desta perspetiva as redes sociais on-line acadêmicas ainda não foram incorporadas de modo
massivo nem ao menos a sua utilização é intensa.

No que concerne aos meios utilizados para formação contínua nos últimos dois anos, como:
cursos de curta duração, participação em eventos científicos com publicações a nível nacional e
estrangeiro, a maioria dos inquiridos afirmaram terem participados entre 1 a 5 cursos/eventos, em
suas áreas de atuação. Neste contexto, tem-se uma mais-valia nesse ponto quanto à participação
em eventos científicos que diferencia das publicações e dos meios utilizados para realização dos
cursos que prevaleceram nacionais. No entanto, quanto aos eventos, segundo os dados colhidos
apontam uma participação significativa dos inquiridos em eventos científicos estrangeiros.

Relativamente às motivações e às principais razões dos inquiridos para o uso do TIC, em
suas práticas de ensino e pesquisa e à partilha, interação e colaboração entre pares, a maioria dos
inquiridos destacaram os seguintes pontos: disponibilização da produção científica on-line, dar
respostas on-line às questões colocadas por docentes/investigadores, usar as ferramentas on-line
para coordenação de projetos e pesquisa em fóruns de debate, desenvolver competências info-
comunicacionais específicas do domínio das TIC, inovar as práticas educativas, de comunicação
e de pesquisa, e ter visibilidade e reconhecimento como docente/investigador entre pares da sua
área de atuação e áreas afins.

As TIC, em especial a web 2.0 e as redes sociais, dentre outras são uma mais-valia para o
reconhecimento, divulgação e visibilidade das atividades acadêmicas e científicas desenvolvidas
pelos docentes/investigadores inquiridos, população alvo deste estudo, pois estes afirmam que
estas na contemporaneidade promovem a socialização de conhecimentos e informações, além de
propiciarem subsídios para atualização profissional e transmissão de conhecimentos em tempo
real, agregando valor universal ao processo de comunicação.

Na globalidade, pode-se inferir que as ferramentas tecnológicas possibilitam inovações me-
todológicas, no ato de ensinar e pesquisar, propiciando a ligação entre os investigadores, per-
mitindo transformar as práticas de colaboração e cooperação gerando visibilidade do trabalho
acadêmico e científico desenvolvido, o que potencia o aumento do capital social destes indiví-
duos e cria valor no seio das comunidades científicas investigadas. Além de estimular a parceria
entre instituições de estudo e grupos de pesquisa, acarretando avanços para a ciência e desenvol-
vimento da UFMA, Instituição de Ensino Superior (IES), universo deste estudo.
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Resumo

Este artigo apresenta uma proposta de investigação que tem por objetivo compreender
as ações desenvolvidas por bibliotecas universitárias considerando a implementação
e uso de produtos de apoio e discutir suas contribuições para a entrada, permanên-
cia e conclusão dos percursos formativos dos estudantes com necessidades especiais,
no contexto das universidades brasileiras e portuguesas. Farão parte deste estudo:
os diretores/coordenadores das bibliotecas, os diretores/coordenadores dos núcleos
de acessibilidade ou gabinete pedagógicos, os bibliotecários e os utilizadores (estu-
dantes com necessidades educativas especiais). Acreditamos que este estudo poderá
apresentar um importante contributo para aprofundar o conhecimento na área das
“bibliotecas universitárias inclusivas”, entendidas como instituições que não estão
apenas estruturadas com todos os recursos tecnológicos e soluções de acessibilidade,
mas que desenvolvem e promovem ações e projetos inclusivos.
Palavras-chave: acessibilidade; necessidades educativas especiais; biblioteca inclu-
siva; biblioteca universitária; produtos de apoio.

1. Introdução

A sociedade contemporânea aponta desafios às comunidades, aos ambientes educacionais e
às bibliotecas, que, por força do atual cenário, têm vindo a evoluir no sentido de criar estratégias
que permitam o acesso das pessoas com necessidades especiais às Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC). Tais estratégias poderão favorecer: a eliminação de barreiras arquitetó-
nicas; a comunicação; o acesso físico a espaços que permitam a sua socialização; a disponibi-
lização de programas adequados; e a apresentação da informação em formatos alternativos que
permitam a leitura e a escrita, viabilizando o seu acesso à educação.
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As atuais tecnologias digitais economizam e dinamizam o tempo dos utilizadores, particu-
larmente daqueles que necessitam de informações para suprir as necessidades informacionais
específicas. No entanto, o que para alguns são apenas mecanismos de facilitação, para outros,
como aqueles que apresentam algum tipo de limitação, os recursos tecnológicos, em especial as
soluções de acessibilidade e os produtos de apoio direcionados para a educação, podem ser con-
siderados como o único meio de estabelecer contato com a sociedade do conhecimento (Silva &
Barbosa, 2011; Poty et al, 2012).

As universidades desempenham um papel primordial na aquisição e desenvolvimento do co-
nhecimento científico, sendo a biblioteca universitária vista como a mediadora e a responsável
por disponibilizar o conhecimento produzido pela instituição de ensino superior aos seus uti-
lizadores. Para tal, é necessário que a mesma tenha uma infraestrutura mínima, com recursos
humanos preparados, equipamentos e suportes informacionais adequados (produtos de apoio)
que forneçam aos estudantes com necessidades especiais (ENE) a possibilidade de ter acesso
à informação. É neste contexto que entendemos fundamental que a biblioteca universitária de-
senvolva ações e projetos de implementação e uso de soluções de acessibilidade e de produtos
de apoio/produtos de apoio, visando contribuir para a entrada, permanência e conclusão dos
percursos formativos dos ENE.

Foi neste contexto que se desenhou a nossa proposta de investigação que descreveremos
aqui, enquadrada no Programa Doutoral em Multimédia em Educação, que apresentará con-
tributos para às áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação, no Brasil e Portugal, no
que concerne a potencializar mecanismos no intuito de contribuir para a afirmação e divulgação
de práticas brasileiras e portuguesas de bibliotecas universitárias quanto ao uso de soluções de
acessibilidade e produtos de apoio.

3. Questões de investigação, finalidades e objetivos (Gerais e Especí-
ficos)

A temática em estudo decorre do atual desconhecimento dos cenários brasileiros e portu-
gueses neste campo, pelo que esta proposta de pesquisa analisará as experiências das bibliotecas
universitárias públicas brasileiras e portuguesas quanto (i) à adoção e uso de soluções de aces-
sibilidade e produtos de apoio e quanto (ii) à influência dessas ações em relação à entrada,
permanência e conclusão dos percursos acadêmicos dos estudantes universitários com necessi-
dade especiais nas instituições de ensino superior (IES), procurando compreender os reflexos
que essas práticas têm causado na aprendizagem e na formação acadêmica desses indivíduos.

Dessa forma, a questão de investigação consiste em saber: Quais os contributos dos projetos
de acessibilidade das bibliotecas universitárias na entrada, permanência e conclusão dos per-
cursos acadêmicos dos estudantes universitários com necessidades especiais das universidades
brasileiras e portuguesas?

Nesta questão pretende-se compreender as experiências das bibliotecas universitárias públi-
cas brasileiras e portuguesas, quanto à adoção e uso de acessibilidade e produtos de apoio e
tentaremos discutir os reflexos que essas práticas têm causado na aprendizagem e na formação
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dos estudantes universitários com necessidades especiais. Tentaremos também verificar se tais
ações e projetos estão contribuindo para a satisfação ou não das necessidades informacionais
desses estudantes.

Dentro deste contexto, esta investigação tem como objetivo geral (i) compreender os con-
tributos das bibliotecas universitárias públicas brasileiras e portuguesas quanto à implantação e
uso de produtos de apoio e discutir o seu contributo para a entrada, permanência e conclusão dos
percursos formativos dos estudantes com necessidades especiais.

No sentido de atingir esse objetivo, prevê-se (ii) diagnosticar as experiências e casos (pro-
gramas e projetos) de uso de produtos de apoio e de soluções acessíveis por bibliotecas univer-
sitárias públicas; (iii) identificar os recursos (tecnologias) e as estratégias utilizadas em cada ex-
periência de uso de produtos de apoio e soluções acessíveis desenvolvidas por essas bibliotecas
universitárias públicas para o atendimento e acompanhamento dos estudantes com necessida-
des especiais; (iv) observar e compreender os impactos dessas experiências na vida acadêmica
desses estudantes; e (v) identificar e verificar se essas experiências atendem às necessidades
informacionais desses estudantes.

4. Inclusão de pessoas com necessidades especiais

A inclusão de pessoas com necessidades especiais é uma temática que vem sendo discutida
no contexto da atual Sociedade da Informação e do Conhecimento, particularmente no que diz
respeito à sua relação com os processos de ensino e aprendizagem nos ambientes educativos.
Este é um aspecto particularmente relevante no contexto de instituições de ensino superior, já
que as suas práticas e políticas socio educacionais visam o exercício pleno da cidadania de
estudantes que possuem algum tipo de necessidade especial (Gomes, 2011; Fialho & Silva,
2012).

A inclusão de pessoas com necessidades especiais em ambientes sociais e educacionais de-
pende do reconhecimento e aceitação da sociedade. Importa, pois, investigar práticas, projetos
e outras iniciativas, na tentativa de amenizar o distanciamento existente e a segregação sofrida
pelas pessoas com necessidades especiais, bem como favorecer a concretização dos direitos e do
exercício de sua cidadania.

De acordo com o “Modelo social” importa observar o contexto das necessidades especiais
numa perspectiva mais abrangente, no sentido de ultrapassar o modelo médico de deficiência
que reconhece a lesão, a doença ou a limitação física que a pessoa possui como a causa primeira
da desigualdade social, e das desvantagens vivenciadas pela mesma e que ignora o papel das
estruturas sociais como opressoras e marginalizadoras da pessoa com deficiência (Instituto Na-
cional para a Reabilitação, 2015; Bampi et al, 2010). Para o “Modelo social”, a causa de todos
os problemas da pessoa com necessidades especiais está na estrutura social e não na pessoa, ou
seja,

[...] a deficiência não deve ser entendida como um problema individual, mas uma
questão da vida em sociedade, o que transfere a responsabilidade pelas desvantagens
das limitações corporais do indivíduo, para a incapacidade da sociedade, em prever
e se ajustar à diversidade (Bampi et al, 2010, Não paginado).
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É neste contexto que se sublinha a importância de valorizar a compreensão da deficiência
pela sociedade e tratar de forma igual, sem distinção, a pessoa com necessidade especial, com
direitos e deveres, ou seja, como um cidadão.

De acordo com os dados da Organização das Nações Unidas de 2011, cerca de 10% da
população mundial, aproximadamente 650 milhões de pessoas, possuem algum tipo de limitação
e em torno de 80% dessas pessoas vivem em países em desenvolvimento. O Censo Demográfico
realizado no Brasil em 2010 revelou que, no Brasil, quase da população (23,9%) tinha algum
tipo de deficiência, o que significa cerca de 45,6 milhões de pessoas (Brasil, 2012). São números
que vem aumentando gradativamente, devendo as universidades, como instituições sociais, estar
preparadas para contribuir com o processo de inclusão dessas pessoas na sociedade.

Conforme afirmam Fonseca et al (2012) nos últimos anos tem aumentado o número de acesso
de pessoas com necessidades especiais no ensino superior, fato que se deve a vários fatores “[...]
como o acesso a equipamentos e aparelhos especiais, acesso ao transporte coletivo e maior co-
nhecimento dos direitos da pessoa com necessidades especiais”. Partindo do pressuposto de que
todos têm direito a acesso ao ensino superior, importa dar condições para que as pessoas, prin-
cipalmente aquelas que possuem algum tipo de limitação, permanente ou temporária, entrem
e permaneçam na universidade. Esta deve desenvolver projetos de acessibilidade e promover
ações inclusivas, procurando respeitar as diferenças e promovendo propostas inovadoras espe-
cificamente orientadas para a concretização da inclusão. Às pessoas com necessidades espe-
ciais, torna-se necessário oferecer as mesmas oportunidades de participação e inclusão social,
mediante suas necessidades e condições, sem distinção, contribuindo, dessa forma, para a sua
formação cognitiva e social.

Reforçando que a acessibilidade consiste num processo dinâmico, ousado, associado não
apenas ao desenvolvimento tecnológico, mas, principalmente, reflexo do desenvolvimento da
sociedade, a universidade e a biblioteca devem procurar formas de garantir que as pessoas com
necessidades especiais tenham o direito a uma formação educacional de nível superior (Coutinho
& Silva, 2012; Fialho & Silva, 2012; Gueireiro et al, 2015). Estas instituições devem ainda
garantir a estes estudantes o direito à produção e disseminação do conhecimento, de forma ativa
e com qualidade, em todos os demais setores da sociedade.

Neste cenário, a inclusão deve ser suscitada e efetivada por meio de ações a serem pensadas
pelos bibliotecários, desde o momento da seleção de materiais informacionais, até o serviço de
referência, em forma de programas e projetos, que promovam o acesso, a permanência, assim
como a participação desses estudantes no contexto das bibliotecas. A biblioteca inclusiva tem
que desenvolver ações para assistir aos estudantes que apresentam algum tipo de limitação, ou
seja, a instituição social (biblioteca) tem que se adequar a realidade do seu usuário (pessoa
com necessidades especiais), conforme já ressaltado por Bampi et al (2010) ao contextualizar o
“Modelo social”.

Autores como Sassaki (2005), Pinder (2005), Glat et al (2007), Koulikourdi (2008), Kwak
& Bae (2009), Martins & Martins (2011), Fialho & Silva (2012) entre outros, reforçam a impor-
tância de contribuir para a inclusão das pessoas com necessidades especiais no contexto educa-
cional, em especial no ensino superior, buscando garantir a sua aprendizagem e o senso crítico
destes estudantes, bem como favorecendo o exercício de sua cidadania.Complementando, são
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vários os autores – (Silva & Barbosa, 2011), (Fialho & Silva, 2012), (Poty et al, 2012), (Maz-
zoni et al, 2001) que contextualizam que as bibliotecas universitárias pertencem a este espaço
universitário e, dessa forma, não podem se apresentar como um local de exclusão social, devendo
representar um espaço de interação, integração e convivência, permitindo a todos os intervenien-
tes condições de terem acesso à informação, independente de qualquer tipo de deficiência e/ou
limitação física e/ou mental e/ou mobilidade reduzida. Esta pode ser considerada como um dos
principais elos existentes entre a universidade e os seus estudantes.

Neste contexto, o processo de adoção de soluções de acessibilidade e produtos de apoio
pelas bibliotecas universitárias pode permitir mudanças de paradigmas e novas possibilidades
pedagógicas, ocasionando impactos relevantes em todos os participantes do processo de ensino,
pesquisa e extensão universitária. As bibliotecas poderão assumir-se, desta forma, como os
principais motores de uma estratégia para sensibilizar toda a comunidade universitária para a
causa das pessoas com necessidades especiais.

5. Biblioteca Universitária e o Uso de Produtos de apoio: uma ques-
tão de inclusão

A luta constante pela eliminação de barreiras arquitetónicas, disponibilização de comuni-
cação, acesso físico, programas e ações adequadas, equipamentos, conteúdos e informações em
formatos alternativos fazem parte da realidade das pessoas com necessidades especiais, indepen-
dentemente da nação a qual pertençam. Essas pessoas estão trazendo para dentro das bibliotecas
novas inquietações na forma de ideais de inclusão (Pinder, 2005; Koulikourdi, 2008; Kwak &
Bae, 2009; Martins & Martins, 2011; Fialho & Silva, 2012; Khailova, 2014; Seale et al, 2015).

Quanto aos recursos tecnológicos, estes agilizam e dinamizam o tempo a ser gasto para
se ter acesso à informação. Para as pessoas com necessidades especiais, as produtos de apoio
direcionadas para a educação são, muitas vezes, os únicos meios que essas pessoas têm para
estabelecer contato com a sociedade, de forma digna e compreensível.

As universidades têm um papel primordial no processo de aquisição e produção do conheci-
mento científico. Consequentemente, a biblioteca universitária, como mediadora e transmissora
de conhecimento para a comunidade universitária, deve estar atenta e atuante quanto à inclu-
são de pessoas com necessidades especiais, incorporando na sua infraestrutura equipamentos
e suportes informacionais (Coutinho & Silva, 2012). Deverá, portanto, dispor de produtos de
apoio/produtos de apoio, assim como de recursos humanos preparados que permitam às pes-
soas com necessidades especiais a possibilidade de entrar, permanecer e concluir o seu percurso
estudantil, e, especialmente, a possibilidade de acessar e produzir a informação que precisam.

Targino (2010:40) contextualiza que as bibliotecas são instituições sociais, portanto sujeitas
a todo e qualquer processo de transmutação que passa a sociedade. Seja de qual tipo forem
(escolar, universitária, especializada, etc.), devem "maximizar a utilidade social dos registros
gráficos ou eletrônicos, mantendo viva a identidade e a memória da cultura nacional e local,
ou seja, a biblioteca não está à margem da sociedade.” Neste contexto, a biblioteca sofre as
mudanças que afetam a sociedade como um todo, no âmbito cultural, econômico e social.
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Na história da biblioteca, na década de 1960, os administradores estavam preocupados com
o acúmulo do arquivo, pois o paradigma da unidade de informação, naquele momento, estava
centrado na produção bibliográfica. A biblioteca tinha o status de depositária de toda a pro-
dução intelectual da época. Já na década de 1970, com a explosão na informação, evolução e
prolificação no uso das TIC, as bibliotecas não podiam mais centrar-se no acúmulo de materi-
ais informacionais, pois a velocidade da informação levou a mudança de paradigmas, que antes
eram centrados no arquivo, passando agora para o acesso (Targino, 2010).

Na década de 1990, Valentim (1995) fez uma abordagem sobre as mudanças de paradigmas
que a Biblioteconomia e Ciência da Informação estavam passando no início do século XXI;
ressaltou que havia resistência a tais mudanças, ainda que as mesmas fossem necessárias, pois
faziam parte da evolução das diversas áreas do conhecimento.

Para Melo et al (2014:73) essas mudanças podem ser observadas até hoje, como se sistema-
tiza na figura 1:

Figura 1. Mudança de paradigma na Biblioteconomia/Ciência da Informação

Fonte: Valentim (1995 apud Melo; Marques; Pinho, 2014, p. 73).

Melo et al (2014) sublinham, portanto, que existem mudanças que persistem até os dias atu-
ais, destacando-se a relação entre o bibliotecário e o utilizador, onde este, necessariamente, não
tem que estar presente na biblioteca, ainda que possa e deva estar disponível, independentemente
do local em que este esteja.

Nesse período, não era discutida a questão da inclusão de utilizadores com necessidades es-
peciais nas bibliotecas; no entanto, na figura 1 percebe-se muito bem que todos os itens do novo
modelo de biblioteca podem ser aplicados no processo de inclusão (enfoque na informação,
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organização dinâmica, trabalho desenvolvido em projetos, auto gestão, relacionamento coope-
rativo, motivação de equipas, ações inovadoras, utilização de multimédia, entre outros).

É na sequência deste cenário conjuntural evolutivo que, no contexto deste estudo, enten-
demos a biblioteca como um espaço que não proíbe ou limita, mas que assegura o acesso e
participação a qualquer pessoa, pelo que adotamos a denominação de “biblioteca inclusiva”,
enquanto “[...] espaço democrático, um espaço de inclusão, um ambiente de aprendizagem que
tem a função prioritária na sociedade da informação, cuja premissa fundamental é a inclusão pela
informação. [...] Onde o papel do bibliotecário é o de mediador entre a leitura, a informação e o
leitor [...]” (Estabel et al., 2005: Não paginado).

Para Fialho & Silva (2012:158), [...] algumas bibliotecas são acessíveis e outras são ape-
nas adaptadas; o ideal é que as bibliotecas possam oferecer uma boa acessibilidade e contar,
também, com uma boa adaptação”.

É importante fazer diferença entre biblioteca acessível e biblioteca adaptada. Biblioteca
adaptada é aquela que segue as regras do desenho acessível, com rampas, banheiros adapta-
dos, sinaleiras Braille, entre outras. A biblioteca acessível é a que disponibiliza a informação
em qualquer suporte e provê acesso a todas as pessoas que dela necessitam, ou seja, segue os
princípios do desenho universal (Fialho & Silva, 2012:158).

Neste contexto, Fialho & Silva (2012) continuam afirmando que biblioteca deve ser acessível
e adaptável, devendo a estrutura do entorno da biblioteca, ter também acessibilidade urbana. A
acessibilidade urbana compreende o transporte público, a urbanização circundante da biblioteca
e o número suficiente de vagas de estacionamento, com as seguintes características: sinalização
horizontal e vertical com o símbolo internacional de acesso; localização mais próxima possível
da entrada principal com o necessário rebaixamento de guia e sinalização tátil; e faixa adicional
à vaga para circulação de cadeira de rodas.

A biblioteca inclusiva, “[...] deverá promover acesso à informação a todos os utilizadores,
independente de cor, raça, classe social e possíveis limitações. Além de desenvolver atividades
de integração entre a sociedade e a biblioteca” (Oliveira et al, 2013: Não paginado). Porém, a
biblioteca inclusiva não é apenas um ambiente destinado aos utilizadores com necessidades es-
peciais, não sendo um espaço exclusivo das pessoas com necessidades especiais, devendo antes
atender toda a população de forma igualitária, permitindo que todos os seus utilizadores possam
acessar e utilizar os serviços e produtos disponíveis (Nascimento, 2011; Gonzalez, 2013). Dessa
forma, ao se pensar na construção de biblioteca é necessário ter cuidado com vários detalhes,
desde a construção do seu espaço físico a criação e execução de seus serviços, equipamentos e
atendimento (Mazzoni et al., 2001; Nicolleti, 2010).

Para a Lei Brasileira nº 13.146, de 6 de julho de 2015, a inclusão social ocorre quando
a sociedade assegura e promove, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais para a pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
Para tanto, a sociedade deve se preparar e se adequar para receber a pessoa com deficiência em
todas as áreas do processo social (educação, saúde, trabalho, assistência social, acessibilidade,
lazer, desporto e cultura) (Brasil, 2015).

O bibliotecário, neste contexto de processo de inclusão, não pode deixar de participar das
decisões e de atuar no espaço de suas bibliotecas. Dessa forma, torna-se fundamental que o
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mesmo tome consciência de que a ideia de inclusão serve para reforçar o sentido de compar-
tilhamento de informação e que conheça a utilidade das produtos de apoio. As mudanças que
a sociedade vem passando, em consequência do movimento de inclusão, e os muitos eventos e
iniciativas legislativas nacionais e internacionais neste campo não passam desapercebidos aos
bibliotecários. Mesmo assim, há ainda um longo caminho a percorrer neste processo de sensi-
bilização, tal como expõe o tratado de Marrakesh, celebrado em 2013, em Marrocos. Trata-se
um tratado que tem impactado mudanças na sociedade, e, consequentemente, nas ideologias da
biblioteca e que destaca a importância de favorecer a pessoa com necessidades especiais visual
quanto ao acesso a textos ou materiais bibliográfico, nomeadamente no que respeita a liberdade
de expressão, incluindo a liberdade de procurar, receber e transmitir informações e ideias [...]
através de todas as formas de comunicação da sua escolha, e seu gozo do direito à educação, bem
como a oportunidade de realizar pesquisas, enfatizando a importância da proteção aos direitos
autorais como um incentivo e recompensa para criações literárias e artísticas e para aumentar as
oportunidades para todos [...] (World Intellectual Property Organisation, 2013:2).

Para as bibliotecas, o tratado de Marrakesh, ao mesmo tempo que favorece as pessoas com
necessidades especiais, causa discussões quanto a questão dos direitos autorais já que enfatiza
a necessidade de desenvolver licenças especiais para a veiculação de obras em formato braille,
digital, dentre outros (Lazzarin, 2014).

No caso particular do Brasil têm-se, gradativamente, estabelecido normas, regulamentos
e definições na perspectiva inclusiva. Cabe destacar a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro
de 2003, que condiciona o processo de credenciamentos de instituições de ensino superior e
o reconhecimento de seus cursos, pelo Ministério de Educação (MEC), à existência de infra-
estrutura adequada, com equipamentos e serviços disponíveis aos estudantes com necessidades
especiais. Para por em prática esta Portaria, a instituição de ensino superior deve seguir os
requisitos da NBR9050/2015: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que contempla as regras para
adaptações de edifícios e mobiliário destinados para as pessoas com limitações (Associação
Brasileira de Normas Técnicas, 2015).

Outra iniciativa brasileira que importa ressaltar é o Programa INCLUIR, do Ministério da
Educação, Secretaria de Educação Superior e da Secretaria de Educação Especial que objetiva
“implementar política de acessibilidade plena de pessoas portadores de necessidades especiais”
(Brasil, 2009:1). Com este programa o Governo Federal brasileiro institucionalizou a acessibili-
dade na educação superior, na tentativa de eliminar barreiras físicas, pedagógicas e de comuni-
cações e a efetivação de política de acessibilidade universal, onde a proposta maior é a criação,
reestruturação e consolidação de Núcleos de Acessibilidade nas instituições de ensino federais
brasileiras.

Os Núcleos de Acessibilidade consistem em “espaços físicos constituídos por profissionais
responsáveis pela organização de ações, articulações entre os diferentes órgãos e departamentos
da universidade para implementação da política de acessibilidade e efetivação das relações de
ensino, pesquisa e extensão” na universidade (Brasil, 2009:2).
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Em Portugal, diferente do Brasil, não existe uma legislação específica que regulamente a
inclusão de estudantes com necessidades especiais no ensino superior, cabendo a cada instituição
de ensino superior estruturar sua regulamentação interna.

Neste contexto, importa mencionar a criação do Grupo de Trabalho para o Apoio a Estudan-
tes com Deficiência no Ensino Superior (GTAEDES), que teve inicio em 1998, na Universidade
do Minho, constituído pelo Grupo de Trabalho da Comissão de Leitura para deficientes visuais,
no âmbito do ensino superior (Martins & Martins, 2011).

Atualmente, trata-se de uma parceria entre instituições de ensino superior público com ser-
viços de apoio a estudantes com deficiência, compreendendo: Universidade dos Açores, Uni-
versidade de Aveiro/ Gabinete de Apoio Pedagógico, Universidade de Coimbra/ Apoio Técnico-
Pedagógico a Estudantes Deficientes, Universidade de Évora / Núcleo de Apoio ao Estudante,
Universidade de Lisboa/ Reitoria, Universidade do Minho/ Gabinete de Apoio ao Estudante
com Deficiência, Universidade do Porto/ Serviço de Apoio ao Estudante com Deficiência, Uni-
versidade Técnica de Lisboa/ Serviços de Acção Social, Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro/ Centro de Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade, Faculdade de Letras da Universi-
dade de Lisboa/ Serviço de Apoio ao Aluno, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa/
Gabinete de Apoio Psicopedagógico e o Instituto Politécnico de Leiria/ Serviço de Apoio ao
Estudante (Ugtaedes, 2015).

Este Grupo de trabalho conta ainda com a colaboração de entidades como a Direcção Geral
de Ensino Superior, Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) e o Instituto Nacional
para a Reabilitação. O GTAEDES objetiva: “proporcionar um serviço de melhor qualidade a
estudantes com deficiências; e promover a aproximação inter-serviços que apoiam estudantes
com deficiências, por forma a facilitar a troca de experiências, o desenvolvimento de iniciativas
conjuntas e a racionalização de recursos” (Ugtaedes, 2015:1).

Conforme o exposto, podemos observar que, no Brasil e Portugal, as bibliotecas universitá-
rias estão se adequando ao paradigma da inclusão que, dependendo da nação, tem apresentado
um progresso mais lento ou mais rápido.

6. Metodologia de investigação

No contexto desta investigação em curso, está a ser utilizado o paradigma “qualitativo
/ interpretativo” buscando-se penetrar no mundo pessoal dos sujeitos, na tentativa de desco-
brir/conhecer/interpretar as várias situações/casos e que significados eles trazem para a vida dos
estudantes com necessidades especiais (Coutinho, 2014).

Optou-se pela investigação descritiva de levantamento de dados Survey e de Estudo de Caso
interpretativo como método de pesquisa, tendo em vista que estes possibilitarão um estudo rico,
pormenorizado e detalhado dos casos a serem estudados de forma contextualizada e dinâmica,
como se sistematiza na figura 2:



i
i

i
i

i
i

i
i

Acessibilidade e produtos de apoio nas bibliotecas universitárias brasileiras e portuguesas: ações e
estratégias 253

O levantamento de dados Survey em curso é descritivo ou clássico e interseccional ou trans-
versal. Descritivo ou clássico porque o objetivo desta equipa de investigação é buscar identificar
quais situações, atitudes e opiniões estão manifestadas em uma população ou entre subgrupos da
população ou, ainda, fazer uma reflexão e comparação entre essa distribuição. Interseccionais
ou transversal (cross-sectional) por ser uma investigação onde os dados estão a ser recolhidos
num só momento para descrever as possíveis relações entre traços/variáveis (Freitas et al, 2000;
Coutinho, 2014) no contexto das bibliotecas universitárias públicas brasileiras e portuguesas.

Desta forma, o levantamento de dados através do Survey ocorre da primeira à terceira fase
desta investigação e culminará nas fases de diagnóstico. O primeiro diagnóstico é direcionado
aos diretores/coordenadores das bibliotecas; o segundo aos diretores/coordenadores dos núcleos
de acessibilidade das universitárias brasileiras e aos diretores/coordenadores do Grupo de Traba-
lho para o Apoio a Estudantes com Deficiência no Ensino Superior (GTAEDES) das universida-
des portuguesas; e o terceiro diagnóstico será com os bibliotecários das bibliotecas universidades
de ambos países.
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Em continuidade, com base nas questões de investigação e nos objetivos delineados, este
projeto tem também nuances de um estudo de caso descritivo interpretativo como estratégia
metodológica, que no âmbito das abordagens qualitativas permite o estudo de um determinado
fenômeno em profundidade.

Para Yin (2010) o estudo de caso permite que os investigadores retenham as características
holísticas e significativas dos eventos da vida real – como os ciclos individuais da vida, o com-
portamento dos pequenos grupos, os processos organizacionais e administrativos, a mudança
de vizinhança, o desempenho escolar, as relações internacionais e a maturação das indústrias.
Lembrando que como “Caso” pode-se considerar um fato, um acontecimento, um indivíduo, ou
uma organização.

Para Yin (2010) Gall e colaboradores (2007) citado por Amado (2014) o estudo de caso
permite a investigação de fenômenos contemporâneos, em profundidade, ou seja, no caso espe-
cifico desta investigação nos possibilitará analisar os contributos das bibliotecas universitárias
públicas portuguesas e brasileiras quanto à implementação e uso de soluções de acessibilidade
e produtos de apoio e discutir o seu contributo para a entrada, permanência e conclusão dos
percursos formativos dos estudantes com necessidades especiais.

Esta investigação centra-se, pois, na observação e compreensão dos impactos dessas expe-
riências na vida acadêmica desses estudantes, bem como na identificação e verificação se essas
experiências atendem às suas necessidades informacionais.

Neste sentido Coutinho (2014) reforça que um estudo de caso tem por objetivo a particula-
rização e não a generalização, fato que reforça tê-lo como estratégia metodológica de ação na
investigação proposta. Neste planeamento para alcançamos os dois últimos objetivos específicos
(Observar e compreender os impactos dessas experiências na vida acadêmica desses estudantes;
e Identificar e verificar se essas experiências atendem às necessidades informacionais desses
estudantes.), faz-se necessário selecionarmos utilizadores (estudantes com necessidades educa-
tivas especiais) das bibliotecas universitárias públicas brasileiras e portuguesas que têm mais
experiências e desenvolvem projetos e ações com produtos de apoio. Nesse momento iremos
particularizar para conhecer melhor e com mais profundidade o fenômeno estudado.

O estudo de caso faz sentido quando se pretende investigar as relações entre indivíduos
em contextos específicos; interações entre os participantes numa situação definida; atitudes,
comportamentos de indivíduos num contexto específico, dentre outras (Coutinho, 2014). Desta
forma, o estudo de caso contemplará da quarta a quinta fase desta investigação.

Isto acontecerá quando ao se seleccionar os utilizadores (estudantes com necessidades edu-
cativas especiais) das bibliotecas para se aplicar um inquérito por entrevista e destes se selecci-
onarem alguns estudantes para a aplicação da observação direta.

Desta forma, o estudo de caso se adequa aos objetivos aqui propostos para desocultar as
práticas das bibliotecas universitárias públicas portuguesas e brasileiras quanto à implementação
e uso de soluções de acessibilidade e produtos de apoio, bem como discutir o seu contributo para
a entrada, permanência e conclusão dos percursos formativos dos estudantes com necessidades
educativas especiais.
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7. Resultados esperados

O projeto descrito já se encontra em execução, estando atualmente a decorrer a primeira fase
de diagnóstico, onde a equipa está no processo de recolha dos Termos de Aceitação dos dire-
tores/coordenadores das bibliotecas universitárias, contexto brasileiro e português. O inquérito
por questionário A encontra-se pronto para aplicação.

Acreditamos que este estudo poderá apresentar um importante contributo para aprofundar o
conhecimento na área das “bibliotecas universitárias inclusivas”, entendidas como instituições
que não estão apenas estruturadas com todos os recursos tecnológicos e soluções de acessibili-
dade, mas que desenvolvem e promovem ações e projetos que atraem e estimulam os utilizadores
que possuem algum tipo de limitação a participarem ativamente das suas atividades.
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Resumo:

A presente pesquisa tem por objetivo investigar a relação entre a ciência da comu-
nicação e a da educação e suas contribuições para esse campo. Esses conceitos se
mostraram essenciais para compreensão da aproximação das ciências, como se esta-
belecem essas relações e as especificidades de cada uma. A investigação de caráter
qualitativa buscou delinear e fazer um mapeamento da produção do conhecimento
neste campo. A pesquisa do tipo estado da arte, que objetiva a sistematização da pro-
dução de uma determinada área, foi realizada em periódicos científicos brasileiros
que abordassem a temática da educação e da comunicação relativos aos anos de 2003
a 2015. Para tanto, detalham-se os marcos e os estudos realizados ao longo deste
período. O referencial teórico do estudo tem como suporte Freire (1979), Santaella
(2001) e Soares (2000, 2011). Os dados obtidos foram analisados pela técnica de
análise de conteúdo Amado (2013) e Bardin (2011). Dos resultados encontrados, foi
possível perceber que os estudos no campo da comunicação e educação concentram-
se em quatro subcampos.
Palavras-chave: comunicação e educação; inter-relação; campo; estado da arte.

Introdução

A Educação e a Comunicação são necessidades exigidas em diversas áreas em que prevalece
a comunicação humana e não podem ser confundidas com as mídias. Até o momento, diversos
termos vêm sendo utilizados para aproximar essas ciências, tais como: “comunicação educa-
tiva”; “educação para os meios”; “educação para a recepção”; “pedagogia da comunicação”;
educomunicação; “mídia educação”, o que contribuiu ainda mais para dificultar a demarcação e
definição de um campo que abarque essas ciências.

A utilização de mídias digitais no contexto escolar, por exemplo, permitiu que houvesse a
aproximação das ciências e isso acontece tanto no ensino presencial quanto no sistema a dis-
tância. A educação em rede, virtual e os novos ambientes de aprendizagem mediados pela
comunicação digital compreendem uma complexidade de elementos que inferem e aproximam
os dois campos.

As modalidades de educação presencial e a distância, formal e informal se aproximam, ainda
que sejam guardadas algumas diferenças entre elas. A comunicação não tem mais fronteiras, na
sociedade digital a convergência de mídias e a disponibilização de informação já é uma realidade
que contribui para aquisição de conhecimento. As duas ciências estão mais próximas e hoje é
impossível separá-las.

IX Congresso Sopcom. pp. 259-273. Coimbra, novembro de 2015
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Com vistas a acrescentar mais alguns aspectos a esse necessário avanço e dar continuidade
a algumas reflexões já iniciadas por esta pesquisadora em outros estudos, em que foi possível
observar essa aproximação, a presente pesquisa objetiva investigar a relação entre a ciência da
educação e da comunicação e suas contribuições para existência desse campo.

Para tanto, estabeleceu-se a seguinte questão norteadora: Quais significados e abrangências
são dados aos termos Educação e Comunicação nas pesquisas realizadas sobre o tema no período
de 2003 a 2015?

Para chegar a algumas respostas, esta investigação se constituiu inicialmente em uma fase
de compilação de bibliografia na área e levantamento de pesquisas realizadas nesse contexto.
Foram encontrados alguns títulos que muito contribuíram para o campo, que são mencionados
ao longo deste estudo, e também duas pesquisas, às quais procura-se trazer novos dados, haja
vista a data em que foram feitas, Soares (1998) e Vermelho e Areu (2005).

Em uma segunda fase, portanto, buscou-se atualizar os dados já encontrados e publicados
nas pesquisas mencionadas. Para tanto, foi realizada uma pesquisa em periódicos científicos bra-
sileiros inseridos na base de dados da CAPES que abordassem o tema educação e comunicação
relativos ao ano de 2003 a 2015.

Por meio da investigação realizada, é possível observar que os caminhos alternativos, algu-
mas vezes entrelaçados, percorridos por profissionais e estudiosos das duas áreas, da educação
e da comunicação, aproximam as ciências permitindo contextualizar o campo.

A Educação e a Comunicação– laços de partida

A educação possibilita o intercâmbio de conhecimento, é um processo de comunicação (Mo-
ran, 1993, p.45), de relação entre as pessoas. Compreender a educação significa compreender
as peculiaridades da natureza humana de suas relações, que necessitam continuamente produzir
sua própria existência. Para Saviani (2008, p.12), "Dizer, pois, que a educação é um fenômeno
próprio dos seres humanos significa afirmar que ela é, ao mesmo tempo, uma exigência do e para
o trabalho, bem como é, ela própria, um processo de trabalho". O autor se refere a um trabalho
não material que se insere no campo de ideias, valores, símbolos, atitudes, habilidades.

O trabalho educativo, para Saviani, é produzido direta e intencionalmente em cada indivíduo
particular. Dessa forma,

o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais
que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se
tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais
adequadas para atingir esse objetivo (Saviani, 2008, p.13).

A educação, portanto, não se reduz ao ensino, este é um aspecto da educação que faz parte
da natureza do fenômeno educativo. A educação escolar, por sua vez, é uma especificidade
da educação que tem identidade própria e está, desse modo, institucionalizada pelo seu fazer
pedagógico e que está relacionada ao ensino formal. Assim, a escola consiste em uma instituição
que tem por objetivo propagar este saber sistematizado, que segue um método, logo é científico.
No entanto, observa-se que o saber informal, do conhecimento espontâneo, da cultura popular
também se insere e deve ser considerado no contexto escolar.
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A função da escola está em difundir a informação, o conhecimento, possibilitando a cons-
trução de um saber. Essa propagação se faz por meio da comunicação interpessoal e da comuni-
cação mediada. Entende-se por comunicação interpessoal a comunicação que se dá face a face,
que cria e sustenta relações pessoais; já a comunicação mediada acontece por meio das mídias.

Para Freire, a educação se fundamenta num universo de comunicação e troca. A educação
se acorda em processos comunicacionais de transmissão de informações, valores, ideologias.
Freire afirma que "a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a trans-
ferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos
significados"(Freire,1979, p.69).

Freire propõe ao longo dos seus estudos uma educação libertadora, para a qual contribui de
forma inestimável a educação popular. Enfatizou em alguns estudos a importância de a escola
estar à altura das novas exigências sociais que apareciam com os meios de comunicação.

A educação é, portanto, uma prática social e cultural que tem por objetivo formar pessoas
que estão no mundo e se relacionam com ele nos princípios de ser, estar e fazer. O processo
do conhecimento acontece na e pela cultura, envolvendo diferentes saberes, científicos e não
científicos. Para Bruner, o desafio é sempre o de situarmos o nosso conhecimento no contexto
vivo, no qual a educação está envolvida para se descobrir uma identidade dentro da cultura.
(Bruner, 1996)

Assim como a ciência da educação, a ciência da comunicação é também ampla, o que torna
difícil uma construção teórica que abarque toda complexidade das teorias que fundamentam
esta ciência. No entanto, faz-se necessário pontuar alguns conceitos para poder estabelecer
um recorte de configuração para demarcar como o termo será estudado e abordado na presente
pesquisa.

A comunicação é uma ciência que tem como objeto o estudo dos modos de interação que
envolvem processos simples, que vão desde as primeiras impressões dos homens nas cavernas,
passando pela escrita até os mais complexos, que envolvem os diferentes meios, mediações e
linguagens.

Após amplo estudo sobre conceitos e teorias de diferentes autores sobre o que é comunica-
ção, Santaella (2001, p.22) assim a define: "a transmissão de qualquer influência de uma parte
de um sistema vivo ou maquinal para uma outra parte, de modo a produzir mudança."

Para Santaella (2001), é possível traçar um mapeamento da comunicação em territórios e
interfaces que vão além das tradições de pesquisa da comunicação, chegando à linha de força
que a comunicação exerce hoje. A autora afirma que as ramificações que a comunicação apre-
senta devem considerar, sobretudo, o seu caráter híbrido, que possibilita a transição por outras
ciências.

E não é sem intencionalidades ou motivo que a comunicação se aproxima de diferentes
segmentos ou interfaces. As ciências da comunicação têm muito para contribuir, compartilhar
e receber de outras ciências. A comunicação como área de conhecimento inclui, mas não se
limita ao fenômeno exclusivamente humano e social que imperou até a década de 1970. A
autora aponta que se acentuam as interfaces e a cooperação das pesquisas em comunicação com
as ciências cognitivas, da informação, da biologia, que, apesar da especificidade de cada uma,
antes de tudo estão lidando com questões que são comunicacionais. Nesse sentido, considera-
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se que o diálogo entre comunicação e educação também se aproxima somando espaços para
compartilhar nesta convergência (Santaella, 2001, p.80).

As interações sociais são objeto de estudo das duas ciências e são a essência de ambas. Sobre
a relação que têm os dois campos com a sociedade e as atividades humanas, Braga e Calazans
(2001, p.10) afirmam:

Paralelamente, a questão comunicacional, para além de seus espaços próprios in-
teressa a todas as demais atividades humanas. Os dois campos investem de uma
competência para tratar de todas as coisas do mundo físico ou social – segundo as
perspectivas de seus próprios objetivos e processo.

Para Soares (2000-2011), em uma primeira ocasião, não parecia possível que estas ciências
pudessem se integrar em algum momento, visto que foram estabelecidas ao longo do tempo com
funções específicas. Para o autor, a educação tinha como função administrar a transmissão do
saber necessário ao desenvolvimento social e a comunicação ficava encarregada da difusão das
informações e do lazer popular, mantendo o sistema produtivo pela publicidade.

Soares (2000-2011) apresenta para a discussão do tema duas teses: a da interdiscursividade e
a da interface. A da interdiscursividade traz a possibilidade de encontrar um discurso transversal
que integre a comunicação e a educação. Já na interface, afirma o autor, esses campos não se
integram. Por conseguinte, ao longo de seus estudos Soares (2011) assinala a consolidação deste
novo campo de inter-relação e constata que esta não é apenas uma nova disciplina a ser acres-
centada nos currículos escolares. E vai além, considera que está inaugurado um novo paradigma
discursivo transverso, que é constituído por conceitos transdisciplinares.

Neste estudo não se pretende em hipótese alguma minimizar as especificidades de cada área,
nem mesmo instrumentalizar as ciências, intenta-se apenas investigar a relação entre a ciência
da comunicação e a da educação e suas contribuições para esse campo no período de tempo
proposto.

Marcos e Pesquisas – a construção do campo de Educação e Comu-
nicação

Quanto aos estudos voltados à aproximação das ciências da Comunicação e da Educação, na
América-Latina, é imprescindível citar as contribuições de Freire (1921-1997), que apontava o
caráter dialógico dos processos comunicacionais nos anos 1960, e foi um dos primeiros a afirmar
que promover educação é fazer comunicação (Freire, 1979). Aliás, muitos dos princípios dos
autores estudados nesta pesquisa que defendem a relação da comunicação e da educação são
oriundos dos estudos do autor, relativos à comunicação dialógica, que se baseia na participação,
que não exige somente tecnologia, mas mudança de atitude e de concepções.

Nos últimos anos, as colocações de Jesús Martín-Barbero, sobre a relação entre Comunica-
ção e Cultura, trazem também reflexões sobre a atuação da escola e sua relação com a aquisição
do conhecimento. Discute como o campo da comunicação pode atuar perante os desafios da
educação para que esta aconteça de forma autônoma (Martín-Barbero, 2006).



i
i

i
i

i
i

i
i

Educação e comunicação: a aproximação entre as ciências 263

Na mesma linha de Martín-Barbero (1999-2004), Guilherme Orozco Gómez, professor me-
xicano que atua na Universidade de Guadalajara, concentra seus estudos em torno das audiên-
cias, não apenas como mera relação com os meios de comunicação, mas em uma relação maior,
na família, no bairro e seus múltiplos cenários. Permite, assim, promover diálogos envolvendo
circuitos amplos, nos quais ocorre, por exemplo, a educação, ou a educomunicação – termo que
o autor adota de maneira decidida. (Orozco, 2014)

Igualmente é merecedor de destaque o pioneiro Kaplún (1973- 1993), que contribui para a
compreensão da relação da comunicação e os processos educativos adotando os conceitos de
Freire. Procurando conciliar prática e teoria, propõe três modelos de comunicação educativa: o
bancário, que entende o aluno como simples depositório de informação, seguindo a lógica das
indústrias culturais; o segundo, que é centrado nos efeitos; em que o ensino é individualizado,
orientando o aluno ao consumo de bens e serviços no modelo estímulo-resposta; e o terceiro
modelo, que é baseado em Freire (1979), consiste na educação transformadora, que valoriza o
diálogo como fator de mudança da realidade.

Ao traçar um perfil histórico sobre a educação para a comunicação no Brasil e na América
Latina, Soares (2014) destaca alguns movimentos que vão de 1960 até chegar aos dias de hoje:
em 1960 destaca-se o Plan DENI (Plan de Niño), na cidade de Quito no Equador; em 1970,
a leitura crítica da televisão e a comunicação para o desenvolvimento; em 1980, a comunica-
ção como resistência cultural; em 1990, a influência dos Estudos Culturais e os estudos sobre
a interface comunicação/ educação. O autor também enfatiza a importância do I Congresso In-
ternacional sobre Comunicação e Educação realizado em São Paulo em 1998, uma iniciativa do
Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo, associado ao World Council
for Media Education (com sede em Madri).

A passagem entre os anos de 1990 e 2000 foi fértil em estudos sobre a interface comuni-
cação/ educação (Aparici, 2014). O Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de
São Paulo (NCE/USP), por exemplo, destaca-se em pesquisas realizadas na área, em especial na
América Latina. Uma pesquisa feita pelo grupo, com a contribuição de pesquisadores da UNI-
FACS da Bahia, realizada entre 1997 e 1998, teve como corpus de estudo 178 especialistas de 12
países, entre eles: produtores culturais, arte educadores, professores, pesquisadores e profissio-
nais da comunicação e educação. Esse estudo concluiu que efetivamente há indícios de um novo
campo do saber mostrando sua existência, "e que já pensa a si mesmo, produzindo uma metalin-
guagem, elemento essencial para sua identificação como objeto autônomo de conhecimento: o
campo da inter-relação Comunicação/Educação". Segundo dados publicados por Soares (1998),
um dos relatores da pesquisa realizada, a inter-relação entre a Comunicação Social e a Educação,
tornou-se um campo de intervenção social específico, que se encontrava, na época da pesquisa,
em processo de consolidação (Soares, 2013).

O estudo ainda apontou que faltavam pesquisas de natureza especulativa que buscassem
entender o papel das tecnologias na formação do conhecimento, as diferenças e especificidades
das diversas tecnologias e a relação da mídia com a estética. Segundo Soares (1998), as questões
teóricas ainda eram conduzidas pelas necessidades práticas, o que no momento dificultava a
formação de modelos mais generalizantes. E ainda, à época, alertava sobre a importância de
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se desenvolverem estudos que buscassem esse grau de formalização, para que este novo campo
deixasse de ser particular e penetrasse em um universo mais amplo e complexo.

A pesquisa acima mencionada trouxe a materialização do campo da Comunicação e Edu-
cação em quatro áreas concretas de intervenção social: a área da Educação para Comunicação,
que envolve a educação para os meios; a área da Mediação Tecnológica na Educação; a Gestão
da Comunicação, e uma quarta área que se refere a uma Reflexão Epistemológica sobre a inter-
relação Comunicação e Educação que, embora tímida, aparece de forma nítida com argumentos
suficiente para fortalecer este campo de estudo.

Durante pesquisa realizada para elaboração deste estudo também foi encontrado trabalho de
levantamento de dados sobre o termo "Educação e Comunicação"e "Mídia e Educação", reali-
zado por Vermelho e Areu (2005). As autoras apresentam uma investigação do tipo estado da
arte, relatando o resultado de uma pesquisa bibliográfica realizada entre 1982 e 2002. Traçam
um perfil da produção brasileira sobre o tema e identificam aspectos relevantes e lacunas exis-
tentes nesta produção. Em um primeiro momento, encontraram 2.052 periódicos de ambas as
áreas; após seleção, no total foram lidos 1.559 artigos selecionados pelos seus títulos.

As autoras fizeram uma categorização que envolveu os estados brasileiros, e puderam cons-
tatar que há um crescimento de publicações voltadas à temática da Educação e Comunicação a
partir da segunda metade da década de 1990, e a liderança em ambas as ciências se encontra no
Sudeste. Observaram também o predomínio de trabalhos empíricos sobre a televisão e a mídia
impressa, destacando-se três focos principais: a relação do sujeito com os meios, a análise de
programações específicas e o emprego de metodologias diferenciadas para utilização de mídias
em sala de aula. E apontam como lacuna existente a falta de investigação em outros níveis e mo-
dalidades escolares e nas formas não escolares de educação, visto que os estudos concentram-se
no ensino fundamental e na graduação.

Observa-se ao longo das leituras feitas que até certo momento da história as relações entre
as ciências se dão por meio de interfaces, sem a exata definição das inter-relações que vão
estabelecer um campo comum. E, em várias ocasiões, verifica-se um processo de aproximação
que vem se consolidando com os avanços tecnológicos, por meio da utilização de mídias no
espaço escolar, mas não se reduzem a eles. A utilização de suportes semelhantes por essas
ciências que acontece por meio do emprego da mesma tecnologia é apenas uma parte desta
aproximação, que é, portanto, mais ampla.

Entende-se que, no estabelecimento do campo, uma ciência não se sobrepõe à outra; ao
contrário, ambas passam a ter a mesma medida, portanto não se considera a centralidade da
comunicação, como propõem Citelli e Costa (2011), intitulando-a educomunicação.

No interior desta conjuntura, o termo educomunicação ganhou lugar e vitalidade.
Trata-se de expressão que não apenas indica a existência e uma nova área que tra-
balha na interface comunicação e educação, mas também sinaliza para uma circuns-
tância histórica segundo a qual os mecanismos de produção, circulação e recepção
do conhecimento e da informação se fazem considerando o papel da centralidade da
comunicação (p.8).

De acordo com Aparaci (2014), a educomunicação vai implicar a inter-relação dos dois
campos de estudo: a educação e a comunicação. O autor coloca os termos como sinônimo e
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diz que a educomunicação é “também conhecida como recepção crítica da mídia, pedagogia da
comunicação, educação para televisão, pedagogia da imagem, didática dos meios audiovisuais,
educação para a comunicação, educação midiática, etc. (Aparici, 2014 P.29)

De acordo com Soares (2014, p.16), o neologismo “educomunicação” é polissêmico. Car-
rega os sentidos a ele atribuídos, ao longo das últimas décadas, pelos diferentes grupos que
militam no campo.” O autor explica que, para alguns, é sinônimo de educação para os meios,
para outros, prática de educação midiática, e aponta ainda um terceiro sentido, o qual “designa
um campo de intervenção social na interface entre a comunicação e a educação” (Soares, 2014,
p.16).

Neste estudo optou-se por não usar o termo ‘educomunicação’ como sinônimo de comunica-
ção/educação por entender que ainda está sendo usado de forma muito ampla. A ordem de
citação dos termos educação e comunicação ou comunicação e educação também não interfere
em predominância de uma sobre a outra.

Procurando atualizar os dados encontrados pelas pesquisas realizadas pelo NCE/USP pu-
blicada por Soares (1998) e Vermelho e Areu (2005), no presente estudo também realizou-se
uma pesquisa em periódicos científicos brasileiros que abordassem a temática da educação e da
comunicação relativos aos anos de 2003 a 2015.

Pesquisa e Análise de Dados

A presente pesquisa de abordagem qualitativa do tipo Estado da Arte foi delineada para
atualizar os dados encontrados pelas pesquisas realizadas pelo NCE/USP publicada por Soa-
res (1998) e Vermelho e Areu (2005). Entende-se que esse tipo de pesquisa contribui com a
organização dos conceitos e favorece a compreensão de um campo teórico, de uma área de co-
nhecimento, além de indicar possíveis subsídios para novos estudos.

Estudos do tipo Estado da Arte são de grande auxílio aos pesquisadores de diversas áreas
do conhecimento, pois permitem mapear, descrever tendências, objetivando a sistematização
da produção científica. Para Romanowiski e Ens (2006, p.39), “A realização destes balanços
possibilita contribuir com a organização e análise na definição de um campo, uma área, além de
indicar possíveis contribuições da pesquisa para com as rupturas sociais.”

A base de dados da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior) foi escolhida por oferecer acesso a textos completos de artigos selecionados em cerca de
21.500 revistas nacionais e internacionais em 126 bases de dados. A precisão na escolha dos
descritores foi fundamental para se obter uma pesquisa de boa qualidade; entende-se que quanto
mais completa for a estratégia de busca, mais eficiente são os resultados.

A organização da análise do material foi dividida em três etapas, conforme classificação de
Bardin (2011, p.125): a pré-análise; a exploração do material; o tratamento dos resultados. Cada
uma dessas etapas corresponde a um polo cronológico do processo fazendo com que cada etapa
se mantenha ligada uma à outra.

Na pré-análise, o processo de busca no banco de dados da CAPES se deu por assunto. Ao
fazer a busca avançada e delimitar alguns filtros, esse número de artigos, dissertações e teses
encontrados ficou mais reduzido e focado na pesquisa. Além de estar inserido no banco de
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dados da CAPES, os filtros da pesquisa foram: a) palavra-chave: comunicação e educação ou
educação e comunicação; b) periódico produzido no Brasil; c) idioma português; d) publicação
da área de educação/comunicação; e) periódico de instituição de ensino superior, ou de outras
instituições, inclusive editoras, desde que com caráter acadêmico.

Seguindo a proposta de Bardin (2011), após o levantamento do corpus de análise, foi rea-
lizada a exploração do material, ou seja, a leitura dos textos escolhidos para serem submetidos
à análise. Primeiramente, fez-se uma organização dos textos, estes foram agrupados em alguns
parâmetros significativos para enquadramento temático. Apresenta-se a seguir o sistema de ca-
tegorias em seus blocos temáticos que orientaram esta pesquisa:

Quadro 1. Parâmetros de enquadramento temático

[1] Título
[2] Resumo
[3] Principais Autores
[4] Área Temática
[5] Definição de Campo

Fonte: O autor

A análise do material selecionado foi realizada a partir da proposta de Bardin (2011) e
Amado (2013). O trabalho de classificação teve início por meio de categorização que ocorreu
de forma mista, segundo definição de Amado (2013, p.314), “quando o investigador combina
sistemas de categorias prévias com categorias que ele próprio cria indutivamente a partir dos
dados”, o que envolve uma junção de categorização aberta e fechada.

Pesquisa – discussão dos dados

Ao iniciar a busca pelo termo educação e comunicação no site da CAPES foram registrados
5.304 artigos; na revisão por pares, foram registrados 2.606 artigos. Na busca avançada, esses
artigos foram reduzidos a 211. Com a determinação de que a pesquisa seria feita sobre os artigos
escritos em língua portuguesa foram selecionados 142 artigos.

Após a leitura desses artigos, alguns foram excluídos por estarem totalmente fora da área
de interesse desta pesquisa. Alguns até apresentavam as palavras comunicação ou educação no
texto ou em seu resumo, mas não traziam relação com o tema pesquisado, esses textos estavam
relacionados a outras áreas do conhecimento. Também foram localizados artigos publicados
na Revista da Escola de Enfermagem da USP e na Revista de Educação Física, que não se
enquadravam no escopo desta pesquisa.

No total foram analisados 55 artigos que traziam o termo Educação e Comunicação, em seus
resumos, seu título ou área temática.
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Quadro 2. Parâmetro de determinação Temática

Relação Educação e Comunicação Número de Ocorrências
No título 11
No resumo 3
Palavras-chave 3

Fonte: O autor

Ao examinar os títulos dos artigos, teses e dissertações selecionados para pesquisa, verifica-
se que algumas palavras são recorrentes. Enumeram-se na sequência as palavras que aparecem
com mais frequência nos títulos selecionados:

Quadro 3. Palavras em relação ao título

Em relação ao título palavras em destaque Número de Ocorrências
Tecnologia 25
Educomunicação 4
Mídiaeducação, Mídia, Mediação 9
Educação e Comunicação ou Comunicação e Educação 25

Fonte: O autor

Observa-se que o fato de as palavras educação e comunicação aparecerem no título não
significa que o conceito da palavra está sendo utilizado de forma integrada, ou no sentido de
campo, mas pode-se afirmar que está sendo empregado principalmente para estabelecer uma
aproximação entre as ciências. Em doze títulos aparecem as três palavras juntas: tecnologia,
educação e comunicação.

Na área da educação os autores mais citados foram: Paulo Freire, Edgar Morin e José Ma-
nuel Moran. Note-se que esses autores têm seus pensamentos e obras orientados à educação e
comunicação. Os autores na área da comunicação mais citados foram: Pierre Lévy, Guilhermo
Orozco Gómez e Jesús Martín-Barbero, igualmente esses autores se relacionam à educação.

Dos artigos analisados, quatorze foram publicados na revista Educação & Sociedade, que
é um dos mais importantes periódicos na área da Educação no país, de periodicidade quadri-
mestral. Seis artigos dizem respeito às ciências da Educação, Comunicação e Saúde, o que
curiosamente, ainda que como interface, mostra uma expansão de estudos que correlacionam
estas três ciências. Um deles é mais amplo, com o título: “Algumas ideias sobre a relação edu-
cação no âmbito da saúde”, e os outros são mais específicos como, por exemplo, “Comunicação
e Educação nas consultas de crianças com infecções respiratórias agudas”.

Na área de Educação Ambiental e Comunicação foram encontrados dois artigos. Os dois
artigos encontrados eram de autores estrangeiros, um português e outro espanhol, publicados
em revistas brasileiras.

Como tema principal das publicações identificadas, foi encontrada, em primeiro lugar, a
questão tecnológica, ou seja, a palavra tecnologia aparece em 25 títulos, o que mostra um avanço
quanto à pesquisa feita pelo NEC/USP (Soares, 1998), que ainda apontava a falta de pesquisas de
natureza especulativa voltadas a entender o papel das tecnologias na formação do conhecimento.
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É possível afirmar, após a leitura detalhada dos trabalhos encontrados, que as pesquisas na
área da educação e comunicação ainda se dividem em subáreas muito semelhantes às encontra-
das anteriormente pelo grupo de pesquisa NCE/USP (Soares, 1998). A pesquisa realizada pelo
NCE/USP distribui em áreas os estudos encontrados no campo da Comunicação e Educação. A
presente pesquisa realizada foi estudada no campo da Educação e Comunicação – a ciência da
educação está sendo referenciada antes da ciência da comunicação, não por prioridade de uma
ciência em face da outra, mas, justamente, para tirar o estigma de interface que a comunicação
assume ao compartilhar com outras ciências. Optou-se por dividir os temas encontrados em
subcampos, entendo que áreas e subcampo vão definir abrangências diferentes. O subcampo é
uma segmentação do campo que vai estabelecer um limite entre os temas encontrados. O termo
área no presente estudo foi utilizado no sentido de delimitar os assuntos abordados em cada
subcampo.

Portanto, os subcampos encontrados na pesquisa realizada foram categorizados da seguinte
forma: Educação para os Meios de Comunicação, também encontrada como sinônimo de mídia-
educação nos artigos; Educação pelos Meios, que envolve o uso das tecnologias na educação –
tanto no ensino presencial como a distância; Gestão Comunicativa, que se divide em objeto de
políticas públicas educacionais e gestão escolar; Estudos Epistemológicos do Campo Educação e
Comunicação, que, embora apareçam de forma mais tímida, apresentam argumentos suficientes
para defesa do grau de certeza do conhecimento científico neste campo.

Para facilitar a compreensão do que está sendo dito, elaborou-se um quadro que traz as
semelhanças e diferenças entre o estudo do NCE/USP (Soares, 1998), Vermelho e Areu (2005)
e a pesquisa feita para esta tese.

Quadro 4. Educação e Comunicação – NCE/USP - Soares (1999),
Estudo Areu e Vermelho (2005), Pesquisa (2015)

NCE/USP - Soares (1998) Areu e Vermelho (2005) Pesquisa (2015)
Campo: Comunicação e Edu-
cação

Temática: Educação e Comuni-
cação

Campo: Educação e Comunica-
ção

Área Focos Subcampo
Educação para Comunicação Sujeito com os meios Educação para os meios de co-

municação
Mediação Tecnológica na E-
ducação

Análise de programações espe-
cíficas

Educação pelos meios

Gestão Comunicativa Episte-
mologia da Comunicação

Metodologias diferenciadas pa-
ra utilização de mídias em sala
de aula

Gestão para Comunicação

Epistemologia da Comunicação

Fonte: O autor

Entende-se que as temáticas apresentadas por Vermelho e Areu (2005) encontram-se inse-
ridas em alguns subcampos mostrados na pesquisa realizada para a presente tese. No entanto,
estes apresentam-se como assuntos abordados no subcampo, não influenciando na nomenclatura
estabelecida.
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As diferenças no subcampo apresentado neste estudo e a área apresentada pelo NEC/USP
residem na terminologia e também no conceito. Nesta pesquisa é intitulado o subcampo, Edu-
cação para os Meios de Comunicação e pelo grupo, intitulado Educação para Comunicação,
entende-se que o primeiro termo é mais apropriado visto que delimita e estabelece a diferença
entre a comunicação e a mídia, que muitas vezes são tratadas como sinônimos. Nos quatorze
textos encontrados que contemplam estas temáticas, percebe-se esta diferenciação entre mídia e
comunicação. A terminologia Comunicação é ampla e envolve diferentes processos, enquanto a
nomenclatura mídia está sendo utilizada como sinônimo de veículos de comunicação.

Neste subcampo os artigos abordavam a construção de uma recepção crítica, e uma educação
diante dos meios de comunicação. Torna-se recorrente o discurso em que o receptor não é um ser
passivo que simplesmente absorve aquilo que lhe é transmitido. Considera-se que este precisa
ser educado para ter um olhar crítico acerca daquilo que recebe dos meios de comunicação
comerciais e não necessariamente dos que estão inseridos na escola, também envolve a questão
da participação que deve ser ativa.

Entende-se como muito próximo a este subcampo o termo mídia-educação, definido da se-
guinte forma:

A noção de educação para as mídias abrange todas as maneiras de estudar, de apren-
der e de ensinar em todos os níveis [...] e em todas as circunstâncias, a história, a
criação, a utilização e a avaliação das mídias enquanto artes práticas e técnicas, bem
como o lugar que elas ocupam na sociedade, seu impacto social, as implicações da
comunicação mediatizada, a participação e a modificação do modo de percepção que
elas engendram, o papel do trabalho criador e o acesso ás mídias(UNESCO, 1984
apud Belloni, 2009, p.12).

Na obra "O que é mídia-educação", Belloni (2009) emprega o termo como objeto de estudo
no mundo da educação e comunicação, e considera que este é tão importante hoje ao exercício
da cidadania quanto o era a alfabetização no século XXI. Assim contextualiza,

Neste contexto de mudanças aceleradas, duas novas disciplinas ou áreas de estudo e
pesquisa delineiam-se, embora ainda muito confusamente, em nossas universidades:
mídia-educação (ou educação para as mídias), que diz respeito à dimensão "objeto de
estudo"e tem importância crescente no mundo da educação e comunicação (Belloni,
2009, p.9).

Belloni (2009), em revisão a texto apresentado em 2001, lamenta que pouco se tenha avan-
çado em relação ao tema da mídia-educação e apregoa que os obstáculos continuam os mesmos
no que diz respeito ao nível social dos sistemas de ensino, tanto na escola básica quanto no nível
superior e também na formação de professores. Neste trabalho considera-se o termo mídia-
educação como área de estudo relativo a este primeiro subcampo.

A área que se refere ao uso das tecnologias na Educação, ou pela educação, no presente
estudo entendida e intitulada como subcampo Educação pelos Meios, está baseada no uso de
suporte midiático tecnológico para educação. Pelo NEC/USP esta é a área da Mediação Tec-
nológica na Educação, que compreende o uso das tecnologias da informação nos processos
educativos. Trata-se de uma área em expansão que vem sendo pesquisada principalmente na
educação.
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No entanto, optou-se por não colocar o termo tecnologia neste subcampo, pois, com a lei-
tura dos artigos encontrados, constatou-se que ainda existe uma certa confusão entre mídia e
tecnologia. A terminologia mídia está sendo empregada como sinônimo de meio para designar
os meios de comunicação utilizados para difusão e compartilhamento das informações e ideias.
Já a palavra tecnologia engloba os equipamentos e as ferramentas para solucionar problemas e
desenvolver ações. Ou seja, a mídia faz o uso de tecnologias para o seu processo de comparti-
lhamento. Assim, a educação com as tecnologias não pode ser confundida com os meios, ela se
dá por meio deles.

Essa forma de abordagem encontrada está muito próxima da aliança colocada por Freire, ou
seja, envolve o uso das tecnologias na educação, os canais e objetos de aprendizagem destinados
a este fim. Os estudos demonstram a necessidade de preparar os professores para utilização
de recursos não apenas como técnica, mas também como posicionamento metodológico. Ainda
foram encontrados estudos que se referem aos alunos como produtores de mídia para a conclusão
de disciplinas ou oficinas; esses textos inserem-se tanto na primeira quanto na segunda subárea.

Pode-se afirmar que em alguns momentos esses dois subcampos estabelecidos, Educação
para os meios de comunicação e Educação pelos meios, imbricam e passam a ocupar espaços
comunicantes, visto que antes de serem produtores de conteúdo em linguagem específica, os
professores são receptores de mídia. Neste trabalho pressupõe-se que os dois subcampos encon-
trados na pesquisa realizada acabam sendo necessários um para outro, afinal não é mais possível
ensinar com o rádio, a televisão, a internet, sem suscitar ao mesmo tempo o olhar crítico que
deve estar presente nesta recepção, que é cada vez mais crítica e participativa.

No subcampo Gestão para Comunicação, foram encontrados apenas sete artigos. Refere-se
a um estudo muito presente na América Latina nos últimos anos, que visa gerenciar os proces-
sos comunicativos, intitulados por Mártin-Barbero como ecossistemas comunicativos (Martín-
Barbero, 2006). Trata-se de modelos de comunicação e os modos de fazer educação, enfatizando
que deixem de ser lineares e unilaterais. Este subcampo está voltado para o planejamento e de-
sempenho dos projetos que se articulam no âmbito da Comunicação, Educação e Cultura. A
diferença entre a nomenclatura utilizada na presente pesquisa e a utilizada pelo NCE/USP está
apenas na nomenclatura.

O subcampo da Epistemologia da Comunicação estabelecido pelo NCE/USP também foi
encontrado por esta autora. Considera-se que este subcampo que estuda o grau de certeza do
conhecimento científico da ciência da comunicação está constituído, embora possa apresentar
ajustes ao longo do tempo. Sobre essa discussão, foram encontrados cinco artigos, sendo que
um deles aprofundava-se especificamente no termo mídia-educação.

Após a leitura dos artigos, considerou-se necessário estabelecer o objeto de estudo dos sub-
campos encontrados, informação que não foi identificada na pesquisa feita pelo NCE/USP (So-
ares, 1998).
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Quadro 5. Classificação dos estudos pesquisados em subcampo

Pesquisa Tese Subcampo Número artigos Área de Estudo
Educação para os meios de
comunicação

14 Mídia-educação Leitura crítica dos veículos
de comunicação

Educação pelos meios 29 tics linguagem blog televisão redes sociais
Gestão para Comunicação 7 Professores escolas planejamento, desempenho

de projetos
Epistemologia da Comuni-
cação/Educação ciências da
comunicação e da educação
e sua convergência

5 Campo da comunica-
ção/educação e outros
temas associados

Discussão sobre estabeleci-
mento do campo

Fonte: O autor – elaboração própria com base na pesquisa realizada
por esta autora em base de dados da CAPES.

Nos quatro subcampos apresentados, em artigos distintos, verifica-se a utilização da nomen-
clatura educomunicação como sinônimo das práticas formais e não formais de educação pelo e
com os meios, que veio do termo "educomunicador", cunhado por Kaplún (1973). Entende-se
que o termo pode ser utilizado como sinônimo nessas situações visto que vem sendo atualizado e
reformulado constantemente, principalmente com as contribuições do Núcleo de Comunicação
e Educação da ECA/USP – NCE.

Considerações Finais

As pesquisas centradas na Educação e a Comunicação firmam-se em um referencial teórico
que sustenta a inter-relação educação/comunicação ou comunicação/educação como campo de
diálogo, de troca, de espaço para o conhecimento, para cidadania e para novos processos de
ensino-aprendizagem.

A pesquisa mostra que essas ciências estão ocupando lugares comuns e que necessitam se
fortalecer e entrecruzar para consolidar a propagação desse conhecimento. O estudo realizado
não se restringe a identificar a produção, mas analisa e categoriza, revela enfoques e perspecti-
vas da aproximação entre a comunicação e a educação. Dá continuidade a estudos anteriores,
buscando agregar à discussão fatos novos, que contribuam para investigar a relação entre as
ciências.

Em decorrência disso, quatro subcampos foram mapeados e tiveram identificadas suas áreas
de estudo: educação para os meios de comunicação, mída-educação; educação pelos meios, tics
e linguagens; gestão para comunicação, professores e escolas; epistemologia da comunicação,
campo da educação e comunicação. Nessa perspectiva, que vem de longo processo, a apro-
ximação das ciências busca uma sustentação, não por meio de interface, mas na inter-relação
entre ambas. Trata-se de uma autonomia epistemológica que não está sustentada nas filosofias
da educação nem nas práticas e teorias da comunicação.

Por todo o exposto, pode-se afirmar, que tanto a educação como a comunicação buscam
a mudança procurando pensar novas significações dos significados no complexo processo das
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mensagens, e esse processo acontece na mediação. E esse é o campo que tem de ser explorado,
é nessa perspectiva que os estudos ainda precisam avançar. É a partir do cruzamento das ciências
que se tem uma múltipla interação que permite significar e ressignificar os campos de sentido.
Os autores estudados na presente pesquisa fizeram a sua parte e muito contribuíram para que se
pudesse pensar as duas ciências juntas.

A partir disso, defende-se que esse é um ponto de reflexão que permite fortalecer o campo
em um aspecto epistemológico que irá apontar pistas da localização e ancoragem dos estudos.
Não é mais tempo de se ater em interface, mas de realmente ocupar lugares comuns, senão
perdem tanto a comunicação quanto a educação.

Constata-se que os primeiros passos já foram dados, e esta pesquisa é mais um estudo que
pretende contribuir para isso, mas entende-se, também, que ainda há muito que se pesquisar na
busca da sedimentação desse campo.
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Resumo:

No Ceará, Estado do nordeste brasileiro, crianças e adolescentes com câncer são per-
sonagens regulares do discurso noticioso e de campanhas filantrópicas que divulgam
as suas imagens e histórias de vida. Este trabalho tem como objetivo ouvir os prin-
cipais implicados, os adolescentes, sobre como se relacionam com essa visibilidade
pública e se também a promovem nas redes sociais. Em grupos de foco, coletamos
depoimentos que esclarecem em que termos compreendem e vivenciam as potencia-
lidades e constrangimentos da vida pública e privada numa situação de significativa
vulnerabilidade.
Palavras-chave: crianças e adolescentes; câncer; privacidade; público e privado.

Introdução

A proposta deste artigo é discutir a percepção de adolescentes com câncer sobre a exposição
de suas imagens e histórias de vida no espaço público, especialmente em peças jornalísticas, em
campanhas promocionais em favor de instituições de tratamento e nas redes sociais. Queremos
compreender que sentidos constroem sobre o que deve ter caráter privado e o que pode ser divul-
gado na esfera pública midiática quando o tema é a doença. Como os adolescentes analisam as
suas representações nas notícias ou o uso da sua imagem em materiais promocionais da institui-
ção que lhes propicia tratamento? Como eles próprios gerem a divulgação de sua imagem e de
informações sobre a sua enfermidade nas redes sociais? Que tipo de enquadramentos aprovam
ou desaprovam? Quais as oportunidades e os inconvenientes que identificam como associados a
essa visibilidade pública?

Para discutir estas questões, realizamos dois grupos focais com um total de oito participan-
tes (quatro participantes do sexo masculino com idades entre 12 e 20 anos e quatro do sexo
feminino com idades entre 13 e 17 anos). Utilizamos também duas metodologias qualitativas
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complementares que nos ajudaram a melhor conhecer as circunstâncias de vida destes adoles-
centes: aplicação de um questionário e visitas de observação.

No contexto cearense, crianças e adolescentes com câncer são personagens regulares do dis-
curso noticioso e de campanhas filantrópicas que frequentemente divulgam as suas imagens e
histórias de vida nos meios de comunicação social, na internet ou em material promocional de
instituições interessadas em publicizar os seus trabalhos de responsabilidade social. Esta ex-
posição merece ser objeto de reflexão e remete para a necessidade de ouvirmos os principais
implicados, os adolescentes, sobre como se relacionam com essa visibilidade pública e se tam-
bém a promovem nas redes sociais.

Para isto, adotamos como referenciais teóricos os Estudos Culturais e a nova Sociologia
da Infância, que transformaram a tradicional preocupação acerca dos efeitos da mídia sobre as
crianças e adolescentes numa nova orientação de pesquisa atenta aos modos como estes usam e
constróem sentidos acerca dos conteúdos midiáticos.

A questão central é a maneira como os indivíduos se apropriam das formas simbólicas me-
diadas, adaptando-as às suas vidas (Thompson, 2007, p. 45). Neste sentido, é fundamental com-
preender as práticas de mídia das crianças em seus próprios termos e a partir das suas próprias
perspectivas (Buckingham, 2012, p. 96). Uma mudança de paradigma que faz todo o sentido em
tempos de reconhecimento das crianças 1 como sujeitos de direito (como preconiza a Conven-
ção dos Direitos das Crianças) e de rápida transformação do cenário midiático, em que meios
de comunicação tradicional coexistem com a convergência e interatividade proporcionadas pela
internet (Livingstone, 1998).

Nesta perspectiva, os participantes deste estudo são vistos na condição de atores sociais
participativos e capazes de elaborar, interpretar e reconstruir a sua relação com a mídia. No
entanto, ressalvamos que estes adolescentes atuam em condições que não escolheram, já que os
conteúdos midiáticos, com suas restrições ideológicas e formais, favorecem sistematicamente a
geração de alguns significados particulares em detrimento de outros (Buckingham, 2012). Tam-
bém central para este artigo é o debate em torno das noções de público e de privado, conceitos
fundamentais para compreendermos como os adolescentes lidam com a dicotomia entre priva-
cidade e publicidade. De um lado está a preservação da sua identidade e imagem, de outro está
o desafio de se manifestar publicamente sobre uma grave doença que ainda é alvo de estigmas
sociais.

Em relação a esse debate, entendemos que a configuração contemporânea das esferas públi-
cas precisa ser avaliada sob a ótica da pluralidade e fluidez dos processos que as definem; do
lugar central das mídias em sua constituição e dinâmica e do caráter ainda restritivo que assu-
mem diante da participação de determinados grupos sociais, como é o caso das crianças e dos
adolescentes.

Se entendemos com Arendt (2009) e Habermas (1984) que é no âmbito da esfera pública que
os debates centrais em torno da vida em comum e o destino dos cidadãos têm lugar, com Fraser
(1993) aprendemos a identificar sua composição plural e a identificar suas exclusões. Assim
como ela problematizou as limitações impostas à participação das mulheres em tais espaços,

1. Aqui estamos a incluir os adolescentes, já que a Convenção dos Direitos da Criança refere-se a todas as
pessoas com até 18 anos de idade.
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Davies (2001), Sarmento (2005) e Hamelink (2008), entre outros, têm contribuído para pensar a
exclusão que é extensiva às crianças e aos adolescentes.

Afinal, apesar de reconhecidos como sujeitos de direitos na Convenção dos Direitos das Cri-
anças e na lei de inúmeros países, crianças e adolescentes ainda não auferiram o reconhecimento
pleno do seu direito à informação e à comunicação na esfera pública política, a exemplo do par-
lamento. Neste tipo de espaço, prevalece uma linguagem que obstaculiza a sua participação e
expressão.

Nas esferas públicas midiáticas, por outro lado, crianças e adolescentes, cada vez mais cedo,
tornam-se figuras públicas e/ou têm suas vidas publicizadas como objeto da atenção jornalística,
da indústria do entretenimento, de organizações não-governamentais, entre outros. Tornam-se
sujeitos de suas próprias trajetórias nesse processo? Em que termos compreendem e vivenciam
as potencialidades e constrangimentos da vida pública e privada na contemporaneidade? A
noção de privado ainda faz sentido para essas novas gerações, cujas vidas começam a ser editadas
e publicizadas nas redes ao nascer?

Se tradicionalmente as esferas públicas se configuraram como o espaço para se mostrar e
ser visto, o lugar da excelência, hoje esse conceito da excelência foi profundamente alterado.
Celebra-se a exposição dos corpos, das posições sociais e da posse de produtos e marcas.

Nesses contextos, com quais critérios adolescentes com câncer optam por se exibir nas es-
feras públicas ou por se manter nas esferas privadas? Em que medida, de que forma e com base
em qual entendimento tratam essas distinções entre o que seja uma questão pública ou privada?
Qual o controle que têm efetivamente sobre sua privacidade em termos físicos, espaciais, co-
municacionais (confidencialidade) e informacionais (dados pessoais), nos termos discutidos por
Hamelink (2009)? Qual o domínio que têm sobre as próprias imagens e narrativas, diante de
parentes, amigos e entidades beneficentes?

Fazer-se presente ou, mais do que isso, participar das esferas públicas constituídas na flui-
dez das redes sociais representa um exercício de autonomia e auto afirmação ou de resignação
diante da pressão dos pares e/ou de adultos responsáveis por salvaguardá-los ou até mesmo de
instituições e empresas? Quais as negociações que se estabelecem nesse processo? Essas são
algumas questões e aspectos que serão analisados.

Metodologia

Para conhecer a percepção dos adolescentes acerca da divulgação da sua imagem e identi-
dade, utilizamos metodologias qualitativas que incluem a aplicação de questionários, visitas de
observação a uma instituição que atende crianças e adolescentes com câncer e a realização de
grupos focais.

A instituição sem fins lucrativos onde foi realizada a pesquisa está localizada na cidade de
Fortaleza, capital do Ceará, no nordeste brasileiro. Esta associação afirma ser sua missão pro-
mover o tratamento especializado e o atendimento humanizado para crianças e adolescentes com
câncer e suas famílias, provindos tanto da capital quanto do interior do Estado. Para isso, ofe-
rece consultas e tratamentos quimioterápicos em um centro pediátrico especializado na doença
que conta com o apoio do corpo médico do Estado. A associação realiza também atividades
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recreativas, de ensino e de apoio psicológico para os pacientes e seus familiares, tanto no espaço
do hospital quanto em ações externas.

Nosso percurso metodológico começou com visitas de observação a esse hospital que nos
permitiram observar o cotidiano desses adolescentes no contexto do tratamento contra a doença,
bem como realizar um primeiro contato com possíveis interessados em participar da pesquisa.

Aplicamos também questionários antes da realização de cada grupo focal, com o objetivo de
caracterizar o perfil dos adolescentes e conhecer os seus hábitos de consumo de mídia. A idade
dos participantes variou entre 12 e 20 anos; o maior nível de escolaridade era o ensino médio
completo (sendo que a maioria, no período da pesquisa, estava cursando o Ensino Fundamental
II ou o Ensino Médio).

As profissões de seus pais eram pouco qualificadas (as mães são domésticas ou donas de
casa e os pais são caminhoneiros, agricultores, açougueiros, motoristas de ônibus etc.), o que
nos leva a pensar que suas famílias têm rendas baixas ou médias. O período de tratamento dos
participantes variou entre dois meses a dois anos e cinco meses, o que indica diferentes estágios
de enfrentamento da doença.

Em relação ao acesso a diferentes mídias, as meninas demonstraram no questionário menos
interesse por TV e notícias e mais interesse por internet e redes sociais, enquanto os meninos
afirmaram ter bastante interesse por notícias e programas de televisão e pouco interesse em redes
sociais. Todavia, durante a realização das discussões nos grupos de foco, as meninas expressa-
ram já ter visto notícias que representavam adolescentes com câncer, enquanto os meninos não
lembravam de ter visto praticamente nenhuma notícia que abordasse adolescentes acometidos
pela doença.

Optamos por escutar esses adolescentes em grupos focais para “dar aos participantes per-
missão para falar sobre questões normalmente não levantadas, especialmente se os grupos fo-
ram convocados para refletir algum atributo ou experiência em comum que os difere de outros”
(Barbour, p. 44, 2009), como é o caso.

Assim, realizamos dois grupos focais, um com quatro meninas e outro com quatro meninos.
Os encontros ocorreram entre os meses de abril e maio de 2014, no auditório do centro médico
onde os adolescentes recebem tratamento, e cada grupo teve duração média de uma hora e quinze
minutos. No primeiro grupo, contamos com a participação de Carla (13 anos), Joana (15 anos),
Patrícia (16 anos) e Isabela (17 anos) e, no segundo, contamos com a participação de Adam (12
anos), Lucas (15 anos), Leo (16 anos) e Max (20 anos).

Todos os participantes e seus respectivos responsáveis legais assinaram termos de consen-
timento. Tal qual assinalado nestes termos, a identidade dos participantes foi preservada no
trabalho. Por isso, todos os nomes aqui utilizados são fictícios. Antes de desenvolvermos os
grupos focais, o projeto de pesquisa foi submetido ao comitê de ética do hospital onde os ado-
lescentes recebem tratamento.

Durante os grupos, abordamos os seguintes temas: a rotina após o diagnóstico da doença;
a exposição deles às notícias; a experiência em participar de notícias; a relação deles com a
presença de jornalistas e/ou câmeras na instituição; como eles próprios se representam em redes
sociais e a construção de sentidos sobre conteúdos midiáticos que os representam.
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Como material de estímulo, exibimos durante os grupos focais um vídeo postado na internet
e duas notícias veiculadas em canais abertos 2, que foram auxílios fundamentais para o debate
sobre as questões relacionadas com a privacidade e a publicidade de suas identidades e imagens.

A privacidade diante da pressão por visibilidade

Os termos da privacidade possível desses meninos e meninas em luta contra o câncer são, de
certo modo, condicionados pela situação de semi institucionalização 3 que vivenciam na associ-
ação sem fins lucrativos onde são atendidos. Por um lado, se recorrermos a metáfora da casa e
da rua (da Matta, 2003), eles se encontram a meio caminho, nem na privacidade do lar, nem na
publicidade da rua, mas no meio. Seria a privacidade possível nesse entre-lugar?

Os depoimentos revelam a dificuldade sentida por alguns adolescentes para se manterem
longe dos holofotes, sejam estes acionados pela própria instituição ou autorizados por esta.
Nessa condição semi-institucionalizada, vêem-se algumas vezes submetidos a publicização de
suas imagens em enquadramentos não definidos ou autorizados por eles.

Quem vai tirar foto, eu acho que tem que perguntar primeiro... Algumas pessoas
ficam intimidadas, não gostam... (Max, 20 anos)

As queixas, sobretudo dos meninos, remetem para a forma autoritária destas abordagens
adultas que negligenciam o diálogo sobre os propósitos, condições e formas da exposição das
suas imagens e identidades. Estas experiências negativas são vivenciadas durante o tratamento
e são promovidas no contexto da produção de notícias e especialmente na produção de material
promocional da própria instituição.

Tipo, naquele dia... o cara: “Ó, você senta ali, você senta aqui, bora tirar foto”. Ele
nem perguntou se a gente queria. (Lucas, 15 anos).

Além de questionar esta falta de consentimento informado, os depoimentos apontam para
uma valorização da privacidade principalmente no período de descoberta da doença e durante o
tratamento, quando há ainda incertezas quanto ao sucesso do mesmo.

Eu acho que, no começo, é mais incomodante falar do que depois (Joana, 15 anos).
Quando você tá passando, é meio ruim de falar, né? (Patrícia, 16 anos).
Ainda mais mostrar para todo mundo que aquela pessoa tá mal, tá triste, é meio... não
sei explicar... (Joana, 15 anos).

Embora se sintam desconfortáveis em divulgar as suas imagens e identidades nestes mo-
mentos, a exposição de outros adolescentes em situações semelhantes provoca cumplicidade
e solidariedade diante do sofrimento que a doença provoca, em detrimento de críticas a esta
publicização que eles próprios consideraram indevida.

2. Videocast do Portal TV UOL com depoimentos de adolescentes com câncer sobre os seus sonhos e sobre
o seu cotidiano (postado em 4 de fevereiro de 2014); notícia do Globo Esporte (local) sobre a visita do elenco da
seleção cearense de basquete à instituição onde os adolescentes estão em tratamento (exibida em 30 de agosto de
2012); notícia do Jornal da Jangadeiro (afiliada da Rede Bandeirantes no Ceará) sobre a necessidade de doações para
a instituição. Esta inclui imagens dos adolescentes, mas não os seus depoimentos (exibida em 23 de agosto de 2014).

3. Podemos considerar os longos períodos que passam internados ou em tratamento contra a doença na instituição
como uma experiência próxima da institucionalização.
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Quando a gente vê alguém triste, a gente quer passar força, ajudar. E meio que
incomoda, porque a gente não quer ver ninguém assim (Patrícia, 16 anos).
Deu vontade de entrar na tela e dar um abraço nela e falar que vai dar tudo certo
(Lucas, 15 anos) 4.

Talvez os adolescentes se sintam melhor na posição de quem presta conforto do que na de
quem está aparentemente a precisar de apoio, mesmo que este venha na forma de reconheci-
mento da luta que estão a travar.

Neste sentido, meninos e meninas se mostraram bastante reticentes em mencionar a doença
nos seus perfis no facebook e em divulgar imagens que os identifiquem enquanto doentes onco-
lógicos. Os sofrimentos, dúvidas, dores e tristezas relacionados ao câncer são referidos várias
vezes como experiências ‘pessoais’, que dizem respeito somente a eles próprios e a pessoas pró-
ximas. Neste sentido, a exposição da sua doença nas redes sociais por familiares ou amigos,
mesmo que de forma bem-intencionada, provoca desconforto e estranhamento.

Minha irmã bateu e postou. Aí um amigo meu compartilhou e, tipo, pedindo curtidas.
‘Quantas curtidas esse guerreiro merece’ e tal. Eu achei aquilo... estranho... Depois
começou a rolar em páginas, minha foto, eu achei meio estranho... Não gostei (Lucas,
15 anos).

Neste sentido, identificamos nos depoimentos uma necessidade de resguardar experiências
(difíceis) que consideram pessoais. A vontade de exibir a identidade e a imagem é condicionada
também pelo consentimento informado dos adolescentes e pela fase em que se encontram no
enfrentamento da doença.

A visibilidade pública que pode fazer diferença

Se por um lado a visibilidade pública pode ser fonte de inúmeros constrangimentos, como os
referidos acima, é por vezes vista também pelos adolescentes ouvidos como uma oportunidade.

Os depoimentos demonstram que os adolescentes são bastante disponíveis para falar sobre
a doença e, em situações específicas e sob determinadas condições, para revelar também a sua
identidade e divulgar a sua imagem.

A voz dos adolescentes é especialmente valorizada, em seus depoimentos sobre o discurso
noticioso, como uma maneira eficaz para explicar o que é viver com a doença e para dar mais
‘realismo’ às narrativas sobre o câncer. Neste sentido, eles tendem a valorizar o jornalismo
como uma oportunidade para serem ouvidos e para combater a ideia, divulgada amplamente no
cinema, segundo os rapazes, de que o câncer leva fatalmente à morte.

Se eles fossem, antes de eles fazer um filme, ou então um livro, eles fossem num
hospital, que nem esse aqui, procurassem os adolescentes que tão passando por isso,
eu acho que seria diferente. O final do filme, né? (Max, 20 anos)
Não ia só ter morte, ia mostrar outra ideia (Lucas, 15 anos).

4. Os depoimentos fazem referência à exposição de uma jovem que está no estágio inicial da doença e chora
muito na Matéria 1 – Depoimentos (ver nota de rodapé 5 para saber o conteúdo das reportagens exibidas no grupo
focal).
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A voz dos adolescentes é ainda vista como importante no discurso jornalístico para apoiar
os pares que estejam também a enfrentar a doença. Nesta perspectiva, o propósito é transmitir
motivação, espontaneidade, alegria e partilhar vivências positivas durante o tratamento.

Dar motivação pros outros. Isso é o que é mais importante, né? (Max, 20 anos)

‘Ah, eu passei, mas eu tô aqui, tô vencendo...’ (Patrícia, 16 anos)
‘Eu tô saindo...’ (Joana, 15 anos)
‘Aí tu vai vencer também’. (Patrícia, 16 anos)
Justamente. É tipo você ‘ah, eu passei por aquilo e eu tô bem, tu vai passar, e tu vai
ficar também’. É mais ou menos isso. (Joana, 15 anos).

Enquanto a ideia de falar sobre o câncer é valorizada de maneira consensual, a possibilidade
de ter a identidade e a imagem divulgadas é bem-vista somente por alguns e em determinadas
condições.

Os adolescentes se sentem mais à vontade para divulgar a sua identidade e imagem numa
fase de superação do câncer, em que possam de forma mais positiva transmitir motivação na luta
contra a doença e desmistificar representações fatalistas da mesma, como referimos acima.

Eu acho que no começo, é mais incomodante falar. Do que depois (Joana, 15 anos).
Quando você tá passando, é meio ruim de falar, né? Mas quando você supera, assim,
parece que você tem orgulho de falar (Patrícia, 16 anos).

Nesta fase de superação da doença, a divulgação do ponto de vista do adolescente e da
identidade é motivo de orgulho para alguns que vivenciaram interações positivas com jornalistas
e aproveitaram a experiência como um momento de auto-afirmação.

Disseram que iam colocar meu nome, que iam colocar a foto, perguntaram se eu me
sentia bem... Eles fizeram um monte de perguntinhas (Joana, 15 anos).
E tu sabia sobre o que era a matéria? (Pesquisadora)
Já, já sabia sim (Joana, 15 anos).
E você tava com vergonha, mas depois aceitou? (Pesquisadora)
Não, é porque eu não sou muito de aparecer na TV, sabe. Isso é mais a cara da
Patrícia. Mas eu acho que é porque, sei lá, eu tenho vergonha mesmo. Porque câmera
é... Mas eles começaram a conversar, e o rapaz ficava meio escondidinho, dava nem
pra ver que ele tava filmando. Foi tipo, só uma conversa entre eu e o rapaz. Ele só
queria saber como era a minha rotina de dia (Joana, 15 anos).
E você se sentiu à vontade pra falar? (Pesquisadora)
Me senti sim, falei numa boa. A entrevista ficou linda, perfeita (Joana, 16 anos).

A possibilidade de partilhar planos para o futuro, vivências positivas e experiências constru-
tivas de um presente de superação da doença é valorizada em detrimento de preocupações com
as consequências futuras desta exibição pública. Nenhum dos participantes mencionou apre-
ensão quanto a possibilidade de terem de lidar no futuro com o conhecimento público de que
tiveram câncer na adolescência.

Outra situação em que se mostraram especialmente disponíveis para divulgar a sua imagem
e identidade diz respeito aos conteúdos promocionais produzidos pela instituição onde são aten-
didos. Esta boa vontade, presente especialmente nos depoimentos das meninas, tem origem no
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reconhecimento do trabalho desenvolvido pela instituição e na vontade de contribuir para que a
mesma possa angariar mais verbas.

Eu participo (de campanhas da instituição) porque aqui eles têm um cuidado com a
gente (Patrícia, 16 anos).
Justamente (Joana, 15 anos).
E, claro que se chegar... pedindo pra dar uma entrevista dizendo o que você acha do
hospital, e tal, pra mim não tem nenhum problema (Patrícia, 16 anos).
... Incentivar as outras pessoas também a vir nos ajudar. Ajudar a associação, a doar
mais, a mostrar como o pessoal daqui trabalha bem, como o dinheiro é investido bem
(Joana, 15 anos).

Assim, eu não vejo problema nisso não. O pessoal querer mostrar pra falar sobre o
hospital... Eu acho que não tem problema, não (Max, 20 anos).
Se perguntar, tá de boa (Lucas, 15 anos).

Apesar desta disponibilidade dos participantes em exibir publicamente suas imagens, vários
queixaram-se de situações em que foram expostos sem as suas autorizações em material promo-
cional do hospital onde são tratados. Os depoimentos deixam claro a vontade dos participantes
de decidirem sobre os termos desta exposição e revelam uma preocupação com o consentimento
informado.

E como eles próprios gerem a divulgação de informações sobre a sua enfermidade? De
uma maneira geral, como afirmamos anteriormente, meninos e meninas se mostraram bastante
reticentes em abordar publicamente a doença nas redes sociais, mas as meninas valorizam a
exibição espontânea da imagem como um ato de coragem, atributo que elas julgam não ter, mas
que reconhecem como uma qualidade admirável.

Eu só posto as fotos novas, mas é muito raro. Eu acho bonito quem coloca (Carla, 13
anos).
(...) Uma escreveu cabelo não é tudo. Aquela foto ficou perfeita! Demais! Ficou
linda! Eu admiro isso nela, eu acho que eu não teria coragem (Joana, 15 anos).
Eu acho que eu aprendi muito com ela que cabelo não é tudo. Que beleza não é tudo.
(Joana, 15 anos).

Conclusão

Os adolescentes manifestam, por razões diversas, entender ser seu direito escolher quando e
porque se expor. Neste sentido, mencionam várias situações de incômodo provocadas por expo-
sições não autorizadas. Com base nos seus depoimentos, também ficam explícitas as condições,
as formas e os objetivos com os quais se sentem confortáveis para divulgar as suas imagens e
identidades.

A privacidade é muito valorizada quando descobrem a doença e nos períodos de incerteza
do tratamento, sendo o sofrimento vivido nestes momentos considerado algo pessoal que não
deve ser revelado publicamente, seja para evitar a dramatização, a vitimização ou a heroificação.
Quando os adolescentes estão a travar uma batalha diária contra a doença, marcada por uma
extrema vulnerabilidade, optam claramente pelo resguardo da identidade e imagem pessoal.
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Quando estas não são protegidas, reagem com sentimentos de indignação (nos casos em que a
publicização foi provocada por jornalistas ou pela instituição), de desconforto ou estranhamento
(quando provocada por familiares ou amigos bem intencionados) e de compaixão (quando são
outros jovens em situações semelhantes a ter a sua imagem divulgada).

Os depoimentos apontam para a valorização da voz dos adolescentes (não necessariamente
acompanhada da identificação de quem profere o discurso) como um contributo fundamental
para a discussão pública sobre a doença. O seu ponto de vista é avaliado pelos próprios como
capaz de melhor explicar o que é viver com câncer, de motivar os pares e de trazer mais alegria
e espontaneidade para o debate.

Embora admirem outros adolescentes que exibem espontaneamente a sua imagem para falar
sobre a doença, somente em algumas circunstâncias vêem a publicização das suas identidades
como uma experiência positiva. Neste sentido, sentem-se mais à vontade para se exporem publi-
camente quando estão numa fase de superação da doença, quando o enquadramento privilegia
os seus planos para o futuro, vivências positivas e experiências construtivas e quando estão a
contribuir para campanhas promocionais da instituição que os atende.

Valorizada como estratégia para promover a motivação de pares que também lutam contra
a doença, para desmistificar representações fatalistas do câncer e para angariar fundos, esta
visibilidade pública deve ser condicionada, na perspectiva dos adolescentes, pelo respeito às
suas singularidades e ao seu consentimento informado.
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Comunicação e ludicidade como plataforma teórica na projeção do
modelo cria-in-forma-ação
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Resumo

A presente comunicação tem como objetivo expor contributos teóricos para o modelo
em desenvolvimento denominado Cria-In-Forma-Ação. Para o efeito, as bases deste
modelo encontram-se na Teoria Orquestral da Comunicação de Watzlawick et al.
e no Modelo Orquestral da Ludicidade de Lopes e representam as suas principais
referências. A partir do conceito de reflexividade desenvolvido por Archer propõe-
se uma extensão concetual para o conceito de reflexividade partilhada procurando
relacioná-la com a noção de contexto situacional proposta por Lopes. O modelo em
construção procura desenvolver uma matriz de análise e de compreensão da interação
humana co presencial em situação de criação nas diversas equivalências em contextos
multiculturais.
Palavras-chave: comunicação; ludicidade; reflexividade; criação; contexto.

Sem comunicação não existem relações humanas nem vida humana propriamente dita (Luh-
mann, 2006:39). O conteúdo central da presente comunicação consiste na seguinte ideia: a
intercompreensão entre sujeitos varia na razão proporcional à partilha e disposição de informa-
ção de interesse comum numa determinada situação num dado contexto. De imediato, esta ideia
parece clara e talvez consiga reunir consenso. Um olhar atento revela um conjunto de variáveis
a considerar para que possa de facto representar parte da realidade. É sob o olhar da pragmática
da comunicação humana, da perspetiva traçada pelos autores do Colégio Invisível da Escola de
Palo Alto que se procura analisar a questão da intercompreensão para a criação nas suas diver-
sas equivalências na comunicação humana. Os fundamentos essenciais da Teoria Orquestral da
Comunicação de Watzlawick et al. e do Modelo Orquestral da Ludicidade de Lopes servirão
para situar e ancorar posições ao modelo em construção designado por Cria-In-Forma-Ação.
Este modelo propõe uma matriz de análise e compreensão da interação humana em contextos
específicos de co criação lugares de encontro entre sujeitos provenientes de diferentes culturas
em cenários multiculturais.

Sendo cultura equivalente a comunicação como revelou Edward Hall na obra A linguagem
silenciosa “Culture is communication and communication is culture” (Hall, 1959:186) com elu-
cidativos exemplos sobre proxemia e comunicação humana em A dimensão oculta, e ludicidade
equivalente a comunicação segundo o Modelo Orquestral da Ludicidade proposto por Conceição
Lopes, torna-se legítimo questionar sobre que improbabilidade da comunicação poderá ocorrer
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em contextos multiculturais onde é dada a co criação entre indivíduos de diferentes culturas se-
gundo o postulado de Luhmann quando refere que a comunicação é improvável por três razões
i) é improvável que alguém compreenda o que o outro quer dizer tendo em conta o isolamento
e a individualização da sua consciência. O sentido só se pode entender em função do contexto
e para cada sujeito o contexto é o que a sua memória lhe faculta, ii) é improvável aceder aos
recetores, que chegue a mais pessoas do que as que se encontram presentes numa dada situação.
O problema assenta numa extensão espacial e temporal. Mesmo quando a comunicação conta
com transmissores móveis e permanentes, é improvável que possa encontrar a atenção devida, já
que os sujeitos têm diferentes interesses em situações distintas, e iii) é improvável obter o resul-
tado desejado. Nem sequer o facto de que uma comunicação tenha sido entendida garante que
tenha sido também aceite (Luhmann, 2006:42-43). Ao verificar certos acontecimentos, alguns
bem próximos no tempo, constata-se que determinados momentos da Humanidade resultaram
da ineficaz competência dos povos comunicarem entre si. Os recentes acontecimentos na Eu-
ropa sugerem isso mesmo, a contínua dificuldade em superar certos obstáculos de interação e
consequente intercompreensão entre membros da mesma família dos diferentes estados, dentro
da União Europeia, para citar apenas um exemplo. A questão da intercompreensão vai muito
para além do domínio da língua. A língua consiste apenas na linguagem verbal e esta, por sua
vez, parte da cultura. Uma questão associada a esta ideia (e dos problemas que a mesma pode
originar) trata precisamente de compreender até que ponto a linguagem verbal cria obstáculos
na comunicação entre os seus falantes, certamente cadinho fértil para especialistas da comunica-
ção tanto verbal como a não verbal ou corporal num ponto de vista pragmático. Vários teóricos
dedicaram-se a este tema, procurando as raízes dos mal entendidos e propondo algumas for-
mas em superar certos equívocos resultantes da comunicação humana, verdadeiros dilemas sem
fim à vista. Podemos encontrar alguns clássicos em A realidade é real? de Paul Watzlawick e
identificar aqui e alí no dia a dia muitos outros. Na presente abordagem ao assunto, a hipótese
de partida consiste em considerar que existe probabilidade de intercompreensão entre sujeitos
provenientes de diferentes culturas em contextos situacionais de interação co presencial tendo
um objetivo comum – a criação nas diversas formas de manifestação e equivalência – se tida em
conta e promovida pelos mesmos reflexividade partilhada. É sobre este conceito que a presente
comunicação procura refletir. Mais que apresentar soluções procura um olhar sobre este tema,
um olhar pragmático. A reflexão situa-se no plano teórico.

O Colégio Invisivel: A Escola De Pensamento de Palo Alto

A formação do Colégio Invisível de Palo Alto foi constituída por vários investigadores de
diferentes áreas do conhecimento científico e procurou na segunda metade do século XX de-
senvolver e aprofundar os estudos sobre a comunicação humana com especial atenção para a
dimensão da relação e da interação interpessoal. Procurou tanto no plano teórico como no prá-
tico encontrar as bases da comunicação humana. A Escola de Palo Alto alcançou resultados
significativos resultado de pesquisas e novas perspetivas parte fruto da diversidade inteletual do
próprio grupo de investigadores. Entre outros autores, em diferentes momentos fizeram parte
Gregory Bateson, Paul Watzlawick, John Weakland, Richard Fish, Don Jackson, Milton Eric-
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son, Heinz von Forester, Jay Haley, Virginia Satir, Janet Beavin, Erving Goffman, Edward Hall,
Jean-Jacques Wittezaele e Teresa Garcia e criaram a Teoria Orquestral da Comunicação. Teo-
ria revolucinária para a época defende a ideia de que é nos processos relacionais entre sujeitos
e inter relacionais que se encontra a essência da comunicação humana; que todo o comporta-
mento humano tem uma significação; e que os problemas psicológicos podem ter origem nos
contextos que influenciam o comportamento. É aceite como uma teoria da comunicação humana
pragmática fundada na teoria geral dos sistemas complexos, com influências da cibernética e do
princípio da retroação e que permite a análise e a compreensão dos fenómenos da comunicação
no que diz respeito às interrelações, interações e interdependências entre sujeitos em situação
contextual da sua produção, e que valoriza de igual forma o comportamento tanto verbal como
não verbal. A Teoria Orquestral da Comunicação quebrou com a visão clássica, unidirecional
da comunicação (E-R). Focou-se nas relações que os sujeitos estabelecem entre si nas mais va-
riadas situações e ainda nos resultados dessa interação e experiência. Segundo este núcleo de
autores a comunicação é o território onde os sujeitos constroem a realidade. Um processo onde
a realidade não se constitui como uma pré determinação mas antes uma permanente reconstru-
ção realizada pelos sujeitos nela envolvidos. A comunicação é essencialmente, segundo esta
escola, um processo de estruturação da realidade feita através da perceção e da simbolização. É
com todo o nosso passado, e também com o aqui e agora que percebemos e compreendemos o
mundo, a nossa mundividência.

Comunicação, ludicidade e o contexto que faz a diferença

Segundo Watzlawick et al. (1967) a comunicação é o território onde o ser humano constrói
as suas realidades. Estes autores estabeleceram a distinção entre dois níveis de realidade: a rea-
lidade de “primeira ordem” aquela que os nossos receptores sensoriais captam e a realidade de
“segunda ordem” que diz respeito ao universo de significações que atribuímos às coisas. Deste
modo as relações e as interacções entre os indivíduos, mediados ou não pelos dispositivos lo-
gotécnicos, bem como os seus efeitos no comportamento de cada um revelam a aprendizagem
enquanto apropriação, construção e reconstrução da realidade da existência de cada um (Lopes,
2004a:8). A este propósito, Myers & Myers (1990), na obra As bases da comunicação humana
refere que a comunicação é essencialmente um processo de estruturação da realidade feita atra-
vés da percepção e da simbolização. Segundo estes autores, a visão do mundo pertence-nos
porque somos nós que a criamos e a construímos a partir de estímulos do exterior que nós sele-
cionamos, organizamos e interpretamos. O modo como nós selecionamos, organizamos e inter-
pretamos é, numa grande parte, devido ao modo como efectuamos essas operações no passado,
dado que nós somos o produto das nossas percepções anteriores (Lopes, 2004a:23-24). Assim, a
comunicação é um processo permanente de aprendizagem e de mudança. Consciente ou incons-
cientemente, mas sempre intencional, este processo de desenvolvimento instaura uma desordem
na harmonia anteriormente existente. Desordem que busca uma nova ordem, de onde resultam
novos modos de ver a realidade que coloca o ser humano num nível superior de conhecimentos
sobre a sua experiência no mundo. Neste sentido, Bateson refere que a aprendizagem se realiza
num processo descontínuo de complexidade diversificada, de acordo com uma estrutura hierár-
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quica (Bateson, 1980:71) e é fruto do aumento da redundância entre aquele que aprende e o seu
ambiente (Bateson, 1980:143). Para compreender o que se passa no processo da inter mediação
humana e social interessa conhecer como se processa a aprendizagem, para que o dinamizador
da comunicação e da informação possa reconhecer e prever o quadro hipotético de efeitos das
escolhas que faz e não faz, identificar quais os níveis lógicos de aprendizagem que dinamizam
os valores de referência e se essas escolhas estão situadas no mundo de vida do outro com quem
estamos em situação (Lopes, 2004a: 28). O sociólogo Goffman (Goffman, 1974,1988, 1993) foi
quem colocou a questão da análise da situação ou contexto situacional, referindo-se a ela como
uma construção dos atores que estão em presença uns dos outros, realizando um encontro de
faces e identidades. Envolvidos neste jogo da comunicação, os sujeitos começam por, esponta-
neamente, estabelecer o pacto das suas intermediações que vão definir a situação e desenvolvê-la
construindo guiões de acção cooperativa consequente, dinamizam a interacção e que representa
aquilo que os protagonistas consideram ser a realidade (Lopes, 2004a:40). Comunicar é muito
mais do que transmitir informação. As transacções de conteúdos são indissociáveis das relações
interpessoais. A estima, a confiança, a lealdade, o respeito e a valorização mútua, favorecem
a intercompreensão, dão sentido à informação e tornam provável o que não é, a comunicação.
Comunicar é co produzir a realidade. A conversa, o diálogo e a negociação são estratégias dis-
cursivas que contribuem para a co evolução de si próprio com os outros, num mundo comum. A
reflexividade partilhada o epicentro viável deste processo. Comunicar com objectivo comum é
dispor-se à conjugação mútua. Uma das componentes universais do processo de comunicação é
a ética que lhe dá sentido e organiza a qualidade da relação e da co produção de acções (Lopes,
2004a:57). A perspectiva da Escola de Palo Alto considera que os seres humanos vivem um
único mundo, o da comunicação, e, por isso, valoriza com igual importância as diversas lin-
guagens, digital e analógica integrando-as no sistema geral da comunicação: as do sub sistema
verbal, em que as palavras representam uma pequena parte desse mundo e sublinham os aspectos
unidireccionais da comunicação (transmissão de conteúdos) e as do sub sistema não verbal onde
se integra a relação que dá sentido ao modo como deve ser percepcionado o conteúdo partilhado
e que representa a maior parte desse mundo (Hall, 1996:12). A Teoria Orquestral da Comuni-
cação retoma o sentido original da significação da palavra comunicação: colocar em comum e
estar em relação. Concebe a comunicação como um sistema de múltiplos canais no qual o ator
social participa a todo o instante, quer ele queira quer não: através dos seus gestos, do seu olhar,
do seu silêncio, e até da sua ausência. Na sua qualidade de membro de uma dada cultura, ele faz
parte da comunicação como o músico faz parte da orquestra (Winkin, 1981:7-8). Só que, contra-
riamente à orquestra musical, na orquestra comunicacional não há maestro nem partitura. Cada
protagonista, de acordo com a sua cultura, participa com os demais e interagindo constroem pro-
gressivamente uma partitura da qual darão conta através da análise das componentes do processo
de comunicação que vivenciaram. A partitura da comunicação co construída pelos protagonistas
não é uma partitura escrita: numa certa medida ela é apropriada inconscientemente e é fruto da
impossibilidade de não comunicar que postula a existência de uma gramática do comportamento
(Winkin, 1981:25). Cada sujeito utiliza regras nas diversas transacções que realiza com os ou-
tros: permanentemente nós obedecemos às regras da comunicação, estas regras constituem a
gramática da comunicação, perante as quais nós somos inconscientes. É através da análise do
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contexto em que a comunicação se co produz que a sua significação tem sentido. Deste modo,
a Escola de Palo Alto propõe um modelo de análise do contexto por oposição ao que privilegia
a análise do conteúdo verbal. Considera, ainda, a possibilidade da co construção de práticas
de mudança operam distintamente no sistema de comunicação, ou pela mudança completa do
sistema, ou pela mudança parcial de alguma componente do sistema, sendo que neste modelo os
efeitos são sempre mais importantes do que as intenções (Lopes, 2004a:75-76).

Ludicidade é seriedade, responsabilidade, inteligência, afeição, cooperação, autonomia, cri-
atividade, respeito pelo outro e pelos compromissos, em conjunto assumidos. É elegância da
observação atenta e elegância na escuta activa (Lopes, 2004b:4). Através da clarificação do
conceito de ludicidade busca-se a essência deste fenómeno humano e social insuficientemente
compreendido e socialmente desqualificado na convivência humana. A essência da ludicidade
reside, sobretudo nos processos relacionais e interaccionais que os humanos protagonizam entre
si, em diferentes situações e em diversos patamares de ocorrência dos seus processos de mani-
festação, nomeadamente, intrapessoal, inter-pessoal, intra-grupo, inter-grupo, intrainstitucional,
inter institucional e em sociedade e ainda, com ou sem brinquedos e jogos / artefactos lúdicos
digitais e analógicos construídos deliberadamente para induzir à manifestação lúdica humana.
A autora do conceito de Ludicidade afirma que não existem comportamentos lúdicos, o que
existem são manifestações que se diferenciam, e se identificam como tal, apenas, porque as pes-
soas lhes atribuem significações lúdicas. Defende também que os artefactos lúdicos, digitais ou
analógicos são meios, suportes e mensagens ao serviço da ludicidade (Lopes, 2004b:6). A ludi-
cidade, tal como a comunicação, é um fenómeno de natureza consequencial à espécie Humana:
é uma condição de ser do Humano, é acção e efeito; indica uma qualidade e um estado que não
são apenas característicos da infância, mas sim, partilhados por todas as faixas etárias ao longo
da vida (Lopes, 2004b:13). A ludicidade é o lugar da acção onde a intencionalidade lúdica
é criada por cada humano que assim se exprime e, ao fazê-lo, nela estabelece diversas cone-
xões com as suas outras experiências não lúdicas, criticando-as, mudando-as, reformulando-as
e abandonando-as, na situação criada a partir do pacto inicial estabelecido e regulado pela afir-
mação explicita ou implícita – isto é a brincar – isto é a jogar. A essência da ludicidade situa-se,
então, mais no conjunto de processos dinâmicos interrelacionais e interaccionais protagonizados
pelos humanos que atribuem aos seus comportamentos uma significação lúdica e, menos, nos
efeitos finais dos mesmos. Ou seja, a ludicidade distingue-se nas suas três dimensões: condição,
manifestação e efeitos. Portanto, ela é mais do que as consequências que ocorrem no processo
onde se exprime e é mais, ainda, do que a natureza dos seus efeitos (Lopes, 2004b:50). A ludici-
dade é uma condição de ser do humano, homo ludens que se manifesta diversamente no brincar,
jogar, lazer, construir artefactos lúdicos e de ludicidade, na festa e na criatividade e, diversa-
mente, produzem os seus efeitos nomeadamente, na aprendizagem social da convivialidade inter
humana, na construção da atitude, capacidade e competência comunicacional, lúdica e criativa,
favorecendo a assunção livre e espontânea de compromissos, ativamente participados por todos,
e por todos argumentados em nome de um bem comum. Este compromisso ético, assumido con-
juntamente, na definição inicial da situação de ludicidade torna-se quadro de referência comum
a que todos se subordinam e que no desenrolar da situação, constroem outras regras que todos
querem ver respeitadas. Aprendendo a conjugar vontades, a manter a face em coerência com o
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compromisso assumido e, assim, ensaiam, apropriam-se e reconstroem o mundo. Nesta constru-
ção da realidade, aprendem a reconhecer-se, a reconhecer os outros e a saber tornar previsível o
seu comportamento e o comportamento dos outros. Aprendem a manifestar a sua ludicidade e
a fazerem escolhas e a suportar criticamente os efeitos das mesmas, os desejados e os não dese-
jados. Outras aprendizagens estão relacionadas com o uso da palavra em acção. A imaginação,
a originalidade, a expressividade humana são dinamizadas pela interacção lúdica. Experimenta-
se a capacidade transformadora de reinvenção de um mundo (ficcionado). E a partir daí pode
descobrir-se a capacidade para intervir no mundo não ficcionado em que nos é dado conviver
(Lopes, 2004b:12). A ludicidade é comunicação. A ludicidade é consequencial, é condição
de ser do humano que se manifesta e produz efeitos. A ludicidade existe, quer se queira quer
não. A ludicidade é aprendizagem. A ludicidade é mudança. Nos efeitos finais da ludicidade,
ocorrem diversas práticas de mudança seja na formação cívica, nas competências, capacidades
e atitudes sociais, e relacionais, afectivas, emocionais, cognitivas e criativas. A orquestração
da ludicidade co produz a harmonia num processo de inter dependências e de autonomia, na
prática permanente da metacomunicação (positiva e negativa), na equifinidade, na não somativi-
dade entre protagonistas, na relação lúdica, na interacção social lúdica, na atividade, no tempo,
nos cenários, na codificação verbal e não verbal, na construção de artefatos e na metaludicidade
(Lopes, 2004b:50-51). O processo ludicidade é um processo de comunicação, aprendizagens e
de mudanças em contextos situacionais ficcionados que tendem a ser generalizados e apropria-
dos na experienciação da ludicidade e projetados depois em contextos situacionais não lúdicos.
Deste modo, argumentos, guiões de acção, papéis sociais, desempenhos, figurações, práticas
de rotina, em todas estas manifestações os humanos que entre si brincam, vão aprendendo a
conjugar vontades, a ultrapassar o desprazer que neste prazer experimentam, a manter a face
em coerência com o compromisso assumido e, assim, ensaiam, apropriam-se e reconstroem o
mundo. Também a aprendizagem da metaludicidade está em grande evidência nos papéis e de-
sempenhos que orientam a construção da narrativa, da planificação sócio dramática no momento
em que a mesma está a ser construída. É nesta convivialidade, nem sempre fácil de manter que
os Homens aprendem a aprender como aprenderam a aprender a Ser e a conviver simétrica e
complementarmente com a singularidade das diferenças comuns (Lopes, 2004b:62).

Reflexividade partilhada, criação e equivalências

Metacomunicar pressupõe reflexão. E reflexão está tradicionalmente associada à dimensão
que possibilita o sujeito pensar sobre si próprio tendo por referência as circunstâncias ou os en-
quadramentos sociais do seu percurso biográfico. Esta perspetiva do conceito de reflexão limita
o processo ao exercício pessoal, individual e interno. Retrata uma posição próxima da imagem
do sujeito sentado a olhar para o real, onde cultura e respetivas estruturas sociais são entendi-
das como fenómenos objetivos, independentes e externos, situados num momento histórico tal
qual uma moldura. Segundo esta perspetiva é através da cognição que os indivíduos constroem
a realidade. A reflexividade é assim considerada um claro mecanismo resultante de processos
internos, cognitivos. A crítica feita a esta visão consiste em afirmar que esta equaciona apenas
parte da questão fundamental porque a abordagem situa-se num paradigma de base dualista: in-
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terior (mente) e exterior (estruturas socias). Não explica como a realidade modela os sujeitos ou
ainda como os sujeitos criam aquilo a que chamam de realidade.

Ao considerar a realidade como uma construção co realizada na comunicação e na interação
humana, tal qual a perspetiva da Escola de Palo Alto, fica para trás a imagem de que os sujeitos
nascem em enquadramentos sociais estruturados, pré-existentes, em que a realidade é o que é,
apenas uma, e que esta depende exclusivamente da nossa visão para a compreender e melhor
nos adaptarmos, e que as estruturas sociais são anteriores, e exteriores, autónomas e ainda que
são essas que moldam ou influenciam os sujeitos no modo do seu pensamento, na sua ação.

A extensão do conceito, a reflexividade partilhada sugere uma visão alargada e focada na
dinâmica de interação e não apenas no interior do sujeito, nos seus diálogos ou conversas in-
ternas como lugar privilegiado para o exercício da reflexividade como defendem os autores que
desenvolveram o conceito (Archer, 2003, 2007, 2012, Giddens, 2004). As posições de Archer
e Giddens refletem uma conceção da reflexividade como um exercício, uma espécie de diálogo
interno que os sujeitos praticam no seu espaço interior, consigo mesmo, através do qual procu-
ram realizar as suas projeções e traçar estratégias tendo em conta as circunstâncias ou estruturas
socias envolventes, o contexto. Em concreto, pensar a reflexividade partilhada consiste em mo-
ver a reflexão interior para o espaço de partilha onde decorre a ação interpessoal. É, deste modo,
ultrapassar a imagem dos sujeitos situados nas estruturas sociais e estas a definir as possibilida-
des concretas das suas ações; é, em última instância, ultrapassar a imagem da imobilidade. Em
A exterioridade da reflexividade Caetano procura a objetividade do interior, uma aguarela da re-
flexividade. Refere que o conceito de reflexividade desenvolvido por Archer, no que diz respeito
à sua relação com os diálogos internos que cada sujeito mantém consigo mesmo, na privacidade
da sua mente, tendo em consideração o contexto cultural, é insuficiente para explicar a multi-
dimensionalidade do próprio conceito, nomeadamente quanto à minimização de fatores como
as origens sociais, as dinâmicas de socialização e os posicionamentos diferenciados do espaço
social, o não reconhecimento dos processos de interiorização da exterioridade e ainda o facto de
não contemplar mecanismos externos da reflexividade associados ao relacionamento interpes-
soal e à diversidade contextual. Neste sentido Caetano aproxima-se da extensão do conceito, a
reflexividade partilhada. Numa tentativa de acoplar à reflexividade uma dimensão externa criou
a possibilidade ao desenvolver uma trilogia na sua abordagem: Archer-Bourdieu-Lahire. Refere
que a distância Lahire a Archer consiste na ideia que reflexividade e sentido prático não são
incompatíveis, ou seja, a ação individual não se encontra limitada ao conhecimento acumulado
da sua experiência autobiográfica. O ser humano tem também a capacidade consciente de re-
fletir sobre o que fez, o que deve ou não fazer e o que se encontra a fazer no presente. Explica
que para uma melhor compreensão da complexidade e multidimensionalidade do conceito de
reflexividade as conversas internas de Archer devem ser articuladas com as práticas de escrita e
com as dinâmicas de pluralidade disposicional e de diversidade contextual de Lahire. Caetano
para o efeito leva a cabo uma investigação empírica fundamentada na base teórica destes autores
com o objetivo de analisar os mecanismos sociais da reflexividade individual. Concretamente, o
seu estudo abordou os processos de formação de competências reflexivas nas suas modalidades
de exercício e dos efeitos que as mesmas podem ter na ação. Para o demonstrar desenvolveu
um conjunto de vinte entrevistas de cariz biográfico sob uma estratégia metodológica qualita-
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tiva. Chegou à conclusão que as competências reflexivas de cada sujeito podem ser exercidas de
forma diferente fazendo uso de suportes distintos. Os sujeitos pensam sobre si mesmos por re-
ferência às suas circunstâncias sociais através de conversas internas, diálogos que mantém com
outros sujeitos em contexto de interação e mediante práticas de escrita. As diferentes moda-
lidades de exercício da reflexividade são ativadas de forma diferencial em consonância com a
diversidade contextual e com a pluralidade disposicional dos sujeitos. Este o atual Estado da
Arte do conceito de reflexividade, segundo Caetano.

Se a interiorização da exterioridade atua como elemento determinante nas competências re-
flexivas dos sujeitos, então a realidade social nunca deverá ser considerada como exterior ao
próprio sujeito ou como uma vertente externa neste processo já que as reflexões individuais
são o produto das experiências ou mundividências ocorridas em determinados enquadramentos
situacionais. O conceito de mundividência na perspetiva de Onésimo tem nesta abordagem à
reflexividade partilhada uma importância significativa. Onésimo salienta que cada sujeito orga-
niza todo esse conjunto (o universo pessoal) à sua maneira e sob influências várias, sobretudo do
meio em que foi educado, cresceu e convive. Essa complexa rede de crenças, valores, desejos,
necessidades, interesses, informação acumulada, e o mais que se quiser, organiza-se mais ou
menos coerentemente naquilo a que se chama de mundividência ou visão do mundo. É nela,
ou a partir dela, que intervimos socialmente e nos definimos no agir. Isso coloca-nos todos no
mesmo barco e na irremediável necessidade de negociarmos o nosso espaço. As alternativas
são a intolerância e a guerra, refere. Pensar o ser humano é pensar num ser social, existente em
sociedade, em redes de relacionamentos, interações e interdependências.

O conceito de reflexividade desenvolve-se ao ser equacionado na sua base, ao nível dos re-
lacionamentos interpessoais e nas dinâmicas de interação, ou seja, nos contextos situacionais,
uma vez que a finalidade daquela é a intercompreensão entre sujeitos. O exercício da reflexivi-
dade recorrendo a conversas externas representa uma possibilidade. Cooperação e ação para a
criação em tudo beneficiará se equacionada nas dinâmicas interpessoais reflexividade partilhada
(grupo, grupos, instituição, instituições, sociedade, sociedades, povos), sem a qual revelam-se
minimizados os efeitos desejáveis da comunicação. Partilhar espaços de reflexão comum, es-
paços potenciais, será uma forma de partilhar e colocar em comum pensamentos, objetivar, co
constuir e modelar o que contribuirá para a criação nas suas diversas manifestações. Dialogar
revela uma situação favorável aos sujeitos quando estes se encontram em determinados contex-
tos situacionais, tais como preocupações, ansiedade ou medos. Em outros contextos dialogar
com alguém parcialmente afastado do ponto de vista emocional pode ser positivo, como exem-
plo o psiquiatra, o psicólogo ou o professor, pois nestes cenários o processo de exteriorização de
reflexões tende a uma maior fluidez. De uma forma geral os diálogos têm a sua génese reflexões
prévias, individuais. Contudo, não representam uma transposição direta das reflexões ou con-
versas internas para o contexto onde se desenvolve a interação. Desde logo, há a considerar que
o contexto de co presença influi no modo como cada sujeito pauta a sua comunicação, incluindo
as suas prévias conversas internas. O contexto funciona como um filtro para a reflexão. Estamos
perante duas manifestações distintas mas diretamente relacionadas, por um lado o invisível da
reflexividade ou diálogo interior e por outro a reflexividade visível ou diálogo exterior. Analisar
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cada abordagem pressupõe um quadro metodológico distinto. Embora interessante, este aspeto
enquadra-se afastado do propósito da presente análise.

A reflexividade partilhada contribui para a hipótese acima referida de que é possível a cri-
ação nas diversas manifestações em contextos de co presença se praticadas dinâmicas de inte-
ração onde a cooperação resulta não como somatório de diferentes partes (projeções de cada
sujeito) mas como unidade resultante das diferentes projeções culturais. É precisamente a ques-
tão da imprevisibilidade inerente aos contextos (com diferenças em função de cada contexto
específico) que altera e pontua nos diversos momentos as projeções ou disposições individuais
inviabilizando a determinado ponto perspetivas de previsão, do que vai acontecer ou ainda como
interagir. Deste modo faz todo o sentido equacionar reflexividade partilhada, pois a realidade
encontra-se em permanente mudança e o resultado de um encontro nunca será a soma das proje-
ções dos vários sujeitos. Ao ignorar o processo de partilha da reflexão conjunta, assente nas di-
ferentes disposições ignora-se um conjunto de possibilidades de entendimento e eficácia. Aliás,
se houvesse previsão deixaria de fazer sentido qualquer encontro por muito distinto que fosse.
O que, eventualmente, poderá existir é a ilusão da previsão na mente dos mais otimistas, nome-
adamente em cenários multiculturais! A direção ou rumo de uma interação num determinado
contexto situacional varia segundo diversos fatores tornando-se inviáveis previsões de carater
individual. Se tal se verifica em contextos com sujeitos pertencentes a uma cultura, o mesmo se
passará em contextos multiculturais? Pensar a reflexividade partilhada pressupõe igualmente ter
a noção que esta perceção e atitude não deverá ser projetada como algo uniforme ou transversal,
no sentido estático, nos diferentes contextos, cenários ou enquadramentos situacionais já que
como atrás se referiu os mesmos sujeitos poderão apresentar disposições distintas em função
das pontuações em cada contexto, para além das disposições do próprio contexto. E ainda, que
determinados contextos estimulam mais do que outros as competências da reflexividade. De um
modo geral, diferentes contextos situacionais proporcionam diferentes níveis de reflexividade.
Caetano verificou na prática que o papel que a diversidade contextual desempenha na ativação
de competências reflexivas é indissociável da pluralidade disposicional dos sujeitos e que esta
pluralidade pode gerar reflexividade, no sentido em que o confronto entre diferentes contextos
e normas de conduta exigem adaptação. Igualmente verificou que a relação entre pluralidade e
reflexividade se bem que existente não é linear (Caetano, 2013).

Pelo que se tem vindo a expor sobre reflexividade, o contexto situacional onde decorre a in-
teração representa o fator central quando se procura uma compreensão da extensão do conceito.
Num artigo publicado há cerca de duas décadas Alarcão traça uma tangente e aborda o assunto
em Reflexão crítica sobre o pensamento de D. Schon e os programas de formação de professores.
Tece várias considerações sobre a importância para a reflexão e para a educação para a reflexão
da prática como método de elevar a qualidade dos profissionais. Em síntese, propõe e defende
uma epistemologia da prática na formação de profissionais que se querem reflexivos e respon-
sáveis. O método, uma forte componente de reflexão sobre práticas reais. No seu artigo uma
particularidade interessante faz aqui citá-lo. Após apresentar o autor, a novidade e a admiração
que causou na época, apresenta em traços gerais o pensamento daquele autor norte americano e
a propósito da profissão de arquiteto refere “Para perspetivar a formação de profissionais, Schon
tentou penetrar na compreensão da própria atividade profissional, a qual nos é apresentada como
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atuante inteligente e flexível, situada e reativa, produto de uma mistura integrada de ciência,
técnica e arte, caracterizada por uma sensibilidade de artista aos índices manifestos ou implíci-
tos, em suma uma criatividade a que dá o nome de Artistry. É um saber-fazer sólido, teórico
e prático, inteligente e criativo que permite ao profissional agir em contextos instáveis, inde-
terminados e complexos, caracterizados por zonas de indefinição que de cada situação fazem
uma novidade a exigir uma reflexão e uma atenção dialogante com a própria realidade que lhe
fala (back talk)” (Alarcão, 1996:14). Alarcão preocupada em analisar como melhor promover a
reflexão e a educação para a reflexão na formação de profissionais salienta nesta parte do artigo
aspetos cruciais que se podem considerar ao projetar agora nesta extensão do conceito, a refle-
xividade partilhada. Segundo as próprias palavras de Alarcão, são precisamente estes cenários
caraterizados por zonas de indefinição que de cada interação fazem uma novidade, reenquadra-
mentos que exigem uma atenção dialogante com a própria realidade que lhe fala. Alarcão cita
um exemplo tendo por base a reflexão na interação entre profissionais. Assim descreve o con-
texto onde ocorre a situação: uma aluna de arquitetura e o seu mestre perante um problema de
difícil resolução. Expõe como o diálogo entre ambos e reflexões partilhadas contribuem para
a busca da desejada solução. “A componente formativa deste discurso manifesta-se na verbali-
zação do diálogo do arquiteto com a situação, do prático com a dificuldade que encontra. Ele
deixa ouvir falar o seu pensamento para que a aluna possa segui-lo na flexibilidade dos proces-
sos cognitivos porque vai passando, desde a identificação da dificuldade até à estruturação do
problema, da intuição ao raciocínio, da contemplação do desenho à imaginação do processo da
sua forma final e à apreciação imaginativa do seu efeito. Pensa em voz alta. Conversa com a
situação, ouve o que esta também tem para lhe dizer. Verbaliza os seus próprios processos de
reflexão no decurso da própria ação” (Alarcão,1996:17). Embora esta passagem se reporte a um
contexto não multicultural, estamos claramente perante um exemplo de um caso reflexividade
partilhada num contexto situacional de criação na forma de equivalência de formação.

O modelo em desenvolvimento Cria-In-Forma-Ação consiste num subsistema aberto, sisté-
mico, que pretende proporcionar uma visão analítica e compreensiva dentro da estrutura com-
plexa que são as relações interpessoais. Procura pragmatizar sob vários pontos de vista pre-
ocupações concretas nas relações significativas dos sujeitos quando em interação. O que em
concreto usa como objeto de análise são as ações, as reações, as atitudes, os papéis, a linguagem
tanto verbal como a oculta ou corporal quando em interação e em situação de criação nas suas
diversas manifestações de equivalência. A noção de interação e contexto situacional reveste-se
neste sentido de uma importância fundamental na medida em que os sujeitos vão agindo em fun-
ção da situação criada por todos os intervenientes. A comunicação estabelecida entre os sujeitos
em co presença vai modelando a criação e esta está em relação com meio ou contexto onde a
mesma decorre. Tratando-se de um subsistema aberto o modelo faz uso das propriedades dos
sistemas humanos complexos de interação quanto ao I) Princípio da Totalidade, II) Princípio da
Retroação, III) Princípio da Hemeostasia e IV) Princípio da Equifinidade. O Princípio da To-
talidade salienta que um sistema funciona como um conjunto de relações que são estabelecidas
entre indivíduos e que em tudo difere do simples somatório dos seus elementos porque um grupo
em interação é distinto de um agregado de indivíduos. Este princípio reveste-se de implicações
metodológicas significativas no momento em que se procura compreender os processos de inte-
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ração, pois o foco de atenção é direcionado à análise do processo da interação entre sujeitos para
compreender certas caraterísticas individuais e não o contrário. Noções como expetativas, moti-
vação ou personalidade de caracter individual não representa a melhor perspetiva metodológica
de abordagem ao conceito de reflexividade partilhada. Já se referiu que vários autores apontam o
processo da reflexividade para uma dimensão interior ao sujeito, embora reconheçam fatores ex-
ternos (Mouzelis, 2008; Giddens, 2004). A interação não representa um esquema típico linear,
unilateral, a ação de um sujeito sobre outro. Marc e Picard expõem de forma clara e simples
esta ideia, “Non seulement on ne peut analyser la relation, le comportement de l’enfant comme
une réalité en soi, indépendamment de ses relations à ses parents, mais on ne peut analyser la
relation mère-enfant simplement comme la réaction et l’adaptation de celui-ci aux stimuli ma-
ternels; le comportement de la mère est lui-même une réaction au comportement de l’enfant;
c’est donc l’interaction mère-enfant, replacée dans le contexte familial, qui est l’unité pertinent
pour comprendre et analyser telle ou telle conduite particulière (contrairement au sens commun
qui tend à tout référer au caractère de l’enfant ou au discours de la pédiatrie qui met unique-
ment l’accent sur les attitudes éducatives des parents)”(Marc e Picard, 2004: 25). O Princípio
da Retroação fundamenta-se na ideia do reforço de um determinado impulso, ideia ou posição.
Retroação positiva representa um reforço com caraterísticas típicas de efeito “bola de neve”. Re-
troação negativa representa precisamente o contrário, ou seja, amortizar ou suavizar. Funciona
como um mecanismo regulador que tende a conservar o sistema num estado estável, mas não
imóvel, e consiste na correção dos efeitos de fatores internos e externos que tendem a modificar
o equilíbrio do próprio sistema. O Princípio da Homeostasia trata das caraterísticas auto regu-
ladoras do sistema de forma a controlar fatores tanto internos como de contexto onde decorre a
interação. Representa uma caraterística importante dos sistemas abertos complexos pois permite
simultaneamente dois aspetos essenciais a todos os sistemas desta natureza: a regulação interna
ou equilíbrio através de uma reprodução e manutenção da identidade ao longo do tempo, e a
continuidade num contexto em permanente mudança por via de pequenos impulsos qualitativos
assimilados pelo próprio sistema. Um dos grandes desafios que se coloca aos sistemas aber-
tos complexos como as relações de interação humana consiste precisamente na síntese a extrair
desta dialética entre equilíbrio, continuidade e adaptação permanente. O Princípio da Equifini-
dade reporta essencialmente a importância que é dada à estrutura atual do sistema por oposição
das condições do momento inicial ou fundacional. Quer isto dizer que o aspeto essencial pro-
posto neste princípio trata em analisar a interação humana numa perspetiva das condições que
se verificam no presente, no aqui e agora e não sobre uma perspetiva diacrónica ou genética,
histórica.

Importa por último esclarecer o sentido do conceito de criação e as equivalências associadas.
A criação é aqui entendida como uma manifestação resultante protagonizada por sujeitos em in-
teração com intencional vontade de mudança cujas posições são reenquadradas pelo pensamento
crítico resultante. Em diferentes cenários, em diferentes lugares, a interação gera criação sobre
diferentes formas de equivalência. Não existe uma hierarquia ou sequência pré-determinada
durante a ocorrência de equivalências associada à criação pois é pelo modo de funcionamento
do grupo que de forma natural emerge o tipo de equivalência a desenvolver num determinado
tempo de ação. Tal qual um conjunto de esferas com ligação entre si, o movimento da cons-
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trução em situação de interação entre sujeitos irá determinar ritmo e tipo de criação. A criação
neste sentido poderá assumir cinco dimensões de equivalência, mediante o contexto situacional
e a interação vivenciada pelos sujeitos. Num dado momento ou sequência de ações pode ocorrer
o desenvolvimento de uma ou várias equivalências em simultâneo.

A criação poderá manifestar-se segundo uma equivalência de informação (news). Ocorre
quando o contexto é assumidamente palco de partilha de informação relevante ao assunto ou
tema em análise ou em debate. Esta equivalência encontra-se intimamente relacionada com
a partilha de informação de interesse. A criação daí resultante representa não um somatório
de informação, mas numa nova perspetiva, a perspetiva do conjunto da informação partilhada
que é necessariamente diferente do reportório da informação individualizada, proveniente de
cada sujeito. A esta criação encontra-se associado o princípio da totalidade. A criação poderá
manifestar-se segundo uma equivalência de formação (refresh). Desenvolve-se em contextos
caraterizados por uma estrutura flexível de ação no sentido da partilha de um conhecimento pre-
viamente estruturado ou padronizado. Entre os diferentes sujeitos poderá um, dois ou vários
tomar a direção das ações a seguir, sendo que a forma como os papéis de cada um são desem-
penhados determinará o rumo e a performance deste modo de criação. O princípio da retroação
permite nestes contextos analisar diferentes pontos de vista. Criticar posições e objetivar dife-
renças representa valor acrescentado na performance. A criação poderá manifestar-se segundo
uma equivalência de forma e ação (up to date). Este conjunto de cenários representam situa-
ções nas quais se desenvolvem interações cujos sujeitos possuem um prévio conhecimento do
objetivo a desenvolver. Contudo, o efeito ou resultado é a caraterística a salientar. Os sujeitos
nestes contextos têm um conhecimento da estrutura situacional, das regras culturais associadas,
mas permanecem expectantes sobre o desenvolvimento. Podemos afirmar que existe nestes ce-
nários uma zona de algum conforto geralmente associada ao conhecimento de regras e uma zona
de alguma excitação pelo desconhecido ou desenvolvimento das ações ou provir. Além destas
equivalências existem ainda duas que pela sua particularidade se diferenciam entre si e destas.
A criação designada por Forma-Ação e a criação Informal-Ação. A equivalência Forma-Ação
(in side of the box) ocorre onde as interações individuais se encontram de alguma forma pré
modeladas ou enquadradas e limitadas na sua apresentação e originalidade. Existe um certo
grau de previsibilidade quanto ao nível de desenvolvimento dos efeitos das interações. São in-
terações enquadradas por uma standardização de ambiente. A principal propriedade a destacar
nesta equivalência de criação é a atmosfera ou estrutura ou ideias ou pensamento; existe uma
base comum de partilha para a criação a desenvolver. Podemos associar a esta equivalência de
criação o princípio da hemeostasia. A equivalência Informal-Ação (out side of the box) ocorre
em contextos situacionais onde sujeitos se encontram cujo modelo de conduta prévio não lhes é
dado e tomam liberdade relativa nas ações que estabelecem. São ambientes caraterizados pelo
seu elevado grau de informalismo e expressão e também representação de papéis. Com alguma
frequência ocorrem trocas de papéis no decorrer das ações devido ao elevado grau de flexibi-
lidade. Contextos situacionais de criação restritos pela sua independência, são considerados
espaços de inovação e desenvolvimento interativos do estado da arte, artístico ou similar. A este
tipo de equivalência de criação podemos associar-lhe o principio da equifinidade.
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Resumo

Nous sommes entrain de créer un musée qui exploite les possibilités des technologies
numériques de l’information et de la communication (TDCI) du WEB 2.0, en dé-
veloppant un travail d’adaptation du “système-musée” aux plateformes numériques,
dans le but d’atteindre l’étendue de toute la chaine opératoire prévue par la définition
des musées de l’ICOM. C’est l’importance communautaire et la valeur esthétique de
la production culturelle de l’Association Culturelle Bloc Carnavalesque Ilê Aiyê qui
justifient le développement de cette recherche appliquée, proposant le partage et la
diffusion de l’image et de la mémoire de ce Bloc afro par la création de son musée
numérique. Nous décrivons le resultáts partiels du processus de collaboration avec
les membres du Conseil du Ilê Aiyê, par une adaptation de travails d’acquisition, do-
cumentation, conservation et les activités culturelles et éducatives d´un musée avec
la ellaboration d´un plan museologique.
Palavras-chave: carnival; musée´numerique; cyberculture.

l’Association Culturelle Bloc Carnavalesque Ilê Aiyê a été le premier bloc afro de la ville de
Salvador, et pour cette raison a créé un nouveau style d’institutions carnavalesques dans les an-
nées 70. Par la suíte, d’autres blocs afros ont été fondés par des jeunes noirs qui ont trouvés leurs
références identitaires dans des images et des symboles valorisants et médiatisés de la diáspora
africaine.Ilê Aiyê a, en plus des défilés lors du carnaval, à son actif un ensemble d’actions de
caractère social et artistique. Sa production se distingue par un contenu didactique et politique
accentué, conformément à la loi n° 10.639, du 9 janvier 2003 qui détermine l’enseignement de la
culture et de l’histoire africaine dans les écoles, servant ainsi de modèle à l’application de cette
loi, anticipant son application en développant ce travail de manière autonome et de sa propre
initiative dans quelques écoles du quartier Liberdade (quartier de Salvador où Ilê Aiyê a son
siège).

Malgré son importance comme élément de la définition de l’image-identité locale, la plupart
de ces associations ont le plus souvent été peu montrées dans les canaux médiatiques traditi-
onnels durant le carnaval. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est nécessaire que cette
mémoire soit enregistrée et diffusée. Cet ensemble de souvenirs révèle le contexte historique
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créatif dans lequel a été généré une forme originale de manifestation de la culture populaire de
Bahia

Les vêtements et autres accessoires des blocs afros sont en general le résultat du travail
d’artistes plastiques et sont une source d’images affichées qui apportent des informations quant
à l’imaginaire, le quotidien et les intérêts culturels de ces associations et de leurs membres, en
particulier en ce qui concerne la célébration et la valorisation de l’origine africaine et du combat
contre le racisme. Il s’agit donc de temoins précieux de l’évolution du profil socio-culturel des
noirs de Salvador.

Il faut ici préciser que ce ne sont pas les agents producteurs de ce bloc qui détiennent la
mémoire; celle-ci se trouve dispersée dans les archives des journaux et des chaines de télévision,
ainsi que dans les choses gardées par les associés. Ce sont là les personnages qui partagent, en
plus du directoire du bloc, la connaissance de la signification de sa production culturelle et qui
possèdent une collection potentielle tant matérielle, qu’iconographique et numérique, collection
qui se trouve pour le moment dispersée.

Arturo C. CAstellary (1999, p. 170) affirme que : “ l’utilisateur de l’hypermédia cesse
d’être un récepteur passif pour se transformer en acteur qui participe du développement de la
narration interactive (du récit interactif)”. De cette manière, les possibilités offertes par ces
systèmes peuvent permettre de favoriser la production de mémoire pour des groupes subalternes
de manière autodéterminée et indépendante de toute curatelle externe en rendant possible des
expériences de construction et maintenance de contenus qui représenterons son héritage culturel
dans le cyber-espace.

C’est en ce sens que la pensée muséologique, basée sur les príncipes de la Table Ronde de
Santiago du Chili, la déclaration de Caracas et la Lettre de Oaxtepec, est mise au défi d’appliquer
le caractère social et inclusif de la muséologie communautaire, cherchant á créer des stratégies
de communication tournées vers l’autodétermination des groupes culturels, les appuyant dans
l’auto-gestion de leur art et de leur patrimoine.

Nous avons choisis de recourir aux Technologies numériques de l’Information et de la com-
munication (TDIC) caractéristiques du WEB 2.0 comme ressource pour la revitalisation (et la
récupération) de la mémoire de cette institution, motivés par son aspect interactif et dialogique,
traçant un chemin vers la réinvention et l’actualisation des processus muséologiques tradition-
nels.

Les musées sont des institutions “au service de la société et de son développement” par le
fait qu’ils préservent la mémoire collective et les valeurs d’une société ou d’un groupe culturel.
Nous pensons que les changements, sur le plan technologique, des véhicules de communication
et de la société contemporaine offrent des possibilités de changements et d’adaptations dans la
manière de concevoir les processus muséologiques.

Le WEB 2.0 disponibilise un ensemble d’outils dont la caractéristique principale et de rendre
possible une plus grande liberté pour l’interactivité, créant pour les musées numériques un per-
sonnage qui agit comme “public-utilisateur-protagoniste”. Sur la “plateforme-musée” que nous
sommes entrain de développer nous savons qu’il sera indispensable que les utilisateurs puissent
visiter, donner leur opinion, fournir et interpréter des contenus, se faisant représenter par leur
profil et, à travers celui-ci, interagir et établir des relations avec d’autres utilisateurs.
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Il importe de souligner que les musées numériques, tout comme les musées traditionnels,
ne se résument pas à l’exposition, et que la relation musée-public peut aller bien au-delà d’une
simple visite.

Il existe depuis longtemps le souhait de créer des formes plus intensives d’intervention di-
recte du public dans les musées. Les postulats établis en muséologie depuis les années 70, quand
surgit l’idée du musée intégral (musée de territoire) cherchent à agir conjointement aux commu-
nautés représentées dans les collections et à établir, ainsi, un nouveau type de relations avec elles.
Autogestion et dialogue sont pris en compte, et la tríade territoire- patrimoine-communauté est
définitivement réunie dans la forme contemporaine de penser l’héritage culturel (Primo, 1999,
p.14). Nous pensons que l’idée de musée-territoire peut être exploitée et appliquée aux ambian-
ces numériques, quand sont créés et occupés des territoires dans le cyber-espace.

Nous savons que la notion de territoire s’applique aux espaces physiques et aux espaces
symboliques. C’est pourquoi l’action des musées numériques créés et maintenus par des com-
munautés peut s’avérer être un mécanisme de plus de décolonisation des sensibilités, intervenant
dans la dispute de l’espace et du pouvoir dans le champ de la communication.

Le professeur mexicain Jorge Gonzalez défend l’idée selon laquelle la cyberculture “est une
forme d’autonomisation qui implique trois fronts stratégiques: l’information, la connaissance
et la capacité de créer des réseaux d’action pour utiliser l’information et la connaissance dans
des projets spécifiques d’autogestion.” (Gonzalez, 2007, p.36). Nous soulignerons également
que l’interactivité caractéristique de WEB 2.0 met en échec les systèmes rigides d’hiérarchie et
d’hégémonie d’opinion.

De cette manière, les TDCI, ou plus spécifiquement les fonctionalités offertes par le WEB
2.0, ont la possibilité de répondre aux attentes concernant la projection de la mémoire commu-
nautaire dans la société contemporaine, amplifiant son rayon d’action et décolonisant les formes
de construction de discours et des narrations (récits) histórico-généralisantes.

Les musées sont des espaces de consécration, et les possibilités d’autogestion des narrations
concernant les objets de mémoire et la production culturelle réduisent le vide entre ceux qui
créent et vivent ces traditions culturelles et ceux qui les organisent, les interprètent et délibèrent
au sujet du patrimoine institutionalisé.

Le travail qui consiste à documenter, conserver et communiquer – la tríade de l’action spéci-
fique du muséologue – comporte une possibilité immense d’intervention sur le plan numérique.
Nous ne pouvons omettre également le fait que ces activités sont la conséquence d’un long
processus de dépuration et d’organisation des informations, créant ainsi un jeu de visibilité-
invisibilité, de silences et de paroles dans les domaines du musée.

Le travail de “muséalisation” que nous développons est en harmonie avec la définition des
archéologues Shanks e Tilley (1987), quand ils affirment que ce processus se compose d’un
ensemble de stratégies en vue de “l’élaboration d’un système esthétique destiné á créer des
valeurs et des significations”. Nous ajouterons: de deconstruction/construction de sens et de
signifiés, imprégnée de relations de pouvoir.

Durant le développement de ce travail nous avons pu constater que les processus de “mu-
séalisation” ne se résument pas à un enchaînement d’activités techniques (système musée): il
s’agirait bien plutôt de recours techniques appliqués aux processus de valorisation culturelle.
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Par définition, la muséalisation produit la “muséalité”, qui représente la valeur documentaire
d’une réalité. Elle est le travail de production d’une image, à partir d’une sélection d’objets et
de discours. Une fois entre dans le musée, cet objet assume le rôle d’évidence matérielle ou
immatérielle du groupe culturel qui l’a sélectionné ou manipulé, acquérant ainsi une réalité cul-
turelle spécifique. C’est de cette manière que les possibles actions de notre “public-utilisateur-
protagoniste” du musée numérique pourrons constituer, en partenariat avec l’institution elle-
même déjá existante, un musée digitalcom. présentant les catégories de valeur du propre groupe
qui s’y représente.

Il est interessant de penser ce processus de muséalisation en partant du présupposé qu’il est
le résultat d’un partage-donation et non d’une collection-appropriation qui, elle, a toujours été
l’une des caractéristiques des musées fondés sur la matérialité. En partageant un contenu dasn
le cyberespace, on perd la lecture originelle (ou encore : appropriée) de l’image, qui peut être
continuellement resignifiée et réappropriée par divers agents.

De plus, si la planification de musée do cyberespace est un processus de muséalisation,
elle est, également, un processus de conception arquitectonique d’espaces muséologiques qui
ont pour but de faciliter l’interaction sociale àtravers des dispositifs numériques. Le milieu
numérique est l’espace “dans” le dispositif; faire le projet d’un musée numérique consiste á
faire le projet des actions qui vont s’y dérouler.

Planifier des actions en considérant que le musée est un service et non une exposition con-
siste à exploiter des ressources en vue d’une architecture de la participation et une conception
interactive; prévoir les stratégies de durabilité, les règles de permission d’accès, le calendrier des
activités, etc.

Ce sont là les travaux qui correspondent à la construction du plan muséologique (fig.1) et
aux processus de muséalisation pour des plateformes numériques qui ont les caractéristiques
d’un musée. Le musée numérique du Ilê Aiyê peut déjà être vu comme un travail d’architecture
en procès permanent, une plateforme où l’utilisateur doit avoir le contrôle de ses données et le
choix des chemins qu’il veut parcourir.

Les plans muséologiques, documents fondamentaux pour la création de musée quels qu’ils
soient, suivent la méthodologie traditionnelle de planifications institutionnelles et peuvent être
appliqués à la création de musée numériques conformément au schéma ci-dessous :

Ce travail garantit la création d’un musée en accord avec les intérêts de la communauté im-
pliquée. Le modèle de gestion contemporaine caractéristique du Ilê Aiyê est entièrement focalisé
vers la maintenance d’une culture organisationnelle qui se présente comme un modèle hiérar-
chique centré sur le leadership charismatique et l’adhésion préliminaire au bloc. En fonction de
cela, la gestion du musée sera projetée en intégrant divers niveaux de permission pour la publi-
cation de contenus, conformément à ces relations. Nous pensons que ce modèle se maintiendra
pour la curatelle des contenus véhiculés.

Un autre aspect dont nous avons pu vérifier l’importance durant notre recherche concerne
la préoccupation de la maintenance et de la conservation de la collection matérielle existante
et qui se trouve menacée de dégradation, et la nécessité de l’ouverture de la bibliothèque de
l’institution au public, ce qui montre que les orientations des processus de muséalisation et de
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Figure 1. Étapes pour l’élaboration de plans muséologiques appliqués au musée numérique Ilê Aiyê.

construction de la mémoire sont également régis par des nécessités immédiates et un certain
pragmatisme

Nous avons pu observer également que les membres plus anciens de l’institution ont une
certain manque de familiarité avec l’univers numérique, ce qui correspond directement au profil
sócio-économique des utilisateurs d’internet tel qu’il se présente dans les statistiques de l’Institut
Brésilien de Géographie et de Statistiques (IBGE). Et pourtant ce sont ces personnes plus agées
qui ont une importance particulièrement significative pour la mémoire du groupe. C’est ce fait
qui nous a conduit à opter, pour la réalisation des diagnostics quantitatifs, pour des question-
naires présentés au public par voie numérique en passant par Facebook (Ilê Aiyê a plus de
60.000 de personnes qui les suivant sur facebook) et pour des questionnaires imprimés présentés
à d’anciens associés indiqués par des membres du directoire et au directoire lui-même.

Nous avons pu ainsi constater que le contact avec les générations plus récentes du groupe
des fondateurs du bloc s’avère être une stratégie fondamentale pour la consolidation du musée
numérique.

Un autre aspect a été également l’absence de connaissance du potentiel d’auto-financement
que le musée numérique peut offrir au Bloc, vu son succès sur facebook, en véhiculant des
publicités, ou encore la possibilité d’un commerce électronique de sa production culturelle à
travers la plateforme.

L’apprentissage et l’application de solutions à des questions relatives à la possibilité de trans-
former des données en sources de références identitaires et de recherche; l’accès au musée via
une plateforme qui accepte divers types de dispositifs (principalement smarthphone); le recours
à l’intelligence collective observant et assimilant la colaboração des utilisateurs et l’ouverture
de canaux vers d’autres réseaux sont les príncipes qui régissent la façon de penser l’identité
institutionnelle à partir d’un musée numérique.

Ben Shneiderman (2007) dans son travail intitulé Science 2.0 affirme que “les methods sci-
entifiques traditionnelles ont besoin d’être élargies pour répondre au complexe de questions qui
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émergent quand des système sociaux s’associent à des innovations technologiques” (notre tra-
duction).

Cette situation est stimulante pour la pensée muséologique: c’est á travers les échanges
dialogiques et de connaissances qui proviennent de la relation entre les membres du Bloc et de
la multidisciplinarité exercée par les professionnels concernés par le projet que surgissent les
solutions..

Pour conclure, nous soulignerons que ces TDICs, loin de mécaniser ou de spectaculariser les
expériences des espaces de musée, peuvent aider à atteindre les objectifs du musée contemporain
parce qu’elles représentent un support médiatique plus accessible. C’est le défi que représente
l’apprentissage et l’usage de ces technologies qui permet aux professionnels de la préservation
et de la diffusion du patrimoine de profiter d’une ressource supplémentaire pour atteindre les
objectifs d’une muséologie tournée vers le développement social.
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Resumo

A liberdade para vivenciar e procurar novas possibilidades é fundamental para a cri-
ação e construção de alternativas, em contextos sociais desfavorecidos. De modo
a estimular o pensamento criativo, crítico e a ação participativa a um conjunto de
crianças da Escola Básica do 1º Ciclo do Bairro de São Tomé (Porto), foram promo-
vidas atividades, nomeadamente de expressão artística e de criação de plataformas
comunicativas, enquadradas num processo educativo e construtivo, que culminaram
na concretização de uma Manifestação pública e pacífica das crianças pelas ruas do
Bairro. Durante o processo da investigação-ação participativa, o grupo de crianças
foi desafiado a participar em jogos pedagógicos, em debates/conversas informais e
na produção de conteúdos para a elaboração de um Jornal – A Voz das Crianças – e
de um Portal Online com conteúdos sobre o projeto e as atividades que desenvolve-
ram. O propósito foi promover contextos de criação, ludicidade, partilha, diálogo e
participação, de forma a proporcionar a comunicação, a produção de conhecimento,
a descoberta e a escuta das crianças, tão importante para pôr em prática a sua cida-
dania. O presente artigo reflete, sobretudo, o processo de criação das plataformas
comunicativas como ferramentas úteis, libertadoras, criativas, de conscientização e
transformação social, que fortaleceram a expressão, a observação da realidade, a re-
flexão e a participação individual e coletiva.
Palavras-chave: criatividade; educação; comunicação; cidadania na infância.

Introdução

Desenvolvido no contexto do projeto de investigação do mestrado em Ciências de Educação
– ramo Educação Social e Intervenção Comunitária, na Universidade de Aveiro, o presente tra-
balho propõe um olhar crítico e uma reflexão atenta sobre o cenário urbano do Porto a partir do
Bairro de São Tomé, e com base na narrativa e na realidade social de um grupo de crianças da
Escola EB1/JI de São Tomé.

Com o objetivo de observar, estudar e descobrir mais acerca do contexto social e das vul-
nerabilidades do grupo participante na presente investigação, foi criado e implementado um
projeto em colaboração com um grupo de crianças, de modo a que estas fossem suas coautoras e
protagonistas. Acreditando numa educação libertadora, colaborativa e responsável, que valoriza
a liberdade, a partilha, a criatividade, a solidariedade e a cidadania, o projeto inspirou-se nas
próprias crianças, na sua autenticidade e capacidade de ver e propor um mundo diferente, mais
criativo e mais socialmente justo.
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Neste sentido, através da concretização de atividades de expressão artística e criativa (de-
senhos, teatro, música, fotografia), de debates e conversas informais sobre temas de interesse
das crianças, da criação de plataformas comunicativas (jornal ’A Voz das Crianças’, reporta-
gens, portal online) e de uma Manifestação Pública, as crianças foram ouvidas e incentivadas a
participar ativamente na qualidade de cidadãs.

Constatou-se pertinente e propositada uma reflexão e uma investigação sobre as crianças
que crescem invisíveis nos bairros urbanos e que enfrentam em silêncio e, muitas vezes, soli-
tariamente, os problemas amargos da realidade a que são obrigadas a viver. Esta investigação
pretende contribuir para que a sociedade em geral perceba que as questões relacionadas com as
crianças negligenciadas, em risco ou em situação de pobreza, são da responsabilidade de todos
e que, por tal, deve existir uma monitorização/intervenção ativa e uma denúncia de casos que
revelem a violação da dignidade e dos direitos humanos.

A metodologia investigação-ação participativa como meio de estudar
e quebrar invisibilidades

A investigação-ação participativa é uma opção metodológica impregnada de procedimentos
que valorizam e habilitam os sujeitos enquanto protagonistas de um roteiro investigativo que pro-
cura, incessantemente, desafiar as doutrinas que coíbem a dignidade e a emancipação humana,
e busca um mundo melhor para todos e todas que nele vivem.

No decorrer da investigação, as crianças foram coautoras de um conjunto de atividades de
pesquisa no contexto da Escola, do Bairro e da Cidade, o que as permitiu refletir, desvendar
e clarificar dinâmicas particulares, que as afetam no quotidiano. Após essa consciencialização
da realidade envolvente e da sua condição de crianças-cidadãs detentoras de direitos, o grupo
participante foi capaz de usar ferramentas e aplicar métodos de forma a intervir no seu meio e
a propor mudanças. A metodologia investigação-ação participativa permitiu esse caminho, na
medida em que ela implica uma autorreflexão permanente, uma abertura e articulação constante
entre os elementos envolvidos na investigação, a adaptação de estratégias de ação e a generosi-
dade da partilha, da escuta, da união e solidariedade coletiva.

Assente no paradigma socio-crítico, a investigação-ação participativa presume o compro-
misso de estudar/investigar uma determinada realidade e propor-lhe uma mudança e este acordo
implica um envolvimento próximo e atento entre quem investiga e quem é investigado. O obje-
tivo do uso desta metodologia foi dar protagonismo e voz aos participantes envolvidos, para que
estes não se limitassem apenas a ter um papel passivo e estático no processo de investigação, mas
um papel ativo e interventivo. Este método permitiu, em conjunto com os participantes (as crian-
ças) compreender mais aprofundadamente a sua realidade, os seus problemas e, coletivamente,
gerar alternativas. Simultaneamente, foi realizada uma crítica reflexiva durante todo o processo,
uma dialética que disseminou um maior conhecimento nas diversas situações e contextos e uma
cooperação e solidariedade entre o grupo.

A presente metodologia permitiu um diálogo e uma aprendizagem permanente, uma obser-
vação adjacente e interpretativa, e uma discussão construtiva contínua de ideias, pontos de vista,
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propostas e ações a pôr em prática, que visaram uma conscientização e, de certa forma, uma
transformação do meio envolvente.

Foi essencial fazer uma observação ponderada, uma reflexão conjunta, um questionamento
profundo sobre a realidade (individual e coletiva), e um debate sobre as problemáticas, as suas
possíveis causas e soluções. Todas as informações, dados, interações, comportamentos, discur-
sos, atividades são e foram relevantes para a construção de representações, de um conhecimento
social, e para isto foi necessária uma escuta e observação ativa. A investigação foi delineada
tendo em conta que todos os sujeitos são capazes de problematizar, adquirir consciência da sua
realidade, produzir conhecimento e mudança.

Uma vez que as crianças são uma população que, de certo modo, apresenta desvantagens
relativamente a outros grupos, – pois não domina a linguagem, não tem (à partida) conheci-
mento dos seus direitos, não lhes são (na maioria dos casos) permitidos poderes de decisão e é
vista como um objeto passivo a proteger, – tentaram-se colocar em prática algumas abordagens
metodológicas e técnicas que rompessem com essas desvantagens. Considerando, assim, que as
crianças são um grupo social e geracional em posição de desigualdade, procurou-se usar e ex-
plorar técnicas que permitissem as crianças desenvolverem aspetos que as possibilitasse ganhar
poder e voz.

O empoderamento e a mobilização das crianças é primordial para o alcance da sua auto-
nomia, emancipação, participação social e melhoria de vida. O empoderamento dos sujeitos
pressupõe o seu fortalecimento individual e social, a aquisição da liberdade de participação
ativa e a libertação da posição de subordinação a alguém ou a alguma coisa. Contrariamente
à investigação social tradicional, a presente metodologia propõe que o objeto de estudo seja
também sujeito participante, ator autónomo e competente, capaz de conceber as suas próprias
visões, conclusões e proposições do mundo.

A investigação social com crianças tem provado que estas são capazes de protagonizar mu-
danças através da dinamização e transformação de lugares e contextos, nomeadamente espaços
urbanos (Christensen & O’Brien, 2003). Dando continuidade a esta perspetiva, Corsaro (2011)
considera não só relevantes os novos significados que as crianças dão à realidade, como a ge-
ração de conhecimento, de processos de socialização, a apropriação de recursos e a capacidade
criadora, que elas são capazes de revelar.

É nesta nova conceção e perceção da infância – como um grupo social de direitos –, que
reside a base para a participação urgente de todas as crianças nos âmbitos sociais, educacionais,
científicos e políticos. A ação e a aplicação prática de processos que garantam a participação
ativa das crianças nos diversos contextos que as envolvem é uma premissa indispensável e um
caminho necessário para o combate contra formas de exclusão social dos sujeitos (Soares, 2006).

A inclusão das vozes do grupo participante na investigação será sempre uma forma de im-
pulsionar a participação crítica dos envolvidos e de usar a democracia como meio de estes se
fazerem representar, de dar oportunidades a todos e a todas de terem voz, de intervir, de propor
e agir. Sobretudo os sujeitos em situação de opressão social, económica ou cultural, necessitam
de espaços, recursos e formas de expressão participativa, que lhes permita acrescentar conheci-
mento, experiência, diálogo, mudança com propósitos emancipatórios (Silva, 2007).
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“Acreditamos que a investigação-acção é uma ferramenta educativa dinâmica ao
serviço da promoção da cidadania democrática, na medida em que esta ocorre quan-
do um conjunto de pessoas se envolve, compromete e empenha num esforço concer-
tado de reflexão crítica do mundo e de realização conjunta de uma actividade ou
tarefa através de uma solução partilhada.” (Silva, 2007, p. 233)

Na perspetiva social, educativa e política, a investigação-ação participativa representa a voz,
a força, a resistência, a inclusão, a libertação e a mobilização das populações através da sua to-
mada de consciência, da sua expressão, participação efetiva e ação em prol de uma vida melhor.
Quanto maior for a voz e a expressão pública das populações oprimidas e desfavorecidas, mais
o desenvolvimento comunitário se manifesta, sobretudo dos grupos socialmente excluídos.

Assim, a investigação participativa com crianças poderá ser uma metodologia de excelência,
na medida em que pode fornecer a estes sujeitos defesas e ferramentas úteis de combate à sua
situação de risco e opressão.

“Para tal é importante que as problemáticas que atravessam o desenvolvimento de
investigações impliquem e tenham significado para as pessoas envolvidas, conside-
rando, ainda, que o momento da investigação é também um momento de construção
de competências de todos os envolvidos no processo, no sentido de intervirem e agi-
rem com autonomia e significado nos seus quotidianos.” (Santana & Fernandes, 2011,
pp. 2,3)

A observação e o estudo da realidade social com a finalidade de identificar e compreender
as suas problemáticas, levantam interrogações/questões, que por sua vez podem levar a uma
rutura com o paradigma vigente e daí a uma mudança. A ação para a mudança presume a
implementação de uma nova política, novos projetos, novas expetativas, ligações a trocas de
papéis. Para facilitar todo este ciclo, é necessária uma persistência e capacidade criativa da
equipa de investigação (Pardal & Lopes, 2011).

A investigação-ação participativa é uma dialética entre os factos objetivos e os factos sub-
jetivos, que resultam numa constante interatividade entre os investigadores participantes e o
contexto. O estudo e a pesquisa enriquecem à medida que se constrói informação e se pro-
duz mudança, valorizando sempre a experiência dos atores sociais, neste caso, as vivências das
crianças.

O caráter crítico e emancipatório da investigação-ação procura facilitar a execução de solu-
ções transformadoras do próprio sistema, de modo a promover o aperfeiçoamento dos procedi-
mentos e das ações (Sanches, 2005).

Do ponto de vista metodológico, a investigação-ação participativa “é considerada como um
espaço intersubjectivo, para onde confluem múltiplas formas práticas, conceptuais, imaginárias
e empáticas de conhecimento, através de processos partilhados de produção de conhecimento,
entre investigadores e investigados” (Soares, 2006, p. 29). De uma forma holística, o método
procura contribuir para a criação de vínculos, para a interlocução livre, a visibilidade dos su-
jeitos, a intervenção no terreno e a tradução de códigos linguísticos concetuais, na busca da
compreensão da realidade e de possíveis soluções.

Incluir as vozes das crianças nas investigações, encará-las como co-construtoras de conhe-
cimento através de si próprias, das suas culturas, vivências e olhares do mundo, é um desafio do
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ponto de vista científico e social. A adaptação e a reinvenção de metodologias e instrumentos de
pesquisa que possibilitem quebrar barreiras e estabelecer proximidade e confiança, é essencial
para uma investigação mais flexível, aberta, “multifacetada” e “policromática” (Fernandes in
Christensen & James, 2005).

Durante o percurso investigativo, a responsabilidade e o comprometimento de todos os parti-
cipantes é fundamental, tal como a consciência dos “princípios teóricos, éticos e metodológicos
que devem ser salvaguardados” (Santana & Fernandes, 2011, p. 4). Um destes princípios
relaciona-se com a aquisição do consentimento informado por parte das crianças, isto é, comu-
nicar e esclarecer ao grupo participante todos os passos do trabalho de pesquisa, o que é que
cada atividade implica e qual será o papel de cada elemento participante.

A responsabilidade da investigação em parceria com crianças está ligada, não apenas a um
comportamento ético e justo, mas também a uma postura de humildade, confiança, reciprocidade
e horizontalidade.

De modo a atribuir significados às vivências do grupo, organizando a realidade, resgatando
junto das crianças um conjunto de competências pessoais e sociais essenciais, foram adotadas
técnicas de investigação que permitissem o desenvolvimento de tarefas que explorassem os in-
teresses e os talentos de cada criança.

Tendo com conta o posicionamento metodológico, que pressupõe uma reflexão, interpre-
tação e compreensão/análise da realidade pela via da escuta e participação ativa dos sujeitos
envolvidos, foram selecionados e usados procedimentos de pesquisa qualitativa:

— Grupos de Discussão / Focus Group;
— Conversas Informais;
— Jogos Criativos e Educativos;
— PhotoVoice;
— Reportagens/Entrevistas;
— Assembleias Júnior;
— Teatro do Oprimido / Teatro de Intervenção;
— Ação Mobilizadora no Exterior (Manifestação Pública);
— Criação de um Jornal;
— Notas de Campo/Diários de Bordo;
— Entrevistas Abertas / Exploratórias.

Contexto e problemáticas sociais

No cenário urbano, a pobreza carateriza-se pela existência de espaços deteriorados e abando-
nados, onde se inscrevem, muitas vezes, habitações degradadas, tais como bairros de lata, bairros
camarários ou outro tipo de bairros de habitação social, zonas antigas e envelhecidas habitadas
por populações com baixos rendimentos, locais com construções clandestinas ou desprovidas de
equipamentos básicos. Também é assumido como quadro de pobreza urbana a existência no seio
citadino de instalações e/ou abrigos com idosos com reduzidos recursos económicos e materiais.
A presença de desalojados/sem abrigo, de grupos com dificuldades financeiras ou de minorias
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étnicas a enfrentar problemas severos para conseguir sobreviver e ter uma vida digna, compõem,
igualmente, o panorama cinzento da pobreza nos espaços urbanos.

Associada à pobreza urbana encontramos a pobreza infantil, que nos últimos anos se tem
agravado e arrastado consigo o aumento das desigualdades sociais entre as gerações mais jo-
vens. O meio envolvente, portanto, a sociedade, o espaço comunitário e a família são núcleos
que influenciam profundamente a criança. Se existem desequilíbrios, carências e privações nos
acessos aos serviços básicos nestes núcleos que acolhem a criança, são grandes as probabili-
dades de esta se encontrar em situação de pobreza e discriminação social. A pobreza infantil
não só afeta a saúde das crianças e as “oportunidades de sobrevivência, como também a sua
capacidade de aprendizagem e o seu desenvolvimento” (Sarmento & Veiga, 2010, p. 17).

De acordo com o documento relativo aos Indicadores sobre Pobreza da Rede Europeia Anti-
Pobreza, de outubro de 2014, são as crianças o grupo mais vulnerável a situações de pobreza
e exclusão social. Segundo o Eurostat (2014), o número de crianças e famílias portuguesas
em risco de pobreza tem aumentado nos últimos anos, face a uma conjuntura de incerteza e
instabilidade económica, política e social.

A exclusão territorial que surge no seguimento de situações de pobreza de grupos de indiví-
duos, espelha-se nas cidades, nos bairros periféricos e/ou nas habitações degradadas nos centros
das cidades, por exemplo. Locais deteriorados e desordenados, que agravam a sensação de isola-
mento e desolamento de quem sofre com a pobreza, onde a “participação cívica e política será
particularmente fraca ou mesmo nula.” (Bruto da Costa, 1998, p. 29). A perda da identidade so-
cial, do sentimento de pertença à sociedade e da autoconfiança, diminuem o poder e a influência
das populações na sociedade e afastam as possibilidades da sua participação nos temas públicos
(Bruto da Costa, 1998, p. 30).

Na perspetiva da sociologia urbana, ter origem e/ou residir num bairro carrega um estigma
ou um rótulo associado a “um conjunto de símbolos (dotados de valências, ora positivas ora
negativas) que representam termos iniludíveis para a construção da identidade pessoal (...)”
(Mela, 1999, p. 145). As representações simbólicas produzidas pela vivência em determinados
locais da cidade, sejam eles bairros sociais ou zonas residenciais luxuosas, são apreendidas desde
a infância e geram identidades sociais que colocam os indivíduos em situação de vantagem ou
desvantagem social.

Atualmente, e em concordância com os dados do Diagnóstico Social do Porto (2009), 13,3%
da população da cidade do Porto reside em Bairros Sociais distribuídos em redor da cidade. O
Porto conta com 49 bairros e 13 400 fogos, sendo que neles habitam 33 000 pessoas autorizadas
para habitar em residências sociais devido a carências económicas. Segundo informação cedida
pela Domus Social – Empresa municipal de Habitação e Manutenção do edificado camarário da
cidade do Porto, responsável pela promoção e gestão dos imóveis de habitação social do Municí-
pio do Porto –, cerca de 20% da habitação da cidade é social e grande parte desta habitação está
envelhecida, agravando o cenário de degradação do edificado da cidade e de pobreza urbana.

A exclusão social e as desigualdades sociais são fenómenos e problemáticas associadas às
sociedades, que surgem na sequência de um conjunto de processos sociais e conjunturas que
sucedem num determinado núcleo social.



i
i

i
i

i
i

i
i

310 Ana Lúcia Dias Garcia

Nas sociedades atuais, em que os grupos dominantes impõe a sua ideologia, ditam o seu pa-
drão social, cultural e económico, os grupos que se afastam do modelo dominante e não coope-
ram com as suas diretrizes são excluídos. Por exemplo, um individuo que não tenha capacidade
financeira para estar inserido no mercado/sistema económico caraterizado pelo consumismo é
automaticamente excluído desse sistema.

“A pobreza significa a incapacidade de participar no mercado de consumo. O de-
semprego sublinha a incapacidade de participar no mercado da produção. (...) Estes
dois fenómenos, pobreza e desemprego, se bem que excluam diferencialmente do mer-
cado, serão, pois, considerados como processos similares na sua maneira de rejeitar
os homens para fora do que a sociedade moderna detém de mais invejável: a esfera
dos bens e dos privilégios económicos” (Xiberras, 1996, p. 28).

Segundo Jodelet (cit. in Sawaia, 1999), o estudo da exclusão social não deve compreender
apenas tudo o que se entende por exclusão ou que seja inerente ao conceito, mas também um
olhar de forma focalizada nos “níveis das interações entre pessoas e entre grupos, que delas são
agentes ou vítimas” (Jodelet cit. in Sawaia, 1999, p. 53). Os processos psicossociais inerentes
à exclusão referidos por Jodelet (cit. in Sawaia, 1999) envolvem a segregação, a marginalização
e a discriminação. A homogeneização das identidades sociais, a acentuação das semelhanças e
das diferenças, a irracionalidade dos preconceitos e a impessoalidade dos estereótipos surgem
da necessidade de simplificação da estrutura do mundo social, que é naturalmente complexa,
plural e diversa.

Segundo Boaventura Santos (2006), os novos formatos de exclusão e desigualdade estão
fortemente relacionados com o conhecimento e o acesso às tecnologias, isto é, quem não tem
acesso às novas ferramentas tecnológicas e ao conhecimento está, automaticamente, excluído do
grupo social que as possuem e de um sistema em que a tecnologia e o conhecimento dominam
os preceitos. As atuais aceleradas transformações globais (a globalização), têm contribuído para
um simultâneo acompanhamento acelerado das novas diretrizes e tendências e os grupos que,
por razões conjunturais e estruturais não conseguem acompanhar o ritmo e ter acesso às novas
possibilidades, permanecem num patamar inferior da hierarquia social. Ainda que o Estados
Providência existentes tentem colmatar a fenda entre os que têm acesso aos recursos e os que
não têm, o fosso das desigualdades permanece.

As desigualdades e a exclusão social, para além de problemas relacionados com a socializa-
ção, geram a desmoralização, a desqualificação social, a identidade negativa, a desintegração e
a desorganização comunitária (Paugam, 2003).

A representação negativa que gera a segregação territorial, onde o espaço se torna um con-
texto efetivo de exclusão social, produz a marginalização dos indivíduos que habitam nesses
espaços. Nestas circunstâncias, o bairro apresenta-se como um lugar onde se vivem situações
de desigualdade social. O indivíduo discriminado, vítima da imagem negativa que socialmente
representa, muitas vezes, conforma-se com a sua identidade negativa e assimila-a, alimentando
o processo de estigmatização e sentimentos de revolta e domínio territorial (Mela, 1999).

Portanto, face aos panoramas de exclusão, injustiça e desigualdade social, a inconformação
e a resistência são necessárias. A união popular, a vivência da liberdade, da cidadania, a apre-
sentação de propostas de rutura com o sistema que promove as desigualdades e a violação de
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direitos humanos fundamentais são determinantes para uma libertação social. “(...) a igualdade,
a liberdade e a cidadania são reconhecidos comos princípios emancipatórios da vida social. A
desigualdade e a exclusão têm, pois, de ser justificadas como exceções ou incidentes de um
processo social que não lhes reconhece legitimidade, em princípio.” (Santos, 2006, p. 1)

A cidade, como o espaço que atrai e recebe permanentemente população (que nela se tenta
integrar), é um contexto complexo, mas pertinente e fascinante para ser estudado, tendo em
conta que ela é uma imensa manta de retalhos, que acolhe e sustenta uma diversidade e uma
pluralidade de população oriunda dos mais diversos locais. É nessa pluralidade, diversidade e
adversidade que também brotam as desigualdades e as dinâmicas sociais que delas surgem em
espaços públicos. Os conflitos e os processos coletivos provenientes das disparidades sociais nos
seios das cidades – os sentimentos de injustiça, a marginalidade, a violência, a criminalidade –
determinam o ambiente dos espaços públicos, que muitas vezes são dominados pelo medo e a
insegurança. Também influenciados pelos preceitos políticos vigentes, os ambientes urbanos
espelham uma realidade social, a política e a gestão pública, que podem ou não aprofundar as
dicotomias sociais e culturais.

Na sua essência, o espaço público serve de cenário para a atuação dos atores/agentes sociais,
para as suas manifestações, socializações e práticas quotidianas. Apesar de nos últimos anos
a cidade do Porto ter vindo a ser intervencionada nos seus espaços públicos, onde foram cria-
das novas zonas verdes, parques, praças, percursos pedonais e ciclovias, subsistem ainda zonas
de visível degradação, que parecem esquecidas pela gestão local (Matos, 2010). E os espaços
degradados, desordenados e esquecidos coincidem com os espaços onde habita a mancha ex-
cluída e estigmatizada da cidade, a população com fracos recursos económicos e em situação de
fragilidade social.

Quando não há organização, preservação, zelo, valorização e requalificação dos espaços é
difícil conciliar tal cenário de desdém com conforto, segurança e qualidade de vida. Simboli-
camente, este panorama atrai olhares distantes e estigmatizantes, o que alimenta o novelo da
pobreza urbana e da segregação espacial.

“O medo à cidade não é novo nem é simples.” (Fernandes, 2006, p. 100). No seu texto
sobre o medo no contexto urbano, Fernandes refere Taylor (1987) e Skogan (1990), que expli-
cam o quanto “o medo à cidade tem sido relacionado de um modo consistente com a percepção
de sinais de desordem no espaço urbano” (Fernandes, 2006, p. 100). Os sinais de desordem
urbana estão presentes no edificado abandonado, devoluto e deteriorado, nas infraestruturas van-
dalizadas e avariadas, na sujidade das ruas, na existência de populações sem-abrigo, mendigos,
alcoólicos e toxicodependentes. A manifestação pública destes flagelos interfere, naturalmente,
com a qualidade de vida na cidade e dos seus cidadãos.

Na cidade do Porto, com o aumento da criminalidade e de problemas relacionados com o
tráfico e o consumo de drogas a partir dos anos 90, com o crescimento atual do desemprego, do
empobrecimento das populações e da delinquência, a sensação de medo e insegurança nos locais
públicos tem crescido (Fernandes, 2006).

Neste panorama, as crianças, para além de serem privadas dos espaços ao ar livre que lhes
deveriam também pertencer, são também privadas da liberdade de crescerem e brincarem na sua
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cidade, de explorarem o meio, de socializarem, produzirem um significado e alimentarem laços
comunitários com a vizinhança.

Construir ou reconstruir cidades com base nas perspetivas das crianças é conceder uma visão
mais aberta e uma forma diferente aos espaços, é dar-lhes novos significados, é reinventá-los.
Questionar os habitantes da cidade sobre como eles percecionam a cidade foi uma das tarefas que
Kevin Lynch (2014) se comprometeu para pensar e planear uma cidade diferente, que sirva as
suas populações e lhes proporcione qualidade de vida. Com um olhar crítico e inventivo, Lynch
integrou as várias visões e conceções das crianças perante o universo urbano, desenvolvendo
uma perspetiva e um tratamento participativo e interdisciplinar no planeamento das cidades.

A reflexão sobre o espaço público e da relação deste com a vida das crianças que vivem nas
cidades levou à geração de diversas propostas, que, de algum modo, incluíssem a participação e
a colaboração das crianças, no sentido de idealizar cidades melhores em que as próprias crianças
pudessem desfrutar dos espaços de modo saudável e livre. E este processo foi e é essencial para
educação e o crescimento das crianças (Lynch, 2014).

A organização urbanística, a existência de espaços de encontro e partilha, de parques infantis
e de zonas verdes, a efetiva higienização e manutenção dos lugares, regenera o meio, reforça os
laços psicossociais, a integração social e a identidade comunitária.

A cidadania e o direito de participação das crianças

A pertinência do processo de escuta das crianças surge da importância de entender e pôr em
prática a cidadania das crianças e o diálogo permanente. Durante este processo de produção de
conhecimento, de criação e partilha, as crianças descobrem o seu mundo, aprendem e ensinam,
brincam, amam, observam e questionam, problematizam, participam ativamente, e propõem
mudanças de melhoria para a sua comunidade – a sua Escola, o seu Bairro, a sua Cidade.

A infância é um tempo de construção com caraterísticas específicas, associadas a contextos
sociais e culturais, que por sua vez estão inerentes aos processos de formação e desenvolvimento.
As inconstâncias da sociedade contemporânea, as contribuições das ciências sociais, os avanços
dos estudos sobre a criança, as crises sociais, as diversidades e adversidades, multiplicaram as
conceções de infância. Compreender a existência de várias infâncias, é ter em conta que há
várias realidades e é entender a infância como um fenómeno social plural e aberto do ponto
de vistas das ideias, interpretações, conjunturas, realidades, afetos, relações, educação e cultura
(Pinto & Sarmento, 1997).

Surgida no séc. XX, a sociologia da infância desenvolve-se na perspetiva de enriquecer os
estudos sobre as crianças e os seus contextos sociais, e de estabelecer, do ponto de vista teórico
e metodológico, a noção da posição das crianças como atores socais completos e competentes.
A sociologia da infância transpõe os paradigmas e os limites da investigação tradicional da
psicologia do desenvolvimento ou da pedagogia, para assim compreender a infância como uma
categoria social, autónoma, observável e examinável no campo das relações com a ação e a
estrutura social (Pinto & Sarmento, 1997). Portanto, o estudo das culturas infantis deve ser
concretizado nos contextos em que as crianças estão inseridas, o lugar onde vivem, os espaços
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onde brincam e interagem, de forma a compreender melhor o modo como agem socialmente,
como vivem a realidade, como a observam e se integram nela.

O avanço dos estudos sobre a criança, permitiram um olhar mais aberto sobre o papel da
criança na sociedade e abriram horizontes na perceção da criança como uma personagem ativa
socialmente, “envolvida na apropriação de informações do seu ambiente para usar na organi-
zação, e construindo a sua própria interpretação do mundo.” (Corsaro, 2011, p. 22).

“A infância, enquanto categoria social definida por limites etários, tem em si mesma,
deste modo, traços de intemporalidade e traços de variação sincrónica: é, simulta-
neamente, una, por incorporar a totalidade de uma geração, e vária, por nela coe-
xistirem vários estatutos e papéis sociais” (Sarmento, 1999, p.9).

As crianças criam histórias a partir de outras histórias, reconstroem materiais, exploram,
inventam e reinventam brinquedos, fantasiam, libertam-se dos sentidos habituais dos objetos e
geram novos significados à realidade e às coisas que as rodeiam, elas produzem cultura. As
crianças têm a capacidade de ver o mundo de um forma diferente, original e questionadora. E é
isto que as torna tão particulares (Kramer, 2007).

A infância é uma fase da vida extremamente importante, uma vez que é nela em que se
desenvolvem os vários traços basilares da vida adulta – o social, o cognitivo, o motor, o afetivo,
o emocional. Daí a importância do estudo e do respeito por este tempo da vida do ser humano,
tão rico, diverso e singular. Cada criança tem a sua experiência particular do mundo e, por isso,
a sua visão própria da realidade. A responsabilidade pela educação e pelo desenvolvimento
completo da criança está não só no seio familiar, como na escola, no professor/educador, na
comunidade, nos espaços sociais, culturais e políticos, que devem cooperar também para a sua
formação, consulta e escuta.

Em novembro de 1989, as Nações Unidas validaram a Convenção sobre os Direitos da Cri-
ança (CDC) como um tratado com valor jurídico, que visa zelar pelos interesses das crianças
de todo o mundo, pelo seu bem-estar e proteção, pela não discriminação e pelo direito à parti-
cipação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos serviu de base para muitos dos pontos
mencionados na CDC. Este documento proclama um conjunto extenso de direitos fundamentais,
nomeadamente direitos civis, sociais, políticos e económicos, tal como as respetivas disposições
para que estes sejam aplicados. A CDC promove entre os vários Estados, a nível internacional,
a proteção dos direitos e liberdades das crianças e é um instrumento legal relevante devido ao
seu caráter universal (foi retificado em 192 Estados do mundo).

“No século XXI, emerge a construção da imagem da criança cidadã, o que requer,
além da efetivação dos direitos de provisão e proteção, os direitos relativos à parti-
cipação, o que implica, para além de outros aspectos, à valorização e à aceitação
da sua voz e a sua participação nos seus quotidianos, ou seja, nos diversos ‘mun-
dos’ que a rodeiam e onde está inserida” (Soares & Tomás, 2004, p.143).” (Andrade,
2010, pp. 84 ,85).

A Convenção sobre os Direitos da Criança é um documento fundamental na medida em que,
pela primeira vez na história, coloca a criança num posição social de modo em que esta consiga,
de alguma forma, lutar contra a sua invisibilidade nos espaços de poder e decisão governamental.
No entanto, nem sempre os princípios contemplados na CDC são respeitados e ainda há um
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longo caminho a percorrer no sentido de mudar mentalidades e de garantir à população infantil
condições para que seja possível ser ouvida a sua voz.

A conceção clássica de cidadania não inclui a criança na posição de cidadã, não só porque
não lhe são reconhecidos os direitos de participação política, como os seus direitos civis e sociais
são controlados e tutelados pelos pais ou por quem pratique o poder parental. “Deste modo, a
criança é tida como um cidadão sob tutela, ou um ser humano em vias de se tornar cidadão”
(Sarmento, 2012, p.1).

No entanto, para que os direitos das crianças sejam alcançáveis pelas próprias crianças e
usufruídos plenamente, é necessário haver uma noção contextualizada, apoiada numa reflexão
política da conceção de direitos da criança, é preciso analisar os contextos e as formas de partici-
pação e prevenir a instrumentalização unilateral da proteção das crianças por parte dos adultos.
É essencial, sobretudo, não ver a criança apenas como o objeto de toda uma sequência de me-
didas de proteção, mas como um sujeito com opiniões, que tem de ser ouvido e levado em
consideração (Gaitán & Liebel, 2011).

É principalmente porque as circunstâncias da atual crise social e do sistema financeiro tem
prejudicado substancialmente os direitos humanos, onde neles estão incluídos os das crianças,
que é essencial e determinante uma reflexão profunda sobre a participação das crianças nas lutas
contra os cenários que as ameaçam direta ou indiretamente (Sarmento, 2012).

O envolvimento das crianças em lutas comuns pelos seus interesses permite fortalecer os
seus laços sociais e comunitários, desenvolver a sua visão crítica do mundo, a sua ação, a sua
resistência e a perceção de que não se podem deixar oprimir e subjugar. De acordo com Liebel
(2009), os Direitos da Criança deveriam compreender-se também como direitos de ação e par-
ticipação, em que as crianças fossem consideradas e respeitadas como atores, que pudessem ter
influência no processo de criação dos seus próprios direitos.

A participação das crianças no espaço público é uma forma de o (re)contruir, de o reinventar
e recuperar, devolvendo-o à comunidade e às próprias crianças. Degenerados ou, simplesmente,
empobrecidos, os espaços públicos são, em muitos casos, interditos à participação das crianças,
“sob a influência de imagens que podem agravar as suas condições de isolamento social e al-
terar as formas de exercício de autoridade e de controlo pelos adultos e instituições” (Madeira,
2013, p. 156).

O processo que envolve a participação das crianças na sociedade não implica apenas o seu
envolvimento ativo no meio, mas inclui, como tenho vindo a referir, o direito à palavra, à voz,
à escuta atenta, à negociação e à participação em planeamentos e elaboração de projetos educa-
tivos nas instituições que frequentam ou nos locais de administração local. Para além do seio
familiar, as instituições assumem um papel importante e privilegiado no desenvolvimento da
participação infantil, na partilha de visões da realidade, na promoção do diálogo e do debate. E
assim, se constrói um caminho estimulante para a aprendizagem da democracia e se conquista a
vivência da liberdade.

“A criança-cidadã, nas formas múltiplas, fragmentárias e difusas, em que se exprime
a cidadania infantil, não o poderá ser sozinha. Depende do adulto para a construção
do universo de referências, de direitos e de condições sociais em que pode ocorrer a
cidadania plena” (Sarmento, 2012, p.3).
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Práticas criativas e comunicativas para uma cidadania na infância

A opção da criação coletiva de um Jornal (‘A Voz das Crianças’ 1) pretendeu enaltecer a voz
e a comunicação das crianças. Para além de ser mais uma plataforma de comunicação com o
exterior e interação das crianças, a criação de um Jornal com conteúdos exclusivamente gerados
por estas, procurou ser mais uma forma de desenvolver a criatividade, a expressão e o espirito
crítico do grupo. Enquadrando pequenas reportagens, artigos/textos de opinião, propostas de
mudança na comunidade, desenhos, fotografias e a ilustração de algumas das atividades desen-
volvidas ao longo do projeto de investigação e intervenção, o Jornal foi mais um espaço de
liberdade, criação e de construção de conhecimento.

“As produções infantis, baseadas nas observações e na pesquisa, na experimentação,
no texto livre, nas entrevistas, nos inquéritos, nos debates, revelam para além de tudo
o grande interesse e a grande afectividade que a criança põe em tudo o que relata,
desenha e escreve, enraizadas nas vivências do seu quotidiano.” (Valente, pp. 46,47).

Em parceria com o grupo, fez-se um esboço com as rubricas que fariam parte da composição
do Jornal:

— Crianças Repórteres – espaço composto pelas reportagens/entrevistas realizadas entre o
grupo de crianças;

— Pequena Grande Opinião: Menina do Bairro – área que inclui um breve texto de autoria
de uma das meninas do grupo participante;

— A Minha Escola e o Meu Bairro – rubrica com diversos comentários e opiniões das
crianças investigadoras sobre a Escola e o Bairro onde vivem;

— Se eu fosse Presidente... – espaço dedicado às propostas de mudança que cada criança
apresentaria se tivesse possibilidade de ser Presidente;

— A minha Arte – área com desenhos, pinturas, fotografias e pequenos textos de autoria
das crianças.

De modo a dar uma maior visibilidade e acessibilidade ao projeto, foi criada uma plataforma
online com informações acerca do objeto e dos itinerários da investigação, dos seus objetivos e
das atividades desenvolvidas ao longo do percurso de trabalho com o grupo participante.

Uma vez que a Internet e as novas tecnologias fazem cada vez mais parte do quotidiano
das populações em geral, nomeadamente, na busca de mais informação e de conteúdos para
diversos tipos de interesse, a opção de criar um espaço online prendeu-se com a necessidade de
aproximar o projeto aos pais e à restante comunidade, de modo a inclui-los no processo enquanto
observadores ativos e mantendo-os a par das sessões de trabalho e das atividades concretizadas
através de textos descritivos, fotografias e vídeos. Após o contacto com alguns familiares das
crianças, verificou-se que, na sua maioria, o acesso à Internet e às redes sociais online é uma
realidade, ainda que alguns se encontrem numa situação de certa fragilidade económica e social.
Contudo, a necessidade de estarem em contacto com a realidade e em interação social através
deste meio de comunicação revelou-se um facto associado à vontade de estarem integrados numa
rede nova de oportunidades, de informação, de comunicação, de educação e interação social.

1. O Jornal está disponível para consulta em http://portaldossonhos.jimdo.com/a-voz-das-crianças/

http://portaldossonhos.jimdo.com/a-voz-das-crian�as/
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O Portal dos Sonhos tem também um espaço interativo que permite que as crianças, os ami-
gos/colegas, a família, os vizinhos e professoras/funcionários da Escola participem num fórum
onde podem apresentar opiniões e sugestões relativas ao projeto. Assim, por esta via, a comuni-
dade pode colaborar e participar, partilhando as suas mensagens, criando e estimulando, simulta-
neamente, um espaço de debate e troca de ideias, propostas e experiências. Contudo, este espaço
de participação no Portal foi substituído pelo Facebook (https://www.facebook.com/avozdainfan
cia/), que, por sua vez, se mostrou ser a plataforma eleita pelos pais para estarem em contacto
com as novidades do projeto e para deixarem comentários relacionados com as atividades que
foram sendo propostas às crianças. Também a Escola EB1 do Bairro de São Tomé tem uma pá-
gina no Facebook, que para além de informar as famílias de algumas das atividades curriculares
e extracurriculares, similarmente divulgou o presente projeto fazendo ponte com a página Portal
dos Sonhos criado no Facebook.

O endereço de acesso ao Portal dos Sonhos é http://portaldossonhos.jimdo.com/, e foi cri-
ado a partir de uma plataforma gratuita na Internet, destinada à divulgação de vários tipos de
conteúdos informativos.

Considerações finais

Durante todo o percurso de atividades investigativas concretizadas em parceria com as cri-
anças participantes, foram fomentadas competências, criados espaços e momentos de reflexão
e criação, explorados campos de diálogo, participação e intervenção. A descoberta das várias
infâncias e da sua realidade social, o descortinar dos direitos das crianças e das suas habilidades
enquanto sujeitos sociais ativos e plenos de direitos, decorreu num processo de permanente re-
flexão, ação e negociação com o grupo. As crianças envolvidas revelaram-se, de um modo geral,
altamente competentes na sua ação e implementação das atividades propostas, apresentando-se
interessadas na sua educação, participação ativa e efetiva na sociedade e no planeamento do seu
futuro. As sessões realizadas de conversas informais, o focus group, os jogos criativos e todos
os momentos de produção e participação do grupo, permitiram compreender essa capacidade e
necessidade das crianças expressarem os seus receios, os seus sonhos e criarem soluções para os
problemas que as envolvem e as afetam.

O grupo foi capaz de gerar um conhecimento significativo sobre a sua realidade social, sobre
o seu papel na sua comunidade e sobre a forma como se posicionam nos diversos contextos. Foi
capaz, ainda, de analisar e produzir visões críticas sobre o seu estatuto, sobre o seu meio e a
sociedade, tal como aconteceu na sessão lúdica sobre os Direitos, a Cidadania na Infância ou
na sessão de Teatro Fórum. Durante as sessões de escuta e na produção de conteúdos para,
por exemplo, o Jornal ‘A Voz das Crianças’, o grupo conseguiu conceber ideias e propostas
originais para mudar a realidade e torná-la mais justa, elevando a sua voz cidadã e humana. A
literacia para os direitos de participação infantil foi nutrida durante todo o processo de trabalho,
alimentando a cooperação, a partilha e a responsabilidade da comunidade (Escola e Bairro), que
foi, de certa forma, conscientizada para o reconhecimento da cidadania na infância.

As contribuições das crianças foram expressivas e o registo das suas vozes e das suas cri-
ações provam-no – a idealização de um mundo diferente através de desenhos, as fotografias

https://www.facebook.com/avozdainfancia/
https://www.facebook.com/avozdainfancia/
http://portaldossonhos.jimdo.com/
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captadas no tour pelo Bairro no âmbito do PhotoVoice, a criação de uma música coletiva sobre
a necessidade de mais liberdade e visibilidade. O desejo de serem ouvidas e respeitadas pelos
adultos, a vontade de darem a sua opinião e participarem na escolha e nas tomadas de decisão, a
ânsia por terem espaços melhores, mais limpos, organizados e mais seguros para se dedicarem à
brincadeira e ao convívio com os familiares e amigos, foram algumas das principais mensagens
transmitidas por estas crianças no âmbito, por exemplo, da sua participação numa Assembleia,
na Manifestação Pública e em práticas criativas.

Porém, o projeto delineado não é um trabalho terminado nem fechado ao grupo e ao contexto
que o acolheu, mas a parte de um longo caminho a percorrer no sentido da sensibilização para a
inclusão social, da consciencialização das várias problemáticas urbanas que afetam as crianças,
e da prática de mecanismos construtivos, emancipatórios e transformadores.
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Resumo

Portugal, bem como grande parte dos países da Europa, assiste a um acentuado pro-
cesso de envelhecimento populacional. No cruzamento deste fenómeno com outros
fatores de natureza económico-financeira, a população idosa tem sido identificada
como um dos grupos sociais mais afetados pela crise e suscetíveis de sofrer de po-
breza e exclusão social. Além disso, vivendo numa sociedade da informação, a po-
pulação idosa, que não nasceu na era digital, e que enfrenta por vezes situações de
falta de acesso, de conhecimentos e de competências mediáticas, é considerada um
dos grupos com maior risco de sofrer uma dupla exclusão: social e digital. Assim,
propomo-nos refletir sobre algumas oportunidades e desafios da utilização dos me-
dia pela população idosa, ambicionando perceber de que forma a educação para os
media pode ser uma valiosa ferramenta de inclusão social e digital. Tendo em conta
resultados provisórios de dois projetos de doutoramento em curso, e as iniciativas
nacionais que têm contribuído para a inclusão e a literacia mediática da população
idosa, identificaremos alguns fatores que poderão beneficiar o planeamento e o im-
pacto de políticas e programas de inclusão e de educação para os media para os idosos
portugueses.
Palavras-chave: inclusão digital; exclusão social; educação para os Media; popula-
ção idosa.

1. Introdução

O crescente aumento da utilização da Internet nas atividades quotidianas dos portugueses
resulta em diferentes vantagens para a sociedade, mas também em grandes desigualdades so-
ciais. Se, por um lado, a Internet é um instrumento de inclusão, na medida em que facilita
a coesão social e o acesso à informação de forma generalizada, por outro lado, pode originar
a exclusão digital, quando as condições e as competências para a sua utilização não existem
de igual forma para todos. Este facto ficou mais claro ainda aquando do desenvolvimento dos
projetos de doutoramento de cada um dos autores deste artigo, que incidem sobre a relação da
população idosa com as tecnologias de informação e comunicação. Assim, este artigo resulta
da partilha de ideias e experiências entre dois investigadores, que tendo como foco principal das
suas investigações doutorais as relações dos idosos com os media, partilham de um conjunto de
preocupações sobre a inclusão digital e social da população idosa. Simone Petrella desenvolve
o seu projeto de doutoramento intitulado Literacia Mediática e Comunicação Intergeracional.

IX Congresso Sopcom. pp. 319-329. Coimbra, novembro de 2015
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Estudo das trocas e partilhas no encontro entre gerações distantes, onde investiga a troca e par-
tilha simbólica entre gerações distantes, as motivações ao uso dos media por jovens e idosos,
o potencial inclusivo e relacional intrínseco aos media; enquanto, Mafalda Oliveira desenvolve
o projeto de doutoramento intitulado A utilização das Tecnologias de Informação e Comunica-
ção pelos idosos: Usos e gratificações, onde procura conhecer que motivações levam os idosos
à utilização da Internet, que tipos de usos lhe dão, bem como que gratificações dela retiram.
Ambos os projetos encontram-se a ser desenvolvidos no Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade, da Universidade do Minho, e são ambos financiados pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia. Considerando alguns resultados provisórios das duas investigações, neste artigo, os
autores propõem-se refletir sobre algumas das oportunidades e desafios da utilização dos media
pela população idosa, e o contributo que a educação para os media (EpM) pode ter na inclusão
social e digital desta população.

2. Mudanças sociodemográficas, económicas e culturais

O fim do regime salazarista, a consequente emergência da democracia, e a entrada de Portu-
gal para a União Europeia (em 1986), foram dos marcos históricos mais importantes que contri-
buíram para que os portugueses passassem a ter melhores condições de vida, gerando mudanças
sociodemográficas consideráveis. A esperança média de vida aumentou, o número médio de
filhos diminuiu 1, a taxa de natalidade deixou de ser o fator mais contributivo para o aumento
da população, os níveis de fecundidade e de mortalidade diminuíram, as taxas de imigração e
o envelhecimento da população aumentaram (Rosa & Chitas, 2013: 14-17), entre outras. Com
estas e outras mudanças sociodemográficas, Portugal entrou de forma rompante na “«moderni-
dade» demográfica” (idem: 17). De facto, o envelhecimento da população portuguesa é tal que
o número de idosos ultrapassou o número de jovens em 2001 (idem: 14), tendendo a agravar-se
com o aumento da esperança média de vida e com a diminuição da taxa de natalidade.

Portugal, além de ser um dos países mais envelhecidos da Europa, foi também o país que
envelheceu de forma mais rápida: em 1980, tinha um índice de envelhecimento de 44, isto é,
por cada 100 jovens 2 existiam 44 idosos 3; e em 2011, o número de idosos aumentou para 130,
por cada 100 jovens (idem: 20). Além disso, prevê-se que esta situação se agrave: em 2032, “o
número de pessoas idosas (com mais de 65 anos) poderá duplicar o número de jovens, passando
de 242 idosos por cada 100 jovens” (Marques, 2011: 23).

No cruzamento do envelhecimento demográfico acentuado com a falta de renovação geraci-
onal e com outros fatores de natureza económico-financeira, como o aumento da dívida pública,
o decréscimo do PIB, a recessão e o crescimento constante da taxa de desemprego (Caritas Eu-
ropa, 2014; Comissão Europeia, 2014), a população idosa tem sido identificada como um dos
grupos sociais mais afetados pela crise económica e suscetíveis a sofrer de pobreza e de ex-

1. Atualmente, em média, cada mulher tem cerca de 1,3 filhos (Rosa & Chitas, 2013: 14).
2. Pessoas com idades entre os 0 e os 14 anos (Marques, 2011: 22).
3. Pessoas com idades superior a 60 anos (Marques, 2011: 22).
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clusão social 4. Em países como Portugal, a associação da pobreza aos idosos, mais do que
um estereótipo, tem sido uma realidade constante. “A larga maioria dos pensionistas de ve-
lhice da Segurança Social tem reformas inferiores ao salário mínimo nacional”, destaca o Jornal
de Negócios no dia 1 de Outubro de 2014, Dia Internacional do Idoso (Pedro, 2014). Além
disso, segundo dados apresentados pela Pordata, em 2011, Portugal era o sétimo país da UE
com maior percentagem de idosos a viverem sozinhos e abaixo do limiar da pobreza 5. Com
efeito, “em 2011, a taxa de risco de pobreza da UE era de 17% – mas atingia 24% nos agregados
familiares constituídos por apenas uma pessoa idosa” (Rosa & Chitas, 2013: 58).

Chegada a altura da reforma, deveria ser certo o tempo de repouso, no entanto, se para uns
há a opção de poder escolher entre trabalhar ou não, para outros não é sequer opção, mas sim
obrigação. Seja para ajudar os filhos e netos que se encontram desempregados e com condições
socioeconómicas frágeis, seja para pagar a conta da farmácia, cerca de 20% dos idosos conti-
nuam ativos (Rodrigues, 2014: 36). Segundo o estudo Active Ageing Index, desenvolvido pela
UE, Portugal é o segundo país da Europa onde as pessoas trabalham até mais tarde, ficando
somente atrás da Roménia (idem: 38). Maria João Valente Rosa salienta que a “«tendência é de
agravamento (...) teremos mais idosos, menos população ativa e cada vez mais gente no limiar
da sobrevivência»” (idem: 41), tornando assim este facto cada vez mais comum.

No entanto, as tendências sociodemográficas enunciadas, apesar de gerarem consequências
negativas, como o caso de pobreza junto da população idosa, são resultado da «modernização»
do país, de progressos sociais, e como tal, pensar no fim do envelhecimento é desejar o recuo de
alguns destes progressos conseguidos ao longo de muitos anos (Rosa & Chitas, 2013: 23). Com
efeito, o que importa é criar condições para que as sociedades consigam incluir a população
idosa de igual forma.

3. O idoso na era digital

Neste sentido, e com o objetivo de manter um processo de envelhecimento ativo, bem suce-
dido e um sentimento de pertença à sociedade atual, muitos são os idosos que procuram ativida-
des lúdico-recreativas, onde por entre várias se destaca as relacionadas com as Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC). De facto, as atividades de informática são certamente uma
mais-valia para a população idosa, na medida em que ajudam a colmatar alguns dos problemas
mais comuns deste grupo social. Com efeito, nos grupos focais 6 desenvolvidos pela autora deste
artigo, Mafalda Oliveira na investigação sobre os usos que os idosos fazem com a Internet, e as
gratificações que dela retiram, foi possível perceber alguns dos benefícios com que a população
idosa se confronta quando utiliza a Internet:

4. Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_soci
al_exclusion (Acedido em 2014.05.14).

5. Mais dados em: https://www.pordata.pt/DB/Europa/Ambiente+de+Consulta/Tabela/5692654 (Acedido em
30/12/2015).

6. Os grupos focais decorreram em duas Universidades Séniores (Barcelos Sénior e Universidade Sénior Albi-
castrense).

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
https://www.pordata.pt/DB/Europa/Ambiente+de+Consulta/Tabela/5692654
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i) a estimulação e exercício cognitivo contínuos, “(...) pensei, (...) já que sou muito esque-
cida e... eu tenho de ir para o computador para ver se me abre mais o cérebro. Foi o
que eu pensei... agora [após ter tido formação em TIC], sinto-me, não sei... parece que
agora sinto-me muito mais capaz de aprender” (M.ª Cabaça Bom – 76 anos);

ii) o fim/a atenuação da sensação de isolamento social/solidão – “Eu também gosto muito
e digo sinceramente, a Internet ajuda-me a viver e a conviver. Pela Internet eu convivo
muito, se calhar, é um defeito até da Internet” (M.ª Adozinda – 69 anos);

iii) manutenção de contactos com os familiares e amigos, “Tenho os meus filhos nos Esta-
dos Unidos, e as netas, que quase todos os dias contactamos com eles por várias vias.
Ou pelo Skype, ou pelo FaceTime, ou agora outra tecnologia que eles mandaram ulti-
mamente, mas ainda nem sei o nome dela” (“Chico” – 76 anos); “Entretanto comecei a
interessar-me pela Internet, porque tive um filho que foi para o Brasil e pronto, liguei-me
ao Skype. Depois de estar no Skype, passei para o Facebook e pronto as coisas foram
acontecendo normalmente. Mas sem dúvida que o meu principal interesse ao nível do
manuseamento e do conhecimento da Internet iniciou-se para eu contactar mais direta-
mente com o meu filho, e hoje uso a Internet em tudo, para pesquisas, em tudo.” (M.ª
Adozinda – 69 anos);

iv) ocupação do tempo livre de forma ativa e prazerosa, “O tempo voa no computador. (...)
Passa, passa. Até a mim que não percebo muito, o tempo passa num instante. Então se
vou ao Youtube...” (M.ª Luísa Santos – 75 anos);

v) sentimento de inclusão digital, “Sim tenho necessidade também, para acompanhar, se-
não ficamos um bocado isolados (...) Eu tenho impressão que se nós não nos ligarmos
à Internet, e estas coisas todas, de comunicação rápida, ficamos... Começamos a ficar
à parte, a ficar incompletas. Eu sinto muito isso.” (Luísa – 62 anos); “Sim tenho ne-
cessidade também, para acompanhar, senão ficamos um bocado isolados.” (Luísa – 62
anos);

vi) fortalecimento das relações intergeracionais, “E eu é que ensinei o meu neto a trabalhar
no Word, porque ele era pequenito, estava a começar a escrever, e o Word motivou-o,
a ir para ali começar a escrever palavras. Fui eu que comecei com ele a trabalhar. E
hoje... Ai meu Deus. Tem nove anos. Hoje é ele que, que desenrasca-se.” (M.ª Adozinda
– 69 anos);

vii) entretenimento e informação, “(...) normalmente, eu uso a internet todos os dias, leio
as notícias, faço as minhas responsabilidades, não só a nível das finanças, outras coisas
mais... E convivo com vários amigos também. Portanto, tenho o Skype, o Whatsapp, e
várias coisas que vou utilizando no computador. (...) O facebook, as redes sociais, que
também me divertem bastante.” (“Chico” – 76 anos).

No entanto, apesar da população idosa encontrar bastantes benefícios na utilização da Inter-
net, este grupo continua a ser um grupo marginalizado, na medida em que uma grande parte não
possui competências mediáticas suficientes para viver intensamente a revolução tecnológica e
mediática pela qual passamos hoje, e porque muitas vezes confrontam-se com diversas dificul-
dades de acessibilidade. Como tal, é crucial munir os idosos de competências que lhes permitam
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combater o risco de uma dupla exclusão: social e digital. De facto, se o crescente aumento da
utilização da Internet nas atividades quotidianas dos portugueses resulta em diferentes vantagens
para a sociedade, também pode originar desigualdades. A Internet é sem dúvida um instrumento
de inclusão social, na medida em que redesenha a experiência da espacialidade (Castells, 2003),
facilita a coesão social e o acesso à informação de forma generalizada; por outro lado, quando
as condições e as competências para a sua utilização não existem de igual forma para todos,
pode alimentar dinâmicas de exclusão digital. Este facto torna-se ainda mais evidente quando se
pensa no uso dos novos media pela população idosa. Numa sociedade onde, como nos lembra
Manuel Castells (2003), o uso do computador já não é uma escolha, e onde sem uma adequada
literacia mediática muitos jovens e adultos são excluídos da vida social, o acesso torna-se uma
dimensão fundamental na inclusão da população idosa.

Atualmente, a sociedade vive uma situação paradoxal de exclusão (Pasqualotti, Pérez, Bez,
& Klein, 2007: 2), na medida em que a Internet, apesar de tentar democratizar o acesso à
informação, pode provocar simultaneamente uma exclusão social e digital a quem a ela não tem
acesso. As causas desta ausência de acesso podem ser de (i) origem económica, por não se ter
possibilidades financeiras para a aquisição de equipamentos, ou de (ii) ordem tecnológica, ou
seja, pelos sites não se encontrarem devidamente adaptados a utilizadores com necessidades e
caraterísticas específicas (Pasqualotti et al., 2007: 2; Sales, 2002: 34-35).

É ainda do conhecimento geral que durante a fase mais avançada da vida, algumas alterações
e limitações, começam a surgir, sendo que à dimensão do acesso junta-se a da acessibilidade. A
diminuição da vitalidade, a redução de capacidades visuais, de audição e de locomoção, as falhas
de memória são algumas das limitações que podem dificultar a inclusão digital do idoso (Levet,
1998: 28-34). Além disso, outras consequências surgem a par das alterações físicas comuns
ao idoso: o facto de se reformar, deixando de manter uma atividade profissional constante, faz
com que muitos idosos apresentem sentimentos de inutilidade perante a família e a sociedade,
em geral; a diminuição da capacidade de mobilização provoca uma diminuição de contacto
social, gerando, muitas vezes, situações de isolamento social e de depressão extremas. Apesar
do processo de envelhecimento ser um processo variável de pessoa para pessoa, dependendo
de vários fatores (genéticos, hereditários, estilo de vida, acidentes pessoais, etc.), e apesar de
estes declínios nem sempre serem considerados deficiências, e as limitações/alterações terem
combinações e intensidades diferenciadas, a verdade é que estas mudanças são um entrave para
a utilização de computadores e da Internet (Lara, 2012; Machado & Souza, 2006; Sales, 2002;
Verona, Cunha, Pimenta, & Buriti, 2006).

No entanto, diante de tais considerações, não podemos correr o risco de alimentar visões
estereotipadas e generalizadas da população idosa, uma vez que as condições descritas registam-
se em número reduzido entre os idosos e não nos primeiros anos a seguir à reforma (Cuddy,
Norton & Fiske, 2005).

De facto, com o intuito de obter um envelhecimento mais ativo e saudável, bem como comba-
terem alguns dos problemas mais prementes desta fase da vida, a população idosa tem apostado
na aprendizagem e no uso das TIC, tendo verificado um aumento considerável no número de
idosos que utilizam a Internet. Com base em dados do INE e do estudo Inclusão e Participação
Digital. Comparação de Trajetórias de Uso de Meios Digitais por Diferentes Grupos Sociais
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em Portugal e nos Estados Unidos, Isabel Dias (2012) demonstra que, relativamente à utilização
do computador e da internet por grupo etário, o grupo dos mais velhos é o que utiliza menos as
novas tecnologias, embora se verifique um aumento do uso. Efetivamente, apesar da evolução
crescente ser mais acentuada nas faixas etárias entre os 25-34 anos e os 35-44 anos, a faixa etária
entre os 65 aos 74 anos de idade destaca-se igualmente pelo aumento de utilizadores tanto do
computador (2,6% em 2002 para 23% em 2014), como da Internet (1,3% em 2002 para 23%)
(PORDATA, 2014). Com efeito, a falta de mobilidade, que muitas vezes leva a situações de
isolamento social, à dificuldade em ocupar ativamente o tempo livre, assim como a diminuição
contínua de exercício cognitivo, entre outros factos, têm sido algumas das razões que fazem com
que os idosos procurem na Internet momentos de lazer, de informação, de interação social e de
entretenimento. Isto tudo confere uma percepção de um elevado grau de independência e um
acesso mais pleno à cidadania, para uma faixa etária que é, muitas vezes, socialmente excluída
(Dias, 2012; Machado & Souza, 2006; Martínez, Cabecinhas, & Loscertales, 2011; Pasqualotti
et al., 2007).

4. Novos desafios: O papel da educação para os media

Efetivamente, no desenrolar das duas investigações em causa, os autores foram percebendo
que além de competências técnicas, ao nível do manuseamento dos computadores e da Internet,
a população idosa carece de um projeto formativo mais abrangente, que passa pela promoção de
medidas de literacia mediática.

Se o primeiro passo para uma plena inclusão é, sem dúvida, a democratização do acesso à
tecnologia e as competências para a sua utilização, pudemos constatar que esta dimensão não
é suficiente para habilitar ao exercício de uma plena cidadania se não suportadas por um pro-
cesso de educação para os media. Sendo a EpM “(...) uma das condições essenciais para o
exercício de uma cidadania activa e plena, evitando ou diminuindo os riscos de exclusão da vida
comunitária” (Comissão Europeia, 2009: 10). De facto, a difusão e o acesso à tecnologia não
são suficientes, pois o foco do processo não está na oferta de tecnologia, mas sim na quali-
dade do acesso aos conteúdos e aos serviços dos media (Livingstone, 2004). Com efeito, como
foi possível observar, no panorama português políticas e iniciativas dirigidas à população idosa
apostaram fortemente na formação nas TIC, descuidando as fundamentais componentes educa-
tiva e inclusiva, intrínsecas à educação para os media. Acreditamos portanto na importância de
refletir sobre a educação para os media como estratégia para providenciar a inclusão digital e
social da população idosa. Sonia Livingstone, uma das maiores especialistas da área, sintetiza
em três pontos os objetivos focais da e para a literacia mediática (Livingstone et al., 2005):

— Democracia, participação e cidadania ativa;
— Economia do conhecimento, competitividade e escolha;
— Aprendizagem ao longo da vida, expressão cultural e realização pessoal;
Estes três pontos representam as potencialidades intrínsecas a plena literacia mediática e, ao

mesmo tempo, os seus principais objetivos educativos, objetivos eticamente e socialmente altos,
que levantam grandes desafios e para cujo alcance continua e continuará a ser preciso o esforço
sinérgicos de vários atores sociais. Com efeito, uma Educação para os Media baseada em com-
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petências críticas, culturais e relacionais, pode e deve representar um instrumento e meio de
inclusão e empowerment de grupos desfavorecidos e em risco de exclusão (Gomes, 2003; Pérez
Tornero, 2008). A escassez de projetos e políticas nacionais sobre estas temáticas torna ainda
mais urgente a intervenção e sinergia da comunidade académica e dos atores sociais envolvidos
no processo de aprendizagem ao longo da vida e de inclusão da população idosa. Apesar de, a
nível nacional, serem ainda escassos estudos e projetos de intervenção social que potenciam a
educação para os media direcionado para idosos, destacamos aqui alguns que consideramos per-
tinentes, na medida em que promovem o envelhecimento ativo e visam a diminuição da exclusão
social e digital.

Sobre os programas de intervenção social, existem dois grandes tipos de projetos: os que
assentam na intergeracionalidade e os que se focam nos idosos. Ligado à rede da Associação
VIDA é o projeto Net@vó, um projeto educacional transdisciplinar, centrado na aprendizagem
intergeracional, com recurso a meios audiovisuais e novas tecnologias 7. Promovido pelo Ins-
tituto de Inovação Educacional do Ministério da Educação e destinado ao contexto escolar, um
dos contextos privilegiados das experiências intergeracionais, Net@avó, através da realização
de sessões informais de debate entre idosos e jovens, ambiciona oferecer às pessoas idosas a
possibilidade de participar numa experiência conjunta com os mais jovens, e a estes o contacto
com a história, as tradições e as vivências, contadas pelos próprios intervenientes, alimentando o
espírito de cidadania e responsabilidade e ao mesmo tempo a relação intergeracional. Na mesma
dinâmica é baseado o projeto TINA, Tecnologia da Informação para Netos e Avós, iniciativa uni-
versitária destinada a seniores (over 50) e crianças (over 5), que visava a promoção dos laços
intergeracionais e familiares entre netos e avós através das TIC. Desenvolvido em 2010, o pro-
jeto foi caracterizado por sessões de formação nas TIC, baseadas na aprendizagem colaborativa
e criativa e por workshops sobre a comunicação digital entre netos e avós e segurança na net. Na
conclusão da experiência os autores envolvidos relataram:

Uma observação relevante a reter deste projeto é que as TIC podem ser elementos de-
cisivos para aproximar gerações diferentes, promover o reforço dos laços familiares,
a partilha de experiências entre gerações e combater o isolamento social dos idosos
(Gonçalves & Patrício, 2010: 291).

Sempre na área da intergeracionalidade parece-nos relevante assinalar o projeto IntergerA-
ções Mediáticas, realizado em Braga no âmbito do projeto de doutoramento em Educação para os
Media, um dos dois ‘motores’ do presente artigo. O projeto, articulado com um dos nove work-
packages que constituem o plano de trabalho do Eurpean Media Literacy Education Study 8,
o WP5: European Research on Inclusion of Disadvantaged Groups in Media Education, de
responsabilidade de uma equipa do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Univer-
sidade do Minho, quer responder à escassez de programas nacionais que juntam EpM, inclusão
e intergeracionalidade. Quer assim impulsionar a difusão de boas práticas intergeracionais re-
plicáveis em diferentes contextos, principalmente em contextos onde o analfabetismo, a falta de
motivação, a doença ou o risco de exclusão social fecham as portas, aparentemente, aos media e
à comunicação intergeracional. O projeto foi desenvolvido no Centro Cultural e Social de Santo

7. http://www.viver.org/netavo/oque.html.
8. Site do Projeto EMEDUS: www.emedus.org/.

http://www.viver.org/netavo/oque.html
http://www.emedus.org/
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Adrião, instituição de solidariedade social que trabalha com crianças em risco, jovens e idosos
provenientes de diferentes contextos socioeconómicos do Distrito de Braga. Baseado numa me-
todologia de investigação-ação, o projeto envolveu três grupos de utentes do CSSA, dois grupos
de jovens e criança e um grupo de idosos. Fundando-se na num processo de aprendizagem co-
laborativo e bidirecional (Dumazedier, 1992), e na concepção da literacia mediática como um
conjunto de competências sociais e culturais (Jenkins et al, 2010; Petrella, 2012), foram criados
espaços de jogo e partilha intergeracional em torno dos media, promovendo os benefícios da
relação intergeracional e uma utilização dos media como valiosos recursos educativo, relacional
e inclusivo (Petrella, 2015). Além destes, outros exemplos de projetos que se focam principal-
mente na transmissão de conhecimentos sobre os novos media para o grupo dos idosos são o
projeto TIO, e-mili@, o Projeto Avós N@ Net e a Rede de Universidades de Terceira Idade
(RUTIS). O Projeto TIO 9, Terceira Idade Online, é um projeto português criado em 1999, um
portal dedicado à população idosa e integrado na rede da Associação VIDA, parceira do projeto
MATES 10. TIO é uma plataforma de comunicação para idosos e profissionais que trabalham
na área do envelhecimento, constituindo um ponto de partilha de interesses, experiências, in-
formações e materiais úteis, ao mote de ligue-se, cuide-se, divirta-se e supere-se. Componente
importante do projeto é o apoio, a promoção e o patrocínio de iniciativas locais destinadas a
idosos e à aprendizagem intergeracional. Relativamente ao último caso, a RUTIS tem sido um
sucesso a nível nacional, vendo as inscrições a aumentar de forma exponencial. Com efeito, este
tem sido um dos projetos mais louváveis e de grande sucesso, pois têm tido um papel fulcral no
envolvimento ativo das pessoas idosas em sociedade (Marques, 2011: 96). Segundo um estudo
apresentado na página da RUTIS, intitulado de A importância das Universidades da Terceira
Idade na qualidade de vida dos seniores em Portugal, coordenado por Luís Jacob, presidente
na mesma rede, ao comparar um grupo de idosos frequentadores das atividades das UTI e outro
não de frequentadores, concluiu que somente 23% dos não frequentadores responderam ter boa
ou muito boa qualidade de vida, contra cerca de 76% dos alunos frequentadores das UTI (Jacob,
2005). Além da qualidade de vida, também a felicidade foi avaliada, e os resultados correm no
mesmo sentido.

5. Um novo olhar e novas respostas

Neste contexto, e inspirados nos resultados do já citado projeto EMEDUS, considerou-se
importante refletir sobre alguns dos aspetos a implementar nestes programas, ou na hora de
criar outros. Assim, salienta-se agora algumas sugestões que poderão completar a componente
técnica já existente em alguns destes programas: i) concentrar-se na aquisição de competên-
cias para responder às necessidades digitais (relacionadas com o acesso e uso de serviços de
e-government, saúde, emprego, etc.); ii) ter em conta as dimensões éticas, socioeconômicas e
culturais no trabalho de inclusão digital com a população idosa; iii) manter a capacitação (em-
powerment) dos indivíduos, das suas famílias e das suas comunidades no centro do processo

9. Site do Projeto TIO: http://projectotio.net/ligue-se.
10. Mainstreaming Solidariedade Intergeracional, projeto co-financiado pelo Programa Aprendizagem ao Longo

da Vida da Comissão Europeia como um Projecto Grundtvig, Medidas de Acompanhamento (2008/09).

http://projectotio.net/ligue-se
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educativo, favorecendo uma cidadania ativa e participativa; iv) responder às necessidades pre-
viamente identificadas e envolver os grupos-alvo e as suas comunidades em todas as fases do
processo inclusivo (por exemplo adotando como metodologia a investigação-ação).

Além destas, considera-se importante: i) intensificar a partilha e comparar experiências e
resultados entre países da UE; ii) intensificar a investigação nacional sobre as barreiras físicas
entre tecnologia e grupos específicos, como deficientes e idosos; iii) intensificar a investigações
e ações que juntem inclusão digital e educação para os media envolvendo diferentes instituições,
associações e universidades para uma abordagem multidisciplinar e multi-experimental.

No que concerne a políticas, pensa-se ser importante: i) promover uma rede europeia des-
tinada a apoiar e ligar investigações, ações e políticas nacionais; ii) promover e estimular pro-
gramas de literacia mediática para idosos tendo como objetivo inclusão e participação digital
e social; iii) incentivar a participação das associações locais e instituições que trabalham com
grupos socialmente desfavorecidos na definição de políticas públicas; iv) incentivar e apoiar a
ações de formadores e facilitadores junto da população idosa.

Esta breve resenha e estas sugestões, assentam portanto na convicção de que a educação
para os media pode ser uma importante estratégia de inclusão: tanto para responder à falta de
um projeto educativo que tenha em conta os fatores que concorrem para a heterogeneidade do
envelhecimento (que podem influenciar a qualidade dos usos dos media), como para promover
práticas educativas e inclusivas moldadas a cada situação, a cada contexto encontrado, seja ele
de pobreza, isolamento, doença ou analfabetismo.
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Resumo

Nesta comunicação apresentamos o relato de uma experiência transdisciplinar reali-
zada em contexto educativo. Esta decorreu durante o ano letivo 2012-2013 e envol-
veu um total de 20 docentes do 3º ciclo e ensino secundário de uma escola do Grande
Porto. O ensaio, do qual emerge este estudo exploratório resulta da implementação de
uma ação de formação transdisciplinar, génese de uma COP (Comunidade de Práti-
cas), apoiada e mediada por uma plataforma digital. Inclui um enquadramento teórico
à metodologia adotada no desenvolvimento do Ambiente Virtual de Aprendizagem e
apresenta e discute os resultados obtidos a partir dos inquéritos de diagnose e de sa-
tisfação realizados, conjugados com a análise de conteúdo dos Trabalhos Individuais
Finais e dos dados emergentes da observação direta e participante. Como referencial
teórico, trabalhamos os grandes desafios que se colocam à escola e à (re)construção
da profissionalidade docente, numa partilha de conhecimento apoiada e mediada pe-
las TIC.
Palavras-chave: comunicação mediada; cultura digital; COP.

Introdução

A Escola do século XXI, enquanto organização, tem de se (re)pensar e acompanhar as meta-
morfoses da sociedade face a um conhecimento cada vez mais dinâmico e plural e a uma fratura
digital ainda muito visível. Nesta experiência em contexto educativo procuramos explorar o uni-
verso de possibilidades da partilha de práticas e materiais mediada por uma plataforma digital.

Os objetivos que a nortearam foram quatro, a saber:

I. Aferir a importância da plataforma Moodle enquanto instrumento de transdisciplinari-
dade num Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

II. Inferir o perfil de participação dos profissionais da educação envolvidos na ação de for-
mação C.XXX.- I.T.M. (Instrumentos de Transdisciplinaridade usando o Moodle).

III. Compreender a influência do perfil dos formadores e do feedback na motivação e parti-
cipação dos formandos.

IX Congresso Sopcom. pp. 330-342. Coimbra, novembro de 2015

elvirarodrigues@esag-edu.net
jescola@utad.pt


i
i

i
i

i
i

i
i

Educação, partilha e comunicação mediada: conclusões de um estudo exploratório em contexto
educativo 331

IV. Analisar algumas das mais-valias desta COP na abertura de novos caminhos e novas
perspetivas na Escola X.

1. Participantes

Os indivíduos envolvidos nesta experiência são 20 professores a lecionar numa escola do
Grande Porto. As questões logísticas e de enquadramento deste espaço formativo e de partilha de
experiências e do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) que lhe está subjacente, começaram
a ser preparadas em janeiro de 2013, e a CVA (Comunidade Virtual de Aprendizagem) decorreu
de 1 a 9 de julho desse mesmo ano em regime de b-learning, 1ª e penúltima sessão presenciais
e quatro sessões sequenciais por e-learning.

Os contactos com os coordenadores de departamento curricular, enquanto lideranças inter-
médias e potenciais formandos, revelou-se fundamental à seleção e sensibilização dos restantes
docentes envolvidos.

Dos 20 participantes, 85% são do género feminino e 15% do género masculino, o que cor-
responde à imagem que, grosso modo se possui dos profissionais ligados à educação, isto é,
maioritariamente constituídos por elementos do género feminino.

Quanto à faixa etária dos inquiridos, concentra-se maioritariamente no intervalo entre os 45
e os 55 anos (75%). Apenas 25% se situam entre os 25 e os 44 anos. Estes dados confirmam
aquilo que comumente é corroborado, ou seja, estamos perante uma geração de professores, cuja
média de idades se situa muito acima dos quarenta anos.

Relativamente às habilitações literárias, 60% dos participantes possui licenciatura (formação
inicial), enquanto 30% já possui o grau de mestre. Apenas 10% possui pós-graduação (Educação
Especial).

Também neste caso, entendemos que os resultados correspondem ao panorama que vai sendo
habitual nos docentes desta faixa etária, ou seja, apenas um reduzido número, não obstante a ten-
dência que se tem vindo a inverter nos últimos anos, possui mestrado e formação especializada.

2. Procedimentos e Instrumentos Metodológicos

Para a recolha de dados optamos por inquéritos por questionário elaborados na própria
L.M.S. (Learning Management System) realizados em dois momentos, no início, como diag-
nose e inquérito de satisfação, no final.

Procuramos, igualmente, observar e registar em notas de campo as atitudes, reações e inter-
venções dos colegas durante as duas sessões presenciais, momentos de partilha e participação
online, conscientes das eventuais potencialidades dessas mesmas notas durante a análise dos
resultados dos inquéritos.

Procedemos também à leitura, sistematização em grelhas e análise de conteúdo dos Traba-
lhos Individuais Finais (TIF’S) dos formandos. Ao nível do conteúdo, e após a realização de
uma ”COP exploratória” e de um pré-teste, o inquérito inicial, subordinado ao tema genérico
“Perceções face às TIC” ficou estruturado em três partes, organizadas da seguinte forma: dados
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pessoais e profissionais dos inquiridos; utilização das redes sociais e contacto com realidades
relacionadas com trabalho colaborativo online.

Efetuamos ainda a análise de conteúdos dos TIF’S (Trabalho Individual Final) dos partici-
pantes nesta experiência de partilha e formação em contexto. Para tal, elaboramos uma estrutura
semidiretiva em quatro partes: introdução (razões pelas quais se inscreveu neste espaço for-
mativo e quais as expetativas sobre as potencialidades pedagógicas dos conteúdos abordados);
reflexão sobre os desafios realizados no âmbito das sessões; análise do percurso formativo re-
alizado; conclusão (avaliação crítica deste curso de formação, salientando os aspetos positivos,
negativos e, eventuais sugestões. Tendo em conta a sua experiência pessoal vivida neste curso,
apresente as vantagens e desvantagens de um curso de formação em formato b-learning) e refe-
rências bibliográficas e sitográficas.

Após definirmos os conteúdos a abordar e a estrutura genérica do nosso ambiente virtual,
continuamos o processo de pesquisa, leitura e sistematização em torno da criação de um AVA
(Ambiente Virtual de Aprendizagem), conscientes de que o nosso espaço de partilha teria de
contemplar atividades de cariz personalizado, colaborativo, autodescoberta e “cimentar relações
socio comunicativas ou socioeducativas eficazes” (Moreira, 2012:30). Assim, este AVA assentou
numa disciplina principal (ITM) e em 20 disciplinas individuais, tantas quantos os formandos,
passíveis de serem personalizadas, através do recurso ao “modo de edição” no cumprimento dos
desafios apresentados de forma sequencial.

Na sua estrutura optamos pelas 4 fases de “development research” [pesquisa no desenvolvi-
mento, muito usada em tecnologia educativa], apontadas por Richey e Akker e mencionadas por
Lencastre (2012:49) para o desenvolvimento de um AVA e construção do conhecimento acerca
da sua implementação, a saber:

a. Investigação Preliminar: para dimensionar as perceções dos indivíduos inscritos face às
TIC, procedemos à elaboração de um inquérito por questionário na plataforma Moodle.
Desta forma, pudemos conhecer melhor o nosso público-alvo e aferir as suas expetati-
vas e limitações. O tratamento estatístico e triangulação dos resultados obtidos através
do recurso ao programa Microsoft Excele SPSS permitiu identificar as necessidades dos
colegas e a melhor forma de estruturar os conteúdos a abordar online através da L.M.S.
do CFAE_ X. De seguida, selecionamos e sequenciamos as atividades a realizar, numa
escala gradativa de dificuldade e de “criação de dependência viciante” face à plataforma,
nomeadamente através do recurso aos fóruns e a um feedback personalizado, assertivo
e com recurso ao “reforço positivo”, facultado num intervalo de tempo muito curto.
Procurou-se, igualmente, criar condições para a discussão, interação e proatividade on-
line. O recurso a imagens apelativas e com mensagens atrativas e assertivas, por nós
selecionadas e renovadas várias vezes ao dia, foram, a par com uma navegação síncrona
com os “formandos”, algumas das estratégias que explicam o sucesso desta experiência
em contexto.

b. Sustentação teórica e recursos a exemplos de boas práticas: nesta segunda etapa, procu-
ramos reforçar a nossa sustentação teórica e analisar exemplos de boas práticas online.
Com esse intuito, realizamos um primeiro pré-teste com 20 colegas do mesmo esta-
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belecimento de ensino alguns meses antes. Desse pré-teste resultaram alterações mas,
sempre, tendo em particular consideração o contexto, as tarefas, atividades e feedback.

c. Teste empírico: durante este terceiro momento, o mais demorado, fomos testando e
avaliando soluções à medida que preparávamos a articulação dos conteúdos e dos aspetos
multimédia. Foi, também, a altura de rever a expressão escrita e apurar algumas questões
técnicas.

Após a sua produção testamos, ainda, mais alguns aspetos técnicos e práticos com outro
grupo de 6 colegas. Nesse teste, e de acordo com o que é sugerido por Allen, mencionado por
Lencastre (2012:51) mesclamos avaliação de progressão com exercícios e jogos num processo
de testagem e contínua meta reflexão sobre o trabalho realizado. Nesta fase e, para além da
disciplina principal, testamos igualmente as disciplinas individuais (uma por formando) onde
cada um, através do modo de edição, pôde proceder à construção personalizada da sua própria
disciplina virtual. Aqui¸ tivemos de ter em consideração como potenciar a participação e o
envolvimento do maior número possível de intervenientes nos espaços individuais.

d. Avaliação das diferentes fases do desenvolvimento do design da avaliação e da imple-
mentação: por fim, procedemos à anotação das alterações efetuadas e realizamos prints-
creens do processo evolutivo do nosso AVA. Analisamos os logs, relatórios e estatística
de toda a atividade por nós desenvolvida na L.M.S., a qual é elucidativa do percurso e
das estratégias adotadas em diferentes momentos.

Como se depreende do atrás exposto, subjacente à implementação deste AVA, esteve sempre
presente o papel ativo do aprendente, enquanto coparticipante na produção do seu próprio co-
nhecimento. Assim, numa lógica de aprendizagem autodirigida, relacionada com as interações
construídas neste percurso formativo e nos seis desafios elaborados, foi, igualmente, selecionado
e construído algum material de apoio aos participantes envolvidos nesta experiência, nomeada-
mente guiões de apoio ao trabalho na plataforma e de algumas ferramentas da web 2.0: a,b.c do
Moodle, acesso à plataforma do Cfae X, tagxedo; go animate; tondoo; photosnach; photopeach
e edição blogue. Colocamos também o link de algumas das publicações existentes online com
interesse para os participantes.

3. Apresentação e Discussão dos Resultados

A conjugação dos comportamentos anotados, através das observações de campo I.T.M. mes-
clados com os inquéritos e com a análise dos TIF’S, permitiram esboçar o perfil de participação
dos colegas envolvidos nesta experiência. A prontidão e desenvoltura na resposta; o sorriso
aberto... as pausas... o prazer em responder... a partilha do “gosto Ser Professor”... evidenci-
ados, em muitos casos, nas duas sessões presenciais, foram muito evidentes nos colegas mais
desenvoltos e que se deixaram efetivamente envolver neste espaço de partilha e colaboração,
enquanto que sorrisos velados ... a empatia, a boa disposição, o repetir e enfatizar alguns aspe-
tos ... são muito óbvios durante essas mesmas sessões e o olhar sonhador e perdido em [redes]
criativas ... o pensamento que divaga ... a resposta que se percebe ser com prazer... adoçando as
palavras no momento de intervir e partilhar... em outros tantos colegas.
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A triangulação das observações presenciais e online I.T.M. com a teoria dos estilos de utili-
zação do espaço virtual, em que a autora (Barros 2012: 13), identifica quatro tendências de uso e
utilização do espaço virtual, ativo [que mobiliza]; reflexivo [contributos para a reflexão]; teórico
[organizado] e pragmático [dinâmico], correspondentes a quatro categorias/estilos de participa-
ção: utilização participativa em rede; seleção e pesquisa em rede; conceção e planeamento em
rede; ação concreta e produções em rede.

Dos 20 participantes, 11 situam-se no perfil ativo, enquanto que os restantes 9 variam, con-
soante as tarefas solicitadas entre o reflexivo, o teórico, o pragmático e, por vezes, com algumas
incursões no ativo.

Para efetuarmos a análise de conteúdo dos TIF’S, procedemos ao protocolo que se encontra
pré definido inerente a uma análise de conteúdo. Efetuamos a leitura flutuante dos 20 traba-
lhos individuais finais a que se seguiram, sucessivamente, leituras mais minuciosas a partir das
cinco categorias que havíamos pré-definido: Razões de Inscrição na Ação (RIA); Reflexão so-
bre os Desafios (RD); Análise do Percurso Formativo (APF); Modalidade de b-learning (BL) e
Sugestões (S).

Estávamos assim perante uma primeira categorização, ainda muito genérica.
Como menciona Vala (1986), estamos ainda perante uma categorização a priori, através da

qual procuramos estabelecer níveis de coerência entre os objetivos norteadores desta experiência
em contexto (COP), o quadro teórico de que partimos e em que nos suportamos para a sua
elaboração.

A esta categorização juntaram-se depois, a posteriori (ibidem), os indicadores, as subcate-
gorias que emergiram da análise destes trabalhos finais individuais e permitiram encontrar os
sentidos implícitos ao discurso destes 20 sujeitos.

Afim de aferir a fiabilidade das categorias, realizamos o teste de fabilidade que nos é pro-
posto por Esteves (2006:124).

Como as categorias foram definidas apriori, todos os envolvidos neste teste foram consen-
suais na sua adoção, considerando que correspondiam aos objetivos traçados para a análise a
realizar. As discordâncias verificaram-se em dois indicadores que foram reanalisados e reajus-
tados após a aplicação deste teste.

Procedemos agora à apresentação do sistema global de categorias de análise deste corpus
investigativo constituído pelos 20 TIF’S e que foi validado pelo processo supramencionado.

3.1. Quadro de referentes: definição e descrição das categorias

Como já mencionamos, na construção do sistema de categorias procuramos estabelecer ní-
veis de coerência entre os objetivos norteadores desta experiência em contexto (COP), o quadro
teórico de que partimos e em que nos suportamos para a sua elaboração.

— Categoria A:
Razões de Inscrição na Ação
Esta categoria releva as razões pelas quais, os colegas, se inscreveram neste espaço for-
mativo e de partilha de experiências e quais as expetativas sobre as potencialidades pe-
dagógicas dos conteúdos abordados no âmbito desta ação de formação.
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— Categoria B:
Reflexão sobre os Desafios
Esta categoria centra-se na dimensão pedagógica e nas possíveis desmultiplicações dos
conhecimentos e sugestões abordados ao longo dos seis desafios em contexto de sala de
aula com os alunos.

— Categoria C:
Análise do percurso formativo
Esta categoria releva uma apreciação crítica do percurso desenvolvido pelos formandos,
ao longo das 25 horas deste curso de formação.

— Categoria D:
Modalidade de b-learning
Esta categoria constrói-se no pressuposto da avaliação da experiência pessoal vivida
neste curso, através do elencar de vantagens e desvantagens de um curso de formação
em formato b-learning.

— Categoria E:
Sugestões
Esta categoria releva uma avaliação crítica deste curso de formação, salientando os as-
petos positivos, negativos e, eventuais sugestões.

Razões de Inscrição na Ação

A aquisição de novos conhecimentos e novas ferramentas e a diversificação de estratégias e
metodologias são os dois indicadores que prevalecem quanto às razões de inscrição/participação
nesta ação, enquanto experiência de partilha e colaboração em contexto. Contudo, a trans-
disciplinaridade, o trabalho colaborativo e cooperativo e a partilha de saberes e conhecimentos
interpares, marcam também presença com algum destaque nos motivos apontados pelos colegas,
como por exemplo:

“(...) A utilização das TIC como fator de transdisciplinaridade no ensino pareceu-me
um objetivo muito interessante e, para mim, é uma potencialidade, das mais estimu-
lantes, que as TIC apresentam e que urge desenvolver uma ótima oportunidade de
trocar ideias, conceitos, dúvidas e encontrar novas motivações” (TIF 15, HIST, M).

Reflexão sobre os Desafios

Dos seis indicadores desta categoria: feedback positivo e assertivo dos formadores; pesquisa
e seleção de materiais para a prática letiva; entusiasmo crescente; renovação da vontade de uti-
lizar a plataforma Moodle; utilização em situações reais de ensino-aprendizagem e importância
do material fornecido pelos formadores, a pesquisa e seleção de materiais para a prática letiva
e a utilização em situações reais de ensino-aprendizagem prevalecem claramente sobre todos os
outros, deixando desde logo antever a importância da atuação em contexto na promoção e valori-
zação dos novos saberes e novas competências exigidas aos professores, enquanto potenciadores
de um uso mais generalizado das TIC no ato de ensino:
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“A possibilidade de pesquisa e de construção de materiais, como fiz com todos os
desafios, enriquecerá, indubitavelmente, a minha lecionação no próximo ano” (TIF2,
PORT, F).
“Com a realização dos diferentes desafios, adquiri conhecimentos sobre as potenci-
alidades da plataforma e como tirar proveito pedagógico da mesma, encarando os
desafios como o princípio de um projeto com futuro, onde posso melhorar o meu
desempenho e tirar ainda melhor partido dos conteúdos abordados” (TIF 6, GEO, F).
“Os materiais que produzi enquadraram-se nas disciplinas que leciono, permitindo-
me descobrir novas formas de motivar os alunos e abordar diferentes temáticas. Pro-
movi o trabalho colaborativo, participando e comentando os materiais dos meus co-
legas” (TIF 10, ECON, F).

Análise do percurso formativo

A análise dos indicadores desta categoria reforça algumas das conclusões já apontadas ante-
riormente, uma vez que a abertura de novos caminhos e novas perspetivas, a auto superação e o
espírito de entreajuda no grupo prevalecem claramente sobre os outros dois indicadores: abertura
e flexibilidade dos formadores visita e comentário às disciplinas dos colegas, deixando antever
as potencialidade que podem advir da operacionalização em contexto de uma comunidade de
práticas transdisciplinar.

Modalidade de b-learning

Esta categoria constrói-se no pressuposto da avaliação da experiência pessoal vivida neste
curso, através do elencar de vantagens e desvantagens de um curso de formação em formato
b-learning e desdobra-se em seis indicadores: flexibilidade de horário e facilidade de gestão
do tempo; esforço, autossuperação e criatividade; valorização da interação e partilha entre os
formandos; apoio dos formadores; criatividade dos desafios e tarefas propostas e “prefiro pre-
sencial”.

Os quatro primeiros indicadores sobrepõem-se claramente aos restantes, denotando-se uma
evolução entre o momento da inscrição e o decurso da formação. Assim, é com particular
agrado que registamos que algumas resistências iniciais face à novidade, rapidamente foram
incorporadas pelos colegas como desafios para a sua autossuperação ao longo de todo o processo
formativo e de partilha. Foi, igualmente, notória a evolução de uma tímida socialização online
inicial (e até resistência inicial de dois colegas) para o “viciar no acesso à disciplina” em busca
de novidades e o redobrar de visitas e comentários aos desafios e disciplinas individuais dos
colegas. Neste âmbito o “refrescar” da disciplina várias vezes ao dia, provocando o impacto da
novidade sempre que era aberta, foi algo que também funcionou como motivação e despertou
particular agrado nos colegas.

Sugestões

Esta categoria releva uma avaliação crítica deste curso de formação, salientando os aspetos
positivos, negativos e eventuais sugestões.



i
i

i
i

i
i

i
i

Educação, partilha e comunicação mediada: conclusões de um estudo exploratório em contexto
educativo 337

A generalização desta ação a todos os docentes da Escola X e o lançamento de uma nova
versão com novos desafios foram as duas sugestões verbalizadas pela generalidade dos colegas
durante a última sessão presencial e por alguns especificadas no seu trabalho final individual.

Inquérito de Satisfação Final

Na elaboração do inquérito de satisfação final procuramos conjugar a vertente de monito-
rização da ação de formação com as questões do formulário de satisfação do CFAE_X. Este
inquérito, tal como já havia acontecido com o inquérito de diagnose inicial, foi objeto de pré-
teste durante a “COP exploratória e também com o grupo de 6 colegas durante o teste empírico,
de acordo a metodologia de “development research” por nós utilizada, e já devidamente menci-
onada, quando explicitamos os procedimentos adotados.

Utilizamos uma escala crescente, tipo escala de Lickert de 1 a 5 com a seguinte nomencla-
tura:

1. Discordo totalmente 2. Discordo 3. Concordo parcialmente 4. Concordo 5.Con-
cordo totalmente e 1.Insuficiente; 2.Regular; 3. Bom; 4. Muito Bom e 5. Excelente
na avaliação global da ação.

Na análise deste inquérito utilizamos os dados de análise estatística facultados pela L.M.S.
e agrupamos as questões em 10 categorias para aferimos o grau de satisfação dos colegas face à
experiência em que estiveram envolvidos: objetivos; conteúdos; atividades pedagógicas; docu-
mentação de apoio; intervenção dos formadores; estratégias avaliativas; relacionamento com o
CFAE_X; vantagens na formação em sistema b- learning; autoavaliação e apreciação global da
ação.

Objetivos da ação

O “concordo totalmente”, o nível de excelência, predomina em qualquer um dos indicadores
que compõem esta categoria. Contudo, a pertinência dos objetivos da ação recolhe 95% do
total dos questionados, o que evidencia o impacto desta iniciativa no contexto da Escola X, num
momento do ano letivo particularmente sobrecarregado e com grande turbulência entre docentes
na sequência das greves às avaliações do 3º período e aos exames nacionais.

Conteúdos da ação

A utilidade e atualidade dos conteúdos obtêm claramente a concordância total da generali-
dade dos inquiridos com 74% e 84%, respetivamente. A relação de equilíbrio entre os conteúdos
e a duração da ação é que já não mereceu tanta concordância, corroborando o que foi afirmado
pela generalidade dos colegas na última sessão presencial e que alguns mencionaram no seu tra-
balho final individual, a necessidade de uma ação de formação mais longa e mais prolongada no
tempo. Contudo, o indicador relativo à utilidade dos conteúdos abordados para o desempenho
profissional apresenta 21% de “concordo” e 5% de “concordo parcialmente”. Este “concordo
parcialmente” percebe-se, quando triangulado com as notas de campo e com os TIF’S e se di-
mensiona a existência de uma colega ainda muito reticente entre a dedicação e paciência, que a
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exploração de algumas ferramentas implicam, e o imediatismo que a sua personalidade ao longo
do tempo tem alimentado, como a própria reconhece:

“Nesta área de formação o meu percurso formativo está claramente a dar os primeiros
passos. Tenho que continuar a vencer resistências, desenvolver competências que
não tenho, como a paciência, e a persistência. Sou pouco minuciosa, não gosto de
ler tutoriais, nem instruções referentes sobre o que quer que seja, embora reconheça
que essas competências em certos contextos podem fazer a diferença. Cada vez mais
temos que treinar a nossa capacidade de resistência às adversidades, aos nãos e aos
insucessos. Gosto de ver resultados imediatos...” (TIF 7, EE,F).

Atividades pedagógicas

A sequência das atividades pedagógicas desenvolvida no âmbito deste AVA mereceu a con-
cordância total de todos os participantes.

Documentação de apoio

89% dos colegas “concorda totalmente” quando questionados sobre se a documentação
elaborada pelos formadores especificamente para esta ação (a, b, c de acesso ao Moodle do
CFAE_X; ITM_versão Moodle CFAE_X; guiões do tagxedo; tondoo; go animate; photosnack
e photopeach 1) disponibilizada em formato digital, através da L.M.S. é útil e tem qualidade
gráfica, enquanto que 11% optam pelo “concordo”.

Intervenção dos formadores

O domínio dos conteúdos lecionados na ação, a motivação e a relação com os formandos
mereceram 100% de “concordo totalmente”. A resposta às dúvidas e questões dos formandos
mereceu 95% de “concordo totalmente” e 5% de “concordo”. A este facto não é, certamente,
alheia a disponibilidade para, no âmbito do 2º e 3º desafio, os formadores se disponibilizarem
para estar presentes com os colegas, que necessitassem, na sala de formação do CFAE_X. Essa
perspetiva percebeu-se, logo na 1ª sessão presencial, que tranquilizou os colegas com menos
á vontade, e até mais céticos, em relação ao b-learning. A presença nesses dois dias foi um
facto, mas o que aconteceu é que apenas foram solicitados para questões muito pontuais, pois os
colegas, rapidamente, desenvolveram entre eles estratégias de entreajuda, discussão e debate do
que lhes era proposto desenvolver. Esses momentos foram, para nós, muito profícuos ao nível da
observação participante. Com efeito, a interiorização de partilha e de estarmos entre pares levou
a que a nossa presença fosse vista sem a “carga excessiva” de formadores nesses momentos
informais, mas apenas – e quando muito- de orientadores de grupos de trabalho. Foi, a muitos
níveis, e para todos uma experiência única e muito proveitosa. Atrevemo-nos mesmo a afirmar
que ajudou a “voltar à normalidade”, após o conturbadíssimo período que se viveu durante a

1. A monitorização e avaliação dos materiais disponibilizados aos colegas na “COP exploratória”, motivaram a
seleção de novas ferramentas e a elaboração de novos guiões mais adequados à experiência, ao perfil da amostra e à
realidade concreta da Escola X.
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greve às avaliações do 3º período e aos exames nacionais. A este propósito, transcrevemos o que
uma das colegas escreveu como sugestão no seu TIF:

“A minha sugestão vai no sentido de continuarmos a demonstrar o espírito que pre-
sidiu a esta ação e que como já fui expondo ao longo deste trabalho, se resume a:
PARTILHA; INTER-AJUDA; ATUALIZAÇÃO 2” (TIF 17, CFQ,F).

A relação dos temas tratados com a prática recebe 84% de concordância total e 16% de
concordância.

Estratégias avaliativas

Os resultados obtidos nas estratégias avaliativas nos indicadores: as estratégias avaliativas
adotadas foram adequadas e o feedback obtido correspondeu às expetativas de 63% e 68% e
37 e 32%, respetivamente, para o “concordo totalmente” e “concordo”, corroboram a falta de á
vontade existente, e que a avaliação de desempenho docente tem evidenciado, à avaliação entre
pares. Com efeito, e não obstante a explicitação e negociação destas estratégicas para corres-
ponder às exigências de uma ação de formação acreditada pelo Conselho Científico Pedagógico
da Formação Contínua, os colegas sentem sempre algum desconforto perante a sua abordagem.
Quanto ao feedback, a triangulação com outros dados permitiu aferir que, embora considerassem
muito importante, significativo e altamente motivador o feedback dado pelos formadores na dis-
ciplina principal e nos ITM’S individuais, foi entendido, por alguns colegas, que este feedback
não devia integrar as estratégias avaliativas, o que explica e corrobora estas percentagens.

Relacionamento com o CFAE_X

Esta categoria, (da responsabilidade do CFAE_X), é aquela onde o indicador “concordo
parcialmente” marca uma presença mais evidenciada. Os considerandos em relação ao funci-
onamento adequado do servidor Moodle são adequados, uma vez que tivemos várias paragens
e momentos de lentidão ocasionados por sobrecarga. A monitorização desta ação por parte do
CFAE_X levou à mudança de servidor, para que tal não voltasse a ocorrer em futuras ações,
ou na dinamização de espaços de comunidades de práticas. Contudo, as respostas obtidas em
relação aos outros indicadores: o atendimento dos formandos é facilitador; a divulgação da ação
foi adequada; o sítio da internet do CFAE_X é amigável e funcional e o serviço prestado pelo
CFAE_X é de qualidade, resultam, em nosso entender, da necessidade da reformulação/ajuste do
tipo de questões a colocar às especificidades de cada ação desenvolvida. O indicador “a divul-
gação desta ação foi adequada”, por exemplo, no âmbito desta iniciativa revela-se desajustado,
uma vez que a inscrição resultou essencialmente e, como já mencionámos, de convites efetuados
pelos formadores face a um público-alvo definido para a amostra e à necessidade de uma seleção
face a um grupo de interessados que excedeu todas as expetativas.

2. Mantivemos as maiúsculas para não afetarmos a intencionalidade e importância que a colega pretendeu dar à
trilogia: PARTILHA; INTER-AJUDA; ATUALIZAÇÃO.
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Quais as vantagens que identifica numa formação em sistema b-learning?

Esta é a categoria onde as divergências entre os formandos mais se fazem sentir. Intencio-
nalmente colocamos três afirmações que, ao longo do decurso da experiência, tanto nas sessões
online, como presenciais, percebemos não serem consensuais: adequação da formação ao ritmo
e necessidades de cada formando; maior disponibilidade para a formação e diminuição do pe-
ríodo de afastamento das tarefas laborais. Assim, e embora o “concordo totalmente” tenha sido a
opção que obteve maior número de escolhas, estas cifram-se em percentagens significativamente
abaixo das obtidas nas restantes categorias do inquérito da responsabilidade da investigadora –
com 68%; 63% e 53%, respetivamente.

Contudo, foi notório que muitas resistências em relação à formação à distância foram venci-
das durante esta ação, como a opinião que, a título exemplificativo, a seguir transcrevemos deixa
antever:

“Era muito cética quanto ao formato de formação b-learning. Sempre valorizei a ida
aos locais de formação, o contacto com as pessoas, e encarei com reticências qual-
quer tipo de formação que implicasse horas ao computador sozinha... de qualquer
forma não posso deixar de afirmar que esta modalidade de formação afinal tem van-
tagens que não posso deixar de referir, nomeadamente: a possibilidade de trabalhar
em horário livre, sem constrangimentos de horários, trânsito, despesas acrescidas,
etc; a possibilidade de demorar o tempo que for preciso na execução das tarefas, ten-
tar e voltar a tentar sem poder ser visto por outros mais aptos. Por outro lado, o que
é aprendido desta forma nunca mais esquece porque exige um grande investimento
pessoal, em tempo, esforço, na leitura repetida e atenta de tutoriais e nas diversas
tentativas e erros até que sejam obtidos alguns resultados” (TIF 8, INF,F).

Autoavaliação

Nesta categoria, e tal como aconteceu com a das estratégias avaliativas, dimensiona-se,
igualmente, o desconforto por tudo o que diga respeito à avaliação ou, pelo menos, venha en-
cimado sob este epíteto, ainda causa nos docentes. A comparação das respostas obtidas nestes
indicadores com os dados que ao longo deste processo da ação foram sendo recolhidos eviden-
cia, igualmente, a importância da formação partilhada entre pares através do recurso, sempre
que possível, a formadores internos dos próprios estabelecimentos de ensino, na desmistificação
de preconceitos e na criação de rotinas de parceria e momentos de partilha de boas práticas.

Apreciação global da ação

Na apreciação global da ação e de entre as cinco possibilidades 1.Insuficiente; 2.Regular; 3.
Bom; 4. Muito Bom e 5. Excelente, 53% considerou esta iniciativa “Excelente” e 47% atribuiu-
lhe “Muito Bom”, denotando não só o elevado grau de satisfação dos participantes, como o
impacto positivo que a mesma produziu na amostra de colegas que participou e no germinar de
novas sementes em contexto.
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Considerações finais

Nesta ação de formação desempenhou um importante papel o feedback personalizado, atem-
pado, assertivo, positivo e formativo, procurando criar rotinas e hábitos online, para os colegas
menos experientes ou, mesmo inexperientes, nestas lides. Assim, e para além do feedback re-
lativo ao produto final no I.T.M. principal, procuramos dar feedback síncrono nos I.T.M.’S in-
dividuais, o que propiciou uma dinâmica e uma postura proativa muito interessantes nalguns
formandos, com especial incidência para aqueles que identificamos como pertencendo ao perfil
ativo. Contudo, fomos para além disso pois, as mudanças operacionalizadas no aspeto gráfico
da página (as quais ocorreram, no mínimo três vezes por dia) com imagens que apelavam à mo-
tivação, partilha e comunicação positiva, também ajudaram muito. Este “refrescar” do aspeto e
do design da disciplina principal e o dimensionarem a presença do “formador” nas disciplinas
individuais funcionou, também, como uma forma de feedback.

Os desafios obedeceram a uma sequência que partiu de uma ligação individual à plataforma,
reforçada com os feedbacks e incentivos constantes dos formadores para uma interação coletiva,
particularmente acentuada a partir do 3º desafio, coincidente com a criação e exploração das
disciplinas individuais.

Para o efeito, e dadas as especificidades e limitações inerentes a um trabalho deste género,
elaboramos na L.M.S. dois inquéritos por questionário (inicial e final), procedemos à observação
e registo em notas de campo durante as duas sessões presenciais e momentos de colaboração in-
formal em que os formadores marcaram presença e efetuamos análise de conteúdo aos trabalhos
individuais finais entregues pelos formandos.

Desta experiência, através da análise global dos dados obtidos, destacam-se na resposta, aos
nossos objetivos iniciais os aspetos que a seguir elencamos:

Existe uma correlação entre os conhecimentos e experiência que os docentes possuem sobre
as TIC e a(s) dinâmica(s) como potenciadoras da sua utilização; a) a sua experiência profissi-
onal, os apelos que continuamente vão sendo feitos aos novos saberes e novas competências
dos professores, também eles, impulsionadores da utilização das TIC; b) os conceitos básicos
sobre TIC já integram os conhecimentos de uma grande parte dos intervenientes nesta amostra,
embora persistindo o receio, num número significativo de inquiridos, na utilização de blogues
e fóruns de discussão online; c) questões relativas à mobilidade dos docentes e consequente
falta de estabilidade, podem ser apontadas como um grande constrangimento ao desenvolvi-
mento de projetos articulados, com especial incidência para os professores mais jovens, como
os três colegas contratados que participaram deixaram antever; d) outro problema, diz respeito
à falta de reconhecimento da importância de projetos relacionados com a efetiva otimização de
uma L.M.S., por parte de um grupo, ainda, significativo de elementos da comunidade local e
educativa.

Observou-se uma grande diversidade nas formas de encarar as TIC em geral, e o trabalho
colaborativo online ao serviço das práticas educativas, em particular.

De um modo geral, as perceções dos docentes inquiridos sobre as TIC, resumem-se aquelas
que, são objeto de maior debate no quotidiano, ou então, às que estão rotuladas como as de
utilização quase obrigatória, como o email e o(s) programa(s) de sumários eletrónicos.
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Os dados obtidos, apontam igualmente, para o reconhecimento, por parte dos docentes inqui-
ridos, acerca do interesse e importância da formação específica nesta área em contexto escolar.
Confirmou-se a incontornável importância de um feedback P.A.P.A. (Personalizado; Assertivo,
Positivo e Atempado) para o sucesso desta COP que se constituiu como ação de formação.

Esta ação de formação, enquanto trabalho prospetivo, deixa em aberto questões que poderão
ser objeto de desenvolvimento e estudo em futuros trabalhos de investigação. Por exemplo, em
nossa opinião, conclusões interessantes poderiam surgir da triangulação destes dados com uma
auscultação sobre o mesmo tema junto dos encarregados de educação, assistentes operacionais
e elementos da comunidade local presentes no Conselho Geral.
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Resumo

O projeto de investigação “Olhares Sonhadores” teve como principal finalidade de-
senvolver um trabalho artístico audiovisual de coautoria e colaboração com um grupo
de crianças do bairro e da escola EB1/JI de São Tomé, com vista à realização de um
Webdocumentário. Nesse sentido, promoveram-se atividades para as crianças ex-
perimentarem as potencialidades e os funcionamentos deste conjunto de linguagens
de expressão. Pretendeu-se também dar a conhecer a tecnologia e a literacia hiper-
média como uma forma de reflexão sobre si próprios e de intervenção no tecido da
comunidade onde se atua. O propósito do projeto foi também a criação de um Web-
documentário, com o intuito de revelar a vida de um grupo de crianças do bairro e
da escola de São Tomé, a forma como se relacionam com o seu contexto de proxi-
midade e como este interage com a sua visão do mundo. Desta forma, tencionou-se
dar-lhes visibilidade e “voz”, uma vez que geralmente são considerados objetos de
representação e não “sujeitos” ou “atores” da representação. Pretendeu assim colocar
um grupo de crianças do bairro de São Tomé em contacto direto com a expressão
artística, neste caso, com a arte audiovisual. O presente artigo revela a metodologia
adotada ao longo do processo de trabalho, a estrutura do Webdocumentário, reflete
sobre as competências trabalhadas nas sessões artísticas e sobre as potencialidades
criativas, expressivas e autorrepresentativas da linguagem audiovisual.
Palavras-chave: arte audiovisual; criatividade; educação; tecnologias da comunica-
ção; infância.

Introdução

A finalidade do projeto de investigação “Olhares Sonhadores” foi a criação, em colaboração
com onze crianças da escola básica de São Tomé, de um Webdocumentário, com o intuito de
as desafiar a contar e a representar a sua vida, a do bairro e da escola de São Tomé, narrando a
forma como se relacionam com o seu contexto de proximidade e como constroem a sua visão
do mundo.

IX Congresso Sopcom. pp. 343-354. Coimbra, novembro de 2015
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A estrutura do Webdocumentário foi planeada com o objetivo de mostrar os conteúdos mais
relevantes do resultado do trabalho artístico realizado em colaboração com as crianças. Podem
ser visualizados conteúdos como fotografias do bairro, das crianças e da escola e pequenos filmes
que exibem o método e o processo como foram desenvolvidas as atividades/sessões artísticas.
A concretização deste Webdocumentário possibilitou uma maior produção de conhecimento e
um melhor aprofundamento da temática em questão. Com a associação de diferentes conteúdos,
como é o caso das fotografias, vídeos e textos, pretendeu-se construir uma maior rede de saber,
de consciência e de compreensão à volta do presente tema de investigação.

Finalidades e objetivos

Os objetivos principais e gerais definidos para o projeto de investigação “Olhares Sonhado-
res”, apontaram para um trabalho de transmissão de conhecimento técnico e artístico, de forma
extra-curricular e informal, ao grupo participante de modo a desenvolver um conjunto de pro-
dutos artísticos audiovisuais de autorrepresentação produzidos pelas próprias crianças. Em vista
disso, pretendeu-se pela via Webdocumental dar visibilidade aos vários processos de ensino-
aprendizagem e apropriação dos instrumentos técnicos protagonizados pelas crianças. Através
do Webdocumentário é assim representada, de forma híper-linear, a aproximação e o interesse
das crianças para a prática da arte e o funcionamento das tecnologias de comunicação audiovi-
sual, descobrindo assim as suas potencialidades de expressão criativas.

Objetivos Gerais

— Dar “voz” e visibilidade às crianças do bairro de São Tomé, um dos mais desfavorecidos
da cidade do Porto;

— Desenvolver um trabalho artístico audiovisual de coautoria com as crianças - documentar
/ registar a realidade das crianças na escola e na sua vida quotidiana, os seus anseios e os
seus sonhos, os seus possíveis problemas e as suas propostas de mudança;

— Consciencializar e sensibilizar as crianças para o uso responsável das tecnologias de
comunicação audiovisual, como um meio privilegiado de aprendizagem e partilha de
experiências;

— Reconhecer o Webdocumentário como uma expressão artística de autorrepresentação,
uma forma de comunicação, reflexão, intervenção e de participação cidadã.

A Metodologia Adotada

Utilizou-se uma análise qualitativa recorrendo ao método de investigação de desenvolvi-
mento. A investigação de desenvolvimento “visa essencialmente a ação, sendo o valor prioritá-
rio a que se refere a eficácia.” (De Ketele e Roegiers, 1999 apud Oliveira, 2006, p. 71). Este tipo
de pesquisa “implica crescimento gradual, evolução e mudança” e envolve também um sistema
criativo (Richey e Nelson, 1996 apud Oliveira, 2006, p. 72).
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Através de uma abordagem qualitativa foi possível conhecer de perto, antever detalhes, com-
parar situações diferentes, planear e atuar intervenções estreitadas ao contexto, observar e refletir
de forma mais profunda sobre a realidade do presente estudo. Este processo metodológico pró-
ximo ao olhar e sentir antropológico, permitiu o desenvolvimento dum produto hipermédia final
com ambições (auto)reflexivas e metadiscursivas.

Durante a concretização e implementação prática do projeto de investigação, foram realiza-
das várias sessões com as crianças, com o objetivo de as conhecer e assim identificar a melhor
forma de comunicar e desenvolver o trabalho com elas. A colaboração e a perspetiva de cada
elemento foi um contributo relevante para compreender a problemática e o fenómeno do estudo.
Portanto, este foi um processo de investigação de desenvolvimento que apontou na colaboração
entre a investigadora e as crianças. Sendo assim, puderam-se criar novas perspetivas acerca do
contexto social e lúdico destas crianças, tendo em conta também a participação delas no pro-
cesso de aprendizagem e construção da narrativa Webdocumental. Como consequência desta
cooperação desenvolveu-se uma investigação participativa, a que “considera heterogéneas for-
mas de caracterização da realidade e produção do conhecimento, nomeadamente formas práti-
cas, conceptuais, imaginárias e empáticas, através de processos partilhados entre os diferentes
intervenientes do processo de investigação.” (Santana & Fernandes, 2011, p. 2).

No projeto “Olhares Sonhadores” as crianças participantes puderam utilizar a arte audiovi-
sual, manuseando os respetivos equipamentos de forma autónoma, para se expressarem e autor-
representarem. Portanto, a utilização dos meios audiovisuais, como a fotografia e o vídeo, para o
desenvolvimento de uma investigação participativa poderá funcionar como um fator de inclusão
no processo de criação, visto que a utilização de apenas o registo escrito “promove a exclusão
de muitas crianças como informantes e investigadoras válidas.” (Fernandes, 2005, p. 163).

Trata-se assim de um processo desafiador para a formação e a heurística da expressividade
tecnologicamente co-arquitetada. Fernandes (2005) afirma que a inclusão de meios audiovi-
suais na investigação permite que as crianças, ao manusearem estes equipamentos, acedam a
“ferramentas metodológicas inovadoras.” (Fernandes, 2005, p. 163).

Adriana Fernandes (2010) reflete sobre a utilização do cinema na pesquisa com crianças,
considerando que a criação de narrativas audiovisuais poderão agir “no âmbito da consciência
do sujeito e no âmbito sócio-político-cultural, configurando-se num formidável instrumento de
intervenção, de pesquisa, de comunicação, de educação e de fruição.” (Fernandes, 2010, p. 54).

Deste modo, desenvolveu-se também com a participação das crianças uma metodologia de
apropriação fílmica, “ou seja, fazer com que as pessoas filmadas participassem da mise en
scène (...) o que tem como resultado um filme em que a auto-mise en scène das pessoas filmadas
prevalece em detrimento da mise en scène do cineasta.” (Freire, 2007, p. 60 ibid. p. 62). Desta
forma, tencionou-se proporcionar-lhes visibilidade e “voz”, uma vez que geralmente as crianças
são considerados objetos de representação e não “sujeitos” ou “atores” da representação.

Julio Wainer (2014) estabelece uma reflexão sobre a história do documentário e a questão da
apropriação fílmica da seguinte maneira:

(...) os filmes que no início eram feitos sobre comunidades (povos indígenas, campo-
neses e operários, moradores de habitações subnormais, excluídos em geral) passa-
ram a contar paulatinamente com a participação desses na construção das mensa-
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gens. Percebendo a contribuição dos próprios representados, alguns filmes passaram
a ser feitos com a comunidade, e alguns de seus membros passando a ter algum poder
decisório perante o produto final, sugerindo pautas, personagens, lugares, perguntas.
(Wainer, 2014, p. 3).

O realizador documentarista Jean Rouch nas suas obras cinematográficas (Jaguar (1967),
Moi, un Noir (1958) e Chronique d’un été (1961)) revela protagonistas que “são construídos
ao longo do registro fílmico e que agem sobre uma realidade ela própria também construída.”
(Freire, 2007, p. 55). Rouch procurava a “verdade provocada”, “expressão por ele utilizada
para definir o procedimento através do qual a liberdade que dava aos personagens para criar
ou se criarem poderia levar à verdade do filme.” (Freire, 2007, p. 55). Com este procedimento,
o “outro” recebe e adquire uma nova atenção, não é considerado apenas um “objeto de registo”,
e é construído em participação pelo realizador e por ele próprio (Freire, 2007).

Os documentaristas Ilisa Barbash and Lucien Taylor sublinham que o trabalho documental
e etnográfico é naturalmente colaborativo: “Quite simply, it’s impossible to make a film about
other people completely on your own (...) Collaboration entails complicated power plays and
difficult negotiations” (74). (Coffman, 2009, p. 65). A autora Elizabeth Coffman (2009) menci-
ona que essas negociações culturais e colaborações estão presentes e são concretizadas de forma
direta nos filmes de Michael Moore, Errol Morris, Ross McElwee e Les Blank.

O documentário contemporâneo procura pela “afirmação de sujeitos singulares” e “neste
contexto, a “voz do outro” é amplificada e a mediação fica em segundo plano” (Santos, 2014,
p. 79). A metodologia do presente projeto centra-se nesta questão principal que é a amplificação
da “voz” do outro, através da apropriação por parte deste das ferramentas tecnológicas de comu-
nicação audiovisual. Uma metodologia, todavia, na qual seria ingénuo acreditar na ausência de
mediação exercida pelo registo dos eventos.

A câmera – seja ela digital ou analógica – permite essa intermediação, na qual,
o que sobressai não é o real, mas, múltiplos olhares: o da personagem enfocada,
o do público – que pode variar muito, dependendo do contexto em que o filme é
assistido e, em última instância, o olhar do próprio cineasta, já que as imagens
captadas denunciam a subjetividade – aquilo que o diretor quer destacar, para que
nós também o vejamos. (Santos, 2014, p. 83).

O olhar do cineasta que é mencionado por Santos (2014), no caso do projeto de investigação
“Olhares Sonhadores”, é um olhar consciente deste limite e mesmo por isso tenta de o contornar
através dos múltiplos registos das filmagens com e das crianças. Não se trata, portanto, apenas
de um olhar individualista e único sobre uma determinada realidade, mas de uma construção de
olhares do próprio grupo participante sobre a sua experiência. Portanto, poderá afirmar-se que
existe um processo de empoderamento e apropriação dos meios de comunicação audiovisual por
parte do grupo de crianças, para assim manifestarem as suas vivências e reflexões através destes.

A partir desta premissa e organização metodológica foi desenvolvido um trabalho teórico
e prático com vários instrumentos, para assim alcançar os objetivos gerais da presente inves-
tigação. Foram assim planeadas, como também resulta visível pelo Webdocumentário, várias
sessões de trabalho colaborativo com as crianças com vista à transmissão de conhecimentos teó-
ricos e práticos sobre o equipamento audiovisual, a estética cinematográfica e a construção de
narrativas.
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Técnicas utilizadas no trabalho de investigação e nas sessões artísti-
cas com o grupo de crianças

— Realização de uma oficina de cinema de animação e fotografia, com o objetivo de for-
necer conhecimento a nível técnico e estético sobre a criação de um filme, estimular o
trabalho colaborativo e de equipa, a sensibilidade, a criatividade e a formação do “olhar”;

— Concretização de entrevistas improvisadas realizadas e desenvolvidas pelas próprias cri-
anças, com o objetivo de estimular o interesse e o conhecimento pelo “outro”;

— Visionamento de um filme para fomentar o interesse pela história do cinema e para dar a
conhecer novos tipos de linguagens cinematográficas (ex: cinema mudo);

— Execução de planos e composições fotográficas para a compreensão da sua importância
para a criação audiovisual;

— Sessão de recolha de ideias, através do registo audiovisual, para a narrativa do Webdo-
cumentário;

— Utilização de uma câmara de filmar, de forma autónoma por parte das crianças, para
desafiar ao registo audiovisual dos acontecimentos mais importantes das suas rotinas e
de outras experiências;

— Utilização do Photovoice para compreender novos pontos de vista e perspetivas das cri-
anças, estimular o pensamento crítico sobre o bairro, a escola e a vida quotidiana, através
da representação fotográfica desses espaços.

A execução das técnicas acima referidas nas sessões de trabalho colaborativo com as crian-
ças, permitiu uma produção de conteúdos artísticos, uma maior partilha de conhecimentos entre
o grupo, com isto, as crianças puderam experienciar, comunicar e desenvolver uma linguagem
“que revela um mundo constituído por representações, por idéias, por referências à realidade
que só é susceptível de ser comunicada dessa forma. De outro modo ficaria oculta, encoberta,
invisibilizada.” (Santana & Fernandes, 2011, p. 5 e 6).

O realizador brasileiro Jorge Furtado afirma que “O documentário sugere o registro da vida,
como se ela acontecesse independentemente da presença da câmera, o que é falso. A presença
da câmera sempre transforma a realidade.” (Furtado, 2005 apud Santos, 2014, p. 82). Rabiger
(2004) considera que o documentário é uma construção subjetiva. Logo, se as crianças estive-
rem conscientizadas acerca do poder de transformação da câmara de filmar num determinado
contexto, estas apreendem assim a força de cada instrumento de representação, do seu enqua-
dramento e perspetiva de visão, podendo assim intervir para documentar e impulsionar trans-
formações. Tal como as autoras Zandonade & Fagundes (2003) comentam na sua monografia,
o vídeo documentário pode ser utilizado como um instrumento de mobilização e participação
social: “Enfim, a utilização do vídeo documentário deve despertar a participação popular que
contribua para a formação da cidadania e estimule, por sua vez, a atuação do profissional em
uma nova prática de comunicação.” (Zandonade & Fagundes, 2003, p. 44).

O projeto “Olhares Sonhadores” contou com a participação ativa das crianças e foi uma
oportunidade para o grupo se aproximar da área artística, através do contacto direto com a arte
audiovisual e das novas tecnologias de comunicação, as crianças adquirem “voz” para comu-
nicarem os seus pensamentos e para concretizarem representações audiovisuais e artísticas dos
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seus contextos sociais e familiares. Assim, as tecnologias da comunicação audiovisual estive-
ram ao serviço desta comunidade, colocando um grupo de crianças do 2º ano da escola e do
bairro de São Tomé como colaboradoras contribuintes no desenvolvimento e a concretização do
Webdocumentário “Olhares Sonhadores”.

Competências trabalhadas nas sessões artísticas

A proximidade com a arte audiovisual permite o desenvolvimento de diversas competên-
cias. Tal como refere a autora Marina Estela Graça (2008), a produção de filmes potencia as
capacidades sociais, artísticas e tecnológicas das crianças. As sessões de trabalho colaborativo
com o grupo participante tiveram como objetivo a fomentação e estimulação dessas respetivas
aptidões.

As competências sociais foram estimuladas através do trabalho em equipa em vista à con-
cretização de um filme, trabalhando desta forma as relações interpessoais e aspetos relacionados
com as responsabilidades, direitos e deveres de cada elemento do grupo (Graça, 2008).

Ao longo das sessões de trabalho, as crianças também puderam adquirir competências bá-
sicas ao nível da utilização da tecnologia audiovisual. A propósito dos meios audiovisuais a
autora Ana Duarte (2012) comenta que: “As crianças veem os meios audiovisuais como objetos
lúdicos que lhes dão prazer para os utilizarem individualmente ou em grupo, e estes podem ser
vistos como meios de transmissão de saberes e culturas” (Duarte, 2012, p. 5). Os conheci-
mentos tecnológicos foram alcançados através da experimentação e manipulação dos diversos
equipamentos audiovisuais, como é o caso da câmara fotográfica, e da execução de exercícios
específicos. “O processo de realização de filmes com imagens animadas é tecnológico: exige a
utilização de procedimentos suportados por máquinas de estirpe diversa (mecânicos, digitais,
etc.).” (Graça, 2008, parágrafo 29).

Relativamente à interação das crianças com a tecnologia, os autores Fantin e Rivoltella
(2010) comentam que:

Afinal, diferentes pesquisas (Flores, 2006; Rivoltella, 2006; Morduchowicz, 2008)
demonstram que o grande interesse das crianças pela Internet e pelas mídias eletrô-
nicas não é só “interagir com o computador”, e sim a interação com outras crianças,
através da tecnologia, pois o que interessa são os vínculos e não a interatividade em
si. (Fantin & Rivoltella, 2010, p. 96).

A sensibilidade e a expressão artística foram trabalhadas e despertadas através do visiona-
mento de filmes e em conversas com o grupo sobre a importância dos filmes.

A oficina artística de cinema de animação e fotografia igualmente proporcionou ao grupo a
aquisição de competências ao nível das ferramentas digitais. A proximidade com as tecnologias
de comunicação é um fator incontornável na atual sociedade, tal como refere a autora Graça
(2008):

As ferramentas digitais fazem parte do nosso quotidiano. Quer queiramos quer não,
a literacia digital é já imprescindível a fim de termos um papel activo na comunidade.
Mais vale adquiri-la de forma divertida, criativa e funcional no contexto das nossas
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práticas comuns, tal como as metodologias da realização de documentos em imagem
animada o permitem. (Graça, 2008, parágrafo 30).

Ainda relativamente à utilização dos media por parte das crianças, as autoras Arrelaro, Ma-
chado & Wiggers (2014) comentam que: “Cabe acrescentar ainda a relevância que a mídia vem
exercendo na educação das crianças de hoje. Diversos autores concordam que a mídia é um
componente dominante da cultura infantil contemporânea (Fantin; Girardello, 2008; Belloni,
2010).” (Arrelaro, Machado & Wiggers, 2014, p. 8).

No que concerne ao processo de trabalho com as crianças, a autora Graça (2008) refere o
seguinte:

Contudo, porque se trata também de construir um processo de trabalho com crianças
em meio escolar, este deve apoiar-se no desenvolvimento de um modelo flexível de
cooperação, na obtenção e partilha de conhecimentos entre alunos e na criação de
um espaço de cumplicidades e de afectos. (Graça, 2008, parágrafo 32).

O Webdocumentário “Olhares Sonhadores”

No que concerne às possibilidades do Webdocumentário, Penafria (2014) refere o seguinte:
“O webdocumentário oferece uma moldura e o utilizador constrói o seu próprio percurso de in-
teração e exploração, com a possibilidade sempre iminente de um diálogo constante e contínuo
assente, sobretudo, na partilha de experiências de vida.” (ibidem, p. 25 e 26). A concretização
do presente Webdocumentário, visou essa interação, essa partilha de experiências e procurou
ter uma função social e artística. A colaboração e participação direta das crianças na realiza-
ção do Webdocumentário funcionaram como uma ferramenta importante para a emancipação, o
desenvolvimento da criatividade e da expressão artística das respetivas, desafiando um processo
constante de autorreflexão.

O Webdocumentário “Olhares Sonhadores” também propõe, como referido na metodologia,
a criação de uma atmosfera de partilha e coautoria entre o investigador e as crianças.

De acordo com Felipe Marinho e Priscilia Pacheco (2013):
Conclui-se que o webdocumentário é um forte aliado a processos pedagógicos, o
que segundo Gregolin, Sacrini e Tomba (2002) estimula que a criança “deixe de
ser visto como mero receptor de informações” (p. 46). É como se o ciberespaço
recuperasse a possibilidade de comunicação para aqueles que vivem sob uma lacuna
de representação existente nos outros veículos midiáticos. Dando voz a segmentos
da sociedade que são pouco – ou nada – representados nesses espaços. (Marinho &
Pacheco, 2013, p. 7).

A evolução tecnológica permitiu o aparecimento de ferramentas digitais que podem ser uti-
lizadas para “animar histórias, torná-las mais imagéticas, sonoras e dinâmicas.” (Almeida &
Valente, 2012, p. 65).

Neste sentido, se os meios mudaram, certamente a linguagem de cada formato tam-
bém mudou e, portanto, não pode ser tratada como antes. As facilidades de ma-
nipulação de textos e imagens passam a alterar radicalmente a maneira como as
linguagens verbal e visual são produzidas, como são usadas, interpretadas e trans-
formadas. (Almeida & Valente, 2012, p. 65).
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As narrativas digitais originam novos caminhos e novas oportunidades de expressão da cria-
tividade e imaginação por parte de quem produz e “as narrativas em ambientes virtuais permitem
explorar três categorias de estética: a imersão, a agência e a transformação. (Murray, 2003
apud Almeida & Valente, 2012, p. 66). A imersão permite que os utilizadores sejam “transpor-
tados para outros mundos ficcionais, anulando temporariamente o mundo em que vivemos, sem
sairmos do lugar.”(idem, p.66) Por sua vez, a agência permite que sejam concretizadas determi-
nadas tarefas e seja possível observar os seus respetivos resultados. Por último, a transformação
"permite ao usuário ter a liberdade de seguir uma jornada própria, podendo alterar o que de-
sejar, devido à plasticidade das TDIC, que possibilitam o fazer e refazer contínuo.” (idem, p.
66).

Sobre o documentário interativo, Sandra Gaudenzi define-o da seguinte forma: “(...) any
project that starts with an intention to document the “real” and that uses digital interactive
technology to realize this intention can be considered an interactive documentary.” (Aston &
Gaudenzi, 2012, p. 125 e 126)

Podem ser encontradas várias estruturas de narrativas interativas, como a linear, a concên-
trica, em árvore, a espinha de peixe, a paralela, por canais e a orientada por objetos dinâmicos
(Rodrigues, 2013).

Após a análise das várias narrativas interativas lineares e não lineares, foi escolhida a estru-
tura concêntrica para o presente Webdocumentário. “Olhares Sonhadores” é um produto audio-
visual interativo com uma narrativa não-linear, que pretende proporcionar ao receptor/utilizador
uma outra forma de compreensão da narrativa, oferecendo-lhe uma maior liberdade para sele-
cionar os vários caminhos disponíveis e informações multimédia na interpretação interativa das
histórias apresentadas. A interação permite que os utilizadores tenham um papel ativo na desco-
berta da história e dos vários conteúdos disponibilizados, tal como comentam os autores Pedro
Amorim e Vania Baldi (2013): “A possibilidade de interação proporciona aos utilizadores a ca-
pacidade de se tornarem exploradores ativos de um espaço narrativo com diferentes percursos
e camadas narrativas, em vez de receptores de uma tradicional narrativa audiovisual linear.”
(Amorim & Baldi, 2013, p. 2).

Denis Renó (2011) escreve sobre a experiência do utilizador num ambiente interativo: “Ou
seja, por meio da definição de seus caminhos dentro de um labirinto o usuário adquire suas
próprias experiências. Quanto mais fragmentos existirem, mais possibilidades de combinação
existirão no processo comunicacional, na oferta de discurso.” (Renó, 2011, p. 61).

Relativamente aos documentários interativos, Sandra Gaudenzi distingue quatro modos de
interação: conversational mode (modo de conversação), hypertext mode (modo hipertextual),
participative mode (modo participativo) e o experiential mode (modo experiencial) (Amorim
& Baldi, 2013). A abordagem de Gaudenzi foi analisar os documentários interativos pela sua
lógica de interação, “rather than through the digital platform that they use, their topic or their
message.” (Aston & Gaudenzi, 2012, p. 126).

Cada um dos modos de interação apresentados permite uma diferente construção da “reali-
dade” e uma diferente dinâmica com o utilizador, o autor e o objecto no seu contexto (Aston &
Gaudenzi, 2012). Após uma análise das possibilidades e das potencialidades de cada modo de in-
teração, para o presente Webdocumentário selecionou-se o modo hipertextual. Portanto, o modo
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hipertextual permite que o utilizador construa o seu próprio leque de percursos (mais ou menos
coerentes entre si) no interior do Webdocumentário “Olhares Sonhadores” e dos respetivos con-
teúdos audiovisuais e, desta forma, proporcionando uma variada reinterpretação/reconstrução
da realidade apresentada. No hypertext mode (modo hipertextual) o utilizador tem um papel
de “explorador” que constrói o seu percurso, dentro das possibilidades de navegação fornecidas
pelo autor, permitindo assim uma variada interpretação da realidade (Amorim & Baldi, 2013).
Para este efeito, é criada uma base de dados pesquisável e através desta os autores “aspiram e
tentam retratar uma realidade” (idem, p. 12).

O Webdocumentário “Olhares Sonhadores” é constituído pelos seguintes capítulos:

Figura 1. Capítulos do Webdocumentário “Olhares Sonhadores”.

O Webdocumentário “Olhares Sonhadores” foi organizado e publicado na plataforma online
Atavist. A plataforma Atavist (www.atavist.com) permitiu a criação de uma conta gratuita, em-
bora com algumas limitações de programação face a outras contas e outros planos de utilização
pagos. Ligação de acesso ao Webdocumentário “Olhares Sonhadores”: https://olharessonhadore
s.atavist.com/webdoc

Conclusão

A metodologia de investigação de desenvolvimento permitiu que durante o processo de cri-
ação do projeto “Olhares Sonhadores” existisse uma constante reflexão e um pensamento crítico
sobre o mesmo, sempre desafiando uma abordagem metadiscursiva. Ao longo do projeto fo-
ram tomadas decisões importantes que delinearam a técnica de desenvolvimento e o formato
do presente produto visual e artístico, como por exemplo, não terem sido efetuadas, por parte
da investigadora, entrevistas às crianças. Por consequência, procurou-se obter as suas opiniões

http://www.atavist.com
https://olharessonhadores.atavist.com/webdoc
https://olharessonhadores.atavist.com/webdoc
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através de outros mecanismos de criação e comunicação. Planeou-se e agiu-se para que as crian-
ças conseguissem autonomamente construir narrativas audiovisuais sobre a escola, o bairro ou
outro contexto, através de atividades lúdicas de experimentação e aprendizagem informal e da
sensibilização para as potencialidades criativas da arte audiovisual.

A produção de um Webdocumentário, invés de um documentário linear, originou novas for-
mas de criação, organização e relato da história do projeto. Foi necessário pensar, investigar e
definir a estrutura da narrativa tendo em conta, para além dos seus conteúdos, as caraterísticas
próprias de um produto hipermédia e Webdocumental. Por isso, temos no presente trabalho uma
narrativa não-linear que tencionou apresentar os diversos conteúdos audiovisuais que foram con-
cretizados pelas crianças durante o respetivo processo, de forma coerente e menos fragmentada
(ainda que dentro de uma técnica-estética concêntrica e hipertextual). A criação deste Webdo-
cumentário incentivou à apresentação de uma narrativa que cruzasse duas perspetivas: mostrar o
resultado videográfico criativo que surgiu das diferentes atividades artísticas desenvolvidas em
colaboração com as crianças e, por outro lado, revelar o processo e a forma como estas decorre-
ram. Através da presente produção Webdocumental, e da estrutura da narrativa desenvolvida, foi
possível disponiblizar ao utilizador diferentes “olhares” sobre a realidade do bairro e do grupo
de crianças participante.

Através de atividades criativas que visaram a educomunicação audiovisual e a produção do-
cumental, foi possível tornar a realidade quotidiana do grupo participante visível e, por sua vez,
dar “voz” às crianças da escola e do bairro de São Tomé. Uma das finalidades deste trabalho
foi igualmente desenvolver um trabalho artístico audiovisual em coautoria com as crianças e
este é possível de ser verificado nos diferentes vídeos e fotografias apresentados no Webdocu-
mentário. O contacto com a arte audiovisual permitiu que o grupo adquirisse uma determinada
sensibilidade artística de manuseamento dos meios audiovisuais e uma consciência para o uso
responsável das tecnologias de comunicação.

Outro propósito do presente projeto de investigação foi reconhecer o Webdocumentário
como uma ferramenta para a expressão artística, como uma forma de autorrepresentação, re-
flexão e participação cidadã (ainda que de forma rudimentar). No planeamento da presente
estrutura do Webdocumentário “Olhares Sonhadores”, existiu um esforço e um cuidado para
que estivessem presentes esses olhares criativos, autorrepresentativos e coletivos sobre a reali-
dade do bairro, da escola e das crianças e que, nesse sentido, este produto hipermédia pudesse
funcionar como um estímulo e um meio para uma reflexão sobre os contextos apresentados.

Poderá declarar-se que a prática da arte audiovisual ajudou a retratar e a tornar visível a rea-
lidade social das crianças e do bairro de São Tomé. É igualmente possível afirmar que através da
apropriação das tecnologias da comunicação audiovisual as crianças emanciparam-se perante a
utilização de outros meios e modelos de comunicação e, por isso, estas tornaram-se aptas e com
competências para manipularem e usarem não só a comunicação escrita e verbal, mas também
para comunicarem criativamente através da arte audiovisual. Um dos benefícios proporcionados
nas atividades artísticas desenvolvidas com as crianças foi, portanto, a exploração de novas for-
mas de comunicação, de conhecimento a nível técnico e estético sobre a criação de um filme, da
sensibilidade e criatividade na formação do “olhar”, desafiando confiança na própria capacidade
comunicativa. Tal como escreve a autora Tania Porto (2006): “a incorporação dos meios de
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comunicação e das linguagens culturais faz com que se desloque a questão da linguagem para
além dos códigos escrito e oral que vêm ocupando os professores da escola básica.” (Porto,
2006, p. 50). Ainda a propósito das vantagens da produção de filmes por parte das crianças, as
autoras Arrelaro, Machado e Wiggers (2014) referem que:

Sob essa perspectiva, brincar de produzir vídeos possibilita ampliar o imaginário
infantil e revivê-lo posteriormente, além de evidenciar o protagonismo de crianças
na produção, atuação e consumo das mídias. As crianças produzem sentido a partir
das situações observadas em seus cotidianos e se apropriam das narrativas a que
têm acesso, como da televisão, computador, histórias contadas e livros. (Arrelaro et
al., 2014, p. 8).

Tendo em conta o que foi exposto na presente reflexão, a arte audiovisual poderia estar mais
presente na prática educativa contemporânea proporcionando novas formas de literacia criativa
e de partilha entre os participantes.
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Resumo

Apresenta-se um projeto de pós-doutoramento que pretende refletir sobre comuni-
dades de prática como mecanismos de construção de identidade e partilha de co-
nhecimento entre e para empreendedores sociais. Pretende-se entender como estes
experienciam as comunidades de prática e como estas podem apoiar a (re)definição
e implementação dos seus projetos. Será ainda objetivo compreender o papel das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), nomeadamente, os social media,
nestas relações. Verificando em que medida o capital social e o conhecimento gerados
nas dinâmicas das redes sociais estabelecidas são elementos estratégicos neste pro-
cesso. Qual o papel das comunidades de prática enquanto catalisadoras das sinergias
e motivações dos empreendedores sociais? Que estratégias de comunicação e partilha
de conhecimento conseguem potenciar comunidades de prática, no âmbito do empre-
endedorismo social? Serão as questões que guiarão o estudo de caso a desenvolver
no IES-SBS.
Palavras-chave: comunidades de prática; empreendedorismo social; social media;
estratégias de comunicação.

Introdução

As estratégias de comunicação e Comunidades de Prática (CoP) no âmbito do empreende-
dorismo social são o foco do projeto de pós-doutoramento que se iniciou em novembro do ano
passado, com apoio da FCT. Em Portugal, é importante refletir sobre os efeitos do trabalho dos
empreendedores sociais, no seu papel de transformadores da sociedade. É objetivo que grupos
de pessoas que tenham em comum uma profissão, um conjunto de interesses/necessidades, e/ou
um número específico de objetivos (Popoviciu & Popoviciu, 2011, p. 50) se reúnam e trabalhem
juntos na resolução de problemas sociais.

Será realizado um piloto com empreendedores sociais da rede do IES-SBS. Para o efeito, o
projeto divide-se nas seguintes fases (não estanques): (i) estudar as necessidades sentidas por
impulsionadores societais e dinamizadores de terreno, sobretudo em termos de formação e men-
toria; (ii) reflexão e aplicação de uma metodologia de trabalho para e com os empreendedores
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sociais – CoP e implementação de metodologias baseadas em tecnologia –, que depois se poderá
replicar nos projetos acompanhados e em instituições de cariz semelhante.

Considerando a problemática de investigação e, igualmente, o estudo de caso que se pretende
desenvolver, são várias as questões orientadoras da pesquisa:

Q1: Quais as dinâmicas agora existentes de transmissão de conhecimentos e ideias/
projetos entre empreendedores sociais?
Q2: De que forma poderão as comunidades de prática apoiar o trabalho desenvolvido
pelos empreendedores sociais?
Q3: Que papel para as TIC enquanto ferramentas potenciadoras dessas comunidades?

Serão conduzidos procedimentos de investigação teóricos (alguns deles já iniciados), nome-
adamente, recolha, análise e sistematização dos melhores exemplos que já se vão desenvolvendo
quer em Portugal, quer noutros países, em termos de comunidades educativas de prática (Wen-
ger, McDermott, & Snyder, 2002; Wenger, 1998). Serão também conduzidos procedimentos
empíricos, como focus groups e entrevistas a empreendedores sociais.

A presente investigação será desenvolvida, maioritariamente, em duas das áreas de atuação
do IES-SBS e com o seu contributo: a formação e o acompanhamento a projetos, culminando
com o piloto na própria instituição. Por esta razão, os objetivos da pesquisa são os seguintes:

O1: Promover interações fluídas e, consequentemente, profícuas entre os empreen-
dedores sociais e estes e o IES-SBS.
O2: Compreender o papel das tecnologias de informação e comunicação, em rede,
nas dinâmicas em análise no objetivo enunciado anteriormente.
O3: Conhecer a importância da (in)formação para os empreendedores sociais.
O4: Analisar como poderá a (in)formação potenciar as dinâmicas das comunidades
de prática dos empreendedores sociais.

Para o desenvolvimento do projeto de investigação, será pertinente ouvir e considerar os
atores e os atuantes nos processos; considerar as ferramentas a utilizar e os espaços onde as
interações ocorrerão.

A originalidade e pertinência do projeto de investigação residem no contributo para a de-
finição de estratégias de comunicação, no âmbito do empreendedorismo social, baseadas nas
dinâmicas híbridas de comunicação (in)formal que as CoP potenciam enquanto catalisadoras
das sinergias e motivações dos atores sociais. Adicionalmente, a dinâmica de rede que se criará
entre os empreendedores sociais será importante para o desenvolvimento do seu trabalho.

O modelo de estratégias de comunicação referido poderá ser replicado em organizações si-
milares, exercendo um efeito semente pelo seu potencial migratório. Do ponto de vista científico
dar-se-á um contributo para uma área pouco estudada, ou seja, a área da comunicação no âmbito
do empreendedorismo social.

Este projeto será integrado no IES-SBS, beneficiando do amplo conhecimento que a Asso-
ciação tem já do Empreendedorismo Social em Portugal e no Mundo.

Institucionalmente, esta investigação está integrada nas atividades científicas do CIC.Digital-
DigiMedia, centro de investigação da Universidade de Aveiro.
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Enquadramento do projeto: o IES-Social Business School

Em 2007 era organizado o I Congresso de Empreendedorismo Social, em Portugal. Este
evento seria o mote para a criação, em 2008, do Instituto de Empreendedorismo Social (IES),
fruto da vontade de um grupo de empreendedores, motivados na descoberta das melhores práti-
cas nessa área existentes no País.

Assim, foi criado, em 2008, o Instituto de Empreendedorismo Social (IES), uma associação
sem fins lucrativos de direito privado. O IES tem como missão inspirar e capacitar para um
mundo melhor, através do empreendedorismo social. São objetivos do IES:

— Encontrar as melhores soluções de ES já implementadas a nível local;
— Investigar as melhores performances em ES, criar conhecimento e estudos de caso;
— Formar os atuais e futuros empreendedores sociais e líderes do setor social;
— Acompanhar os Alumni, capacitando-os para maximizarem o seu impacto;
— Reconhecer e promover as Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social para a

criação de awareness e dinamização do mercado.
O IES-Social Business School está organizado em quatro áreas de atuação: o Laboratório

de Investimento Social (LIS), o Laboratório Negócios Sociais (LNS), o Laboratório de Inovação
Social (LInoS) e a Escola IES-SBS. O projeto de pós-doutoramento será realizado no âmbito
da Escola, um espaço de aprendizagens, cruzamento de olhares, transmissão de conhecimentos,
valores e ideias.

A Escola IES-SBS está estruturada em três dimensões: a Formação, o Acompanhamento
a projetos de empreendedorismo social e o Conhecimento. Através da Formação pretende
capacitar-se empreendedores sociais para o desenvolvimento e crescimento dos seus projetos.
O Acompanhamento é o prolongar dos programas de formação, o IES-SBS faculta apoio e ori-
entação a projetos ao longo do seu processo de desenvolvimento. O Conhecimento é a área
responsável pela produção, gestão e disseminação de conhecimento na área do Empreendedo-
rismo Social no IES-SBS, alimentando a Formação e o Acompanhamento.

Conceitos centrais: Empreendedorismo Social e Comunidades de
Prática

A temática do empreendedorismo ganhou um novo ênfase em Portugal no início deste sé-
culo. A procura de soluções alternativas traduz-se no caminho do empreendedorismo: projetar
uma ideia; implementá-la no terreno; retirar resultados; analisá-los; fazer mais e melhor. . . Tudo
isto (e muito mais) faz parte desse trilho designado de empreendedorismo, que pode não passar
pela construção de um negócio, mas, por exemplo, pela busca de fazer algo diferente todos os
dias.

O Empreendedorismo Social (ES) insere-se nisto mesmo: na procura de fazer algo diferente,
inovador, alternativo ao que já existe; procurando eliminar (ou, pelo menos, minorar) os efeitos
de um qualquer problema (ou mesmo o próprio problema em si) que afeta um elevado número
de pessoas, ou poucas, mas de forma devastadora.
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No final de tudo, são iniciativas e/ou projetos desenhados e implementados de pessoas para
pessoas; de empreendedores sociais para um público-alvo definido pelos primeiros. Nesta rela-
ção criada entre os empreendedores sociais e o destino dos seus planos, há um caminho percor-
rido que define o problema identificado (com os seus efeitos e causas); a criação de uma proposta
de valor (com os objetivos e os meios); e a apresentação de uma solução (com as atividades cen-
trais e de suporte) (Santos, Carvalho, & Salvado, 2013). E para chegar à efetiva implementação
do projeto será pertinente ter conhecimento das ferramentas de que se dispõe.

Retomando as origens do conceito, empreendedores sociais são os agentes de mudança do
setor social, através da adoção de uma missão para criar e sustentar valor social; do reconheci-
mento e procura de novas oportunidades para servir essa missão; de um processo de inovação,
adaptação e aprendizagem contínuas; agir arrojadamente sem se limitar pelos recursos dispo-
níveis; da exibição de um elevado sentido de responsabilidade para com as pessoas e pelos
resultados criados (Dees, 1998, p.4). O empreendedorismo social é, então, uma forma de “[. . . ]
developing and validating a sustainable solution to problems that often have local expression but
global impact. [. . . ].” (Santos, 2012, p.7), será pertinente que empreendedores sociais tenham ao
dispor ferramentas que lhes permitam desenvolver os seus projetos, de forma crítica e dinâmica.

A implementação de comunidades presenciais de prática (complementadas virtualmente)
é a forma como se pretende agilizar todo o processo de comunicação entre os empreendedores
sociais, uma vez que “the concept of practice connotes doing, but not just doing in and of itself. It
is doing in a historical and social context that gives structure and meaning to what we do. In this
sense, practice is always social practice.” (Wenger, 2008, p.47). Adicionalmente, é importante
perceber que “a community of practice is a group of people who share a concern or a passion
for something they do, and learn how to do it better as they interact regularly” (Wenger-Trayner
Blog).

Metodologia a aplicar

Estando a presente investigação inserida na área de formação e investigação pós-graduada
em Ciências e Tecnologias da Comunicação, com especial enfoque na problemática da formação
e da mentoria, nomeadamente, com a mediação das tecnologias de informação e comunicação
em rede, será importante explorar o potencial das comunidades de prática, quer do ponto de
vista do quadro teórico quer das estratégias de investigação-ação. Assim, e com o objetivo de
entender e refletir sobre a forma como os empreendedores sociais comunicam e trabalham nos
seus projetos, bem como, potenciar a criação de comunidades de prática (reais e virtuais) para o
cumprimento mais ágil dos seus objetivos, o projeto de pós-doutoramento será desenvolvido em
três fases essenciais, ao longo de 24 meses, como descrito no cronograma.

Numa primeira fase será realizado um levantamento bibliográfico, com o objetivo de elabo-
rar um quadro teórico consistente, que permita sustentar toda a pesquisa seguinte e a construção
da metodologia. Na realidade, este levantamento bibliográfico pretende ser contínuo ao longo
dos meses, de forma a ter o quadro teórico permanentemente atualizado.

Na segunda fase serão ouvidos os empreendedores sociais, através da realização de focus
groups. Esta fase tem como objetivos essenciais: (i) conhecer os caminhos percorridos pelos
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empreendedores sociais na construção dos seus projetos; (ii) conhecer as maiores dificuldades
sentidas pelos empreendedores sociais na manutenção de uma rede de prática e partilha; (iii)
perceber de que forma eles consideram que o IES-SBS poderá ser a ponte entre empreendedores
sociais, projetos e instituições.

Pretende-se como resultados expectáveis: (i) melhorar a comunicação e a partilha de infor-
mação entre empreendedores sociais e entre estes e as instituições; (ii) responder a necessidades
de formação sentidas pelos empreendedores sociais; (iii) integrá-los numa rede; (iv) promover
a sua participação em dinâmicas potenciadas pelo IES-SBS e; (v) fazê-los criar uma verdadeira
rede e comunidade de prática.

Numa terceira fase, será realizado um piloto no IES-SBS com os empreendedores sociais que
fazem parte da sua rede, ou seja, serão promovidas comunidades de prática (in)formais e híbridas
(presencial e virtual), na qual o IES-SBS é considerado como estudo de caso e território empírico
de análise, de modo a fundamentar a proposta de um modelo de estratégias de comunicação com
potencial de transferibilidade para outros contextos.

Este piloto terá como objetivos essenciais: (i) compreender de que forma se poderá constituir
uma (ou várias) comunidade(s) de prática(s) com empreendedores sociais; (ii) o papel do IES-
SBS enquanto potenciador dessa comunidade; (iii) dinamizar a rede e criar frequência na partilha
de conhecimento entre os empreendedores sociais e; (iv) utilizar os social media para potenciar
a rede, a partilha e, consequentemente, as comunidades de prática.

Em termos de resultados expectáveis deste piloto, considera-se que serão os seguintes: (i)
melhoria dos seus projetos, quer em termos de desenvolvimento, apoio e massa crítica; (ii) for-
mas de trabalho e colaboração mais eficientes e eficazes, que aumentem a motivação e permitam
uma proliferação do empreendedorismo social e das suas respostas na sociedade; (iii) resposta
do IES-SBS (e outras instituições semelhantes) aos problemas e necessidades sentidos pelos
empreendedores sociais nas várias fases dos seus projetos.

Torna-se necessário perceber as exigências dos empreendedores sociais, considerando a sua
mobilidade e distanciamento físico. Essas exigências passam pela disponibilização de conteú-
dos online, trabalho colaborativo com o IES-SBS e outros empreendedores sociais, acompanha-
mento a distância.

De forma a dinamizar a interação entre empreendedores sociais e instituições que possam
potenciar o desenvolvimento dos projetos, dar-se-á primazia ao uso de tecnologia, não apenas
software (plataformas virtuais de interação), como hardware (ferramentas tecnológicas físicas).
No entanto, não será descurado o poder do presencial, sobretudo, em fases e necessidades con-
cretas. Serão sugeridas as melhores ferramentas que permitirão uma dinamização mais viva da
rede, dependendo dos objetivos específicos e, mais uma vez, da etapa em que se encontra cada
uma das suas partes.

Considerações finais

Esta pretende ser uma investigação bastante abrangente, que engloba a dinamização de uma
comunidade de prática para empreendedores sociais, mas que tem também como objetivo con-
tribuir para a união do conceito de comunidades de prática com o crescimento do social media,
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o que poderá ter impacto em muitas outras profissões e ocupações para além do empreendedo-
rismo social.

Pretende-se contribuir para a comunidade científica através da redação do relatório do pós-
doutoramento, bem como artigos científicos, capítulos de livros e participação em conferências.
Aliás, esta é também uma fase que se considera ser importante realizar continuamente.

Como metas e resultados, considera-se que seria importante abarcar os alumni do IES-SBS,
com projetos implementados no terreno (mais de 1000), a nível nacional. Convidá-los a fazerem
parte do piloto e a fazerem a sua avaliação numa fase final. Este piloto será importante para
testar módulos, dinâmicas e ferramentas de formação. Espera conseguir contribuir-se para o
que se considera ser um modelo exemplar de comunidade de prática, sobretudo, através da
possibilidade de replicação do modelo em outros pontos do País e mesmo a nível internacional.
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Resumo

A constante evolução da tecnologia de computadores tornou sistemas de Realidade
Aumentada (RA) acessíveis em larga escala recorrendo a dispositivos de computação
móveis (DCM), como smartphones e tablets. Partimos da premissa que os DCM são
familiares e frequentemente utilizados por alunos do ensino básico e que a implemen-
tação de recursos multimédia suportados pela tecnologia de RA em manuais escolares
pode contribuir para um melhor nível de motivação e envolvimento, uma utilização
mais eficaz dos manuais escolares e uma melhor compreensão dos conteúdos pro-
postos, contribuindo para melhores resultados educacionais. As experiências de RA
apresentadas neste trabalho foram desenvolvidas com a ferramenta Aurasma Studio
(versão 2.0) e acedidas através de smartphones e tablets. As aumentações incidem
sobre conteúdos curriculares do manual escolar “Imaginarte 5.º/6.º” da Porto Editora.
O estudo envolveu um grupo-amostra de alunos do segundo ciclo do Ensino Básico
em Portugal e incidiu na área disciplinar de Educação Visual (EV). Neste artigo in-
troduzimos a tecnologia de RA, sintetizamos a Teoria Cognitiva da Aprendizagem
Multimédia (TCAM), abordamos o tópico da aprendizagem motivada e descrevemos
o desenvolvimento de quatro protótipos de RA. Os resultados sugerem que os DCM
são amplamente divulgados junto das camadas mais jovens, e percecionados positi-
vamente em termos de interesse/satisfação e valor/utilidade.
Palavras-chave: realidade aumentada; multimédia; teoria cognitiva da aprendiza-
gem multimédia; motivação; livro aumentado; educação visual.
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1. Introdução

Os anos mais recentes têm testemunhado um crescente interesse e divulgação das Tecno-
logias de Informação e Comunicação (TIC). Na atualidade, políticos, comentadores, diretores
de estabelecimentos de ensino, professores e pais começam a demonstrar uma compreensão
crítica da sua integração nas escolas (Hayes, 2007). A infusão das TIC em contextos educaci-
onais introduziu mudanças significativas nas metodologias e didáticas utilizadas nos processos
de ensino-aprendizagem.

A tecnologia de Realidade Aumentada (RA) permite sobrepor objetos virtuais (vídeo, ani-
mação, imagens, sons, modelos ou cenas tridimensionais) a objetos físicos do mundo real em
tempo real. Atualmente existem inúmeras plataformas e sistemas que permitem criar e visu-
alizar experiências de RA sem custos e envolvendo conhecimentos básicos de informática na
ótica do utilizador. Uma dessas plataformas é a plataforma Aurasma 1. Os conteúdos de RA
podem ser visualizados através Head-mounted displays (HMD), computadores ou dispositivos
de computação móveis pessoais como smartphones e tablets 2.

Tendo em conta que smartphones e tablets são usados por uma grande maioria de utiliza-
dores jovens, também identificados como “nativos digitais” (Prensky, 2001), a RA apresenta-se
como uma tecnologia acessível a alunos e com potencial para promover abordagens inovadoras
dos processos de ensino-aprendizagem em contextos de ensino formais ou informais.

Este artigo, na seção II introduz, a RA, aborda a Teoria Cognitiva de Aprendizagem Mul-
timédia (TCAM) e sintetiza o conceito de aprendizagem motivada. Na seção III apresenta-se
o conceito de livro ilustrado aumentado. Na seção IV descreve-se o desenvolvimento dos pro-
tótipos de RA, aplicados a um manual escolar de Educação Visual. Na seção V é apresentada
a primeira parte de um estudo conduzido entre um grupo-amostra de alunos do segundo ciclo
do Ensino Básico, contemplando o atual nível de utilização de dispositivos móveis e as suas
perceções em termos de interesse/satisfação e valor/utilidade. A seção VI apresenta e discute os
resultados do estudo.

Finalmente, na seção VII, apresentam-se as principais conclusões e possibilidades de traba-
lho futuro.

2. Realidade aumentada, tcam e motivação

2.1. Realidade aumentada

As origens da tecnologia de RA remontam ao trabalho de Ivan Sutherland e dos seus alunos
na Universidade de Harvard e na Universidade de Utah no início dos anos 1960 (Gutierrez, Vexo,
& Thalmann, 2008; Van Krevelen & Poelman, 2010).

A RA permite que objetos virtuais gerados por computador se sobreponham a objetos físicos
do mundo real em tempo real, combinando elementos do mundo real com conteúdos digitais

1. www.aurasma.com/
2. Pequenos computadores, portáteis, pessoais e de reduzidas dimensões, estão permanentemente ligados à in-

ternet e permitem, para além de inúmeras funções, visualizar conteúdos de RA funcionando como dispositivos see-
trough.

https://www.aurasma.com/
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sobrepostos ou compostos em objetos físicos. Nesse sentido, a RA visa suplementar o mundo
real em vez de o substituir por completo (Azuma, 1997).

Milgram and Kishino (1994) propõem a RA como um ambiente de realidade mista (fig. 1),
em que uma parte pertence ao mundo real e outra é puramente virtual. Contudo, o ambiente real
é predominante.

Figura 1. Contínuo Realidade-Virtualidade (Milgram, Takemura, Utsumi, & Kishino, 1995, p. 283)

As aplicações de RA partilham um conjunto de caraterísticas: Em primeiro, combinam o
mundo real e o mundo virtual; em segundo, permitem interação em tempo real; em terceiro,
permitem visualizar objetos reais e virtuais em três dimensões (3-D) (Azuma, 1997).

Com a evolução da tecnologia de computadores, a proliferação e consumo de dispositivos
como smartphones e tablets tornaram sistemas de RA acessíveis em larga escala. As aplicações
de RA atuais, recorrem às câmaras embutidas, sensores de geo-posicionamento (GPS) e acesso
à internet para sobreporem a ambientes do mundo real conteúdos digitais dinâmicos, contextuais
e interativos (Sommerauer & Müller, 2014).

As caraterísticas inerentes à RA, tais como a combinação de elementos do mundo real com
objetos virtuais, a possibilidade de interação em tempo real e a visualização em 3-D, oferecem
oportunidades únicas em contextos de ensino-aprendizagem. Sem substituir completamente o
mundo real, esta tecnologia permite ao utilizador o controlo do ponto de vista e interatividade,
mantendo a perceção do ambiente circundante. Na vista composta (real-virtual), o utilizador
pode percecionar aumentações sobrepostas em lugares, espaços ou objetos comuns. As novas
abordagens permitidas pela RA podem melhorar a eficácia e atração dos processos de ensino-
aprendizagem e a maneira como podemos interagir com os objetos de aprendizagem, introdu-
zindo um novo paradigma de interação.

Por outro lado, a RA tem o potencial de transformar os processos de aprendizagem em
experiências ativas de aprendizagem (Kesim & Ozarslan, 2012), o que, numa perspetiva cons-
trutivista, implica o envolvimento ativo do aluno no processo de construção do conhecimento.

Em síntese, a RA proporciona as seguintes oportunidades em contextos educacionais:
— Interação em tempo real;
— Interface tangível para a manipulação de objetos;
— Transição suave entre o mundo real e o mundo virtual (Billinghurst, 2002);
— Fluência em vários tipos de comunicação;
— Aprendizagem ativa baseada na experiência real ou simulada;
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— Expressão através de redes não lineares associativas (Dunleavy, Dede & Mitchell, 2009);
— Apresentação de conteúdos de aprendizagem em 3-D:
— Possibilidade de aprendizagem omnipresente, colaborativa e situada;
— Sentido de presença, imediatismo e imersão;
— Visualização do invisível;
— Estabelecimento de pontes entre contextos de ensino formal e informal (Wu, Lee, Chang

& Liang, 2013).

2.2. Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimédia

O termo multimédia refere uma tecnologia que combina vários tipos de médium, tais como
o filme, vídeo, som, música e texto. Contudo, a definição de multimédia é omissa em relação
aos tipos de combinações permitidos e nem todas as combinações de tipos de média podem ser
designados de multimédia. Segundo (Ribeiro, 2007, p. 10), os sistemas e aplicações multimédia
combinam, na grande maioria dos casos, pelo menos um media estático com um media dinâ-
mico. Nesse sentido, um documento de um processador de texto que inclua texto, desenhos e
imagens não se considera um documento multimédia. Neste contexto, o autor, propõe a seguinte
definição de multimédia: “(. . . ) combinação controlada por computador, de texto, gráficos, ima-
gens, vídeo, áudio, animação (. . . ) pelo qual a informação possa ser representada, armazenada,
transmitida e processada sob a forma digital, em que existe pelo menos um tipo de media estático
(texto, gráficos ou imagens) e um tipo de media dinâmico (vídeo, áudio ou animação)”.

A aprendizagem através da multimédia ocorre quando os alunos interagem com informação
apresentada em mais do que um modo (por exemplo palavras e vídeo). A multimédia e a hi-
permédia 3 têm implicações para os processo de ensino-aprendizagem devido ao seu potencial
de infundir tecnologia na instrução e, de acordo com inúmeros estudos, podem beneficiar as
aprendizagens através de:

— Melhoria da capacidade de resolução de problemas e de transferência de conhecimento.
Mayer & Moreno (1998) constataram que os efeitos eram maiores em alunos com me-
nores conhecimentos prévios e maior capacidade de perceção espacial;

— Para Dillon & Gabbard (1988), citados em (Schunk, 2012), os efeitos do multimédia
dependem parcialmente das capacidades dos alunos (alunos com menor capacidade re-
velaram maior dificuldade na aprendizagem mediada pelo multimédia) e observaram
também que o estilo de aprendizagem destes era importante, na medida em que, alunos
com tendência para explorar, obtiveram melhores resultados. Por outro lado, o multimé-
dia parece trazer vantagens em tarefas específicas que requerem uma pesquisa rápida da
informação.

Apesar de eventuais constrangimentos envolvendo custos e os equipamentos/programas tec-
nológicos envolvidos, o multimédia e o hipermédia parecem ser vantajosos na promoção dos
processos de ensino-aprendizagem (Schunk, 2012).

3. Subconjunto de multimédia em que os conteúdos estão hiperligados.
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A Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimédia (TCAM) proporciona algumas pistas so-
bre os modos como o multimédia e a RA podem contribuir para melhorar as aprendizagens. Em
termos latos, a TCAM sugere que as pessoas aprendem melhor a partir de palavras e imagens do
que apenas a partir de palavras (Mayer, 2014). Na aprendizagem multimédia o aluno envolve-se
em três processos cognitivos. No primeiro, seleção, é aplicada a informação verbal de entrada
para produzir uma base de texto e à informação visual de entrada para se obter uma base de
imagem. O segundo processo cognitivo, organização, é aplicado à palavra de base para criar
um modelo verbal do sistema a ser explicado e à imagem de base para criar um modelo visual
do sistema a ser explicado. O terceiro processo, integração, ocorre quando o aluno estabelece
ligações entre os modelos verbais e visuais.

Este modelo gerou cinco princípios para a utilização da multimédia no processo de ajudar
os alunos a compreender um determinado conceito, nomeadamente:

— Princípio da representação múltipla (por exemplo, é melhor oferecer uma explicação em
palavras e imagens do que apenas em palavras);

— Princípio da contiguidade (por exemplo, ao dar uma explicação multimédia, devemos
proporcionar as palavras e imagens simultaneamente e não separadamente);

— Princípio da atenção dividida (por exemplo, numa explicação multimédia, apresentar as
palavras como uma narração auditiva e não como texto visual no ecrã);

— Princípio das diferenças individuais (os princípios acima referidos são mais importantes
para alunos com baixo nível de conhecimento do que para alunos com alto nível de
conhecimentos, sendo também mais importantes para alunos com alta perceção espacial
do que para alunos com baixa perceção espacial)

— Princípio da coerência (por exemplo. ao dar uma explicação multimédia, usar apenas as
palavras e imagens relevantes) (Mayer & Moreno, 1998; Mayer, 2014).

Os protótipos desenvolvidos para este estudo são consistentes com os princípios enunciados
na TCAM, ao exibir simultaneamente texto, imagem e áudio e focando os aspetos essenciais dos
conteúdos educativos que se pretendem veicular.

2.3. Aprendizagem motivada

Os estudos sobre a motivação na escola refletem inúmeras tradições e uma variedade de
abordagens e construções. Nos últimos trinta anos, as teorias sociais cognitivas têm dominado o
campo da motivação. Neste contexto, as perspetivas teóricas focaram o significado motivacional
das crenças dos indivíduos sobre as suas capacidades, autorregulação e expectativas de sucesso,
crenças sobre inteligência e sentido de controlo, bem como fatores relacionados com esforço e
persistência (Wentzel & Wigfield, 2009). De acordo com Keller (1983), a motivação relaciona-
se com fatores como atenção, confiança e autossatisfação, ou seja, as expectativas e valores dos
alunos são parte integrante da motivação e implicam que estes devem acreditar que podem ter
sucesso e que a aprendizagem lhes é benéfica.

Segundo Schunk (2012), apesar de tipos simples de aprendizagem poderem ocorrer sem mo-
tivação, a maior parte da aprendizagem é motivada. Alunos motivados envolvem-se nas aulas,
realizam trabalhos de pesquisa e relacionam a aprendizagem com experiências e conhecimentos
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anteriores. Os alunos motivados não desistem perante situações difíceis e esforçam-se para as
superar. Em síntese, a motivação envolve os alunos em atividades que promovem as aprendiza-
gens. Professores e educadores compreendem a importância da motivação para as aprendizagens
e procuram novos processos para aumentar a motivação dos alunos.

A introdução de atividades cognitivas baseadas em RA e suportadas por dispositivos de
computação móvel é consistente com a necessidade de ambientes de aprendizagem inovadores,
os quais, promovem a motivação intrínseca dos alunos.

3. O livro aumentado

Tradicionalmente, os livros ilustrados são frequentemente usados para fins de entretenimento
e educacionais, especialmente junto das crianças e jovens. O livro ilustrado, de um modo geral,
é concebido para criar impacto nos leitores (Taketa, Hayashi, Kato, & Noshida, 2007) ou para
apoiar a visualização do conteúdo exposto por palavras. O livro didático, em função do seu
objetivo de instrução, inclui ilustrações profusas e variadas que complementam a informação
escrita.

O livro ilustrado pode apresentar-se em diversas formas, como por exemplo, livros com
truques (gimmick books), pop-up (fig. 2) ou pop-out, livros perfurados, livros com hologramas,
livros com som, etc.

Figura 2. Jennie Maizels Pop-Up London, exemplo de um pop-up book 4

Uma das limitações inerentes a estes livros reside no facto de terem sido concebidos para um
fim específico a partir de uma tecnologia ou técnica de produção que não pode ser transferível
para outro livro.

Na atualidade, através da conjugação de dispositivos móveis (smartphones/tablets) e da RA,
é possível adicionar a qualquer livro ilustrado conteúdos digitais, tais como vídeo, imagens, ani-
mações, sons e modelos ou cenas 3-D. Os livros incorporando RA têm-se tornado populares nos

4. Figura obtida em http://lucylovesya.com/tag/kids-pop-up-books/, 2015-10-01.

 http://lucylovesya.com/tag/kids-pop-up-books/
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tempos mais recentes, pois possibilitam interatividade e incorporam informação complementar
ao mundo real, contribuindo para uma melhor experiência dos utilizadores (fig. 3).

Figura 3. iDinosaur System Book, exemplo de um livro aumentado através da RA 5

Uma das aplicações mais conhecidas da RA em contextos educacionais é o “Magic Book”. O
interface do Magic Book utiliza livros normais com marcadores de RA. Os utilizadores podem
utilizar o livro normalmente ver as imagens ou ler o texto sem qualquer tecnologia adicional.
Contudo, se olharem para as páginas através de um ecrã de RA, podem apreciar modelos 3-Dque
se sobrepõem às páginas (fig. 4), introduzindo assim um modo de transportar os utilizadores
entre realidade e virtualidade utilizando um objeto físico (Martín-Gutiérrez et al., 2010).

Figura 4. MagicBook 6

O livro aumentado tem despertado a atenção, não só de investigadores mas também de edu-
cadores enquanto meio privilegiado para melhorar livros tradicionais, através da sobreposição
de conteúdos multimédia. Estas sobreposições destinam-se a melhorar a experiência de apren-
dizagem através da promoção da exploração ativa do médium, e contribuem para uma melhor
representação/perceção de conteúdos bem como para uma maior motivação e envolvimento dos
alunos.

5. Figura obtida em http://appsplayground.com/2013/05/07/idinosaur-and-isolar-system-books-have-augmen
ted-reality-apps/, 2015-10-01.

6. Figura obtida em http://thehundreds.com/top-10-ces/, 2015-10-01.

http://appsplayground.com/2013/05/07/idinosaur-and-isolar-system-books-have-augmented-reality-apps/
http://appsplayground.com/2013/05/07/idinosaur-and-isolar-system-books-have-augmented-reality-apps/
http://thehundreds.com/top-10-ces/
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Em síntese, os livros aumentados podem conjugar o médium físico e conteúdos digitais
multimédia numa combinação única, nomeadamente:

— Conteúdos estáticos bidimensionais (2-D): Imagens, fotografias, pinturas, desenhos,
ilustrações, texto, etc.;

— Conteúdos dinâmicos 2-D: Vídeos e animações;
— Modelos ou cenas 3-D, estáticos (objetos ou ambientes) ou animados (modelos, avata-

res);
— Som: Ambiente (música, sons de fundo), espacial e interativo (dependente das ações do

utilizador).
Neste contexto, a aumentação de um livro didático de Educação Visual (EV) pretende con-

tribuir para um(a):
— Melhor perceção dos conteúdos curriculares expostos;
— Maior motivação dos alunos para a interação com o médium físico (manual escolar de

EV) em ambientes de ensino formais ou informais;
— Envolvimento mais ativo nos processos de ensino-aprendizagem.

4. Desenvolvimento dos protótipos

No âmbito do presente estudo, foram desenvolvidas quatro aumentações recorrendo à pla-
taforma Aurasma (app 7 Aurasma e Aurasma Studio 2.0). O manual escolar selecionado foi o
livro “Imaginarte 5.º/6.º” da Porto Editora.

As áreas a intervencionar foram escolhidas a partir de dados obtidos por entrevistas realiza-
das junto de professores especialistas na área de EV, procurando identificar conteúdos onde os
alunos evidenciavam maiores dificuldades de compreensão e aprendizagem.

As páginas intervencionadas no manual escolar (fig. 5) são, respetivamente: fig. 5-A: página
15, construção de um brinquedo ótico (taumatrópio); fig. 5-B: página 52, o espaço (representa-
ção do espaço); fig. 5-C: página 68, estruturas modulares (módulo e padrão); fig. 5-D: página
99, geometria (polígono estrelado de cinco pontas).

7. Aplicação.
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Figura 5. Páginas aumentadas no manual escolar Imaginarte 5.º/6.º

Foram criados os recursos digitais para cada aumentação e posteriormente disponibilizados
através da RA recorrendo ao Aurasma Studio e à app Aurasma. Os recursos digitais foram
elaborados de acordo com os problemas de aprendizagem detetados.

Os tópicos/conteúdos, problemas, objetivos e soluções são descritos na Quadro 1.
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Quadro 1. Conteúdos intervencionados, problemas detetados, objetivos e soluções implementadas

Os conteúdos digitais foram desenvolvidos recorrendo a um conjunto de aplicações e pro-
gramas, sintetizados no Quadro 2.
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Quadro 2. Programas utilizados no desenvolvimento dos conteúdos digitais

As aumentações finais estão representadas nas Figuras 6 a 9, respetivamente:

Figura 6. Visão e perceção, taumatrópio, experiência de realidade aumentada (aura)
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Figura 7. Representação do espaço, experiência de realidade aumentada (aura)

Figura 8. Estruturas modulares, módulo e padrão, experiência de realidade aumentada (aura)

Figura 9. Geometria, polígono estrelado de cinco pontas, experiência de realidade aumentada (aura)
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As auras foram desenvolvidas com o Aurasma Studio e disponibilizadas aos alunos através
da app Aurasma.

5. Estudo

5.1. Objetivos e questões de pesquisa

O principal objetivo deste estudo reside no desenvolvimento e implementação de aumen-
tações recorrendo a RA num manual escolar de Educação Visual, visando um público-alvo de
alunos do segundo ciclo do Ensino Básico. O estudo visa perceber:

— Qual é o tipo de utilização que os utilizadores fazem dos dispositivos de computação
móvel 8 (DCM)?

— Quais são as perceções dos alunos relativamente à usabilidade das aumentações?
— Quais são as contribuições da aplicação deste tipo de recursos para uma melhoria nos

resultados educacionais na disciplina de Educação Visual?
Neste artigo apresentamos a pesquisa realizada relativamente à questão de investigação um.

As questões dois e três estão a ser alvo de estudo e constituem-se como uma proposta de trabalho
futuro.

No sentido de procurar as respostas à questão de investigação um foi conduzido um teste
preliminar, utilizando o questionário por inquérito e focando os seguintes parâmetros:

— Dados demográficos dos utilizadores, nomeadamente idade e género.
— Acessibilidade a DCM.
— Disponibilidade para utilização do DCM e locais de utilização.
— Tipo de DCM mais usado, propriedade e caraterísticas.
— Atividades realizadas nos DCM e tempo gasto em cada uma.
— Frequência de utilização para tarefas escolares.
— Frequência de utilização para outras atividades
— Perceções dos alunos relativamente a interesse/satisfação atribuídos aos DCM.
— Perceções dos alunos relativamente a valor/utilidade atribuídos aos DCM.

5.2 Amostragem

Para a aplicação do questionário selecionamos aleatoriamente uma turma do 5.º ano da es-
cola Dr. Costa Matos – Vila Nova de Gaia. A amostra foi constituída por 22 alunos, dos quais
todos participaram no estudo.

5.3 Processo de recolha dos dados

O estudo incluiu uma sessão de esclarecimento em que os alunos foram informados dos
objetivos do inquérito e um questionário em formato digital, suportado pela ferramenta Google-
Forms®. O questionário continha perguntas fechadas, de seleção múltipla, de escolha múltipla

8. Os dispositivos de computação móvel são essenciais para a fruição dos conteúdos de RA.
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e escalas tipo Likert com cinco entradas em que um corresponde a “Discordo completamente” e
cinco corresponde a “Concordo completamente”. Os dados recolhidos foram tratados estatisti-
camente como o programa Microsoft Excel.

6. Análise e discussão dos resultados

Pergunta um – Dados demográficos: Relativamente às idades dos alunos, os dados recolhi-
dos mostram que 59% dos alunos tem dez anos, 36% tem onze anos e 5% tem doze anos (fig.
10).

Figura 10. Idades dos alunos da turma participante no estudo, pergunta 1.1

Os dados relativos ao género revelam que 73% dos alunos pertencem ao sexo feminino e
27% pertencem ao sexo masculino (fig. 11).

Figura 11. Género (sexo) dos alunos da turma participante no estudo, pergunta 1.2

Pergunta dois – Acesso a dispositivos de computação móvel (DCM)
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Os dados relativos à pergunta 2.1 – “Tens acesso a um dispositivo de computação móvel
(smartphone/tablet)?” – revela que todos os participantes (100%) têm acesso a um DCM (fig.
12).

Figura 12. Alunos com acesso a DCM, pergunta 2.1

A pergunta 2.2 inquiria os participantes sobre a portabilidade do DCM – “Tens um dispo-
sitivo móvel sempre contigo?” –. Os dados permitiram constatar que 55% dos alunos tem um
DCM sempre na sua posse enquanto 45% tem acesso apenas em locais específicos (fig. 13).

Figura 13. Acesso a dispositivos móveis

No que concerne à utilização de DCM em locais específicos, constata-se que 53% dos alunos
acedem em casa, 30% acedem na escola, 13% acedem em casa de familiares e amigos e 13%
em outros locais (fig. 14).



i
i

i
i

i
i

i
i

376 José Duarte Cardoso Gomes, Mário Vairinhos, Cristina Maria Cardoso Gomes & Lídia Oliveira

Figura 14. Locais de utilização de DCM pelos alunos

Pergunta três – Utilização, propriedade e caraterísticas dos dispositivos móveis
A pergunta 3.1 solicitava aos inquiridos quais os DCM utilizados mais frequentemente, in-

dependentemente do local específico de utilização – “Indica os dispositivos móveis que usas
frequentemente, seja em casa, na escola ou noutro local” -. Os dados (fig. 15) indicam que 51%
dos alunos utilizam smartphones, 44% tablets e 5% computadores híbridos.

Figura 15. Dispositivos móveis mais frequentemente usados pelos alunos

A pergunta 3.2 – “Indica os dispositivos móveis que te pertencem e, caso tenhas um smart-
phone ou tablet, indica as suas caraterísticas” –, focava conhecer quais os DCM que são pro-
priedade do próprio aluno e, nesse caso, as caraterísticas principais do dispositivo. Os dados
mostram que 53% dos dispositivos dos alunos são smartphones, 44% são tablets, 3% são com-
putadores híbridos (fig. 16).
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Figura 16. Tipos de dispositivos móveis que pertencem aos alunos

Foi possível verificar que 9% dos inquiridos não possui nenhum DCM, 36% possuem apenas
um dispositivo, 50% possuem dois e 5% possui três ou mais dispositivos simultaneamente (fig.
17).

Figura 17. Número de dispositivos móveis que os alunos possuem

A pergunta 3.2.1 – “Se possuis um smartphone indica as suas caraterísticas” – e 3.2.2 – “Se
tens um tablet indica as suas caraterísticas” –, inquiria duas caraterísticas importantes relativa-
mente a estes DCM: A dimensão do ecrã e o sistema operativo. Os dados recolhidos permitiram
constatar que 47% dos smartphones recorre ao sistema operativo Android e 3% usam sistema
operativo iOS. Relativamente à dimensão dos ecrãs, 11% têm ecrãs maiores que cinco polegadas
e 39% ecrã menor ou igual a cinco polegadas (fig. 18).
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Figura 18. Caraterísticas dos smartphones (sistema operativo e tamanho do ecrã)

No que concerne aos tablets, 33% têm sistema operativo Android e 17% sistema operativo
iOS. Relativamente aos ecrãs dos dispositivos, 19% têm ecrã maior ou igual a 10 polegadas,
24%, ecrãs com oito polegadas e 7% têm ecrãs menores que oito polegadas (fig. 19).

Figura 19. Caraterísticas dos tablets (sistema operativo e tamanho do ecrã)

Pergunta quatro: Atividades realizadas no dispositivo móvel e tempo gasto nas mesmas.
A pergunta 4.1 – “Indica as atividades que realizas no dispositivo móvel que usas com mais

frequência” – permitiu constatar que os alunos realizam variadas atividades no dispositivo mó-
vel. De acordo com os dados recolhidos, 13% utiliza o DCM para aceder ao Facebook e outras
redes sociais, 15% para ouvir música ou ver vídeos, 18% para jogos, 16% para comunicações
com familiares e amigos, 14% para enviar e receber email; 8% para trabalho de casa e estudo e
15% para estudar na internet (fig. 20).
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Figura 20. Atividades realizadas nos DCM

A partir da pergunta 4.2 – “Das atividades realizadas no teu dispositivo de computação mó-
vel, indica aquela em que gastas mais tempo” – foi possível constatar que 43% dos inquiridos
gasta mais tempo a jogar, 38% a comunicar com amigos ou familiares, 14% a ouvir música ou
ver vídeos e 5% a enviar e receber emails. Tendo em conta que apenas foi permitido escolher
uma opção, algumas atividades realizadas com menor frequência não foram assinaladas (fig.
21).

Figura 21. Atividades realizadas nos DCM em que os alunos gastam mais tempo

Pergunta 5: Frequência de utilização dos dispositivos de computação móvel.
A pergunta 5.1 – “ Com que frequência utilizas um dispositivo de computação móvel para

estudar e fazer os trabalhos de casa?” – visava conhecer com que frequência os alunos usam
estes recursos tecnológicos para apoiar o seu estudo. Entre os inquiridos 5% utiliza o DCM
diariamente para esse fim, 41% utiliza semanalmente, 23% duas a três vezes por mês e 32%
raramente ou nunca utilizam o DCM para essa finalidade (fig. 22).
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Figura 22. Frequência de utilização dos DCM para estudo

A pergunta 5.2 – “Com que frequência utilizas um dispositivo de computação móvel para ou-
tras atividades?” –, indica que 65% dos inquiridos usa diariamente o DCM para outras atividades
não relacionadas com a vida escolar, seja estudo ou trabalho casa, 20% utiliza semanalmente,
15% duas a três vezes por mês e a percentagem de inquiridos que utiliza raramente ou nunca o
DCM é 0% (fig. 23).

Figura 23. Frequência de utilização dos DCM para outras atividades

Pergunta 6: Atitudes/perceções dos alunos relativamente aos DCM.
Para averiguar as atitudes e perceções dos alunos relativamente a parâmetros de interesse,

satisfação, valor e utilidade atribuídos aos DCM, recorremos a seis declarações tipo Lickert com
uma escala de cinco pontos, em que 1 corresponde a “Discordo completamente” e 5 corres-
ponde a “Concordo completamente, focando: Interesse/satisfação (perguntas 6.1, 6.2 e 6.3) e,
Valor/utilidade (perguntas 6.4, 6.5, 6.6).

Os parâmetros de interesse/satisfação foram avaliados mediante as respostas às questões 6.1
a 6.3. Relativamente à pergunta 6.1 – “ Acho que gosto muito de utilizar dispositivos de com-
putação móvel”, 95% dos inquiridos concorda plenamente com a afirmação e 5% concorda. Os
dados relativos à pergunta 6.2 – “Penso que utilizar os dispositivos de computação móvel é diver-
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tido” revelam que 90% dos inquiridos concorda completamente e 10 concorda com a afirmação.
No que concerne à questão 6.3 – “Descreveria a utilização dos dispositivos de computação mó-
vel como algo estimulante”, 45% dos inquiridos concorda completamente, 40% concorda e 15%
não concorda nem discorda da afirmação (fig. 24).

Figura 24. Atitudes dos alunos relativamente aos DCM (interesse/satisfação)

As perguntas 6.4 a 6.6 incidiam em parâmetros de valor/utilidade atribuídos pelos alunos
aos DCM. No que concerne à pergunta 6.4 – “Acho que os dispositivos de computação móvel
são pouco úteis para mim” –, verifica-se que 70% dos inquiridos discorda completamente da
afirmação, 15% discorda, 10% não concorda nem discorda e 5% concorda completamente. Os
dados relativos à pergunta 6.5 – “Penso que saber utilizar os dispositivos de computação mó-
veis é importante” –, revelam que 60% dos inquiridos concorda plenamente com a afirmação,
25% concorda, 10% não concorda nem discorda e 5% discorda completamente. Finalmente,
os dados recolhidos a partir da pergunta 6.6 –“Penso que os dispositivos de computação mó-
veis podem beneficiar o meu trabalho escolar” –, revelam que 30% concorda completamente
com a afirmação, 35% concorda, 20% têm uma atitude neutra, 5% discordam e 10% discordam
completamente (fig. 25).

Figura 25. Atitudes dos alunos relativamente aos DCM (valor/utilidade)

Os dados recolhidos têm especial interesse no sentido em que, a tecnologia de RA utili-
zada no estudo recorre exclusivamente a DCM para exibição dos conteúdos digitais. Foi tam-
bém questionada a perceção de interesse/satisfação e valor/utilidade atribuídos pelos alunos aos
DCM.

Os dados foram recolhidos através de um questionário. A análise dos dados permitiu cons-
tatar que todos os alunos inquiridos, com idades ente os dez e os onze anos, têm acesso a pelo
menos um DCM (100%) seja um smartphone, tablet ou computador híbrido. Dentre eles 55%
tem um DCM na sua posse em todas as ocasiões, sendo nessa aceção, um dispositivo que en-
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caixa na definição de wearable technology. Relativamente aos alunos que não têm o DCM
sempre consigo, verificou-se que a maior percentagem utiliza um DCM em casa (53%), sendo a
utilização na escola bastante mais reduzida (20%). Este facto deriva em parte de dois fatores: em
primeiro lugar, o regulamento interno da escola não permite a utilização de DCM em contexto
de sala de aula; em segundo lugar, os encarregados de educação têm algum receio de confiar
equipamentos relativamente onerosos aos seus educandos, pois podem ocorrer danos provoca-
dos pelas próprias crianças ou colegas. Alguns dos alunos possuem mais do que um dispositivo,
contudo a maioria dos dispositivos que são propriedade do próprio aluno são os smartphones
(53%) seguidos dos tablets (44%). Apenas uma minoria possui um computador híbrido (3%).
Em termos de quantidade de dispositivos, 50% dos alunos possui dois dispositivos, 36% possui
apenas um. Aqueles que possuem três dispositivos são uma minoria de 5% e os que não pos-
suem nenhum dispositivo ascendem, a 9%. Os smartphones são sobretudo baseados no sistema
operativo Android (47%) versus iOS (3%). Relativamente à dimensão dos ecrãs, 39% têm ecrã
menores que cinco polegadas e 11% possuem ecrãs maiores que cinco polegadas. Os tablets
mostram maior equilíbrio relativamente aos sistemas operativos, com 33% deles sendo Android
e 17% iOS. Os ecrãs apresentam-se em três dimensões, respetivamente aqueles com mais de dez
polegadas (19%), os com oito polegadas (24%) e os menores que oito polegadas (7%). Entre as
atividades realizadas nestes dispositivos, foi possível constatar que a mais comum é jogar (18%)
e a menos frequente é realizar trabalho de casa ou estudo (8%). Nesse contexto verifica-se,
como seria de esperar que jogar é a atividade em que gastam mais tempo (43%). O mesmo se
aplica à frequência de utilização dos DCM, verificando-se que a utilização diária para ativida-
des não escolares é 65% superando largamente a atividade diária relacionada com trabalhos de
casa ou estudo (5%). No que concerne às perceções dos alunos relativamente a parâmeros de
interesse/satisfação atribuídos a estes dispositivos, verifica-se que os DCM proporcionam altos
níveis de interesse e satisfação aos alunos. Relativamente ao valor/utilidade atribuído constata-se
que é elevado em termos de utilização geral e menos valorizado em contexto educacionais.

Em síntese, verifica-se que os DCM estão amplamente difundidos entre as camadas mais
jovens. Os DCM são utilizados sobretudo para atividades de entretenimento, mas uma grande
parte destes dispositivos tem potencial gráfico e computacional para aplicações educativas, muito
especialmente no que concerne à RA. Tendo em conta as atitudes positivas relativamente a pa-
râmetros de interesse/satisfação e valor/utilidade dos alunos relativamente aos DCM, existe a
possibilidade de, através de didáticas e pedagogias inovadoras baseadas em RA, captar o poder
computacional, a ubiquidade e portabilidade dos DCM para promover aprendizagens motivadas
e melhores resultados de aprendizagem.

7. Conclusões e trabalho futuro

Neste artigo apresentamos a tecnologia de RA e as suas potencialidades em contexto edu-
cativo, introduzimos a TCAM e o conceito de aprendizagem motivada. Sintetizamos o conceito
de livro aumentado e descrevemos os protótipos desenvolvidos no processo de aumentação de
um manual escolar de Educação Visual. O artigo incluiu ainda a primeira parte de um estudo,
conduzido entre um grupo-amostra de alunos do segundo ciclo do Ensino Básico.
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No atual contexto de desenvolvimento tecnológico os atuais alunos já convivem com as
tecnologias desde sempre, sendo denominados por autores como Prensky (2011) de “nativos di-
gitais”. Tecnologias emergentes como a RA, suportada por dispositivos de computação móvel
(smartphones/tablets) podem contribuir para transformar processos de aprendizagem em expe-
riências ativas de aprendizagem, envolvendo os alunos ativamente no processo de construção de
conhecimento.

A introdução de materiais educacionais baseados em RA é consistente com os princípios
enunciados na TCAM, segundo os quais, os alunos aprendem melhor a partir de conteúdos
multimédia e de informação apoiada em dois ou mais canais de comunicação diferentes e simul-
tâneos. Por outro lado, a tendência natural dos jovens alunos para a utilização de DCM pode ser
canalizada, através da RA e do livro aumentado, para aumentar os índices de motivação para as
aprendizagens e subsequentemente obter melhores resultados de aprendizagem.

O estudo apresentado permitiu concluir que os alunos envolvidos no estudo têm um acesso
alargado a variados tipos de DCM, em contexto escolar e pessoal. Contudo, verifica-se que estes
dispositivos são utilizados sobretudo para atividades de lazer, entretenimento e comunicação,
sendo a utilização para fins educacionais muito reduzida. Foi possível constatar que os inquiri-
dos revelam perceções muito positivas em relação a parâmetros de interesse, satisfação, valor e
utilidade atribuídos a estes dispositivos. Estes dados suportam a exequibilidade de implementa-
ção de recursos educativos baseados em RA em contextos de ensino formais e informais.

Importa continuar o estudo, no sentido de perceber como os alunos reagem aos protótipos
em termos de usabilidade e implementar um estudo para averiguar a eficácia em termos de
perceção e aplicação de conhecimentos de um manual escolar aumentado, comparativamente a
um manual escolar tradicional.
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Scratch, um brinquedo potenciador de brincadeiras das crianças
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Resumo

O projeto "Scratch’ando com o sapo na infância", desenvolvido no âmbito da inves-
tigação conducente à obtenção do Doutoramento em Informação e Comunicação em
Plataformas Digitais, promove o brincar social espontâneo (BSE) entre crianças de 4
a 6 anos de idade e o uso do brinquedo Scratch. A metodologia do design de ludici-
dade coparticipativo com crianças (Lopes et al., 2015) enquadra o percurso que evolui
da interação comunicativa de dinamização de ludicidade dos adultos e das crianças
mediada pela linguagem de programação referida, para a autonomia vs. espontanei-
dade das crianças que brincam sem a intervenção dos adultos. Na comunicação que
se apresenta coloca-se à discussão, não apenas a metodologia de investigação como,
e sobretudo, os resultados e as estratégias que potenciam o brincar. Em 24 de maio de
2011, o Scratch Day (http://day.scratch.mit.edu/) foi o culminar do projeto realizado
na Cooperativa de Educação e Ensino A Torre, em Lisboa.
Palavras-chave: brincar; crianças; scratch; programação; ludicidade.

Introdução

Ao longo de várias sessões que decorreram em duas fases (2010 e 2011), num período
de quatro meses de experienciação-intervenção-formação-investigação, a brincadeira com o
Scratch foi o focus das conversas entre as crianças. Brincando aprende-se. Inicialmente os
adultos fazem a assessoria da aprendizagem das crianças com o Scratch e coparticipando todos
exploram o brinquedo. As conversas, a negociação, a coconstrução de respostas às perguntas
cruzam-se com risos e gargalhadas, inquietações, desânimos e desistências momentâneas, tudo
faz sentido, até as zangas com o computador. Os guiões de ação vão-se definindo, histórias
são recontadas e outras novas aparecem no ecrã, magias desta tecnologia que incentivam ao
desenvolvimento da brincadeira.

Exemplo dessas novas narrativas em Scratch foram os projetos desenvolvidos pelas crianças
dos 4 aos 5 anos de idade no Scratch Day na Cooperativa de Educação e Ensino A Torre, em
Lisboa. O Scratch Day é um dia internacional, implementado e apoiado pelo MIT Media Lab,
que pretende reunir várias gerações de “Scratchers” com o objetivo de aprender a programar,
compartilhar projetos, ideias e experiências.

As crianças coparticipantes “scratch’aram” com o sapo, brincando sem a intervenção dos
adultos. Os tutoriais do Pópio, Pópia, Sylla, Argus, Bilóca e Bicuda (Guardiões do Scratch’ando
com o SAPO) e os amigos que vieram de longe, estavam e continuam disponíveis no portal

IX Congresso Sopcom. pp. 385-395. Coimbra, novembro de 2015
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SAPO Kids (http://kids.sapo.pt/scratch/formacao) (Lopes et al., 2009). Com estes personagens
e os contextos das narrativas em que vivem, as crianças recriaram, desenvolveram, reinventa-
ram, imaginaram e fantasiaram novas narrativas no Scratch. As etapas anteriores potenciaram a
autonomia vs. a resolução da dependência face aos adultos.

1. Enquadramento metodológico

1.1. Metodologia do design de ludicidade coparticipativo com crianças

A metodologia do design de ludicidade coparticipativo com crianças (Lopes et al., 2015) é
do tipo qualitativa e de inspiração etnográfica, a qual tem o seu fundamento na investigação-
ação. Esta metodologia pretende contribuir para a coconstrução de competências da literacia
mediática com crianças. A teoria do design de ludicidade coparticipativo tem uma estrutura
axiomática e pode aplicar-se em diversos contextos, sendo o seu objeto de estudo a análise
compreensiva da interação coparticipativa focalizada na conversa sobre temas dos mundos de
vida dos protagonistas da situação, no seu debate coletivo.

Esta metodologia é um processo hermenêutico, “arte de interpretação de toda a forma de ex-
pressão humana, dos sinais, dos símbolos religiosos e mitos” (Larouse, 2015), codialética “arte
da argumentação e da negação” (Larouse, 2015) e busca a compreensão do sentido coproduzido
pelos protagonistas e interlocutores da situação (interpretando as falas dos protagonistas, nos
seus contextos de enunciação, numa perspetiva pragmática e sistémica). É interativa, no sentido
que lhe atribui Gregory Bateson (1977), em que tudo está religado, onde as partes só fazem
sentido quando compreendidas na dinâmica de totalidade, fazendo a conexão das interações e
inter-relações entre os protagonistas em situação, entre os diversos métodos e técnicas que uti-
liza e adapta (de acordo com o objeto de estudo) e entre os contextos da realidade em que se
intervém. Em simultâneo, faz-se a recolha, registo, codificação e interpretação dos dados, à luz
do enquadramento teórico de onde surge a metodologia. A realidade é uma coconstrução que
emerge do processo da comunicação e, como tal, está sempre em movimento e em permanente
mudança. Desta forma, a concetualização da metodologia possibilita, por um lado, dar conta
dessa dinâmica analisando cada situação e, por outro, dinamizar o grupo, focalizar a interação
conversacional no tema alvo e recolher os dados, codificando-os e organizando-os num todo
compreensivo para os devolver aos protagonistas do grupo, para serem por eles reinterpretados,
confirmados e continuados na direção contratualizada.

Com o objetivo de agilizar a compreensão e verificação das potencialidades na promoção
e desenvolvimento do BSE e de competências da literacia mediática em coparticipação com
crianças, apresentam-se de seguida os métodos de dinamização da interação comunicacional no
projeto de investigação.

O método das intermediações protagonizadas entre os sujeitos e dinamizadas no design de
comunicação e ludicidade coparticipativo (Lopes, 1985; 2004) é sustentado pela “Teoria do agir
comunicacional” de Hurgen Habermas (1986; 1986a), sendo as intermediações representadas
no esquema da Figura 1.

http://kids.sapo.pt/scratch/formacao
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Figura 1. Representação do religar das quatro redes de interação social lúdica, protagonizado por cada
um dos coparticipantes, no contexto das intermediações.

Neste esquema há que considerar a existência dos dois níveis de dinamização coparticipa-
tiva: a programada formal e a não programada informal. Dentro de cada nível, as intermediações
dinamizam, de modo simultâneo, as quatro redes de interação social lúdica: ascendente, descen-
dente, diagonal e horizontal (Lopes, 1985). No nível informal as referidas redes de interação
são dinamizadas por qualquer um dos protagonistas do grupo, que de livre e espontânea vontade
se escolhem para conversar, brincar, jogar, partilhar silêncios, expressões, gestos, entre outras
atividades, fora dos espaços de reunião programada. Já no nível formal programado, as interme-
diações ocorrem num espaço e tempo de encontro/reunião com um foco temático. Neste nível, a
intervenção do adulto – mediador – é central na dinamização do fluxo comunicacional nas redes
sociais das intermediações. A rede descendente é o lugar de quem produz os enunciados, os
dirige ao grupo e os coloca à discussão, geralmente é o lugar da iniciativa conversacional e de
comando da ação protagonizado pelos adultos, nos estádios iniciais do percurso de investigação-
ação (onde há lugar para a apresentação, explicação, discussão do propósito da ação mediadora,
elaboração do contrato de comunicação e transmissão da informação sobre a missão que vai re-
ligando e mobilizando os protagonistas da situação na causa social comum); a rede ascendente é
o lugar do mediado, da escuta ativa, da observação atenta e proactiva de resposta e da retroação
dinamizada pelo mediado. No estádio inicial do design coparticipativo com crianças, o medi-
ado é, geralmente, ocupado por elas, enquanto recetores-emissores proativos, de onde emergem
retroações, sugestões, interpelações e esclarecimentos; a rede diagonal é o lugar ocupado por
cada um, no seio do grupo de debate, podendo ser à vez mediador e ou mediado, é também o
lugar da interação de complementaridade de opiniões entre todos os protagonistas em presença,
independentemente de serem mediador ou mediados na situação em causa; e a rede social de
interação horizontal, é o lugar da interação de simetria, onde todos estão em situação de apren-
dentes. O design de ludicidade coparticipativo envolve a conexão dos dois níveis, programado e
não programado informal.

O método das intermediações na estrutura da intervenção e dinamização do agir comunicaci-
onal no design de ludicidade coparticipativo estrutura-se através de três círculos que representam
os três eixos de protagonistas da dinamização. O 1º eixo é o mediador, é o lugar do adulto; o 2º
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eixo é a mediação que a ação comunicacional e a ação de ludicidade dinamizam e é colocada em
situação, pelo mediador e pelo mediado e o 3º eixo é o mediado, é o lugar da criança que transa-
ciona o seu lugar e assume o lugar do adulto no eixo mediador. O eixo mediador, diz respeito ao
adulto interventor-formador-investigador responsável pela dinamização das intermediações com
as crianças, neste caso os professores e educadores; o eixo da mediação, diz respeito ao tipo
e estratégia de ação comunicacional e à ação de ludicidade, no entanto convém destacar que a
ação comunicacional nem sempre é de ludicidade; e o eixo mediado identifica os protagonistas
e as situações vivenciadas. As áreas, a, b, c, d, e, f, g, h correspondem aos estádios e respetivas
fases e estratégias de ocorrência das intermediações desenvolvidas ao longo do percurso da co-
participação. O ponto central – é o lugar do Self – que expõe e se expõe à compartilha dentro do
foco temático, gerador da conversa, do diálogo e da negociação de cada um dos coparticipantes
e entre todos. (Lopes, 1985; 2004).

Figura 2. Representação da estrutura do processo do agir comunicacional e dinamização das
intermediações protagonizadas, ao longo do percurso evolutivo da coparticipação (Lopes, 1985;

2004:110).



i
i

i
i

i
i

i
i

Scratch, um brinquedo potenciador de brincadeiras das crianças 389

O processo da metodologia de design de ludicidade coparticipativo utiliza, igualmente, mé-
todos de recolha de dados, dos quais se destaca os métodos do grupo de discussão e do focus
grupo. Interpretando Kurt Lewin (1946) afirma-se que a caraterística dominante do grupo de
discussão é a interação conversacional. Cada membro do grupo tem a liberdade de estruturar,
como quiser, o seu discurso e manifestar a sua opinião, abertamente, sobre o assunto que o grupo
debate. No focus grupo a interação entre os membros do grupo é menos aberta, sendo diretiva
e controlada pelo mediador-dinamizador da situação. Tanto o grupo de discussão, quer o focus
grupo têm por objetivo a confrontação de opiniões, ideias e sentimentos dos participantes, para
juntos chegarem a conclusões, acordos e decisões (Mucchielli, 1977). A diferença entre GD e
FG reside no facto de que o grupo de discussão é aberto à discussão espontânea.

1.2. Constituição e organização da amostra

Para a concretização do estudo utilizou-se uma amostra do tipo não probabilística intenci-
onal (Carmo e Ferreira, 2008), uma vez que se selecionaram sujeitos pertencentes à instituição
escolar onde decorreu a primeira fase do projeto “Scratch’ando com o sapo” em 2009, e na qual
estiveram envolvidos grupos de crianças dos 4 aos 6 anos de idade. Assim, a amostra deste
estudo envolveu um conjunto de 49 crianças do jardim-de-infância da Cooperativa A Torre (Lis-
boa), as quais foram organizadas do seguinte modo:

O Grupo 1 integrava 25 crianças, as quais foram distribuídas em 2 grupos de 12 e 13 crianças
dos 5 aos 6 anos. Já o Grupo 2 integrava 24 crianças, as quais foram distribuídas em 8 grupos
de 3 crianças dos 4 aos 5 anos.

Em relação às ocasiões de experienciação com a programação Scratch, estas foram reali-
zadas da seguinte forma: as crianças do Grupo 1 reuniram-se no Clube Scratch do jardim-de-
infância, entre os meses de maio a julho de 2010. Neste período de tempo realizaram-se 15
sessões de intervenção-formação-experienciação com a programação Scratch para os 2 grupos
de crianças.

1.3. Percurso da intervenção-formação-experienciação-investigação

O projeto “Scratch’ando com o sapo na infância” é constituído por oito estádios evolutivos,
nos quais, sequencialmente, a criança se vai libertando do apoio do adulto para interagir com a
programação Scratch. Para a concretização da intervenção-formação adotou-se a conceptualiza-
ção teórica e metodologia do BSE desenvolvida por Lopes (1998) na sua Tese de Doutoramento,
interligando-a com a programação Scratch. Esta metodologia valoriza: i) a coprodução do con-
texto situacional lúdico, definido por todos os participantes; ii) a promoção do BSE por parte dos
adultos, tendo em vista o seu desenvolvimento autónomo entre as crianças e iii) a coprodução
de brincadeiras entre as crianças. O processo iterativo e evolutivo da promoção do BSE com
recurso ao Scratch está representado na Figura 3.
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Figura 3. Representação das etapas do percurso da intervenção-formação-experienciação-investigação
do projeto Scratch’ando com o SAPO na Infância.

2. Ponto de partida e resultados da ação “Scratch Day” desenvolvida
na Cooperativa A Torre

A iniciativa do Scratch Day teve início em 2008, mais concretamente no Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT), com o objetivo de reunir educadores, investigadores, programadores
e outros membros da comunidade Scratch em todo o mundo, para compartilhar experiências e
pensar sobre as potencialidades do Scratch. Karen Brennan e Mitchel Resnick foram os pre-
cursores deste evento, proporcionando a oportunidade e motivação para envolver internacional-
mente “Scratchers”, estudantes e outros interessados com o Scratch.

Várias atividades podem ser organizadas no âmbito de um Scratch Day, tais como workshops
para introduzir os recém-chegados ao Scratch, exposições, sessões onde os educadores comparti-
lham experiências e todo o tipo de encontros informais para compartilhar ideias sobre o Scratch.
Em 2011 realizaram-se 126 eventos em 36 países.

Foi criado um site oficial (http://day.scratch.mit.edu/) para eventos, em todo o mundo, no
âmbito do Scratch Day (Figura 4). Neste site existem diferentes ferramentas para planear um
evento (vários recursos programados em Scratch e fóruns de discussão).

http://day.scratch.mit.edu/
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Figura 4. Mapa do mundo que representa os eventos Scratch Day ao redor do mundo em 2011.

O tema do Scratch Day na Torre foi a amizade, o qual foi discutido através da aplicação
do método do grupo de discussão com quatro grupos de crianças. Esta sessão de discussão foi
prosseguida pela interação social lúdica e criação de histórias no Scratch. A discussão acerca
dos laços de amizade foi relacionada com os tutoriais dos Guardiões do Scratch’ando com o
SAPO e amigos que vieram de longe. No final da sessão, as crianças foram desafiadas a utilizar
estes personagens para criar narrativas no Scratch.

O grupo alvo do evento foram as crianças com 4 e 5 anos de idade do jardim-de-infância, pre-
cisamente 24 crianças. A sessão foi realizada pela equipa de investigação do projeto com a ajuda
da educadora de infância. Neste dia, as crianças encontravam-se no Estádio 5 (“Brincriações
exploratórias assessoradas”) do percurso da intervenção-formação-experienciação-investigação.
Assim, enquanto as crianças utilizavam a linguagem de programação Scratch, um membro da
equipa de investigação apoiava as crianças nas suas dúvidas e solicitações.

A sessão foi iniciada através de uma conversa com as crianças sobre o que elas iam fazer e
as suas expectativas. Na verdade, a sessão assentou na implementação de algumas estratégias
de comunicação. A conversa sobre temas do quotidiano do mundo de vida das crianças foi a
situação (Goffman, 1967) que permitiu dar atenção às crianças, as escutar, compreender os seus
modos de pensar, sentir e dar respostas sobre a sua existência no mundo.

A criação de um ambiente favorável à comunicação e à manifestação do brincar depende,
em muito, da atitude do educador e do investigador que desenvolve o seu estudo em contextos
de vida real com crianças dos 4 aos 6 anos de idade.

O foco temático da conversa (Bange, 1983), (Armangaud, 1984), (Jacques, 1985), (Lopes,
1990), às vezes surge da iniciativa da criança, outras do adulto. No Scratch day, a conversa sobre
a amizade iniciou-se com a apresentação de imagens de uma teia de aranha e de uma rede de
pescadores.

A equipa mostrou às crianças os pontos assinalados no mapa mundo das celebrações do
Scratch day:

Criança: – “Meninos e meninas como nós podem estar a brincar em várias cidades, em
vários países com o Scratch”.
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Criança: – “Ih tantos!.. E nós, onde estamos nós? Onde?”.
Investigadora: – “Aqui, olha, em Lisboa. E, qual é o brinquedo com que todos os meninos e

meninas poderão estar a brincar neste momento? Qual é?”. (Silêncio)
Criança: – “Deixa-me pensar. . . é o Scratch”.
Eis alguns testemunhos das crianças sobre o que elas pensam acerca do que é a amizade:
“A amizade é uma coisa boa”; “Não consigo explicar o que é a amizade. . . é uma coisa que

se sente”; “É gostar duma pessoa”; “O meu amigo é o meu ó ó, tira o medo à noite”; “Ser amigo
é ter amigos, os mais amigos de todos da minha sala são o Guilherme, o Vasco, a Inês, a Maria,
o Tomás, a Marta e o Miguel”; “Um amigo pensa nos amigos”.

Outra estratégia utilizada foi o desenrolar de um rolo de linha, o qual cada uma das crianças
segurava e à medida que a conversa avançava ia desenrolando o rolo de linha e ligando-a a cada
um dos participantes da situação. A Maria diz: – “Já sei! A amizade é assim, ficamos ligados
e a linha custa a partir”. Depois, o Guilherme foi buscar um pano transparente e atirou-o para
cima do grupo que se baixou. Todos brincaram com o pano durante algum tempo – a resposta à
questão “o que é amizade?” e “como é ser amigo?” estava a ser representada por todos (Figura
5).

Figura 5. Uma criança brinca com o pano transparente que representa os laços de amizade.

E a conversa continua:
Investigadora: – “Quais são os nomes dos amigos que estão no Scratch?”.
Criança: – “Ah! Eu sei eu sei!”.
Criança: – “Eu também, é o Pópio e a Pópia, são amigos e vão brincar na quinta”.
Investigadora: – “Eles brincam com os animais: a vaca Vitória, o burro Caturro, a ovelha e

também lhes dão comida”.
Criança: – “Eu vou pôr o carrinho com a comida a mexer”.
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Criança: – “Eu acho que não sei fazer isso bem”.
Depois, as crianças foram desafiadas a brincar no Scratch e encontrarem todos os amigos dos

tutoriais. Com estes personagens podiam construir uma história. As crianças foram organizadas
em pequenos grupos que se dirigiam, à vez, aos computadores. Esta estratégia revelou-se bas-
tante eficaz, pois para além das crianças se encontrarem muito motivadas, estavam igualmente
focalizadas e manifestavam elevados índices de concentração.

Desta forma, a equipa de investigadores conseguiu que cada duas crianças pudesse ter acesso
a um computador, melhorando a dinâmica da brincadeira, formação, a capacidade de responder
a dúvidas e a prestação de apoio às crianças (Figura 6).

Figura 6. Brincriações das crianças com o Scratch sobre o tema da amizade.

Enquanto interagiam com o Scratch, as crianças iam descobrindo novas possibilidades na
linguagem de programação. Neste caso, foi a inserção de diferentes fundos na história que esta-
vam a criar. As crianças ficaram muito entusiasmadas e partilhavam entre si as suas descobertas,
ajudando os restantes amigos a realizar as novas ações no programa.

No final da sessão, as crianças partilharam as histórias que tinham construído com os amigos.
Todos utilizaram as personagens e os cenários disponíveis em http://kids.sapo.pt/scratch/forma
cao. Na Figura 7 é apresentado um projeto desenvolvido por duas crianças no Scratch Day.

http://kids.sapo.pt/scratch/formacao
http://kids.sapo.pt/scratch/formacao
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Figura 7. Projeto final realizado em Scratch por duas crianças de 5 anos (Tobias e Inês) sobre o tema da
amizade, utilizando as personagens Pópio, Pópia, Amigos e cenários da Quinta disponibilizados nos

tutoriais kids.sapo, no evento Scratch Day.

Comentários finais

Por meio da manifestação da ludicidade, e mais especificamente através da metodologia
de design de ludicidade coparticipativo, a criança tem a oportunidade de incorporar valores,
desenvolver-se culturalmente, assimilar novos conhecimentos, desenvolver a sua autonomia e
criatividade. Desta forma, a criança encontra o equilíbrio entre o real e o imaginário, acedendo
ao mundo e experienciando-o de modo ficcional através da brincadeira – “Isto é a brincar!”.
Conversando, brincriam e, ao seu jeito, vão dominando a realidade real, explorando, afirmando,
afirmando-se e confirmando-se, por um lado, como pessoas autónomas, cooperantes, ágeis no
pensar e no argumentar, e por outro, descobrindo como são capazes de coconstruir novas nar-
rativas e, assim, vêm reforçadas as suas competências para intervir em outras situações não
brincantes.

As observações e análises realizadas nas sessões de intervenção-formação-experienciação
Scratch indicam que o BSE, mediado pela programação Scratch, é um processo iterativo que
evolui do brincar paralelo, exploratório e assessorado pelos adultos significantes, para um nível
complexo de interação social, de afirmação da autonomia individual, de cooperação, argumenta-
ção, metacomunicação, decisão e de negociação entre pares. O brincar social espontâneo evolui,
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pelo hábito de brincar no dia-a-dia, para o nível de maior complexidade: a atividade lúdica só-
cio dramática, onde as crianças elaboram narrativas complexas, criticando e discutindo os seus
papéis no decorrer da situação que cocriaram.
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Resumo

Neste trabalho apresentamos os resultados do projeto “Direitos digitais: Uma pas-
sword para o futuro”, desenvolvido por um grupo de investigadores da Universidade
Autónoma de Lisboa em parceria com a DECO, e descrevemos indicadores de práti-
cas e consumos digitais de jovens estudantes portugueses. Ao analisar as atividades
online mais comuns, as práticas digitais, consumos digitais e comportamentos nas
redes sociais, o nosso objetivo é descrever a geração Millennium numa era de ecrãs e
mobilidade.
Palavras-chave: consumo digital; práticas digitais; media digitais; audiências; jo-
vens.

A influência das novas tecnologias nas esferas pública e privada da sociedade, mais do que
uma reformulação, originou um novo campo social que interfere diretamente na forma como
percepcionamos o mundo, nos relacionamos com este e com os outros. Progressivamente, sur-
giu e consolidou-se um universo de sociabilização: o ciberespaço. Ainda que virtual, existe
e produz efeitos. Pode ser definido como o espaço potenciado pelas Comunicações Mediadas
por Computador (CMC) e assume-se como um modelo de comunicação individual, permitindo
ao receptor ser simultaneamente emissor. Espaço de fluxos (Castells, 1996), arroga-se como a
dimensão social da Internet permitindo a difusão de comunicação/informação à escala global.

As novas potencialidades técnicas transformam o receptor num utilizador com capacidade
para definir percursos, ritmos, estilos de navegação e interação com o sistema e com outros
utilizadores. Assumindo o foco nas dimensões e indicadores para avaliar os níveis de literacia
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digital, o consumo e a percepção de direitos no espaço digital, este trabalho avalia uma possível
relação direta entre práticas e aptidões técnicas.

O projeto de pesquisa "Direitos Digitais: uma password para o futuro", uma parceria entre
a Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) e a Associação Portuguesa para a Defesa do Con-
sumidor (DECO) com financiamento do Fundo para a Promoção dos Direitos do Consumidor.
enquadra-se no contexto de uma série de dezoito conferências em capitais de distrito de Portu-
gal sobre consumo, literacia digital e direitos digitais. As conferências tinham como propósito
explicar situações de risco na Internet e fornecer informações sobre direitos e deveres no mundo
digital. O projeto de teve como objetivo identificar a literacia digital, bem como práticas e con-
sumo de media, compreender as percepções de novos medias, explicar situações de risco na
Internet, e fornecer informações sobre dos direitos e deveres no mundo digital. O público-alvo
eram estudantes do ensino básico, secundário e profissional.

Neste trabalho procurámos avaliar uma possível relação direta entre as capacidades/aptidões
práticas e capacidades/aptidões técnicas. Ao analisar as atividades online mais comuns, as práti-
cas digitais, consumos digitais e comportamentos nas redes sociais, o nosso objetivo é descrever
a geração Millenium numa era de ecrãs e mobilidade. “Existe uma ligação direta entre práticas
e capacidades técnicas?” é a questão de investigação que norteia este trabalho, que se divide
em duas sub-questões de investigação: (1) “A maior parte das atividades online induzem prá-
ticas digitais com relações diretas com a criação e competências de comunicação?”; (2) “As
capacidades/aptidões técnicas estão relacionadas com a sociabilidade em rede?”.

As hipóteses de trabalho delineadas como possíveis respostas à questão de investigação são
as seguintes: (1) As atividades online mais comuns induzem práticas digitais que têm relações
diretas com capacidades de criação e comunicação. (2) A sociabilidade em rede está relacionada
com capacidades/aptidões técnicas.

O nosso quadro teórico inscreve-se num modelo de análise desenhado (Peréz-Tornero et
al., 2010, Livingstone e Helsper 2009, Pereira 2012, Lopes 2014) que avalia a dimensão das
competências individuais com base em quatro aptidões técnicas (Acesso, Criação, Compreen-
são e Comunicação), cujos critérios e indicadores se concretizam no instrumento metodológico
desenhado.

Amostra e metodologia

A pesquisa empírica foi operacionalizada através de estratégia metodológica de tipo quanti-
tativo-extensivo, com recurso ao inquérito por questionário, aplicado a uma amostra de 1814
estudantes a frequentar o Ensino Básico (3º ciclo), Secundário e Profissional, em estabeleci-
mentos de ensino nas 18 capitais de distrito de Portugal Continental. A recolha de informação
decorreu entre março de 2014 e janeiro de 2015.

Conforme referido anteriormente, a amostra foi composta por 1814 estudantes a frequentar
o Ensino Básico (3º ciclo), Secundário e Profissional. 52,2% dos inquiridos são do género
masculino e 47,8% do género feminino. Dos inquiridos, 14,3% encontram-se a frequentar o
ensino básico, 43,8% o ensino secundário e 41,9% o ensino profissional, nos anos lectivos de
2013/2014 e 2014/2015. A média de idades é de 16 anos e cerca de 90% da amostra são menores
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de idade. Os distritos mais representados no estudo são Coimbra (10,7%), Viseu (9,1%) e Lisboa
(8,9%).

No que concerne à escolaridade dos progenitores, verifica-se que há 26 casos de progenitores
que não sabem ler nem escrever e 381 casos de pais com estudos até ao 4º ano de escolaridade.
A maioria dos pais e das mães destes inquiridos estão empregados/a trabalhar.

Figura 1. Instrumento Metodológico baseado em Hobbs e Frost (2003) e Lopes (2014)

O instrumento metodológico delineado foi composto por 27 perguntas e procurou aferir
e cruzar as dimensões individuais com aptidões individuais. Os indicadores para análise fo-
ram: Características Sociodemográficas; Contexto Social da Educação; Acesso; Frequência
de uso; Atividades; Aptidões; Práticas Sociais em Rede; Sociabilidade em Rede; Capacida-
des/Aptidões Técnicas. A operacionalização da pesquisa teve por base uma estratégia metodo-
lógica quantitativa-extensiva.

Práticas na rede: resultados

Quase 90% dos jovens inquiridos afirmam que acedem à rede diariamente e a média de
utilização indica 253 minutos/dia. Cerca de 40% dos estudantes estão online duas horas por
dias, mas quase 10% navega na Internet mais de 8 horas. Nesta situação encontramos mais
jovens do sexo masculino, inquiridos mais velhos e mais estudantes do ensino profissional.

As diferenças de sexo no acesso à Internet diariamente são reduzidas: 87% dos inquiridos
sexo feminino utiliza a rede todos os dias e 91,6% do sexo masculino tem a mesma prática. Os
números divergem, essencialmente, no que concerne ao nível de ensino. Os alunos do Ensino
Básico têm uma percentagem de 76,7%, menor quando comparada com 91,1% e 92,1% do
Ensino Secundário e Ensino Profissional, respectivamente.

A faixa etária doa 19-22 anos acede todos os dias à rede com uma percentagem de 92,5%.
Os inquiridos com 23-26 anos ou mais de 26 anos têm uma taxa de 80%. E se até aos 14 anos se
verifica que os inquiridos acedem com intensidade (77,6%) mas menor do que os mais velhos,
a diferença entre as faixas etárias dos 15-18 anos (91,1%) e dos 19-22 anos (92,5%) é muito
similar.
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Tabela 1. Práticas em rede – atividades regulares mais comuns.

O computador portátil é o equipamento mais usado por estes inquiridos para aceder e navegar
na rede (cerca de 92%). O telemóvel é também um dispositivo um dispositivo utilizado com
muita frequência pelos inquiridos (79,3%). Contrariando as afirmações da “geração tablet”,
os nossos resultados revelam que apenas 38,7% dos inquiridos acede à Internet através deste
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equipamento. Dois aspectos relevantes a salientar são o acesso à rede através da televisão (7,9%)
e a ligação pelo computador da escola (22,8%). Apenas 0,4% dos inquiridos afirmou aceder
à Internet através do computador fixo (PC), o que revela uma clara mudança para a era da
mobilidade e dos multi-dispositivos.

As competências de Acesso, Comunicação e Criação são as mais evidentes. As atividades
preferidas dos inquiridos são ouvir música online (59,7%), ver filmes/séries/vídeos online (56%)
e participar em redes sociais (cerca de 51,6%). Destaca-se ainda uma prática de criação: jogar
online (43%). As restantes atividades indicadas são todas com uma prevalência inferior a 22%.
Nas práticas menos comuns estão manter uma página online (cerca de 3%), manter um blogue
(cerca de 4%) e fazer upload de vídeos (cerca de 5%). As atividades diárias mais comuns são
participar em redes sociais (64,3%), ouvir música online (60,5%) e jogar online (30,4%).

Práticas em Rede: resultados

Quase 65% dos inquiridos afirmam participar em redes sociais todos os dias. Há mais ra-
parigas (68,8%) e mais inquiridos a frequentarem o Ensino Secundário (66,6%) a participarem
diariamente nas redes sociais. Aferimos ainda que são os estudantes na faixa etária entre os 23 e
os 26 anos (75%) que acedem mais às redes sociais, numa base diária. No entanto, os números
são expressivos em todas as faixas etárias: até aos 14 anos são 58,1% dos inquiridos que referem
aceder diariamente às redes sociais; entre os 15 e os 18 anos, 65,4%; na faixa dos 19 aos 22 anos,
a percentagem é de 62,6%. Apurámos ainda que, em 17 dos 18 distritos de Portugal Continental,
dos inquiridos que dizem participar em redes sociais, mais de 50% afirma fazê-lo diariamente.
A exceção é Faro (47,8%). O distrito de Beja lidera a tabela, com 78,8%.

Verificámos que a maioria dos inquiridos afirma ter um perfil nas redes sociais (69.3%) e
menos de 1000 amigos ou seguidores (quase 70,6%). Cerca de 25% dos inquiridos assume ter
mais do que um perfil em redes sociais e apenas 5,8% refere não ter conta numa plataforma de
rede social. Dois resultados interessantes passam pelo facto de existirem mais jovens do sexo
feminino e mais inquiridos do Ensino Profissional que participam diariamente em redes sociais.

O Facebook é a rede com maior prevalência. Cerca de 86% dos inquiridos revelaram ter
um perfil nesta plataforma, sendo que não se verificam diferenças ao nível de ensino, sexo ou
faixa etária. Note-se que todos os valores estão acima dos 80%. O Twitter e o Instagram são as
redes mais utilizadas a seguir ao Facebook mas com valores substancialmente inferiores: 30,7%
e 25,6%, respectivamente. Refira-se que estas plataformas são mais utilizadas por estudantes do
Ensino Secundário (36,7% navegam no Twitter e 28,9% no Instagram), por elementos do sexo
feminino (Twitter com 35,3% e Instagram com 33,1%) e na faixa etária entre os 15 e os 18 anos
(33,8% no Twitter e 27,1% no Instagram).

Notas finais

Os media digitais estão integrados na vida quotidiana e a produção digitalmente mediada está
a transformar os ambientes sociais, pois potencia novos mecanismos de participação socialmente
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interventivos. Os resultados deste trabalho corroboram esta ideia. O estudo demonstra que
em todos os distritos de Portugal Continental as frequências de acesso diário à Internet são
superiores a 70%. Os resultados revelaram também que quase 90% dos jovens inquiridos acede
à Internet todos os dias com um tempo médio de utilização de 253 minutos por dia. Cerca de
40% dos estudantes afirmaram que estavam online cerca de duas horas por dia, mas quase 10%
está ligado à Internet mais de oito horas por dia.

O receptor foi agora convertido em utilizador, com possibilidade de personalizar e mediar a
comunicação num contexto colectivo que se assume como um novo universo de interação e soci-
abilização: o ciberespaço. E neste sentido, concluímos que as práticas mais comuns centram-se
no acesso, comunicação e criação, demonstrando que os serviços de social media têm transfor-
mado a forma como os jovens comunicam e interagem com os outros online.

Os resultados globais deste estudo permitem concluir que (1) há uma relação direta entre o
consumo digital e práticas sociais e, (2) competências técnicas determinar o consumo tecnoló-
gico da denominada geração Millennium.
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Resumo

Pesquisa desenvolvida com grupos focais de adolescentes em escola da Rede Muni-
cipal de Ensino de Juiz de Fora, MG. Tendo como referencial a abordagem histórico-
cultural, busca-se compreender de que modo os adolescentes se relacionam e desen-
volvem suas potencialidades, mediados pelos dispositivos tecnológicos no ambiente
da cibercultura. Nesse processo investigativo, são destacadas falas significativas so-
bre experiências desses jovens relacionadas à sua navegação na internet, com desta-
que para sua apropriação das ferramentas de pesquisa e compartilhamento, sua inte-
ração nos jogos online e nas redes sociais. Para tanto, abordam-se questões relativas
às tecnologias digitais e seus efeitos socioculturais, voltadas para a apropriação des-
ses dispositivos feita pelas novas gerações na sua interação em rede. Assim, o estudo
se articula com apontamentos teóricos sobre o ambiente comunicacional contempo-
râneo e a cibercultura.
Palavras-chave: adolescente; cibercultura; comunicação; educação.

Introdução

Vivemos em um mundo em vertiginosa transformação, onde a comunicação se dá por meio
de diversas formas de conexão pelos dispositivos técnicos, em um cenário de interação ubíqua
sem precedentes. As novas configurações culturais perpassadas pelas tecnologias que caracte-
rizam essas mudanças recentes na sociedade, verificadas em Castells (2007), Santaella (2003),
Levy (1999) e Lemos (2008), despontam como desafios para aqueles que buscam a compreensão
dos mais diversos fenômenos da contemporaneidade. Nesse contexto, os ambientes de interação
online, cada vez mais acessíveis, explorados pelas novas gerações, possibilitam constatar sua
popularidade entre eles.

Como educador, percebendo todo esse panorama de mudanças, cada vez mais, passei a ob-
servar como o acesso aos dispositivos tecnológicos e o desenvolvimento web se integraram entre
adolescentes em formação. No ambiente escolar, com as tecnologias de comunicação cada vez
mais acessíveis, é possível perceber o quanto os jovens estão familiarizados com computadores,
celulares e suas possibilidades em seu cotidiano.

A partir dessas observações, passei a levantar questões envolvendo as novas gerações in-
seridas num espaço e tempo e os mecanismos digitais interativos, que aproximam as reflexões
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teóricas sobre as novas tecnologias de informação e da comunicação em interface com a Educa-
ção. Assim, estruturei o recorte inicial de minha pesquisa: Como as interações destes sujeitos
que convivem no ambiente escolar, inseridos na cibercultura 1, a partir da sua apropriação das
tecnologias digitais, constroem conhecimento?

Este artigo é fruto dessa investigação de campo com jovens em idade escolar 2 que se apro-
priam de ferramentas digitais para a comunicação em seu cotidiano. Dessa forma, a partir da
interpretação dos dados de campo, procurou-se conhecer como os adolescentes desenvolvem
formas de aprendizagem ao se apropriarem dos instrumentos e signos da cibercultura.

Na perspectiva de trazer achados dessa pesquisa para reflexão, cabe detalhar o traçado meto-
dológico de estudo. Posteriormente, destaco registros que, transcritos e interpretados em diálogo
com o referencial teórico, trazem apontamentos de estudo sobre os adolescentes em formação,
sujeitos dessa investigação, e sua apropriação das ferramentas digitais em seu cotidiano.

Um caminho de pesquisa

Na proposta de desenvolvimento de um trabalho de campo em que se procura conhecer
de perto os sujeitos a serem investigados, cabe estabelecer os fundamentos para a pesquisa a
ser empreendida. Numa abordagem que valoriza a aproximação com adolescentes que fazem
uso das ferramentas digitais na sua comunicação, o propósito que se colocou logo de início
foi de partir da compreensão dos comportamentos na perspectiva desses sujeitos. Assim, ao me
propor apreender as relações estabelecidas a partir desse contexto, conforme os objetivos iniciais
traçados, uma proposta de pesquisa qualitativa foi estruturada.

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa abrange a seleção de
questões específicas que emergem de seu contexto à medida que os dados são recolhidos. É no
aprofundamento do contato com os indivíduos, no registro sistemático, ouvindo e observando,
conquistando sua confiança, que o pesquisador se introduz no mundo daqueles que pretende
estudar.

Para estruturar um trabalho de pesquisa qualitativa com sujeitos que interagem em sua re-
alidade, o processo embasado numa perspectiva dialógica, fundamentado em Freitas (2003),
tornou-se uma alternativa para o planejamento para as intervenções em campo. Parte-se do en-
tendimento de que o objeto das Ciências Humanas é um sujeito, que o pesquisador não contem-
pla apenas, mas fala com ele. Ocorre, assim, de acordo com Bakhtin (1985, citado por Freitas,
2002) uma forma dialógica de conhecimento:

Qualquer objeto do conhecimento (inclusive o homem) pode ser percebido e compre-
endido como coisa. Porém um sujeito como tal não pode ser percebido nem estudado

1. Para Santaella (2003), ocorre um alvorecer de novas formações socioculturais denominadas de cultura digital
ou cibercultura. Nessa perspectiva, a cibercultura sucede eras culturais, que se iniciam com a cultura oral, passando
pela escrita, pela impressa, a de massas e das mídias. Dessa abordagem entende-se que, com a cultura de massas,
a realidade da cultura começa a se impor até o ponto de inflação no espaço social, atingindo o intenso nível de
relacionamento ativo da audiência vivenciado na atualidade.

2. Dissertação de Mestrado “Adolescentes na Cibercultura: Sociabilidade e Construção de Conhecimento – in-
terpretação de registros de uma pesquisa de campo” na linha de pesquisa Redes, Estética e Tecnocultura do Programa
de Pós-graduação em Comunicação (PPGCOM-UFJF) apresentada à banca examinadora em 01/04/2013.
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como coisa, uma vez que sendo sujeito não pode, se continua sendo-o, permanecer
sem voz; portanto seu conhecimento só pode ter caráter dialógico. (p. 25)

Desse modo, partiu-se da compreensão de que o contato com sujeitos, e uma aproximação
com sua realidade, enriqueceria a investigação para uma futura interpretação e análise dos dados.

Com a possibilidade de acesso a um local onde estão presentes muitos adolescentes e vis-
lumbrando a oportunidade de encontros com os mesmos, decidiu-se pelo contato com uma ins-
tituição de ensino que autorizasse esse empreendimento 3 com alunos das séries finais do Ensino
Fundamental. Após a autorização da direção do estabelecimento e o grande interesse dos alunos,
definiu-se assim a metodologia baseada em grupos focais 4, pensando nas possibilidades que este
procedimento poderia trazer para o desenvolvimento bem sucedido do trabalho de campo.

A intenção dessa proposta de entrevista coletiva num ambiente dialógico é a de possibili-
tar intervenções no meio a ser investigado para registros de dados relevantes sobre o objeto de
pesquisa. O processo de pesquisa por meio de grupos focais, segundo Gatti (2005, p.11), “além
de ajudar na obtenção de perspectivas diferentes sobre uma mesma questão, permite também a
compreensão de idéias partilhadas por pessoas no dia-a-dia e dos modos pelos quais os indiví-
duos são influenciados uns pelos outros”.

Nesse sentido, a orientação metodológica com grupos focais foi definida para a investigação,
envolvendo a escolha de usuários que atendessem o perfil traçado para a pesquisa. Assim, a
especificidade do método de trabalho mais propício para a aproximação com os adolescentes
sujeitos da pesquisa foi sendo construída, levando-se em conta as possibilidades de se estabelecer
as melhores condições para compreensão da sua realidade.

Adolescentes nas redes de interação da cibercultura e a construção
de conhecimento

Nas entrevistas coletivas, foram amplamente destacados pelos participantes diversos dis-
positivos encontrados na rede, possibilitando, além do entretenimento e das relações pessoais
estabelecidas, a possibilidade de acesso à informação. De acordo com os relatos dos entrevis-
tados, na maior parte do tempo em que se dedicam à navegação eles estão imersos em games
e/ou convivendo nas redes sociais. Esses jovens usuários, demonstrando grande habilidade, são
capazes de adentrar simultaneamente em sites de busca, páginas pessoais, de notícias e de com-
partilhamento de vídeo, música, programas, etc.

— Tudo que você quer aprender, você vai no YouTube que você aprende. (João Vítor: 14
anos)

3. O processo de pesquisa se iniciou por meio de contato com uma escola da Rede Municipal de Juiz de Fora
que contasse com alunos nas séries finais do Ensino Fundamental. O estabelecimento de ensino escolhido para o
trabalho de campo foi a Escola Municipal Henrique José de Souza, situado no Bairro Cidade do Sol.

4. Para o desenvolvimento da pesquisa foram formados quatro grupos focais: dois grupos em novembro de 2011
(grupos I e II) e mais dois grupos em maio de 2012 (grupos III e IV). Os encontros ocorreram até outubro de 2012,
sendo que os grupos I e II participaram de 10 encontros e os grupos III e IV tiveram 8 encontros organizados para o
desenvolvimento de atividades.
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— Acaba que mesmo você jogando jogo, você aprende bastante coisa. Porque assim, você
aprende com o erro dos outros, entendeu? (Danilo: 13 anos)

— Quando a gente não sabe o significado de uma palavra, a gente não precisa procurar
um dicionário. É só procurar no Google. (Amanda: 13 anos)

— Tudo que você precisa, você olha e você vê na internet. Tudo! (Bruno: 14 anos)
— Não sei nem porque tem escola, só o Google resolve minha vida todinha! (Thalita: 17

anos)
Tomando-se como referência a perspectiva histórico-cultural, pode-se pensar esses sujeitos

que se apropriam das tecnologias no seu processo de desenvolvimento a partir do encontro que
estabelecem com essas ferramentas inseridas no seu contexto. Ao contar com essa fundamenta-
ção para estudo, o que se propõe é compreender os comportamentos desses jovens, inseridos em
seu tempo e nos seus espaços, na mediação dos instrumentos culturais e dos signos dos quais se
apropriam socialmente e potencializam suas aquisições.

De acordo com Vygostky e Luria (1993), no decorrer do seu desenvolvimento, a criança
passa pelo estágio cultural que amplia, com o uso de instrumentos, suas capacidades naturais.
O desenvolvimento da criança se dá aos poucos, à medida em que esta se adapta ao mundo
exterior se reequipando. Das capacidades mais naturais, inicialmente, e gradativamente, com os
instrumentos e signos, ela é capaz de cumprir tarefas sempre com maior êxito.

Ao mobilizarem diversas funções envolvendo pensamento e linguagem, os meios digitais
interativos podem ser entendidos como os instrumentos nesse ambiente comunicacional, no qual
os sujeitos se inserem e desenvolvem suas aquisições mentais em construção.

O contexto da tecnologia é abordado por teóricos da cibercultura, que dão a dimensão desse
ambiente sociotécnico, onde as novas gerações se inserem ativamente mediadas pelas ferramen-
tas digitais para suas interações e aquisições. Algumas aproximações teóricas esclarecem o
panorama comunicacional contemporâneo com as possibilidades de alcance das mídias digitais
que, na atualidade, vêm atingindo em larga escala aqueles que têm acesso a estas tecnologias. A
cibercultura se estabelece como uma nova era midiática, em que “cada um pode tornar-se produ-
tor, criador, compositor, montador, apresentador, difusor de seus próprios produtos.” (Santaella,
2003, p.82).

As tecnologias de informação e comunicação da atualidade que perpassam amplamente to-
das as instâncias da economia, da sociedade e da cultura. Esse panorama de transformações, de
acordo com Castells (2007, p. 68), “expande-se exponencialmente em razão da sua capacidade
de criar uma interface entre campos tecnológicos mediante uma linguagem digital comum na
qual a informação é gerada, armazenada, recuperada, processada e transmitida”. Assim se dá
todo um contexto sócio-técnico envolvendo várias dimensões da vida humana.

Em função de todos os avanços ocorridos no âmbito das tecnologias digitais e da atuação dos
próprios utilizadores, segundo Lévy (1999), estabeleceu-se um quadro atual da comunicação em
rede, da sociedade de informação e da inteligência coletiva.

A partir do exposto, verifica-se o alcance de toda uma rede de informações compartilhadas
e da cibercultura, que se instaurou em várias instâncias da vida contemporânea. Pôde-se assim
ter dimensão do potencial transformador dos meios digitais, como ferramentas de interação e
conhecimento, para aqueles que estão inseridos nesse contexto sociotécnico.
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De acordo com as falas dos adolescentes, é possível analisar como as tecnologias são apro-
priadas por eles nas suas interações, as quais se relacionam com o lugar institucionalizado do
conhecimento, a escola. Nesse ambiente cotidiano, dialogam com experiências e conhecimentos
que adquirem fora desse lugar de referência.

A rede como lugar de construção de conhecimento dos adolescentes:
as novas descobertas e os conteúdos escolares

Juliana: Na internet você acha tudo que você quer... Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo
mesmo! [...] Você pode ir em outro país sem precisar sair de casa. [...] Por exemplo,
eu gosto muito da cidade de Nova York, eu acho lá lindo! Maravilhoso! E qualquer
coisa que eu quero saber é só entrar no Google e procurar... que eu já acho lá, mapa,
tudo, nossa! Eu acho tudo maravilhoso!
Thiago (olhando para Juliana): Eu gosto do Afeganistão. (Risos dos colegas)
Moderador: Como é que é? E o que você conhece de lá?
Thiago: Bom... é...
Juliana: Terrorista?
Thiago: É isso mesmo!
Moderador: É sobre guerra? E o que você conhece de lá?
Thiago: A história do “Call of Duty” se baseia lá. Tem uma fase que passa lá. É
maneiro! É um jogo.

Nos relatos dos adolescentes sobre as suas navegações e práticas nos grupos focais, era claro
para eles que tanto os sites de pesquisa online quanto a possibilidade infinita de assuntos encon-
trados na internet propiciam o preenchimento de suas expectativas. Pelas suas falas, constata-se,
não somente na navegação, mas também nas narrativas existentes nos games, esse potencial.
Além disso, o meio digital disponibiliza uma gama de softwares que permitem atuar com suas
habilidades inventivas.

De um modo geral, nos seus depoimentos, os adolescentes associam conhecimento aos con-
teúdos escolares. Muitas de suas falas tratavam tanto de conteúdos possibilitados pela rede nas
suas aspirações pessoais, assim como aqueles relacionados com o currículo escolar. Em algumas
falas, eles evidenciam essa relação do que concebem sobre o conhecimento na rede. O compar-
tilhamento de arquivos, como softwares e tutoriais encontrados na rede, constitui parte de sua
experiência.

Oswald e Ferreira (2011) destacam como os jovens que se utilizam das mídias digitais con-
frontam os lugares sagrados do saber, representados pelo professor, pelo livro e pela instituição
escolar a partir de seus interesses por informações disseminadas em diversos lugares. Para as
autoras, “os dispositivos da cibercultura e a síntese das suas linguagens supõem mudanças nas
práticas juvenis no que se refere aos seus modos de estudar, frequentar escola, construir conhe-
cimento.” (Oswald e Ferreira, 2011, p. 119).

De acordo com depoimentos dos jovens estudantes dos grupos focais, a internet parece estar
assumindo um papel que concorre com a escola como fonte do saber formal, o que se revela
afirmativamente em suas falas. Além de explorações e descobertas pessoais, demonstram estar
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encontrando na rede os conteúdos que atendem necessidades em seus estudos relacionados aos
conteúdos escolares.

Igor (gesticulando): Eu tava no notebook. Tava no meu computador normal. Aí do
lado do notebook. Eu tava mexendo no hotmail da minha tia. É... Mexendo no MSN.
Adicionando amigos... [...] Tava no Face. Levantando trabalho de Geografia, de
História, de Português. [...] E tava escutando música... e vendo vídeo.
***
Ariane: Na internet... parece que eu estou dentro da história. Entende? Parece que
eu participo. Sei lá! [...] Eu não estudo em casa, eu prefiro ficar lendo (referindo-se
à internet) do que pegar o livro e ler. [...] Eu acho que gosto mais. Eu me sinto bem
lendo e... eu acho que eu levo isso para a vida real. Entendeu? Eu levo para mim.

Tanto a leitura quanto a escrita são práticas cotidianas dos adolescentes que navegam na rede.
Além dos conteúdos que exploram como leitores, a escrita é potencializada pelos softwares do
desenvolvimento web na sua experiência.

Johnson (2001), ao tratar da cultura da interface, destaca como o espaço-informação do
desktop promove uma experiência de conexão por meio dos links na navegação. O autor discute
a importância do hipertexto e seu potencial cognitivo, quando o usuário surfa nas ondas digitais,
e enfatiza que “o que torna o mundo on-line tão revolucionário é que há de fato conexões entre
as várias escalas que um itinerante da Web faz em sua jornada. Esses vários destinos não são
fortuitos, mas ligados por vínculos de associação.” (Johnson, 2001, p. 82).

Freitas (2005) reflete sobre as mudanças culturais da reconfiguração em que oralidade e es-
crita se relacionam, gerando novas possibilidades de textos na internet. Para a autora, o processo
que envolve oralidade, escrita e informática “como modos fundamentais de gestão social do co-
nhecimento não se dá por simples substituição, mas antes por complexificação e deslocamentos
de centros de gravidade.” (Freitas, 2005, p. 15).

A partir desse estudo, pode-se compreender o quanto a tecnologia informática e o hipertexto
têm possibilitado uma reconfiguração nas formas de articulação de pensamento e de comunica-
ção no ambiente da internet envolvendo leitura e escrita.

Os adolescentes na cultura da convergência: consumindo e compar-
tilhando conteúdos das mídias

Sarah: Eu não vejo televisão. Desde agosto que não ligo televisão direito. [...] É.
A notícia, por exemplo. Aí eu... (Ri olhando para o André que também ri) [...] A
notícia... Eu entro no site do “Jornal Nacional”. Eu não vejo o “Jornal Nacional”
na televisão. [...] E também tem que ter a hora certa. Você tem que tá lá. Na... No
site, não, já está disponível lá quando você quiser... [...]
Bruno: Eu não vejo televisão na internet, não... No filme. Entro no site para ver
filme.

Os adolescentes têm encontrado, na rede, uma referência no acesso às informações e aos
conteúdos de outras mídias. Consomem programas de televisão, como séries, clipes, desenhos
animados, noticiários, programas de esportes e jogos, assim como lançamentos do cinema, tam-
bém disponíveis na internet.
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Algumas vezes, pela facilidade de informação na rede, acessam alguns desses conteúdos
mais na internet do que diretamente na televisão, até em caso de não assistir à TV, preferindo
conteúdos online. Os jovens usuários entrevistados demonstram ir atrás da informação de acordo
com seu interesse pessoal, aprofundando-se naquilo que elegem como mais importante.

Numa realidade em que há convergência de mídias, e em que conteúdos de diversos canais
midiáticos transitam entre diferentes meios de divulgação dos seus produtos, os adolescentes têm
demonstrado ser ativos consumidores. Às vezes, o interesse comum por determinado conteúdo
faz com que parte da sua navegação passe a ser de compartilhamento de arquivos.

Moderador (olhando para as meninas e o Hélio): Vocês usam essa estratégia de
vídeos do YouTube, também? (Aceno positivo de cabeça da Juliana) Em geral, vocês
usam para quê, assim? (Olhando para os meninos aludindo para uma fala anterior
deles) (///) “Para fazer bomba caseira”, e o que mais?
Thiago (com ar displicente olhando para cima): Para aprender.
João Vítor: Igual... Você quer ver um jogo que vai lançar. Você vai ver o quê que é.
Entendeu?
Thiago: Como derrubar um site.
Rodrigo: Você quer ver tipo assim uma dica. Para você iniciar um jogo assim. Como
começar bem, assim.
Juliana: Ah! É (///) como começar um jogo.
Thiago (repetindo): Derrubar um site.
João Vítor: Então! Tutorial de jogo. Que é para ensinar a jogar. Como você (///) da
fase que você agarrou. [...] Evoluir o “Pokémon”. (Riso)

No seu interesse por jogos e outros conteúdos midiáticos, os adolescentes alimentam sua prá-
tica de acesso à rede. Nesse processo de acessarem a internet e seus mecanismos para atenderem
suas necessidades, encontram em outros usuários e tutoriais online, referencial para aprenderem
assuntos de seu interesse, como games, por exemplo. As diferentes comunidades de compar-
tilhamento, como as sugeridas na fala dos adolescentes, apresentam-se na cibercultura como
alternativas de conhecimentos diferentes que atraem sua curiosidade desde entretenimento à
cultura hacker presente na rede.

Ao tratar da cultura de convergência das mídias, Jenkins (2008) ressalta a formação de comu-
nidades de conhecimento em torno de interesses intelectuais mútuos. Nesses domínios, não há
especialistas tradicionais. Ancorado no conceito de inteligência coletiva, o autor aborda inúme-
ros estudos de caso em que a cultura de fãs alavanca na internet a participação dos consumidores
dos conteúdos de mídia. Jenkins (2008) revela o quanto as comunidades de fãs vêm desafiando a
grande mídia e instituições mais conservadoras. O autor explica que as crianças estão se conec-
tando na internet juntamente com adultos, em torno de interesses culturais em comum, e salienta
que, “ao tratarmos da pedagogia midiática, não podemos mais imaginá-la como um processo
em que os adultos ensinam e as crianças aprendem.” (Jenkins, 2008, p.209). Além disso, pontua
que os adultos deveriam estar atentos para essa pedagogia que deve ser interpretada como espaço
que vem se ampliando, no qual as crianças ensinam umas às outras.
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Empreendimentos pessoais dos adolescentes e compartilhamento na
rede

Rafael: Igual, eu já gastei dinheiro com jogo, mas eu já ganhei também! Eu já vendi
o boneco. [...] Rafael: Eu vendi por duzentos e cinquenta reais. [...] Porque assim,
eu gastei dinheiro para melhorar o boneco. Ai, depois que ele estava bastante forte,
aí o cara me ofereceu duzentos e cinquenta reais, e eu vendi para ele. [...]

Com a expansão da rede e a evolução dos dispositivos tecnológicos, os usos sociais da mídia
vêm crescendo, mas as possibilidades de uso não estariam restritas aos próprios mecanismos
de mídia. Essa é a posição de Shirky (2011), que aborda a cultura da participação partindo da
compreensão de que o volume de tempo livre que as pessoas dispõem se amplia e que, assim,
passam a ter a sua disponibilidade como bem social. Nesse entendimento, a ampliação do tempo
disponível da população instruída com a possibilidade de acesso à mídia interativa potencializa a
utilização social de conhecimentos em ações coletivas, ou seja, o uso do seu excedente cognitivo.

Na cultura participativa, o consumo não é passivo. Além disso, a possibilidade de acesso
e a permanência na mídia social na internet estão aumentadas, sendo fatores que potencializam
ações coordenadas e colaborativas. Para Shirky (2011, p. 18), “o próprio uso de uma tecnologia
social é muito pouco determinado pelo próprio instrumento; quando usamos uma rede, a maior
vantagem que temos é de acessar uns aos outros”.

Dedicar-se a uma atividade lúdica e ao mesmo tempo produtiva parece fazer parte de proces-
sos que trazem resultados que atendem expectativas individuais e coletivas sobre algum projeto
ao qual se dedicam na sua rede de contatos.

Thiago: Eu gosto de criar site. [...] Eu não tenho nada para fazer [...] Eu pego um
modelo de site e vou editando ele. Aí guardo no computador. Se eu quiser criar um
site depois, já tem ele ali para eu usar. Aí tem um monte lá no meu computador. Se
precisar... se alguém precisar, eu vou e dou o template para a pessoa.
***
Bernardo (dirigindo-se ao Miguel): Por que você não monta um jogo, “véio”? Por
que você não monta um jogo pra você com o “Lineage”?
Marlon (se referindo ao game): Sabe quanto ele é para ficar online na internet?
[...] Cinquenta reais que você paga na internet para o pessoal baixar.
Bernardo (dirigindo-se ao Marlon): Mas você ganha um centavo por pessoa que
joga.
Diogo: Isso é bom!
Marlon (dirigindo-se ao Bernardo): Pensa comigo... (Organizando o raciocínio pen-
sativo) Como é que é? Um jogo que quase um milhão de pessoas jogam. Um cen-
tavo... Por cada cabeça que entra. [...] Mil pessoas online por dia, ou por hora,...
tem... quando tem evento...
Bernardo (virando-se para o Daniel): Isso vai direto para sua conta no banco.

Os adolescentes revelam encontrar, na rede, um ambiente potencial para fomentarem seus
empreendimentos pessoais na medida em que utilizam as ferramentas para suas experiências e
para obterem algum tipo de satisfação. O que se percebe é a interação como parte importante
desse processo, na concretização do investimento em que a conexão promove algum tipo de
compartilhamento.
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A criação compartilhada de conteúdo pela chamada Geração Internet também é destacada
por Tapscott (2010, p. 54), quando afirma que “essa geração está transformando a internet de um
lugar no qual você encontra informações em um lugar no qual você compartilha informações,
colabora em projetos de interesse mútuo e cria novas maneiras para resolver alguns de nossos
problemas mais urgentes”.

O estudo de Palfrey e Gasser (2011) destaca os nativos digitais como criadores na internet
por estarem constantemente utilizando o computador. Em várias partes do mundo, os jovens
se envolvem em atividades online, relacionadas com conteúdos digitais e remixagens. Nessa
perspectiva, a criação online é um valor intrínseco da própria internet.

A vida social e o compartilhamento envolvendo os dispositivos digitais nas diferentes ex-
periências, que demonstram acumular ao se inserirem no meio de forma ativa, são destacadas
em algumas falas. Embora algumas incursões dos adolescentes aconteçam de forma aventureira
e descompromissada, demonstram saber aproveitar o tempo livre para realizar alguns projetos,
sobretudo fomentado pelas relações sociais que estabelecem no ambiente da cibercultura.

Os adolescentes e a sociabilidade online

Com o desenvolvimento do projeto de pesquisa junto aos grupos focais, evidenciou-se a
importância das interações sociais no seu cotidiano. Os jovens usuários entrevistados demons-
traram em suas falas a relevância dos laços sociais estabelecidos na rede, envolvendo várias
formas de incursão online. Sendo assim, esta se estabeleceu como uma significativa categoria
de análise. Para subsidiar este estudo sobre a interação social e as tecnologias digitais cabe um
aprofundamento teórico sobre o tema da sociabilidade online na cibercultura e as redes sociais
na internet.

Para Lemos (2008) a convergência entre as novas tecnologias de base microeletrônica e a
socialidade estabelecem as bases da cibercultura na contemporaneidade. Em sua perspectiva
teórica, o autor compreende que a tecnocultura, historicamente instituída com a modernidade e
suas ideologias, começa a ser confrontada por uma nova fase de desenvolvimento tecnológico
de controle simbólico do tempo e do espaço marcada pela ubiquidade, pela ênfase no presente e
na simulação.

Ao enfocar a cibersocialidade, Lemos (2008, p. 80-81) ressalta que “a cibercultura pela so-
ciedade que nela atua, parece, antes de isolar indivíduos terminais, colocar a tecnologia digital
contemporânea como um instrumento de novas formas de sociabilidade e de vínculos associ-
ativos e comunitários”. Emergem várias formas de sociabilidade do encontro das tecnologias
digitais com a sociedade contemporânea. Além da funcionalidade técnica e da eficácia econô-
mica, a vida social perfaz um outro movimento.

Adolescentes e interações imersivas: a sociabilidade nos jogos online
João Vítor: Igual terça-feira. Acordei 10h da manhã para mexer e fiquei até 1h da
manhã. Direto! [...] Eu fiquei o dia todo! [...] Eu jogo o jogo agora que eu tô com
um programa lá, que aí eu fico conversando com meus colegas pelo computador. [...]
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Eu fico falando e eles me ouvem, essas coisas. Aí a gente fica conversando lá e passa
o dia todo lá e passa o dia todo lá... (///).

Nos grupos pesquisados, destacam-se nas entrevistas a sua incursão em jogos interativos.
Os adolescentes manifestaram interesse por diferentes jogos detalhando algumas de suas carac-
terísticas. Percebe-se nas suas falas como os jogos funcionam como apropriação simbólica e
entretenimento imersivo compartilhado entre os jogadores. O atrativo dos aplicativos gráficos
e as possibilidades lúdicas pela atividade foram uma constante nas suas falas. Não deixaram,
assim, de comparar a experiência de se jogar sozinho com o bot oferecido pelo jogo com a
possibilidade de interagir com outros participantes.

Em relação à apropriação simbólica, Recuero (2010) esclarece que seria o domínio cultural
dos jogos por parte de seus jogadores, passando a ter outra dimensão de sentidos, decorrentes
das práticas sociais ali constituídas.

A apropriação simbólica é um elemento emergente. De acordo com Recuero (2010), ela cria
valores, entre eles o capital social, que circula na rede social e acontece na interação coletiva de
vários jogadores gerando práticas sociais e efeitos nesse ambiente.

Os registros de falas dos adolescentes revelam como as ferramentas das quais se apropriam
em rede tem sido, no seu cotidiano, um espaço significativo de interação online.

Rafael: Eu jogo o jogo mais jogado do mundo que chama “World of Warcraft”. [...]
Moderador: Por que você gosta desse jogo?
Rafael: Porque lá já fiz um monte de amigo.
***
André: Tipo, O “Lineage”... O “Lineage” que eu jogava. Tipo assim, a lan house
que a gente tinha, tinham uns oito ou nove computadores e todo mundo jogando. Aí a
gente tipo, tem um negócio chamado teleporte. Você fica teleportando para as outras
cidades do jogo. Aí tem cidades onde se tem muita briga que você briga um com o
outro, e tal. Aí que juntava todo mundo da lan house. Todo mundo fazia tipo um clã,
fazia um clã. Todo mundo entrava nele para fazer um grupo e a gente ia para estes
lugares para ir contra os outros cara que... do jogo que aparecia lá.

Além das possibilidades de interação com outros usuários existe o fascínio exercido pelos
games. As possibilidades oferecidas pelo computador na criação de um ambiente narrativo
favorecem a imersão num lugar simulado.

Na estruturação da participação, máscaras irão contribuir para o poder imersivo no ciberes-
paço. Murray (2003) destaca a interação por meio dos avatares na internet e a importância dessa
representação para os usuários nos ambientes virtuais. Ainda que grosseiramente representados
ou com personificação limitada “eles ainda são capazes de proporcionar identidades alternativas
que podem ser utilizadas com vigor.” (Murray, 2003, p. 114).

Nas falas dos adolescentes, a referência de outros participantes nas suas incursões para com-
partilhamento dos jogos se fez presente. Para eles, ao contar com outros jogadores, as suas
incursões nos aplicativos ganham sentido e os mantêm mais envolvidos nos jogos. “A presença
de outros participantes cria desafios especiais à imersão” (Murray, 2003, p. 115).

Jogar online para os adolescentes tem demonstrado ir além da experiência de lidar com a
estrutura do jogo. Envolvidos com a fantasia e a narrativa no engajamento imersivo dos ga-
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mes compartilhados, os entrevistados revelam a construção de sentidos coletiva na apropriação
simbólica que ocorre durante a atividade.

A atividade de jogar por meio de uma interação mais reativa é parte do prazer imersivo.
Entretanto, no prazer de se associar com outros jogadores, os adolescentes revelam a necessidade
de interação mais plena. Assim, vivem a experiência ao estarem nos ambientes digitais narrativos
dos jogos, e ao mesmo tempo, compartilhando as aventuras e emoções vividas junto a outros
jogadores.

Adolescentes e perfis fake na rede: sociabilidade online no jogo de
identidades

Rafael (falando animado): Eu fiz um fake para conseguir as coisas do jogo, sabe?...
Fingi que era... Fingi que era menina... Aí, todo mundo me dava as coisas, entendeu?

Nas entrevistas com os grupos focais, os adolescentes revelaram a utilização de perfis falsos
nas suas interações na rede. O fake, de acordo com depoimentos dos participantes da pesquisa,
é muito difundido na internet. Meninos e meninas demonstraram conhecer a prática, apontando
diferentes situações em que a criação de um ou mais perfis na rede pelo mesmo utilizador pos-
sibilita diferentes formas de interação.

Recuero (2009) se refere às ferramentas sociais interativas que são apropriadas pelos atores
como formas de expressão do self. Segundo a autora, é através da percepção desse espaço pelos
demais atores que as redes sociais irão emergir. Pelo fato de a interação só ocorrer pela vincula-
ção de um perfil ao ator que cria senha e login, os usuários assim passam a ser identificados.

Lemos (2008) também atenta para as várias formas de representação que o jogo de identi-
dades assume na cibercultura e toda a ambiguidade nas formas de socialização. Novos perfis
constituem parte das suas incursões sociais alimentadas em listas de discussão, postagem de
fotos e outras formas de estabelecerem suas representações.

Nas entrevistas nos grupos focais, os adolescentes relataram diversas experiências relaci-
onadas à elaboração de perfis fake. Em suas explanações, traçam explicações diferenciando
intenções e destacam as finalidades do uso desse recurso, incluindo suas experiências.

Thalita: Ela vai casar dia 26! (Risos dos colegas)... Dia 26, ela casa!
Moderador: E por quê...
Renata (rindo e entreolhando os colegas): Ela vai ter filho também!
Moderador: Desde quando você “cultiva” o, o... a sua fake?
Thalita: Como assim? Desde quando tenho ela?
Moderador: É.
Thalita (pensativa): Ah, já tem uns dois, três anos.
***
Bruna: Tem gente que não conhece. É meio um segredo com a gente e, sei lá! A
gente monta o que a gente quiser! [...]

Nos grupos focais, os adolescentes relatam a sua experiência com o fake, demonstrando
como o uso dos perfis falsos são tacitamente difundidos na internet, inclusive com a existência de
uma rede de relações afetivas que se formam em torno dessa prática. A experiência de simulação
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de uma vida projetada demonstra ser comum entre meninas. Já os meninos associaram os games
a essa forma de incursão na internet.

Pelas falas relacionadas dos adolescentes, na cibercultura, formas de agregação nas comuni-
dades virtuais dos perfis falsos são fragmentadas, em representações intensas e efêmeras. Essas
agregações formam ambientes povoados de máscaras, que são exploradas na rede por aqueles
que compartilham os perfis fake, num jogo simbólico, vivenciando de forma compartilhada,
criando virtualmente projeções de experiências.

Recuero (2009) ressalta que as expressões mais complexas dos atores foram permitidas pelo
surgimento de ferramentas para trocas sociais, possibilitando a apropriação de várias estraté-
gias para construção das identidades. “São construções plurais de um sujeito, representando
múltiplas facetas de sua identidade.” (Recuero, 2009, p. 30).

Para Lemos (2008), nas redes de convivialidade na cultura contemporânea, os indivíduos
não estão mais presos a uma única identidade. “As diversas comunidades virtuais emergentes do
ciberespaço proporcionam emoções coletivas, identificadoras, não com o indivíduo preso a uma
identidade fechada, mas com personas de diversas máscaras.” (Lemos, 2008, p. 175).

Os adolescentes dos grupos focais demonstram conhecer estratégias, lidando com meios e
recursos dos dispositivos para atingirem seus objetivos nas suas incursões na rede, ao fazerem
uso da falsa identidade. Dessa forma, utilizam o fake tanto por interesse empreendedor, por
diversão, ou por valorizarem essa forma de se relacionar, criando, assim, laços fortes na rede.

Considerações Finais

Os adolescentes pesquisados demonstram habituar-se muito rapidamente com as ferramen-
tas digitais do seu cotidiano por meio dos instrumentos e signos da cibercultura, mobilizando
linguagem e pensamento nas suas interações.

De acordo com a fala dos meninos e meninas entrevistados, a escola ainda tem considerado
os conteúdos de mídia e as diferentes modalidades exploradas pelos adolescentes na rede como
atividades pouco relevantes para o currículo, contrariando expectativas desses jovens.

Ao compararem a presença do computador e da internet na escola com sua vivência pessoal,
percebe-se nos depoimentos destes adolescentes em formação uma relação dicotômica entre
navegar livremente nas suas interações pessoais como diversão e realizar uma tarefa escolar
como obrigação.

Ao explorarem as possibilidades da navegação desconectados das obrigações associadas à
vida escolar, as novas gerações parecem estar abrindo um campo de descobertas que entendem
como lazer ou passatempo.

Por fim, podemos dizer que as novas gerações estão experimentando formas diferenciadas
de atuarem na rede. As trocas sociais inerentes à cibercultura lhes oferecem condições de rela-
cionarem conhecimentos, compartilharem, criarem e empreenderem.
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Resumo

A seguinte investigação de mestrado tem como objetivo estudar e discutir os discursos
dos jovens sobre o mundo do trabalho a partir do campo da comunicação, ou seja,
entendendo o trabalho como categoria fundamental para se pensar a comunicação
e as relações humanas. Deste modo, estamos investigando as relações que os jovens
estabelecem com as atividades de trabalho e de comunicação em seu cotidiano, sendo
essas duas atividades as bases fundantes do ser social. Para compreender o trabalho
em seu sentido amplo, como atividade de autocriação do humano, tomamos como
base as reflexões propostas por Marx e Engels em “A Ideologia Alemã” (2007) e
a ergologia com Yves Schwartz e Louis Durrive em “Trabalho e Ergologia” (2007).
No seguinte artigo, faremos um recorte teórico da pesquisa, analisando a relação entre
trabalho e linguagem a partir de Alexis Leontiev (2004), Adam Schaff (1967), Tania
Quintaneiro, Maria Ligia Barbosa, Márcia Gardênia de Oliveira (2002) e Ricardo
Antunes (2009).
Palavras-chave: linguagem; trabalho; ontologia; materialismo histórico dialético.

Introdução

A maneira como concebemos a linguagem e sua relação com as práticas sociais da vida hu-
mana orienta decisivamente os posicionamentos éticos e metodológicos diante da pesquisa cien-
tífica. O materialismo histórico dialético possui contribuições significativas para essa discussão,
evidenciando o aspecto histórico e social que envolve a linguagem como atividade humana. O
grande desafio é retirar os estudos da linguagem do campo abstrato das ideias e devolvê-lo a
vida humana em seu fazer cotidiano e histórico. Para tanto, no seguinte artigo, trabalharei a
partir de quatro pilares principais: a relação entre linguagem e trabalho como atividade fundante
do ser social, a esfera cotidiana e material do estudo da linguagem, a relação entre linguagem e
consciência e, por fim, a linguagem como face reveladora dos conflitos e contradições sociais.

Com este debate, pretendo demonstrar as implicações metodológicas destes quatro pilares
dentro da pesquisa científica, onde teoria, metodologia e empiria formam um todo em movi-
mento. Para tanto, parto de minhas experiências de campo durante minha pesquisa de mestrado
com jovens em uma escola pública da cidade de São Paulo.

IX Congresso Sopcom. pp. 415-423. Coimbra, novembro de 2015

alexandresuenaga@hotmail.com
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No princípio era a ação

Para entender a definição de linguagem na perspectiva do materialismo histórico dialético
e suas implicações metodológicas é necessário partir do conceito de trabalho como atividade
humana. Isso quer dizer que o trabalho não está circunscrito apenas à atividade remunerada
que convencionamos chamar de profissão. O trabalho extrapola essas barreiras, pois remete aos
primórdios da humanidade em sua relação com o mundo e com os corpos que nele habitam. A
necessidade de agir, de criar relações, de produzir sentido, de empunhar ferramentas, de transfor-
mar o mundo e o próprio corpo surge do instinto mais básico de sobrevivência. “[...] os homens
têm de estar em condições de viver para poder ‘fazer história’. Mas, para viver, precisa-se, antes
de tudo, de comida, bebida, moradia, vestimenta e algumas coisas mais” (Marx; Engels, 2007,
p.32). Dessa forma, o trabalho está relacionado com o metabolismo entre o ser humano e a na-
tureza. Ele é a capacidade humana de produzir a vida. Sendo assim, o estudo de Marx e Engels
a respeito dos modos de produção não é uma investigação que se relaciona apenas ao período
histórico do desenvolvimento industrial capitalista, mas é também uma reflexão filosófica sobre
a vida humana.

O trabalho é um artesão de mundos. Sobreviver não basta, é preciso ir além, criar mundos
humanos. “É por meio da ação produtiva que o homem humaniza a natureza e também a si
mesmo” (Quintaneiro; Barbosa; Oliveira, 2002, p. 31.). Neste movimento de satisfação das
necessidades primordiais, o ser humano criou consciência de si, do outro e do mundo. Neste
aspecto podemos notar uma inversão importante: não é a consciência que preexiste a ação, mas
é a ação que abre espaço para criação da consciência. No princípio era a Ação! O ser humano,
dentro de seus limites, foi o ser que pôde pensar sua atividade no mundo e, por meio dela,
escolher qual a melhor maneira de viver, que mundos deseja habitar. O trabalho está associado
a nossa capacidade de transformar a natureza e é também a maneira pela qual o ser humano
constrói sua história e transforma também as relações sociais. De início, se trabalho é uma
atividade essencialmente humana e não pode ser separada da construção das relações sociais,
também podemos dizer que não é possível dissociar trabalho de linguagem.

O trabalho é um artesão de corpos. “[...] o aparecimento e o desenvolvimento do trabalho,
modificaram a aparência física do homem bem como a sua organização anatômica e fisiológica”
(Leontiev, 2004, p.79.). O trabalho não pode ser concebido como uma atividade abstrata que
paira no mundo das ideias, ele é relação do corpo com a matéria e, embora tenhamos criado um
número infindável de ferramentas, elas não são nada mais do que um prolongamento de nossa
própria matéria viva. Sem corpo seria impossível realizar tais feitos. “O órgão principal da
atividade do trabalho do homem, a sua mão, só pode atingir a sua perfeição graças ao próprio
trabalho” (Leontiev, 2004, p.76.). O ser humano “[...] põe em movimento as forças naturais
pertencentes a sua corporeidade [...]. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio
desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza” (Marx, 2013, p.255).
Assim sendo, o corpo é, sem dúvida, o aspecto primeiro do materialismo e não pode ser encarado
como um mero suporte ou ferramenta, ele é o próprio trabalho em processo. O trabalho é uma
atividade de autocriação para o ser humano e “[...] só à luz desta concepção nós nos tornamos
‘ferreiros de nós mesmos, da nossa visão, do nosso destino’, só à luz desta concepção dizemos
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que o ‘homem é um processo, mais precisamente o processo de suas ações’” (Schaff, 1967,
p.78.).

O trabalho é um artesão de relações. Para sobreviver foi preciso não só trabalhar, mas
se unir com outros corpos semelhantes. O trabalho é uma atividade originariamente social.
“No trabalho os homens entram forçosamente em relação, em comunicação uns com os outros”
(Leontiev, 2004, p.92). Não podemos, portanto, separar trabalho de linguagem, ambos fazem
parte do mesmo processo de humanização do homem e do mundo que o circunda. O trabalho se
apresenta como manifestação da própria vida humana em circulação entre os homens.

[...] o trabalho propriamente, e a sua comunicação formam um processo único [...].
Isto significa que as ações do homem têm nestas condições uma dupla função: uma
função imediatamente produtiva e uma função de ação sobre os outros homens, uma
função de comunicação. (Leontiev, 2004, p.92).

Materialidade e cotidiano

Quando falamos no aspecto relacional do trabalho, de criação conjunta de sentido e seus
embates, impossível deixar a linguagem de lado. Neste sentido, a linguagem surge a partir da
produção e das condições materiais da sociedade, ela está diretamente relacionada com as ma-
neiras que produzimos a vida. Por isso, não pode ser encarada como um sistema ideal descolado
da práxis social. Se lançarmos um olhar para a linguagem “não encontraremos nenhum indício
de um sistema de normas imutáveis. Pelo contrário, depararemos com a evolução ininterrupta
das normas da língua [...]” (Bakhtin/Volochínov, 2010, p.93).

É preciso entender a linguagem, portanto, em seu aspecto histórico e material. Livrá-la
dos idealismos e das abstrações, para então encontrá-la em seu movimento vivo nas redes de
relações e no cotidiano. “Aqui já se mostra que essa sociedade civil é o verdadeiro foco e
cenário de toda a história, e quão absurda é a concepção histórica anterior que descuidava das
relações reais, limitando-se às pomposas ações dos príncipes e dos Estados” (Marx; Engels,
2007, p.39). Em verdade, Marx era materialista não apenas para pensar os modos de produção,
mas também ao pensar o homem. Ele fala do ser humano concreto e não de um homem abstrato
e mítico. “Pontos de partida são, para Marx – desde os primórdios de seu pensamento teórico –
os indivíduos humanos vivos” (Schaff, 1967, p.55).

O que notamos, em muitas ocasiões, no entanto, é que o estudo da linguagem fica limitado
ao desenvolvimento teórico, sem dar voz às pessoas, protagonistas deste processo, em suas redes
de relações e por que não também de conflitos?

Todo o resto – as práticas que constituem o viver cotidiano, juntamente com aquelas
que dão cabo da subsistência e dão sentido à vida – foi considerado mais como obs-
táculo à tomada de consciência do que como ação politicamente consequente [...]. A
cotidianidade, que não está inscrita imediata e diretamente na estrutura produtiva, é
despolitizada e assim considerada irrelevante, insignificante. (Martín-Barbero, 2009,
p. 291).

Diferente do que se concebe comumente, o pensamento de Marx e Engels não se limita a
análise e crítica das macroestruturas da sociedade. Principalmente em sua obra “A Ideologia



i
i

i
i

i
i

i
i

418 Alexandre Akio Casoto Suenaga

Alemã” (2007), eles alertam os perigos dos idealismos, e quão reducionista é o pensamento que
não leva em consideração a existência de seres humanos reais e vivos.

A história se torna, assim, uma mera história de ideias ilusórias, uma história de espí-
ritos e fantasmas, enquanto a história real, empírica, que constitui o fundamento dessa
história de fantasmas, só é explorada a fim de produzir os corpos para esses fantas-
mas; dela são tomados de empréstimo os nomes necessários para vestir os fantasmas
com a aparência da realidade. (Marx; Engels, 2007, p.134)

Este aspecto social ontológico do trabalho e da constituição da linguagem evidencia a rele-
vância de se estudar tais atividades humanas a partir do escopo do campo da Comunicação. Só
no meio social e a partir dos seres humanos vivos é possível conceber o estudo da linguagem.
“Assim como, para observar o processo de combustão, convém colocar o corpo no meio atmos-
férico, da mesma forma, para observar o fenômeno da linguagem é preciso situar os sujeitos [...]
no meio social” (Bakhtin/Volochínov, 2010, p.72).

Linguagem e consciência

Outra relação importante a ser evidenciada é a que se estabelece entre linguagem e consciên-
cia. Entender a linguagem em sua materialidade, em seu fazer cotidiano, no seu movimento den-
tro das relações reais e reconhecer seu aspecto ontológico na formação do ser humano atravessa
a concepção de que é neste processo contínuo que surge o que podemos chamar de consciência.
Neste sentido, não existe uma consciência que preexiste a linguagem, algo originário do interior
do sujeito que busca vias de expressão para o exterior.

Outro extremo seria pensar que o meio externo molda e determina completamente a consci-
ência interior e individual. Para quebrar essa dicotomia é preciso entender que a chave não está
no extremo dos polos, mas no que construímos a partir da relação, é preciso olhar para o que
está entre, para esta constante e infindável negociação entre o corpo, o mundo e os outros corpos
que o habitam. “[...] é preciso eliminar de saída o princípio de uma distinção qualitativa entre o
conteúdo interior e a expressão exterior [...]” (Bakhtin/Volochínov, 2010, p.116). É no fazer da
língua, nas relações, que a consciência toma forma e constantemente se transforma. Sendo as-
sim, “Não é a consciência que determina a vida, mas vida que determina a consciência” (Marx;
Engels, 2007, p.94).

Sendo assim, a definição de linguagem a partir do materialismo histórico dialético está di-
retamente relacionada com a forma com que os seres humanos produzem a vida e os modos de
existir. “A produção da linguagem como da consciência e do pensamento, está diretamente mis-
turada na origem, à atividade produtiva, à comunicação material dos homens” (Leontiev, 2004,
p.93).

A linguagem é tão antiga quanto a consciência – a linguagem é a consciência real,
prática, [...]; e a linguagem nasce, tal como a consciência, do carecimento, da neces-
sidade de intercâmbio com outros homens. Desde o início, portanto, a consciência já
é um produto social e continuará sendo enquanto existirem homens. (Marx; Engels,
2007, p. 34-35).
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Criar vínculos, expor-se à relação, exercitar o encontro, portanto, é abrir espaço para o flo-
rescimento e transformação da consciência como agente coletivo, como um saber ético e estético
que nasce no entre. “Tal como a consciência, a linguagem é o produto da coletividade, o produto
da atividade humana [...]” (Leontiev, 2004, p.92).

A linguagem como combate

Há outros aspectos a serem destacados na maneira como concebemos a linguagem. O pri-
meiro deles é o caráter combativo que envolve a atividade humana como ação no mundo e a
linguagem como face primeira do movimento dado por esses conflitos e contradições. Marx e
Engels nunca negaram o combate, ou como preferiam chamar “luta de classes”. Na realidade,
suas obras são atravessadas por investidas, por marchas, organização das companhias, mobili-
zação da linha de frente, estudo do terreno, negociações com os aliados, fabricação das armas.
Talvez aí também esteja sua maior fragilidade, acreditar que o combate teria uma resolução: a
conscientização do proletariado, a revolução, o salto da racionalidade humana. Desde que o ser
humano existe, antes mesmo de ter essa consciência, o combate é infindável e está por toda parte.
A satisfação das necessidades mais primordiais – da qual se estabelece a relação do homem com
a natureza e com os outros homens – já é trabalho, o combate por excelência; e no seio deste
processo, “mais profundamente, o próprio combatente é o combate, entre suas próprias partes,
entre as forças que subjugam ou são subjugadas, entre as potências que exprimem essas relações
de força” (Deleuze, 2011, p.169).

O combate está nas relações, nesta negociação e tensão infindáveis de forças que atravessam
a vida. A linguagem, portanto, está longe de ser entendimento mútuo, racionalidade compar-
tilhada, concordância ou harmonia entre as partes que se relacionam. Ela revela conflitos e
contradições que são o próprio movimento da história, do corpo em ação e da vida em trans-
formação. Neste sentido a noção de discurso nos auxilia a compreender essa face combativa da
vida humana, pois entende um enunciado ou um texto em sua rede de relações e tensões, en-
xerga na linguagem humana um meio de materializar os conflitos e contradições que permeiam
suas relações com o mundo, consigo mesmo e com o outro. “A sociedade funciona no bojo de
um número infindável de discursos que se cruzam, se esbarram, se anulam, se complementam”
(Baccega, 2003, p. 21) e é neste emaranhado que nos encontramos como sujeitos, este entre-
cruzamento de forças forja o corpo e a subjetividade. “Logo, a subjetividade nada mais é que o
resultado da polifonia, das muitas vozes sociais que cada indivíduo ‘recebe’ e tem a condição de
‘reproduzir’ (paciente) e/ou de reelaborar (agente)” (Baccega, 2003, p. 22).

Assim que a “[...] subjetividade se funda no exercício da língua” (Brandão, 2012, p.28), en-
tendendo a língua não como um sistema abstrato de regras gramaticais imutáveis, circunscritas
no âmbito individual, mas como ação humana que se renova na prática social, ou seja, a língua
como movimento da história; longe de ser um mero instrumento de transmissão de informa-
ção, ela é “[...] um todo dinâmico que abarca o movimento da sociedade: por isso, é lugar de
conflitos. Esses conflitos se ‘concretizam’ nos discursos” (Baccega, 2003, p. 48).

Os discursos não podem existir nem serem analisados fora da história, das relações que
estabelecem com outros discursos, de seus contextos de uso, dos combates que os circunscrevem.
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Dizer que estas relações forjam o corpo e a subjetividade é o mesmo que dizer que também
o ser humano não pode existir descolado das relações que estabelece. Daí a importância da
comunicação no estudo do trabalho.

Assim como a língua deve ser estudada em sua materialidade, em seu fazer constante, tam-
bém o sujeito que forma os discursos e é constituído por eles não pode ser encarado como o
“sujeito abstrato da gramática, mas um sujeito situado no contexto sócio-histórico de uma co-
munidade, num tempo e espaços concretos. É um sujeito interpelado pela ideologia, sua fala
reflete os valores, as crenças de um grupo social” (Brandão, 2012, p.26). A partir da multiplici-
dade de vozes que compõe esta legião que é o sujeito podemos compreender melhor os valores
que imperam na sociedade, os discursos que hegemonizam os combates, as forças que atraves-
sam a vida. “[...] em todo signo ideológico confrontam-se índices de valor contraditórios. O
signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes [...]. Na verdade, é este entrecru-
zamento dos índices de valor que torna o signo vivo e móvel [...]” (Bakhtin/Volochínov, 2010,
p.47). Ou seja, a vida acontece por meio do combate. No entanto, isso não significa uma ode
à violência e uma naturalização dos conflitos. Pelo contrário, isso significa reconhecer também
que o combate não é de todo justo, que existem forças desiguais que atravessam o mundo social
e que esta desigualdade também se manifesta nos discursos.

Pensar o combate é encontrar meios de estar à altura dele. O que os discursos hegemônicos
buscam é sempre mascarar esse combate como estratégia de manutenção do poder. “A classe
dominante tende a conferir ao signo ideológico um caráter intangível e acima das diferenças de
classe, a fim de abafar ou de ocultar a luta dos índices sociais de valor que aí se trava, a fim
de tornar o signo monovalente” (Bakhtin/Volochínov, 2010, p.48). Esta monovalência funciona
como um gesso que impede qualquer movimento. Por isso é preciso enxergar na linguagem a
dialética da contradição e do conflito. Só a circularidade dos discursos pode revelar os conflitos,
pode dar as armas para que os sujeitos tomem as palavras e os valores para si e criem suas
medidas, seus modos de existir e de resistir.

Assim podemos enxergar um aspecto mais profundo do combate: “o discurso não é simples-
mente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se
luta” (Focault, 2014, p.10). Existe um controle, uma regulação sobre os discursos exercida pelo
poder, uma “luta permanente para a instituição dos sentidos” (Baccega, 2012, p.120). Não se
pode falar de tudo, a qualquer momento, com qualquer pessoa. Há um desnivelamento entre os
discursos. Títulos, premiações, meritocracia que atribuem mais ou menos credibilidade a deter-
minado discurso. “Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a
apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que ele trazem consigo” (Focault, 2014,
p. 41).

Assim vemos que o combate se dá nos e pelos discursos e as possibilidades de resistência e
transformação residem na capacidade de quebrar os limites impostos pela distribuição desigual
desses mesmos discursos. Por isso, exercer a “[...] capacidade de produzir novas ações, novas
significações” (Baccega, 2003, p. 6) está diretamente relacionado com a capacidade de criar
“[...] novas palavras (e não apenas repetir as consagradas)” (Baccega, 2003, p.6).
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Implicações metodológicas

Após ressaltar a importância de se abordar a linguagem a partir de sua materialidade, em
seu fazer vivo e real, seria incoerente finalizar este artigo apenas com discussões conceituais
e teóricas. Por isso, neste tópico pretendo apontar algumas implicações metodológicas que
atravessaram minha pesquisa de campo no projeto de mestrado.

Em minha atual investigação estou estudando os discursos dos jovens sobre o mundo do
trabalho. Em outras palavras, busco entender as relações que os jovens estão criando com o
trabalho, pensando esta atividade em seu sentido amplo. Para tanto, em meu recorte metodoló-
gico, realizei intervenções com alunos do terceiro ano do ensino médio em uma escola pública
da cidade de São Paulo, a Escola Estadual Maria José (EEMJ). Durante a pesquisa de campo
foi possível observar que os estudos teóricos a respeito do trabalho e da linguagem atuaram de
forma decisiva nas intervenções, a começar pela própria realização da pesquisa de campo e a
maneira que ela se desenrolou.

Falamos sobre a relevância da categoria da cotidianidade no estudo da linguagem. Quando
pensamos em linguagem, não podemos nos limitar ao sujeito abstrato da gramática, mas é pre-
ciso lidar com o ser humano real, vivo e histórico. Esta concepção endossou a realização da
pesquisa de campo e, além disso, me fez buscar os jovens em um de seus espaços de vivência
cotidiana, a escola.

O cotidiano não encerra uma pontualidade no tempo, mas se dá a partir da rotina e da cons-
trução de laços afetivos com extensão e densidade. Seria impossível captar a vivência cotidiana
no espaço escolar realizando apenas um encontro com os jovens. O entendimento da linguagem
dentro de seu fazer constante e relacional me mostrou a importância de criar um vínculo mais
duradouro com os alunos da EEMJ. Desde o segundo semestre de 2014 fiz visitas constantes à
escola, para planejar as intervenções junto à coordenação e direção, ao mesmo tempo em que
ganhava familiaridade com o espaço. Desde o início do ano letivo em 2015 venho realizando
intervenções com uma turma do terceiro ano do ensino médio no período da manhã e outra no
período noturno com periodicidade semanal, durante o turno regular de aulas. Acredito que
este formato de pesquisa de campo, que não se limitou a poucos encontros e uma vivência pon-
tual, me fez criar um vínculo mais profundo com os alunos e, dessa forma, de fato estudar a
linguagem em seu fazer cotidiano e material.

Outro ponto que levantamos na discussão teórica foi a relação entre linguagem e consciência.
O materialismo histórico dialético contraria a concepção de que a linguagem é apenas um ins-
trumento para expressar uma consciência anterior. Pelo contrário, a consciência não encontraria
vias de se formar sem a prática social da linguagem. É na relação que os discursos são tecidos,
somente neste emaranhado e neste embate que pode surgir o que chamamos de consciência.

Sendo assim, dentro de minha investigação, eu não estava na escola para “coletar” discursos
que revelavam a ideia que os jovens já possuíam sobre o mundo do trabalho. Na realidade,
a própria pesquisa serviu como espaço de elaboração, ou seja, um espaço em que os jovens
poderiam falar, discutir, entrar em contradições e conflitos, colocar dúvidas, anseios e desejos e,
assim, durante esse processo, colocar em movimento e transformar sua consciência a respeito do
trabalho. “É a partir de um ato de fala que o indivíduo estabelece concretamente a redescoberta
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de um conteúdo, a invenção” (Baccega, 2003, p.39). Não há, portanto, um objeto de pesquisa
já constituído que só precisa ser desvelado. O objeto de estudo se constitui e se movimenta
dentro dos próprios caminhos, nuances e desvios da pesquisa. As intervenções dentro do espaço
escolar buscavam, dessa forma, fazer circular os discursos, em sua multiplicidade de vozes,
evidenciando também os conflitos e contradições.

Este último aspecto nos remete a próxima implicação metodológica. Quando concebemos a
linguagem como combate, não é uma resposta una, harmônica e homogênea que o pesquisador
procura. O plural no título de meu trabalho tem um papel fundamental: “Os discursos dos jovens
sobre o mundo do trabalho: pesquisa de recepção na rede pública de ensino”; pois evidencia
que não há apenas um discurso e que também não é possível reduzir os sujeitos da pesquisa a
uma categoria una como a categoria de juventude. Assim, falamos em “discursos” dentro de
uma ideia de polifonia e em “jovens” a partir da noção de multiplicidade. Neste emaranhado
de múltiplas vozes, o que se busca evidenciar são as linhas de tensões, os combates que se
estabelecem e as contradições inerentes ao processo de linguagem do ser humano.

Considerações finais

Durante o caminho ainda em curso de minha pesquisa notei atravessamentos dos estudos
conceituais e teóricos em meu fazer metodológico e prático. Na realidade, teoria, metodologia
e empiria formam um todo dinâmico e orgânico, uma circularidade em que as partes se relacio-
nam, não podendo estar um separado do outro. Qualquer compartimentação ou segmentação é
mera ilusão. A pesquisa se torna, dessa forma, um movimento de “procura que liga pensamento
e existência em uma experiência fundamental, sendo essa procura a de uma andança, ou seja, um
método, e sendo esse método a conduta, o modo de comportar-se e de avançar de uma pessoa
que se interroga” (Blanchot, 2010, p. 30).

Esses atravessamentos foram decisivos na discussão a respeito da linguagem e sua relação
com as práticas sociais do trabalho, da comunicação e da educação. Não é possível dissociar
linguagem de trabalho e ambos da maneira como os seres humanos produzem a vida e os modos
de existir. Dessa forma, a linguagem se manifesta no que chamei de o corpo em ação e a vida
em transformação.
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Resumo

Os jogos têm vindo a ser utilizados na Educação e as suas potencialidades de apren-
dizagem têm sido amplamente debatidas. Os jogos podem ser integrados no ensino
de várias formas, podendo tratar-se de jogos comerciais, de jogos desenvolvidos com
objetivos específicos de aprendizagem, ou ainda de jogos com abordagens que con-
duzam os estudantes à criação dos seus próprios jogos. Esta última aproximação
tem sido tradicionalmente praticada no ensino de programação e de desenvolvimento
de capacidades de resolução de problemas. Para além destas abordagens, o projeto
de investigação em curso GAMILearning 1 (UTAP-ICDT / IVC-ESCT / 0020/2014)
lida com os jogos digitais como ferramentas reflexivas, que as crianças podem usar
para estabelecer e desenvolver a sua própria compreensão crítica dos média. Em pri-
meiro lugar, a literacia crítica dos média requer o desenvolvimento do conhecimento
reflexivo: a criança precisa de conhecer um tópico muito bem para ser capaz de pro-
duzir um jogo relacionado com esse mesmo tópico. Em segundo lugar, no processo
de criação do jogo, é necessário que as crianças se envolvam na colaboração e na
aprendizagem entre pares, suportando a literacia crítica e a aprendizagem em todo o
currículo (Salen e Zimmerman, 2004; Torres, 2009). Em terceiro lugar, o desenho dos
jogos e a criação de conteúdo oferecem às crianças oportunidades para integrar e re-
fletir sobre a sua experiência diária com os média. O projeto GAMILearning procura
ainda criar vínculos recíprocos entre a análise crítica de design de jogo e de conteúdo
com as competências técnicas e o conhecimento necessário para a produção de jogos.
Neste artigo apresenta-se uma revisão de estudos empíricos, publicados entre 2010
e 2015, sobre videojogos em contexto de aprendizagem. Osresultados preliminares
apresentados neste texto fornecem indicações importantespara o desenvolvimento de
estudos futuros, nomeadamente, na área do desenho de investigação e de conceção

1. Projeto financiado pela FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia.

IX Congresso Sopcom. pp. 424-446. Coimbra, novembro de 2015
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de sistemas gamificados. Na nossa análise, a relação entre modelos de jogo, a su-
aprodução participativa e o seu impacto específico em ambientes de aprendizagem
não é clara. A seleção dos estudos na área dos jogos e aprendizagem que apoiaram a
análise empírica apresentada neste texto foi realizada através da pesquisa nas seguin-
tes em bases de dados bibliográficas:SAGE Publications, ACM publications, iEEE,
Google Escolar e Science Direct databases. Esta seleção revelou que a maioria dos
estudos empíricos foram realizados nos Estados Unidos, Europa, Canadá e China. As
questões centrais desta pesquisa estão essencialmente ligadas ao objetivo de alcançar
as melhores práticas na concepção de experiências de aprendizagem significativas.
Palavras-chave: jogos digitais; aprendizagem; gamificação; literacia mediática.

1. Revisão de literatura

1.1. Literacia mediática e os jogos como ferramentas reflexivas

A forma como comunicamos e partilhamos significados num mundo mediatizado exige um
conjunto de literacias, referidas como literacia mediática, literacia da informação, literacia da
linguagem escrita e oral, literacia visual, literacia multimodal, literacia para as TIC, e digital
(Drotner e Erstad, 2014; Gutiérrez & Tyner 2012). Independentemente das definições e aborda-
gens, estas múltiplas literacias abrem caminho a discussões críticas na área da educação.

Existe um consenso generalizado de que a promoção e o aumento da literacia mediática,
para as crianças e adultos, é cada vez mais importante, num contexto de convergência dos me-
dia digitais e ecologia de media altamente complexa (Livingstone, Bulguer, e Zaborowski de
2013; Hobbs, 2008). Apesar da familiaridade dos alunos com a internet e outras tecnologias,
os jovens podem ou não ter as competências necessárias para aceder, analisar e avaliar as in-
formações ou os meios disponíveis online (Hobbs, 2008; Livingstone & al, 2011.). Frau-Meigs
(2014) afirma que as competências em literacia mediática e em informação incluem habilidades
operacionais (incluindo codificação e computação), habilidades editoriais (incluindo a escrita-
leitura-produção multimédia) e capacidades de organização (incluindo a navegação, classifica-
ção, filtragem, avaliação), consideradas competências centrais na educação para os media na era
digital.

Para além da sua importância como uma habilidade individual, a literacia mediática abre o
diálogo social e cultural que enfatiza a sua pluralidade. As pessoas não criam significados in-
dividualmente, mas como membros de comunidades interpretativas de significados partilhados
(Radway, 1998;. Livingstone et al, 2013b), onde determinadas práticas de literacia estão pre-
sentes e são mutuamente construídas. Este é o modelo preferido no norte da Europa, onde os
programas de educação para os media envolvem projetos colaborativos que ocorrem em ambi-
entes de aprendizagem formais e informais, em que “o papel da escola é principalmente criar
as condições que empoderam os participantes a aprender e a aplicar os seus conhecimentos a
diversas situções"(Livingstone et al., 2013b, p. 215-216).

Durante as últimas três décadas, o desenvolvimento na área dos estudos dos media e da
educação têm encontrado controvérsia. No entanto, apontam um terreno comum de interesses
partilhados em torno de pessoas, práticas e processos no uso dos media digitais em diferentes
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contextos e para diferentes fins (Drotner e Erstad, 2014). Uma das principais controvérsias no
estudo dos media e da educação pode ser identificada no discurso sobre o impacto dos media
digitais no que toca aos riscos e potencialidades, mais especificamente, no diálogo relacionado
com os riscos e pânicos morais versus visões determinísticas da tecnologia que a perspetivam
como o catalisador da mudança social (Drotner 1999; Drotner & Livingstone 2008; Drotner &
Erstad, 2014; Kress, 2003). Os jogos, em especial os videojogos, têm sido associados a essas
controvérsias e parecem ter um terreno comum com perspetivas dos estudos dos media e da edu-
cação com foco nos usos sociais por parte da audiência/ utilizadores/ alunos. Como resultado,
uma suposição comum é a de que as experiências de aprendizagem ocorrem em diversos am-
bientes, quer sejam concebidos como espaços educativos formais, informais, físicos ou virtuais
(Drotner e Erstad, 2014).

Os videojogos, particularmente os jogos com mútiplos jogadores, envolvem colaboração,
competição, partilha, procura de informações em salas de chat e sites (Gee, 2008), práticas
que conduzem ao desenvolvimento de comunidades de aprendizagem. Além disso, os estudos
que investigam o potencial de desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem através do jogo,
análise do jogo e design de jogo, cada vez mais demonstram o poder dos jogos na promoção de
diversas competências de literacia (Gee, 2007; Buckingham & Burn, 2007) e criatividade (Harel
Caperton & Sullivan, 2009).

Um crescente corpo de evidência apoia a integração do jogo, análise e produção, no currí-
culo educacional (de Freitas & Ott, 2013), em particular, como um caminho para melhorar e
promover o conhecimento e competências em literacia mediática.

Os jogos podem ser integrados no ensino de diversas formas. Os modelos pedagógicos vão
desde a integração de títulos comerciais, ao desenvolvimento de jogos para objetivos específicos
de aprendizagem e à criação de jogos pelos alunos (Van Eck, 2006). Este último modelo tem
sido tradicionalmente praticado como uma forma de ensinar programação ou desenvolvimento
de capacidades para a resolução de problemas (ibid.), e também como forma de "ensinar os jo-
gos como um meio cultural de direito próprio, assim como ensinamos cinema ou televisão ou
literatura"(Buckingham & Burn, 2007, p.324). Além destas abordagens, a construção de jogos
e a jogabilidade podem ser usadas como ferramentas reflexivas de que as crianças podem fazer
uso para estabelecer e desenvolver a sua própria compreensão crítica dos media. Em primeiro
lugar, a literacia mediática crítica requer o desenvolvimento do conhecimento reflexivo: a cri-
ança precisa de ter conhecimento a prior sobre um tópico para ser capaz de produzir um jogo
relacionado com esse tópico. Em segundo lugar, no processo de criação do jogo, as crianças
envolvem-se em processos de colaboração e de aprendizagem entre pares, processos estes que
se têm demonstrado eficazes na promoção de literacia crítica e aprendizagem em todo o cur-
rículo (Salen & Zimmerman, 2004; Torres, 2009). Em terceiro lugar, o desenho do jogo e a
criação de conteúdos oferece às crianças oportunidades para integrarem e refletirem sobre a sua
experiência mediática quotidiana. Embora a maioria dos estudos indique que os jogos podem
apoiar e promover a aprendizagem, a grande maioria dos investigadores concorda também com
a necessidade de uma maior evidência empírica e mais pesquisas para apoiar a integração dos
"bons jogos"em ambientes de aprendizagem (Landers, 2014). O problema é que a definição da
qualidade dos modelos de jogos e atividades em sala de aula requer um equilíbrio entre o papel
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pedagógico e o fator de envolvimento do jogo que incluem mecânica de jogo, interatividade,
narrativas envolventes, imersão e fidelidade (de Freitas e Oliver, 2006).

1.2. O jogo enquanto instrumento pedagógico

O jogo enquanto instrumento pedagógico e conceito sociológico deve ser entendido como
uma construção social. Quer isto dizer que o seu significado difere de lugar para lugar e em
distintos momentos históricos. Ou seja, enquanto fato social, “o jogo assume a imagem, o
sentido que cada sociedade lhe atribui” (Kishimoto, 2009: 108). Diz-nos a história, que o recurso
ao jogo enquanto instrumento pedagógico não é uma prática recente. Já na antiguidade clássica
se encontram referências ao valor moral e educativo dos jogos. Referência essa que trespassa
toda a história da humanidade, excetuando o período da Idade Média em que os jogos foram
desvalorizados por serem considerados profanos e imorais (Baranita, 2012) desenvolvendo-se a
atividade lúdica “no centro da vida social mas à margem da religião oficial 2” (Kishimoto, 2009:
118).

Mas foram os humanistas que, a partir do século XVI, atribuíram um novo valor aos jogos
educativos e desenvolveram novas propostas pedagógicas através da utilização dos jogos e dos
brinquedos. Entre esses humanistas, destacam-se Rabelais (1494-1553), Rousseau (1712-1778),
Froebel (1782-1852), Decroly (1871-1932) e Dewey (1859-1952), apresentando cada um deles
ênfases distintas do papel do jogo na educação. Para Rabelais o ensino deveria passar pelo jogo;
para Rousseau, através do jogo, a criança podia aprender com prazer e para Froebel um bom
educador é aquele que faz do jogo uma arte de ensinar; e Dewey considerava que a criança
devia aprender segundo os seus interesses. Para este autor, o ambiente natural onde a criança é
mais espontânea é no ambiente de jogo. Já Decroly criou materiais próprios para a educação de
crianças com deficiências para potenciar o desenvolvimento da perceção, da motricidade e do
raciocínio infantil (Baranita, 2012, p. 35).

Durante o século XX, outros pesquisadores debruçaram-se sobre os jogos como Vygotsky
(1896-1934) e Piaget (1896-1980). Piaget entendia o jogo como meio para o desenvolvimento
intelectual (Baranita, 2012). Mas, apesar de na teoria piagetiana a brincadeira surgir para revelar
os mecanismos cognitivos da criança, Piaget não discute a brincadeira em si, adotando, segundo
Kishimoto (2009), o conceito vigente na época de uma conduta livre e espontânea que a criança
expressa por sua vontade e pelo prazer que lhe dá. Também para Vygotsky a brincadeira é
uma conduta livre da criança na qual o sentido dos objetos do dia-a-dia fica suspenso e novos
significados são atribuídos a esses objetos, aos outros e a si mesmo. A brincar as crianças
aprendem a separar as suas reações do contexto em que estão inseridas e a reagir aos atores,
objetos e acontecimentos imaginados no mundo da brincadeira. Em relação ao jogo, Vygostsky
(1978) refere que este tem regras mais explícitas e menos fantasiosas tornando-se isso mais
evidente à medida que as crianças crescem, pelo que para Vygotsky em certos casos há esforço
e desprazer na brincadeira que envolve jogo (Daniels et al., 2007).

2. Esta “religião oficial” diz respeito à hegemonia que a Igreja Católica tinha no nundo ocidental durante o
período da Idade Média.
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Na década de 1980, um grupo de investigadores do Laboratoire de Recherche sur le Jeu et le
Jouet, sediado na Universidade de Paris-Nord, focaram-se no conjunto de significados atribuídos
ao conceito de jogo e identificaram três níveis de diferenciações: o jogo é o resultado de um
sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social em que a linguagem é entendida
como o produto de um conjunto de factos ou atitudes que dão significados aos vocábulos a
partir de analogias; é um sistema de regras por permitir identificar uma estrutura sequencial que
especifica a modalidade do jogo ao mesmo tempo que se desenvolve uma atividade lúdica; e é
um objeto materializando-se 3 de distintas formas (Kishimoto, 2009).

Em suma, podemos dizer que a experiência do jogo infantil promove de forma lúdica o
desenvolvimento cognitivo, a capacidade verbal, a produção divergente, as habilidades manipu-
lativas, a resolução de problemas e a capacidade de processar informação (Neto, 2003).

1.3. Videojogos e aprendizagem

É na década de 1970/1980 que surgem os primeiros videojogos transformando-se numa
indústria importante no setor dos media de entretenimento, tanto no que se refere a jogos offline
ou online, especialmente após o lançamento da consola Wii e dos jogos sociais no Facebook
(Domínguez et al., 2013). Pelo grande número de jogadores que voluntariamente utilizam os
videojogos, pela importância que o jogo sempre teve na aprendizagem e pela ampla discussão
das suas potencialidades (Gee 2007, 2010), este tipo de jogos tem vindo a despertar o interesse
dos investigadores em estudar os fatores motivacionais do jogo e como estes podem melhorar o
envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem escolar. Os estudos de Malone (1980) e
Bowman (1982) foram pioneiros nesse campo. Os vídeojogos podem ser vistos como uma nova
forma de literacia, alinhado com o conceito de literacia como uma forma de "ler o mundo"de
Paulo Freire (Gee, 2013, p. 65). Ito et al. (2008) enquadram estas novas formas de literacia
mediática como uma convergência de meios analógicos e digitais, referindo que mais estudos
são necessários, especialmente na área dos jogos. Ito et al. (2008) referem que a potencial lacuna
no estudo nas competências de literacia e participação cria novos desafios para os educadores
que se esforçam para construir uma ponte entre o envolvimento com os media dentro e fora da
sala de aula (2008, p. viii).

Embora um grande número de estudos se foque nos aspectos negativos do uso de jogos/
videojogos, tais como o estudo de Anderson (2004) sobre os efeitos dos conteúdos violentos em
jogos, ou o relatório de Khan e Kantof (2007) referindo-se a videojogos como uma atividade
patologicamente viciante. Em contraste, outros estudos têm revelado as potenciais vantagens da
utilização de videojogos na educação e identificaram características destes jogos com resultados
positivos na aprendizagem (Facer, 2003; Gee, 2003; Squire, 2003; Rosas et al., 2003). Van Eck
(2015) acrescenta que não basta investigar os efeitos dos jogos digitais nos jogadores, é também
necessário estudar como esses mesmos jogadores interpretam e dão sentido às suas experiências
com jogos digitais (Van Eck , 2015).

3. A materialização do jogo tem a ver com a forma e com o tipo de material usado na construção do jogo.
Presentemente, no contexto das atuais das sociedades digitais, o jogo pode não se materializar num objeto físico,
podendo também apresentar-se na “forma” de um objeto imaterial praticado no contexto da realidade virtual.



i
i

i
i

i
i

i
i

A gamificação da experiência de aprendizagem – revisão metodológica de investigações na área dos
jogos para a educação 429

James Paul Gee, um dos principais investigadores na área dos jogos e teoria do discurso,
concebe o jogo como uma das muitas rotas para a aprendizagem contextualizada, definindo esta
como uma forma de aprendizagem através da participação em experiências bem desenhadas e
orientadas com objetivos claros, com um bom nível de feedback formativo, muito diálogo e
interações em torno de estratégias, críticas, planeamento e produção num espaço de afinidade
(Gee, 2013). O conceito de espaço de afinidade de Gee está alinhado com os conceitos de Henry
Jenkins de cultura participativa (Jenkins, et al., 2009).

Uma das principais barreiras na aprendizagem contextualizada em sala de aula atualmente é
o domínio contínuo das práticas educativas essencialistas. A educação essencialista é uma teo-
ria educacional conservadora do início do século XX promovida por William C. Bagley (1905)
em contraste direto com teorias progressistas e construtivistas de John Dewey (1910) e de Lev
Vygotsky (1978). A teoria de Bagley marginaliza os interesses individuais dos alunos, focando-
se no papel dos especialistas que ensinam uma determinada matéria a todos os alunos. Pode
argumentar-se que os objetivos da educação essencialista são melhor caracterizados pelo con-
ceito de formação do que pelo conceito de aprendizagem.

Como uma ferramenta de literacia eficaz tanto para a formação como para a aprendizagem,
é possível que os jogos tenham o potencial para diminuir as tensões entre as pedagogias essen-
cialistas e progressistas. Por exemplo, o trabalho de Gee foca-se nos jogos como uma potencial
ferramenta para aprender através da prática (learning by doing approach) preconizada pela tra-
dição construtivista. O autor perspetiva que a aprendizagem contextualizada, bem delineada e
orientada, como uma melhor abordagem de aprendizagem na educação pública (Gee, 2013).
Desta forma, o jogo, a sua criação e uso são uma das muitas maneiras de conceber ‘espaços
de afinidade’. No entanto, Gee refere que os jogos têm a capacidade única de interligar, pelo
menos num elemento, as pedagogias essencialistas e construtivistas através de avaliações em-
butidas nos jogos. Em particular, feedback em tempo real, diferentes níveis do jogo, tracking
de atividades, e os usos criativos de modding, hacking e pensamento sistémico são categorias
que correspondem aos objetivos contemporâneos de aprendizagem e avaliação. Através das po-
tencialidades de design do jogo, narrativas, e mecânica, os jogos também têm o potencial de
convergir em si mesmos diferentes estratégias pedagógicas, começando com seus objetivos de
motivação, crítica e avaliação. Aaron Delwiche (2010) aborda interligações entre o ‘jogar’ e a
criação de jogos numa trajetória de aprendizagem de quatro dimensões: imersão, envolvimento,
identificação e interatividade .

1.4. Criação de jogos em Educação

As diferentes práticas de produção e uso de media pelos jovens em contextos educacionais
formais e informais não facilitam o consenso sobre o desenho pedagógico, integração e avaliação
dos videojogos em ambiente de aprendizagem. Em particular, isto pode ser visto em diferentes
objetivos de aprendizagem.

No entanto, ligações relevantes entre práticas formais e informais estão a começar a ga-
nhar forma através da emergência de modelos inovadores e parcerias estratégicas que usam o
design thinking para contribuir para novos espaços de aprendizagem. Um exemplo disto são
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as tendências já conhecidas nos EUA do Do It Yourself (DIY) e Maker Movement. Estes cen-
tros comunitários fornecem importantes espaços de ensaio para "aprender fazendo"(“learning
by doing”) através dos usos criativos de tecnologias em projetos e trabalho participativo para
todas as idades. Estes grupos de todas as ideades "thinkerers"ignoram as restrições da educação
formal, trabalhando com novos media e tecnologias na tradição de estúdios de design de artistas
e empresários industriais.

1.5. eSAPO Campus – Plataforma de programação de aprendizagem colaborativa

Uma dimensão que tem ganho uma importância crescente nos cenários educativos atuais é,
precisamente, a visão de um processo de ensino e aprendizagem eminentemente social, colabo-
rativo e partilhado.

Adicionalmente, e tendo em conta um progressivo esbatimento das fronteiras entre os con-
textos de aprendizagem informais e formais e a utilização significativa de media digitais para os
processos de mediação e construção de conhecimento, torna-se impossível olhar para o que é,
hoje, ensinar e aprender sem falar em tecnologia.

No contexto do presente projeto, usaremos a plataforma SAPO Campus para criação, de-
senvolvimento e partilha de videojogos pelos jovens, para os jovens. O SAPO Campus é uma
plataforma de comunicação desenvolvida na Universidade de Aveiro que resulta de uma parceria
de I&D entre a PT Comunicações/MEO e a Universidade de Aveiro. Do ponto de vista concep-
tual, a plataforma encontra inspiração num conjunto de princípios relacionados com a abertura,
a colaboração, a interação, a partilha, o controlo individual do processo de aprendizagem e a
gamificação.

A utilização desta plataforma assente em ideias claras no que diz respeito à aplicação da
tecnologia em contextos de educação e formação e, deste modo, os princípios referidos anterior-
mente são fundamentais no que diz respeito à conceptualização da plataforma e materializam-se
em funcionalidades que são disponibilizadas a todos os seus utilizadores.

No que diz respeito à abertura, o SAPO Campus enquadra-se num movimento global de
openness (Almeida, Pedro & Santos, 2014; Pedro, Santos, Aresta & Almeida, 2015; Santos,
Almeida, Pedro, Aresta & Koch-Grunberg, 2013; Santos & Pedro, 2009) que pretende que os
processos de educação e formação e, de uma forma mais genérica, de construção de conheci-
mento sejam abertos, democráticos, participados e centrados na comunicação e interação entre
todos os agentes e não apenas entre os agentes e os conteúdos.

Este desígnio encontra paralelo nas iniciativas de Open Education que têm surgido, de forma
sustentada, um pouco por todo o mundo e que se materializam na abertura de conteúdos, na
abertura dos processos de comunicação e numa maior horizontalidade na interação entre os
diversos agentes educativos.

No que diz respeito à colaboração, a plataforma SAPO Campus funciona assente numa visão
do trabalho de construção de conhecimento com base na participação empenhada em comunida-
des de aprendizagem com diferentes enfoques e granularidades. Deste modo, enquanto sujeito
aprendente, um utilizador da plataforma SAPO Campus pode fazer parte de diversas comu-
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nidades e desempenhar papéis diferentes em cada uma delas. Essas comunidades não estão,
necessariamente, apenas vinculadas aos contextos formais de aprendizagem desse utilizador.

Do ponto de vista da interação, a plataforma SAPO Campus permite que esta se faça sem
constrangimentos e respeitando os ritmos e a importância relativa que têm para cada um dos
seus utilizadores. Deste modo, e partindo da ideia de feed de atividade, são apresentados aos
utilizadores os itens de atividade que, a cada momento, lhe podem interessar mais em função
dos contextos a que pertence.

No que diz respeito à partilha, acreditamos que este princípio é essencial ao processo de
aprendizagem, uma vez que o conceptualiza como um processo marcadamente social, colabo-
rativo e de negociação permanente de atribuição de significado ao mundo que nos rodeia. O
controlo individual do processo de aprendizagem é garantido pela plataforma através da capaci-
dade que confere aos seus utilizadores de escolherem os elementos da comunidade cuja atividade
pretendem seguir, assim como através da liberdade na criação de grupos e blogs e de partilha de
conteúdos.

Finalmente, no que diz respeito à gamificação e uso da plataforma SAPO Campus, defende-
mos uma abordagem bidirecional. Por um lado, as ideias e processos de gamificação são vistos
como elementos potenciadores da interação e da comunicação nos contextos de aprendizagem
o que, por si só, justifica a sua inclusão neste tipo de tecnologia. Por outro lado, temos con-
duzido algumas experiências que fazem sobressair o potencial da gamificação no contexto da
implementação de novas modalidades e dinâmicas de avaliação, baseadas sobretudo na divisão
de responsabilidades através da avaliação entre pares. No contexto do projeto GAMILearning,
a plataforma assume um papel relevante enquanto plataforma colaborativa de aprendizagem e
como ambiente potenciador de interação, colaboração e criatividade na construção dos jogos por
parte dos participantes no estudo.

2. O Estudo

2.1. Metodologia

Com o objetivo de reunir e analisar as publicações científicas mais relevantes realizadas na
área do videojogo em contexto de aprendizagem foi conduzida uma pesquisa nas seguintes bases
de dados: SAGE Publications, ACM publications, iEEE, Google Scholar, Science Direct. Ficou
definido que as pesquisas deveriam utilizar os termos-chave: jogos, aprendizagem, gamification,
e jogos para a educação de modo a reunir os artigos de interesse relacionados com a área de
investigação em questão. De forma a filtrar a seleção e incluir apenas as publicações mais re-
centes determinou-se que os artigos incluídos deveriam datar entre 2010-2015. Adicionalmente,
foi ainda utilizado o seguinte critério de seleção: apenas incluir artigos com revisão por pares,
que apresentem claramente os objetivos do estudo e se foquem no uso de jogos para aprendi-
zagem, quer formal, quer informal, com crianças, jovens, adolescentes ou adultos. A amostra
final, composta por um total de 16 artigos selecionados, inclui artigos científicos publicados em
revistas internacionais e em livro de atas de eventos científicos.
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2.2. Sistema de Codificação e análise de dados

Depois da recolha e leitura de todos os artigos selecionados para a amostra, elaborou-se um
guia para a codificação dos textos. Este trabalho baseou-se num anterior estudo realizado por
alguns elementos da equipa que integram a investigação que neste texto se dá conta. Nesse
trabalho prévio foi também desenvolvido e aplicado um guia de codificação de publicações
científicas numa revisão de literatura na área da saúde (Damásio, Mackert, Henriques, 2011;
Mackert et al, 2014), tendo este servido de modelo aos propósitos do presente estudo. Assim,
com as devidas adaptações às necessidades específicas do estudo aqui divulgado, foi criado um
guia de codificação preliminar que foi revisto por todos os investigadores. Posteriormente foi
realizado um pré-teste, que contribuiu para o reajustamento das codificações estabelecidas no
guia fornecendo informações úteis para novas adaptações, necessárias à boa e eficaz utilização
do mesmo.

O guia de codificação foi concebido de forma a abordar as principais teorias referidas na
área de jogos para a aprendizagem e gamification tais como: perspectivas teóricas; número de
autores, área científica e afiliação dos autores; local de publicação e desenvolvimento do es-
tudo, incluíndo a área geográfica e a natureza dos ambientes de aprendizagem; palavras-chave
e conceitos mais comuns na área de estudo; metodologias, incluíndo hipóteses, métodos de
amostragem, instrumentos de recolha de dados e métodos; qualidades e objetivos dos jogos
referenciados nos artigos; referências a projetos de investigação já existentes e em desenvolvi-
mento relacionados com a área de estudo. A próxima figura apresenta o guia final de codificação
(Figura 1).

Figura 1. Guia de codificação
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Como discutido anteriormente, o guia de codificação foi utilizado pelos investigadores de
modo a analisar o conteúdo dos artigos selecionados, tendo posteriormente sido aplicada a me-
dida de concordância Kappa de Cohen estabelecendo a codificação final. O software NVIVO
(v11) foi utilizado para codificar e analisar os documentos selecionados.

3. Resultados

A maioria dos artigos analisados no estudo foram realizados em co-autoria, com uma média
de 3,8 autores por artigo. Na sua maioria foram publicados por dois autores, no entanto, outros
foram publicados por um maior número de autores entre 4 e 18 autores. No que diz respeito
à origem geográfica, a maior porcentagem de estudos nesta amostra (38%) foram realizados
nos Estados Unidos (West Virginia, New York City, US East Coast, e Indiana), Europa (19%),
Canada (6%) e China (6%). No entanto, 31% dos estudos analisados não referem a localização.

A grande maioria dos documentos analisados fizeram referência a teorias e enquadram as
suas hipóteses e problemas de investigação em quadros teóricos na área de jogos para a aprendi-
zagem (75%), evidenciando-se uma tendência para o uso e citação da teoria da gamificação. Na
tabela 1 apresentamos as teorias e quadros teóricos referidos nas publicações que constituem a
nossa amostra, por ordem de relevância.

Tabela 1. Teorias e quadros teóricos mais referidos

*Percentagem de fontes onde a teoria/ palavra/ enquadramento teórico foi referido

**Número de vezes a teoria/ palavra/ enquadramento teórico foi referido no total da amostra

*** Percentagem de cobertura em relação ao texto total da amostra
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Gamification theory, game-based learning, serious games and game theory são as teo-
rias/ enquadramentos teóricos mais frequentemente usados nas publicações que compreendem a
amostra. A tabela 2 apresenta as citações e definições destas teorias.

Tabela 2. As teorias mais referidas
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Para além das teorias mais utilizadas, foram analisados ainda os autores mais relevantes e
referenciados nesta área, ou seja, os autores mais frequentemente citados nos artigos da amostra.
A Tabela 3 indica os 15 autores mais citados.

Tabela 3. Autores mais citados

Os artigos incluídos na amostra abrangem um vasto leque de temas e conceitos-chave na área
da aprendizagem com recurso a jogos. A análise das palavras-chave foi realizada de duas for-
mas diferentes. Numa primeira fase, a codificação foi feita manualmente pelos investigadores,
selecionando-se as palavras-chave e os conceitos que se consideraram centrais. Numa segunda
fase, esta análise foi feita automaticamente pelo software, com base em todas as palavras-chave
dos artigos e no número de vezes que as mesmas aparecem. A Tabela 4 apresenta as 30 palavras
mais frequentemente referidas e os termos relacionados automaticamente pelo software.
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Tabela 4. Palavras-chave/ conceitos mais comuns

A Tabela 5 apresenta as palavras-chave/conceitos mais frequentemente referidos nos artigos
da amostra, após pré-seleção e codificação pelos pesquisadores.
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Tabela 5. Palavras-chave/ conceitos mais comuns

A figura seguinte apresenta a nuvem de palavras alcançada nesta análise, que sumariza a
frequência de palavras/conceitos mais utilizados nas publicações selecionadas para a amostra do
estudo (figura 2).
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Figura 2. Nuvem de palavras mais frequentes nos artigos da amostra

Cada artigo foi ainda analisado tendo em conta os métodos de investigação utilizados, entre
eles: o problema de investigação, as hipóteses, tema geral, tipo de amostra e metodologias do
estudo (experimental, qualitativo, quantitativo e métodos mistos) e ainda métodos de recolha de
dados/instrumentos mais utilizados, assim como tipo de jogos desenvolvidos.

Os resultados indicam que as questões de investigação mais comuns na área dos jogos para
a educação se focam em:

1. Alcançar o design do jogo "perfeito"e jogabilidade para que o jogo possa ser motiva-
dor, atraente, desafiante e envolvente, bem como, capaz de promover a aprendizagem.
Estes estudos pretendem alcançar um guia modelo das melhores práticas para o design,
desenvolvimento e implementação de jogos para a educação.

2. Como se pode promover a aprendizagem através de jogo? Estudos nesta área preten-
dem analisar se e como determinados recursos de aprendizagem e estratégias podem ser
melhor integrados no design do jogo e como estes jogos (educativos) podem apoiar e
promover metas de aprendizagem.

3. Quais são os benefícios de aprendizagem e impacto educacional dos jogos na apren-
dizagem de conteúdos escolares tradicionais? Estes estudos fazem uso de jogos para
promover a aprendizagem e para analisar os resultados da aprendizagem em contexto
de sala de aula. Neste tipo de estudo, são frequentemente usadas estratégias e méto-
dos de avaliação do impacto da utilização do jogo, realizando-se estudos empíricos que
incluem experiências e medem o seu impacto (motivação, satisfação, aprendizagem, co-
nhecimento) antes e depois da mesma.Os dados comparativos do pré e pós-teste são
então usados para avaliar a eficácia de um jogo e o seu impacto real sobre as metas
de aprendizagem pretendidas. A maioria dos estudos examinados estavam preocupados
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com um conjunto de disciplinas na área das ciências, tais como geologia, paleontologia,
anatomia, etc.

4. Será que os jogos comerciais e recreativos podem ser usados para promover aprendiza-
gem de determinado assunto/conteúdo? Qual o impacto da utilização de jogos – em que
o objetivo inicial não são os propósitos educativos – na motivação e na aprendizagem de
conteúdos específicos? Por exemplo, será que a utilização de um jogo cujo contexto e a
ação se passe na II Guerra Mundial pode motivar os alunos a aprenderem na disciplina
de História conteúdos acerca dos acontecimentos políticos, económicos e sociais ocorri-
dos durante II Guerra Mundial? O principal objetivo deste tipo de estudos é testar se os
jogos recreativos podem promover a pré-disposição e motivação para a aprendizagem.

A maioria (95%) dos artigos analisados identifica expressamente o tamanho da sua amostra,
tendo a mesma variado entre 32 a 261 indivíduos, com uma média de 129. Também na sua
maioria, as amostras são constituídas por estudantes – desde a escola primária até a estudantes
universitários – educadores e instrutores. Não é por isso de estranhar que na sua grande maioria
os estudos analisados se tenham realizado em escolas (88%).

Os métodos e estratégias de recolha de dados também foram analisados e classificados. No
geral, o desenho de investigação experimental foi o mais comumente utilizado (75%), seguido
por uma abordagem de métodos mistos com métodos qualitativos e quantitativos (44%), métodos
qualitativos (38%), e os métodos quantitativos (19%).

A grande maioria dos estudos desenvolveram e implementaram um jogo particular, fez uso
de um já existente ou adaptou determinados objetivos currículares numa abordagem gamificada
com recompensas, créditos, metas, etc. Os jogos foram usados para promover conteúdos de
aprendizagem, conhecimentos, competências, habilidades, assuntos, motivação, ou outros ele-
mentos individuais ou coletivos durante períodos de tempo pré-determinados, fazendo-se recurso
a pré e pós-testes para avaliar e medir o impacto do jogo.

Os métodos de recolha de dados utilizados foram os seguintes, por ordem de relevância:
questionários com perguntas abertas (38%); análise textual de entrevistas, thinking aloud, e
observação (31%); escalas e inquéritos com análise quantitativa (25%); focus groups (13%);
entrevistas (13%); software analytics (medidas diretas de um software específico, como tempo-
na-tarefa, número de vezes que foi acedido, etc. (13%); testes de múltipla escolha (6%); e
observação participante (6%). A tabela 6 apresenta os resultados obtidos.

Inquéritos e análise textual são os métodos de recolha de dados mais utilizados na nossa
amostra.

Conclusões e trabalho futuro

O objetivo central deste artigo foi o de analisar diferentes publicações na área do jogos para
aprendizagem publicadas entre 2010-2015 de modo a fazer uma revisão dos estudos mais re-
centes que têm sido realizados nesta área do conhecimento. O objetivo específico deste estudo
foi analisar a evolução dos conceitos e teorias, bem como o desenvolvimento, metodologias e
operacionalização das investigações relacionadas com jogos em educação. De modo geral, os
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Tabela 6. Métodos de recolha de dados

resultados apontam para o grande potencial dos jogos na aprendizagem e na educação, assim
como das atividades gamificadas no ambiente de aprendizagem. Este potencial estende-se, para
além da educação formal, aos contextos informais de aprendizagem, tais como museus, biblio-
tecas e outros. Os resultados deste estudo, que se destinaram a identificar as melhores práticas
e métodos de investigação nesta área, serão utilizados como ponto de partida e na orientação de
futuras pesquisas no contexto do projeto GamiLearning.

Em geral, os resultados refletem que a teoria da gamificação, enquandramento teórico da
aprendizagem através dos jogos, serious games, teoria dos jogos e constructionismo são ter-
mos/teorias centrais nesta área. O autor mais citado é James Paul Gee, seguido de Gwo-Jen
Hwang, Yasmin B. Kafai, Mihaly Csikszentmihalyi e Richard Landers. A base de investiga-
ção para o trabalho de Gee é linguística e teoria do discurso. Outros destes autores conduzem
investigação na área das ciências sociais. A investigação de Gwo-Jen Hwang pertence à área
da ciência e tecnologia; Yasmin B. Kafai é bolseira na área da ciências da educação; Mihaly
Csikszentmihalyi é conhecido por seu trabalho na área da psicologia no estudo da felicidade e
da criatividade, tendo ficado conhecido como o arquiteto da noção de fluxo; a pesquisa de Ri-
chard Landers fica-se no uso da tecnologia para melhorar os processos de trabalho e de recursos
humanos, formação, especialmente on-line e programas educacionais.

A diversidade de áreas de investigação e enquadramentos teóricos pode ser visto como um
ponto forte na área multifacetada dos jogos para a aprendizagem.

A análise conduzida neste estudo permitiu identificar os termos centrais mais frequente-
mente utilizados neste contexto académico. São eles: jogos, estudantes, aprendizagem, educa-
dores, jogadores (players), design, jogo, motivação e envolvimento. Estes conceitos identificam
os sujeitos que normalmente pertenceram à amostra (alunos e educadores), os contextos onde
decorreram os estudos (escolas, universidades, outros estabelecimentos de ensino), bem como os
principais objetivos da utilização de jogos ou elementos de jogo (gamification) em investigações
ou na prática diária – motivação e envolvimento.

As questões de investigação encontradas nos diferentes artigos analisados foram organizadas
em quatro categorias centrais que refletem as preocupações recentes nesta área de estudo:
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1. Como podemos alcançar o design, mecânica e atributos do jogo ideal? No jogo, o que é
motivante, desafiante e melhor promove a aprendizagem? Como é o jogo perfeito (para
promover aprendizagem)?

2. Como promover conteúdos de aprendizagem e o aumento de conhecimento através do
jogo?

3. Quais são os benefícios e impactos educacionais do uso de jogos na educação de conteú-
dos escolares tradicionais?

4. Será que os jogos comerciais recreativos podem ser usados para promover a aprendiza-
gem? Se sim, em que tipo de aprendizagem?

Estas questões destinam-se a orientar futuras investigações relacionadas com o estudo do
jogo na educação, o seu design e mecânica, assim como os benefícios tanto para alunos como
para professores nas práticas educativas e na promoção do conhecimento.

Neste sentido, mais investigações sobre o impacto do uso de jogos na aprendizagem são
necessárias, tanto em educação formal como informal, mais particularmente, investigação sobre
a forma como os jogos são integrados nas culturas de ensino tradicional e as práticas mais
eficientes e modelos mais eficazes. A evidência de eficácia é particularmente relevante para as
instituições políticas na área da educação.

Por último, a investigação futura sobre a qualidade do game design, mecânica e estética com
intuito de revelar as melhores práticas sobre a inclusão de jogos na educação e na promoção do
conhecimento assim como capaz de informar sobre os usos sociais do jogo como manifestações
de uma cultura popular. A pesquisa adicional sobre o papel dos jogos na aprendizagem pode
promover a integração dos jogos na educação, mas tem também o potencial para reavivar con-
trovérsias históricas sobre o papel dos media na educação, e aquilo que Drotner e Erstad (2014)
designam de alta e baixa cultura. Isto é, os valores culturais inerentes à educação contrastam
com os valores muitas vezes associados à cultura dos media.

As limitações deste trabalho estão principalmente relacionadas com número de artigos in-
cluídos na amostra, que pretendemos vir a expandir num futuro próximo. Também a estrutura de
codificação utilizada neste estudo será refinada para incluir uma análise mais profunda sobre o
tipo/ género de jogos utilizados. Por último, pretendemos ainda, numa investigação futura, ana-
lisar os resultados de cada estudo e relacionar os diferentes desenhos de investigação e métodos
com as principais áreas de estudo e fundamentos teóricos dos investigadores.
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Resumo

Canal LABORAV: práticas para um devir audiovisual inventivo relata as pesquisas
prático-teóricas realizadas no projeto Canal Laborav: televisão educação e periferia,
realizadas na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF), o campus da
UERJ em Duque de Caxias. O texto aponta as práticas realizadas durante as pesqui-
sas que acontecem no Laborav, o laboratório de recursos audiovisuais da FEBF. O
laboratório funciona como um território livre de criação, onde se adota a prática da
aprendizagem baseada na criação de problemas. O objetivo é fazer com que os alu-
nos sejam capazes de criar seus próprios projetos, produzindo novos conhecimentos e
formas de produção, em vez de reproduzir o conhecimento já existente, repetindo ve-
lhas fórmulas. O referencial teórico tem como base os filósofos Gilles Deleuze, Felix
Guattari e bibliografia sobre a interface entre processos cognitivos, signos, imagens
nuas, comunicação e educação.
Palavras-chave: cognição; imagem; educação; invenção.

Experimentando ideias

Canal LABORAV: práticas para um devir-audiovisual inventivo é um relato das pesquisas
prático-teóricas realizadas no projeto Canal Laborav, televisão educação e periferia, que teve
início em 2010 e ainda está em andamento. O projeto do Canal Laborav foi decorrência da
pesquisa de pós-doutorado Imagens sensoriais digitais e a produção audiovisual para jovens
de periferia no século XXI, realizada no Programa de Pós Graduação em Educação, Cultura e
Comunicação em Periferias Urbanas, iniciado em 2007 e que ainda continua.

O objetivo do projeto do Canal Laborav é cartografar as práticas e processos de produção
de vídeos e experimentar novos formatos e gêneros de audiovisuais, em sintonia com a ideia
de uma sociedade pós-mídia, tal como descrita por Felix Guattari 1. Em sua parte prática, a
primeira versão do projeto visava à produção de uma série de programas desenvolvidos a partir
dos vídeos criados pelos alunos que participam do LABORAV – Laboratório de Recursos Au-
diovisuais da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, campus da UERJ em Duque de
Caxias. Em 2013, o projeto amplia seus objetivos e transforma seus bolsistas em multiplicadores
nas atividades de produção de vídeos e na realização de oficinas de capacitação, além de realizar
produções alternativas com qualidade para participar de festivais de audiovisual e para distribui-
ção em escolas, bibliotecas e universidades. Em 2014, a equipe do LABORAV contava com sete

1. A era pós-mídia implica na reapropriação individual coletiva e no uso interativo das máquinas de informação,
comunicação, inteligência, arte e cultura. (Guattari, 1990)

IX Congresso Sopcom. pp. 447-457. Coimbra, novembro de 2015
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bolsistas que pesquisavam sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação, produ-
ziam seus próprios projetos audiovisuais e atuavam como monitores ou técnicos nas produções
realizadas no LABORAV. Atualmente, o Laboratório de Recursos Audiovisuais (LABORAV)
da FEBF funciona como uma zona alternativa de produção que foca suas pesquisas em práticas
cognitivas inventivas capazes de funcionar como uma linha de fuga aos currículos tradicionais
de formação de professores, investigando as possibilidades de criar uma produção audiovisual
alternativa.

De 2007 a 2014 foram sete anos de amadurecimento prático e teórico das pesquisas interdis-
ciplinares sobre a interface entre comunicação e educação que deram origem a diversos labora-
tórios de pesquisas, e que hoje formam a Central de Produção Multimídia Kaxinawá (CPMK).
A CPMK disponibiliza a rádio Comunitária Kaxinawá; o Laboratório de som onde se realizam
experiências na área de áudio e de narrativas sonoras; um laboratório de informática multiuso
com 20 computadores de última geração; uma produtora de vídeo. Com acesso a esses recursos,
o LABORAV busca dar visibilidade às suas produções, fruto das práticas inventivas na produção
de audiovisual.

Como nossas atividades abrem espaço para diversas abordagens a serem relatadas, opta-
mos neste texto, por apresentar nossas práticas cognitivas inventivas cujos efeitos se apresentam
como produção de uma “subjetividade laboraviana” que se materializa enquanto obra sob a
forma de imagens em vídeos, documentários e programas de TV alternativos. Neste caso, toma-
mos como base a seguinte questão: de que forma a prática do audiovisual pode contribuir para
a produção de um “devir mestre” singular, onde o professore, em vez de transmitir informações
através das políticas educativas recognitivas, tem disponibilidade para criar problemas para si e
para seus alunos, entendendo a aprendizagem como cultivo da potencia singular de cada um?

Um método para a produção do devir-audiovisual inventivo

Para desenvolver a nossa pesquisa, adotamos o método da cartografia. Se, em Geografia,
a cartografia se refere ao estudo e produção de mapas, o conceito de cartografia que adotamos
é aquele proposto por Deleuze e Guattari (1995, Vol. 1) e Passos, Kastrup e Escossia (2009),
que diz respeito a mapas processuais ou o mapeamento de processos de subjetivação em curso:
eis então, o sentido da cartografia: acompanhamento de percursos, implicação em processos
de produção, conexão de redes ou rizomas (Passos, Kastrup e Escossia. 2009; p: 10). Em seu
livro Foucault, Deleuze (2009) refere-se à cartografia como o estudo do conjunto das relações
de forças que compõem um campo de experiências. O método, que não se aplica mas se pratica,
não depende de um plano prévio ou de metas a serem alcançadas a partir regras previamente
estabelecidas. A cartografia inverte o sentido etimológico da palavra – percorrer um caminho a
partir de metas traçadas, (meta-hódos), transformando-o em um hódos-meta (Passos, Kastrup e
Escossia. 2009). Um caminhar pela experimentação, sem regras prévias, num processo aberto
ao acontecimento presente.

Nesta perspectiva, a cartografia não desenha um mapa fixo, um decalque, ou representa algo
que já existe, mas estuda as relações, os encontros e as forças que se formam a partir de um
campo de experiências (Deleuze e Guattari: 1995). Para acompanhar estes processos utilizamos
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uma espécie de “atenção em aberto” ou uma atenção distraída, que intuitivamente, vai perce-
bendo as bifurcações ou trifurcações que se apresentam como rizomas ao longo do processo,
apontando para novas propostas de modos de aprendizagem/ produção, que configuram proble-
mas capazes de favorecer um processo de cognição inventivo.

O LABORAV, enquanto nosso campo de experiências, é um dispositivo 2, uma espécie de
máquina de subjetivação oferecida aos estudantes, funcionários e moradores da comunidade da
Vila São Luís de Duque de Caxias. Guattari (1992) aponta que, assim como as máquinas sociais
(família, escola, prisões, etc.) são equipamentos coletivos de subjetivação, máquinas tecnoló-
gicas de informação e comunicação operam no núcleo da subjetividade humana, não apenas
no seio das suas memorias, da sua inteligência, mas também da sua sensibilidade, dos seus
afetos, dos seus fantasmas inconscientes (p.14). Sendo assim, Guattari (1992) nos aponta que a
subjetividade não é uma “caixa preta” que fica na consciência do indivíduo, como quer o senso
comum. Ela é produzida por máquinas e/ou mecanismos exteriores ao indivíduo, que agem so-
bre ele através das forças políticas, sociais, econômicas, psiquiátricas, tecnológicas, midiáticas,
semiologias significantes e semióticas assignificantes, entre outras. Por isso, a subjetividade é
polifônica e heterogênea produzida por componentes semiológicos significantes que se manifes-
tam através da família, da educação, do meio ambiente, da religião, da arte (Guattari.1992, p:
14). Somados aos produtos da indústria midiática e às dimensões semiológicas assignificantes
produzidas pelas máquinas informacionais, o agenciamento destes elementos produzem novas
formas de pensar, agir e sentir.

A subjetividade não é um produto, algo pronto como uma mensagem cujo conteúdo produ-
zido por um emissor é entregue ao receptor. Ela é efeito de agenciamentos coletivos produtores
de diferença. É importante diferenciar os agenciamentos do fenômeno da comunicação no mo-
delo de transmissão de informações prontas, por emissores e receptores previamente determina-
dos. Nos agenciamentos não existem emissores, receptores e nem mesmo informação prévia,
mas uma contaminação, uma propagação elementos heterogêneos que se sintetizam mantendo
um grau de permanência provisório que está sempre pronto para um novo agenciamento capaz
de produzir novos devires.

Sendo assim, este texto está focado em processos e práticas na produção audiovisual acom-
panhadas por teorias sobre produção de subjetividade de autores que não acreditam na primazia
do estruturalismo linguístico como a principal instância dos processos de subjetivação (Guat-
tari:1992; Lazzarato: 2014).

Signos afetivos, imagens nuas e a invenção de problemas

Como retoma Lazzarato (2014), qualquer produção de subjetividade está ligada à economia,
às instituições, às máquinas e à diferentes elementos heterogêneos, mais ligados à prática do
que à linguagem; mais ligada aos núcleos não discursivos, existenciais e aos signos afetivos

2. Foucault descreve o dispositivo como um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, insti-
tuições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos,
proposições filosóficas, morais e filantrópicas (...). O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes ele-
mentos (1979; p: 244).
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e assignificantes. Assim como Lazzarato (2014), Deleuze (2003) não aborda o signo como
dotado de um significante e um significado, como define Saussure. Para o filósofo, signos não
são universais, mas fazem parte de diferentes sistemas (materiais, imateriais, estéticos, sociais,
etc) e são compostos basicamente por qualidades afetivas e não por formas. Qualquer matéria
(sonora, visual ou tátil), qualquer objeto ou pessoa emitem signos que produzem um diferencial
que vai distingui-los de qualquer outra matéria, objeto ou pessoa. Eles são uma qualidade,
uma espécie de diferença singularizante que não pode ser considerada como a “rosidade da
rosa”, a “cavalidade” do cavalo, a “madereidade” da madeira. Os signos afetivos não possuem
uma forma definida mas estão presentes no corpo do doente, no veio da madeira, nos sabores,
odores e textura dos alimentos. São forças moventes que afetam e são afetados pelo meio,
transformando-o e se transformando, num constante processo de devir outro.

Como não possuem uma forma fixa, são potencias virtuais sempre se atualizando a partir
dos encontros com outras forças no aqui e agora. Não são “seres”, são “sendos” e são elementos
fundamentais do processo de subjetivação. Podemos citar como exemplo o devir boi de uma
cavalo de corrida que puxa uma carro de carga semelhante a um carro de boi. Neste caso, o
cavalo está mais próximo de uma subjetividade bovina do que de uma subjetividade equina,
apesar da forma cavalo. A subjetividade bovina do cavalo se forma a partir do encontro do
animal com o carro de carga que emite signos afetivos de força e de passividade dos bois de
carga, do poder do ser humano sobre os animais, da vida no campo, do tempo da colheita e
todos os signos que estão presentes e que vão além da forma pura de um cavalo de corrida.

O conceito de signos afetivos assignificantes encontra ressonância em Gil (1996) e suas
imagens nuas, que ainda não têm uma forma definida e nem foram domadas pelas palavras ou
conceitos. Imagens nuas nos afetam a partir da “linguagem das pequenas percepções”. Estão
presentes no sorriso e no abraço de boas vindas no qual percebemos claramente que não somos
benvindos. Percebemos, mas não vemos a rejeição que não explicitada pelas palavras ou ges-
tos. Cabe neste caso a interpretação do conteúdo dos signos emitidos pelas imagens nuas que
possuem um semiótica toda especial que, ampliando a conceituação de Pierce, tanto Gil (1996),
como Deleuze, denominam de zeroidade.

Imagens nuas ou signos afetivos não possuem um significado prévio. Elas estão associadas
às forças do aqui-agora e estimulam o pensamento a procurar uma forma fixa, um sentido verbal,
um conceito. (Gil. 1996:p.15) Elas fazem parte de uma experiência que vai além das formas da
consciência. Neste caso, imagens nuas são um problema constante para os criadores e artistas
que estão sempre procurando novas formas para exprimi-las. Imagens nuas, com seu potencial
afetivo, são a matéria prima dos processos de subjetivação que se concretizam na obra de artistas
plásticos, dançarinos, músicos e em produtos audiovisuais. São a matéria prima da arte.

Neste caso, acreditamos que as práticas cotidianas realizadas no LABORAV durante o apren-
dizado da produção de audiovisual são capazes de produzir processos de subjetivação cujo efeito
é um devir artista produtor de sons e imagens em movimento a partir de signos afetivos ou de
imagens nuas. Estas praticas fazem parte das microfísicas da existência, calcadas numa política
cognitiva inventiva.
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Políticas cognitivas inventivas: uma aprendizagem problematizada

A ideia de uma política cognitiva inventiva a ser adotada na aprendizagem foi desenvolvida
por Virgínia Kastrup (2005), quando confrontada com o problema do déficit de atenção das
crianças contemporâneas e que não estão interessadas nos conteúdos apresentados em sala de
aula. A política cognitiva inventiva de Kastrup tem tem como base a filosofia de Deleuze e
Guattari e os estudos de cognição dos biólogos Hurberto Maturana e Francisco Varela (1995).
Os quatro autores, questionam a ideia de uma aprendizagem onde conhecer é reconhecer. Neste
caso, existem duas abordagens: a primeira acredita que o mundo é algo pré-existente e que a
cognição surge a partir da relação entre um sujeito e um objeto num espaço de re-presentação. A
outra implica em que o mundo é fruto um sujeito cognoscente que está no centro da experiência.
A primeira é realista e objetiva. A segunda idealista e subjetiva. Mas ambas estão baseadas
num processo de conhecimento onde tanto sujeito quanto objeto já são dados previamente e que
existem leis e princípios invariantes que vão guiar o conhecimento e a aprendizagem. E como
toda aprendizagem é produção de subjetividade, os efeitos de uma política recognitiva produzem
subjetividades pouco criativas, identidades prêt-à-porter voltadas sempre para reconhecer o já
conhecido, repetindo-o. No casos das políticas recognitivas, o professor é adepto da transmissão
de informações prontas e estocadas na memória.

Políticas cognitivas inventivas estão ligadas aos processos criativos e às artes. Ela não ficam
apenas no plano da inteligência e são acionada pela potencia dos signos afetivos.

Ao contrário do trabalho intelectual recognitivo, os processos inventivos exigem um esforço
extra que é criar a partir de potencias ainda não visíveis, a partir do encontro com os signos
qualitativos ainda não domados pelas formas e pelas palavras.

Neste caso, a base de uma política inventiva de aprendizagem está ligada ao problema de
transformar as imagens nuas ou os signos afetivos em imagens materiais, sejam elas palavras,
sons, coisas, produtos ou estruturas, cálculos matemáticos ou softwares; ou mesmo pinturas,
esculturas, livros, filmes, documentários, ou produtos audiovisuais.

Deleuze citado por Kastrup (2005) aponta que toda aprendizagem converge para a arte, pois
na criação artística é preciso conhecer o potencial diferencial de cada matéria, suas qualidades,
como ela afeta e como é afetada, seus movimentos internos e externos, para poder extrair um
braço de uma peça de mármore, uma figura de uma tela, ou uma imagem potente de uma câ-
mera, seja ela fotográfica, de cinema, de vídeo ou de um celular. Signos artísticos possuem uma
potencia diferencial ampliado. Kastrup (2005) cita o amarelo dos girassóis de Van Gogh como
problemático, pois em sua diferença absoluta ele provoca uma ruptura com o nosso conheci-
mento orgânico dos girassóis da natureza, fazendo com ele seja visto a partir de um novo devir.
O amarelo de Van Gogh não é consequência de um ato de recognição, mas de uma invenção,
uma criação a partir do problema de materializar a qualidade dos girassóis que afetavam o ar-
tista. Olhar os girassóis de Van Gogh nos leva a ver o mundo de uma forma diferente, da mesma
forma que observamos O Grito de Francis Bacon ou os estranhos acontecimentos de Mulholand
Drive, filme de David Lynch, com sua capacidade de problematizar nossa percepção do real.
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Laborav, práticas para um devir audiovisual inventivo

Exatamente pela natureza criativa do dispositivo LABORAV, nos afastamos das pesquisas
que tratam da interface entre educação e audiovisual que privilegiam teorias recognitivas relati-
vas a técnicas e práticas de ensino do audiovisuais já existentes e optamos pela problematização
da produção audiovisual para estimular a autonomia e criatividade de nossos bolsistas.

Para realizar suas atividades, o LABORAV conta com quatro ilhas de edição em computado-
res IMAC equipados com o software Final Cut, programas de efeitos especiais e de finalização
de áudio e vídeo; uma câmera Sony HXR-NX70N e os equipamentos periféricos (tripé, refle-
tores, microfones, etc.) para gravações em externa e em pequenos estúdios. A produção inclui
vídeos no formato de programas para TV e documentários e ficções realizados pela equipe do
LABORAV, alunos de pedagogia e das licenciaturas em Geografia e Matemática, mestrandos e
alguns moradores do bairro Vila São Luís que atuam como voluntários. Alguns vídeos são rea-
lizados sob demanda de professores, que desejam registrar suas atividades intra/extra muros da
unidade. Todos aqueles que se envolvem nas realizações podem atuar como produtores, atores,
operadores de câmera, além de outras funções que vão surgindo ao longo de cada projeto. A prá-
tica da produção audiovisual é realizada através da exploração e do uso direto dos equipamentos
pelos alunos, tomadas de decisão coletivas e o modos de criação e produção colaborativos. Para
produzir um vídeo, qualquer bolsista, aluno ou professor deve apresentar um projeto por escrito,
fruto de alguma pesquisa ou ideia.

O observador externo pode ficar com a impressão de que não existe nenhum método ou ob-
jetivo em nossas práticas, já que os encontros parecem caóticos e muitas vezes os integrantes
do grupo só se encontram uma vez por semana, na reunião de produção. No entanto, mesmo
com essa impressão de caos, existe uma ordem diferente das produções tradicionais que faz com
que tenhamos uma boa produtividade. O esquema de funcionamento é baseado na autogestão,
onde cada um sabe o que deve fazer e é responsável por sua produção. Os resultados nem sem-
pre aparecem no prazo previsto, e muitos trabalhos param pelo meio. Mesmo assim, podemos
computar a produção de 36 vídeos 3 em três anos, o que dá uma média de 12 por ano.

Assim que entra no LABORAV, o bolsista ganha uma camiseta com o logotipo do laboratório
que deve ser utilizada nas gravações de externas. A ideia da camiseta é facilitar a identificação
da equipe como universitária. Ao mesmo tempo, ela reforça a ideia de uma comunidade de
interesses que atua em conjunto tendo um objetivo comum. De três em três anos a equipe muda,
já que os alunos se formam neste prazo e normalmente deixam a faculdade. E de três em três
anos temos que capacitar uma nova equipe. Normalmente, quando eles chegam, têm o seu
primeiro contato com os equipamentos. Muitos ficam com medo de “meter a mão na massa”, ao
saber o custo das máquinas.

Renata entrou para o grupo em 2011 como voluntária, depois de seguir a disciplina Multi-
mídia e Educação 1 (oficina de audiovisual) e só saiu ao final de sua dissertação de mestrado,
defendida em 2014. Nesta época, a equipe era formada por cinco bolsistas de graduação, um
bolsista de outro projeto, quatro voluntários e dois mestrandos. Em sua dissertação, Renata
(2014) descreve a sua experiência com a metodologia do fazer/aprender.

3. Os videos podem ser encontrados em www.youtube.com/user/laboravorg

https://www.youtube.com/user/laboravorg
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Quando cheguei, apenas como voluntária, estava querendo fazer parte do grupo, po-
rém sem nenhum conhecimento na área do audiovisual. Mesmo assim fui convidada
a participar. Comecei cuidando dos documentos da secretaria, organizando as fichas
das oficinas, participando das reuniões. Ms não demorou para eu ser chamada a par-
ticipar de uma gravação sem o que eu considerava como “o preparo necessário”. E
lá estava eu em meio a uma gravação do Colóquio Deleuze Guattari, filosofia prática,
que mais tarde tornou-se um documentário do mesmo nome (...) foi a minha primeira
experiência com esta surpreendente metodologia de fazer e aprender, que me causou
um pouco de estranheza. Vivia cheia de dúvidas e incertezas de o que estava fazendo
era a coisa certa.(Barros, 2013: p. 64-65)

Acostumada com as políticas recognitivas dos currículos tradicionais do curso de (com)for-
mação de professores, no início Renata teve dificuldades em lidar com a característica de au-
togestão do funcionamento do Laborav. O primeiro problema colocado para ela foi participar
de uma gravação de externa sem nenhum preparo. No entanto o método mostrou sua eficácia
quando, por iniciativa própria, Renata perdeu o medo da câmera, do computador IMac e desco-
briu os segredos da edição.

Era nosso primeiro dia de gravação sem nenhum operador de câmera com prática
e sem a professora Alita para nos orientar. Também não tínhamos nenhum roteiro
para seguir. Como contávamos com uma câmera, sem tripé e um microfone, apenas
gravamos as palestras sentadas em uma cadeira na primeira fila com a câmera parada
no colo, e em alguns momentos registrávamos o interesse do auditório. No início
tivemos um pouco de dificuldade com o peso da câmera devido a falta do tripé. (...)
Fui convidada a fazer a edição desta gravação, mesmo nunca tendo feito uma edição
e nem ter nenhum conhecimento do software de edição Final Cut para Macintosh.
Fiquei um tempão tentando me entender com o programa, sem nenhum sucesso, até
que Cecile, que estava em fase de redação da dissertação, apareceu lá e me trouxe al-
guma luz. Depois que ela foi embora, consegui me entender com o programa e passei
a buscar tutoriais na internet. Para mim, este foi o momento mais impactante da ex-
periência. Descobri que é na hora da edição que decidimos o que pode ser dito, o que
queremos que as pessoas saibam ou no que queremos que elas acreditem, e mostra-
mos isso em forma de uma narrativa que é considerada como verdadeira porque está
registrada em imagens, provando que aquilo aconteceu. Depois desse aprendizado,
passei a frequentar as gravações pensando nas possibilidades que teríamos durante a
edição. (Idem. 2013: p. 66)

Pelo planejamento, as reuniões da equipe do Laborav aconteceriam duas vezes por semana:
uma para estudos teóricos; outra de produção e avaliação das atividades. Mas a prática nos
mostrou que o principal momento é sempre às segundas feiras, na reunião de produção, quando
são apresentados e selecionados os novos projetos que serão produzidos. Também é realizada
uma avaliação das atividades semanais em curso, para verificar o andamento dos projetos em
pré-produção e os que já estão em fase de execução. É durante esta avaliação que se discute
sobre a filosofia, história das imagens, da tecnologia e do cinema, dos processos cognitivos.
Fala-se de equipamentos e de recursos financeiros, integrando o discurso à prática. As reuniões
duram a tarde toda. As decisões são sempre coletivas e conciliadas, ficam registradas em uma ata
que é distribuída para todos e serve de base para a organização das atividades. Isto porque cada
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equipe se organiza de acordo com a disponibilidade de seus integrantes. Os laboravianos não
possuem um horário fixo de encontro, já que além das atividades de produção também devem se
ocupar dos trabalhos das outras disciplinas.

(...) O trabalho exercido no Laborav é feito através da cooperação, no tempo livre que
os alunos das graduações e da pós-graduação tem. Todo o planejamento é feito de
acordo com a disponibilidade e interesse dos integrantes do grupo, sem organização
hierárquica. Cada pessoa que entra para o grupo traz alguma modificação seja com
relação aos horários, métodos de gravação, e todos acabam contribuindo de alguma
forma no programa dos outros. (Barros, 2014, p. 73)

Renata descreve assim sua experiência nas reuniões:

As reuniões que ocorrem para avaliações das gravações e planejamento, costumam
ser muito movimentadas, no sentido de provocar euforia nos alunos, pois estão sem-
pre falando todos ao mesmo tempo com relação ao momento da gravação, porque
escolheram este lugar, porque repetiram a cena, o ajuste do foco, a qualidade do som,
e outros aspectos técnicos relativo as imagens que produziram. Deixando clara a rela-
ção afetiva que envolve essa prática, a relação com o audiovisual ultrapassa os efeitos
cognitivos (Barros, 2014)

Os projetos selecionados para produção devem obedecer a alguns critérios pré-estabelecidos
de comum acordo: se o local da gravação é de fácil acesso, que tipo de autorizações serão ne-
cessárias, se existe segurança para equipe e equipamentos, se vai precisar de verba de produção
e transporte e se existe tempo viável para execução (principalmente no caso de fazer parte de
alguma disciplina curricular). Estes critérios foram determinados em conjunto e a partir da prá-
tica. O modo de trabalho é colaborativo e se dá a partir da ideia de alguém que é compartilhada
com outros integrantes do grupo, que a complementam com sugestões e soluções criativas para
viabilizar a criação e a produção. Geralmente (mas nem sempre), o autor da ideia torna-se o
diretor do projeto. Ao mesmo tempo, ele deve assumir outras funções em sua própria produção
e também no projeto dos outros quando sua participação for necessária, sempre no modelo coo-
perativo. É interessante ressaltar que, em todas as produções, a formação das equipes é realizada
de forma voluntária.

Entre 2011 e 2013, Renata participou da produção de nove projetos e ajudou a produzir um
oficina de edição. Sempre preocupada com o resultado final dos vídeos, que acompanhava desde
o início, não percebia a importância do processo de subjetivação pelo qual estava passando ao
ser afetada pelas máquinas de produção de imagens.

O labirinto de informações gera um labirinto de emoções. Em frente àquele pro-
grama fizemos descobertas incríveis, inclusive como nossos filmes preferidos são
fabricados. Nos emocionávamos a cada novidade encontrada, e ao mesmo tempo
tínhamos a impressão de que não saímos do lugar. Nunca conseguíamos terminar
nossas edições. (Idem)

Mas quando conseguiu se integrar ao método utilizado, Renata foi capaz de compreender
que estava passando por um novo processo de aprendizagem.

Em uma de nossas reuniões para discutir assuntos teóricos metodológicos, uma recém
integrante protestou contra nossa metodologia d trabalho experimental e disse que
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estávamos todos perdendo tempo pois nossos vídeos não serviam para nada. Ela,
enquanto roteirista de emissora de TVs comerciais, não entendeu que o que fazíamos
era experimentar, ousar, encantar e as vezes enlouquecer. Mas nunca vender um
produto. (Barros, 2014, p.73)

A dissertação de mestrado de Renata, LABORAV: Uma cartografia da produção audiovisual
na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, defendida em 2014, cartografou o funci-
onamento e a transformação de seus companheiros de pesquisa durante os três anos que ela
participou do Laboratório. Em suas considerações finais, ela reconhece o LABORAV como um
espaço de invenção e produção e subjetividade.

Mesmo com todas diferenças de perfil que cada um traz, são pessoas de cursos di-
ferentes, além das diferenças de gênero e idade, o que enriquece ainda mais o mo-
mento da troca. Por exemplo quem apresenta programas sobre artes marciais traz
sugestões para quem esta gravando programas sobre histórias infantis, Alguns alunos
interessados em a pesquisar sobre cinema acabam trabalhando como cinegrafistas e
editores. Características que transforma o Laborav em uma multiplicidade de devires
incontroláveis e imprevisíveis que nada tem haver com o mundo ideal, do qual são
tiradas cópias, ou seja, como quase todo mundo que efetivamente participa de todas
as gravações não traz conhecimento prévio sobre o audiovisual, nós quase sempre
inventamos métodos, experimentamos, porque o espaço nos permite essa experimen-
tação. A entrevista com os alunos da graduação que participaram do grupo no mesmo
período que eu, mostra que ninguém veio atrás de fama, nem foi pela bolsa. Todos
vieram por um sentimento comum, a curiosidade em conhecer o mundo audiovisual,
seus equipamentos, suas técnicas, e todas as surpresas que esperávamos ter. Essa
vontade de se aventurar e de criar permitiu que se desenvolvesse dentro desse ambi-
ente a cooperação, uma paixão pela criação e pela imaginação. Estão todos unidos
nessa atividade em razão de criar uma nova forma de comunicar, que se apresenta
de maneira mais livre, nos permitindo sair da esfera da subjetividade modelada, des-
manchando as projeções criadas pelas mídias de massa para que as singularizações
aconteçam. Nossas práticas estão na contramão daquilo que encontramos na mídia
de massa que visa produzir em grande escala um tipo de subjetividade generalizada,
modelada. (...) Somente em um laboratório experimental se pode encontrar uma di-
versidade tão grande de estilos fílmicos, quase sem propósito que é a finalidade da
arte. Em um laboratório experimental uma pessoa que veio para observar acaba diri-
gindo uma cena no segundo dia de observação, como aconteceu comigo, com Maria
José e Letícia, que não estão mais no grupo. A metodologia de aprender fazendo não
nos permite o medo de errar, mas mostra que é com os erros que se podem criar novas
formas de fazer . Como bárbaros que desconhecem as regras e invadem os impérios.

Algumas considerações

Pesquisas em aberto como a nossa procuram humanizar relações e estimular as potências cri-
adoras, em vez de formatar professores que serão meros transmissores de informações prontas,
adeptos de uma política educacional baseada no reconhecimento da informação já produzida.
Acreditamos que uma política comunicacional/educativa baseada nos processos de cognição
inventivos deve estar baseada muito mais na formulação de problemas e no encontro de suas
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soluções a partir da experiência cotidiana, do que no reconhecimento de soluções já encontradas
por outros.

A produção de subjetividade é um processo maquínico acentrado que agencia humanos, má-
quinas, instituições e linguagens e cujos efeitos são novos sistemas de percepção de imagens,
de produção de valores, de representações. Quando se observa a produção dos integrantes do
LABORAV, é possível perceber algumas subjetividades delirantes em meio à repetição das fór-
mulas audiovisuais que já fazem parte do repertório coletivo. Ao se acoplarem ao dispositivo
LABORAV eles entram num processo de devir outro cujos efeitos são processos de subjetivação
inventivos que se manifestam em seu cotidiano de estudantes e de futuros professores. Alguns
adotaram a política cognitiva em suas salas de aula, estimulando a autonomia de seus alunos
e criando problemas para eles. Outros desistiram da Pedagogia ou da Geografia e passaram a
se dedicar integralmente ao audiovisual, aos quadrinhos, aos videogames. A produção de do-
cumentários em vídeo em trabalhos de conclusão na licenciatura já foi adotada por uma aluna,
que decidiu que irá fazer o seu mestrado sobre o uso do vídeo nos cursos de Geografia. Além
das produções audiovisuais (cerca de 36 em quatro anos) já tivemos sete dissertações defendidas
baseadas em nossa metodologia e as práticas realizadas no LABORAV estão sendo objeto de
uma pesquisa de doutorado.
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Resumo

Este artigo explora a importância da partilha de informação no contexto da utilização
do código de música em braille, propondo a criação de uma plataforma digital de
acesso a partituras em tempo real, que permita a comunicação dos estudantes cegos
com os professores de música e instrumentistas, em múltiplos cenários como escolas
de música e Universidades. O trabalho realizado permitiu observar a importância de
tornar os recursos tecnológicos digitais acessíveis às pessoas cegas para facilitar a
aprendizagem da musicografia braille e a interação com músicos de visão normal,
reforçando as práticas de informação e comunicação e promovendo a inteligência
coletiva e o acesso universal à música e à cultura.
Palavras-chave: partilha de informação; plataforma digital; cegueira; música braille.

Introdução

Os hábitos dos indivíduos, nomeadamente em contextos educativos, estão a ser fortemente
alterados por transformações significativas decorrentes do aparecimento das tecnologias da in-
formação e comunicação. Downloads em sites educacionais são feitos para se ter acesso a
materiais didáticos. Consulta-se o celular e o smarphone e o tablet para ter acesso a enciclopé-
dias virtuais. Cada vez mais, criam-se grupos de estudos online que permitem a interação de
alunos do mundo inteiro pelas redes sociais, seja para tirar dúvidas, ter acesso a plataformas
de e-learning ou participar de aulas on-line. Cresce o número de rádios web com os mais dis-
tintos objetivos, entre eles: divulgar ideias, projetos e ações sociais de grupos ou associações;
transmitir eventos ao vivo; apresentar trabalhos autorais; debater temas da atualidade; ou minis-
trar cursos. A comunidade de pessoas cegas também está conectada, ainda que com algumas
limitações.

Tais ações são facilitadas pelas atuais mídias digitais que oferecem novas oportunidades para
a participação ativa das pessoas, troca de informações, na aquisição de conhecimentos, entreteni-
mento ou acesso à cultura. Jenkins (2009: 29-30) retrata este novo cenário ao apontar a relação
entre os conceitos de “convergência dos meios de comunicação”, de “cultura participativa” e
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de “inteligência coletiva”. Para o autor, a “convergência” refere-se ao movimento contínuo de
conteúdos por meio de diversas “plataformas”, a cooperação entre “mercados mediáticos” e a
atitude proativa dos utilizadores na procura de informações que necessitam (2009: 29). Na vi-
são de Jenkins (2009: 30) a “cultura participativa” enfatiza a nova postura do utilizador que
cada vez mais deixa a passividade de lado e procura informações e conhecimento, seja para fins
de aprendizagem, seja para seu lazer ou entretenimento. É neste contexto que Jenkins (2009)
sublima a importância da expressão “inteligência coletiva”, criada por Pierre Lévy, reforçando
a sua pertinência neste atual cenário de troca consciente e constante de informações entre as
pessoas.

Na atual geração de estudantes, que já nasceu conectada e não conhece um mundo sem
Internet, observamos tendências cada vez mais marcantes de integração de novas abordagens
pedagógicas, nas quais os recursos tecnológicos digitais têm um papel fundamental na proposta
de novas estratégias de facilitação da aprendizagem, acesso e construção do conhecimento.

Estarão os alunos de música cegos a usufruir plenamente deste novo cenário, pese embora
os recentes desenvolvimento no campo da música?

Muitos aplicativos digitais asseguram a interação entre músicos geograficamente dispersos
(profissionais ou amadores) apoiando-os no acesso à partituras (completas ou por partes) e de-
cifrando compasso por compasso de forma acompanhada com a aprendizagem de acordes ou
solos.

Várias redes sociais permitem a partilha de músicas por gênero e há cada vez mais aplica-
ções online que permitem a gravação e edição, a partir de trilhas enviadas por compositores que
jamais se encontraram presencialmente; são muitos os profissionais que dão aulas de música a
distância através de ferramentas de videoconferência sendo muitos destes recursos comumente
utilizados por músicos cegos, principalmente por aqueles que se profissionalizaram em grava-
ções em estúdio.

Com grande facilidade, encontramos vídeos online que ensinam a tocar violão, guitarra, pi-
ano, saxofone, flauta e outros instrumentos. Além disso, diversos softwares reproduzem o som
musical de uma variedade de instrumentos individuais ou simultâneos, possibilitando a edição
conjunta e até a simulação de uma orquestra completa, abrindo novas oportunidades para a cria-
ção autônoma de composições, arranjos e harmonias de uma forma que, outrora, seria impossível
de alcançar. É neste cenário, de predomínio das modalidades de partilha e disseminação online
de conteúdos musicais e oportunidades de aprendizagem online no campo da música, que se de-
senha a pertinência do estudo aqui apresentado que visa abordar as dificuldades ainda existentes
no campo da interação entre alunos de música cegos e professores com visão normal, propondo
uma ferramenta digital com base na musicografia braille.

Segundo Pierre Lévy (1997: 141),

“os gêneros da cibercultura são muito diversos: composições automáticas de parti-
turas ou de textos, música «techno» emitidas por um trabalho recorrente de padro-
nização e de arranjos a partir de músicas já existentes, sistemas de vida artificial ou
robôs autônomos, mundos virtuais, sites na Web com a intenção de intervenção esté-
tica ou cultural, hipermídia, acontecimentos confederados pela rede ou que envolvem
os participantes através de dispositivos digitais, hibridações diversas do «real» e do
«virtual», instalações interativas.”
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Nesse sentido o educador brasileiro Mário Sérgio Cortella (2015: 18-21) ressalta:

“nós não podemos olhar esse mundo digital nem com o olhar de pânico, isto é, com
uma informatofobia, e nem com um olhar de referência exclusiva, uma informato-
latria. As duas condições são negativas, afinal a tecnologia tem uma natureza ferra-
mental, não é exclusivamente ferramenta, ela também molda formas de pensamento,
mas não pode descartar aquilo que na história humana é antigo sem ser velho”.

A musicografia braille é um exemplo do pensamento de Cortella: é antigo sem ser velho e
moderno até os dias atuais. A própria escrita musical utilizada na escrita em tinta para pessoas
que veem não é muito antiga; deriva dos NEUMAS litúrgicos da Alta Idade Média; mais preci-
samente, da obra revolucionária do monge católico beneditino Guido de Arezzo (995-1050) 1.

A escrita da música baseada em combinações de sons universal é ensinada nas escolas, con-
servatórios e universidades do mundo inteiro, reforçando a importância da escrita da partitura.
Igualmente de capital importância é a partilha de informação na área da musicografia braille,
tal como pretendemos focar neste artigo, mais concretamente pela proposta de uma plataforma
digital de acesso a partituras braille em contexto lusófono com reforço da rede de interações
e fluxos, gerados em torno da mediação tecnológica, nomeadamente recorrendo ao software
musibraille 2.

As tentativas de encontrar uma escrita musical apropriada para os cegos têm sido feitas
há séculos, representando o código braille a melhor solução criada até ao presente momento.
As técnicas utilizadas no passado são diversificadas e encontram-se hoje documentadas, como
pautas em relevo de madeira, pentagramas em relevo e símbolos braille.

Segundo Vilém Flusser (2015: 130), um código é um sistema de símbolos e seu objetivo é
possibilitar a comunicação entre os homens. Como os símbolos são fenômenos que substituem
(“significam”) outros fenômenos, a comunicação é, portanto, uma substituição: ela substitui a
vivência daquilo a que se refere.

A escrita braille tem despertado o interesse de investigadores no mundo todo, porém o tema
não é novo 3 (Tomé, 2007). No caso particular da Musicografia Braille, importa sublinhar que
esta pode assumir-se como uma importante via de acesso ao ensino da música para as crian-
ças, jovens e adultos com deficiência visual e que precisem de utilizar transcrições braille para
interagir com os músicos com visão normal em igualdade de condições.

O ensino da música a cegos

O ensino de música a alunos cegos tem sido dificultado pela ausência de ferramentas que
permitam a criação partilhada de partituras utilizando o código braille. A Musicografia Braille

1. O sistema de notação musical moderno teve suas origens nos NEUMAS (do latim: sinal), no século VIII:
pequenos símbolos que representavam as notas musicais em peças vocais do chamado “Canto Gregoriano”, e que
eram posicionados sobre as sílabas do texto, servindo como lembrete para a execução musical dos que já conheciam
a música. As notas passaram posteriormente a ser escritas em linhas horizontal permitindo representar as alturas,
tendo este sistema evoluído até à pauta de quatro linhas.

2. www.musibraille.com.br
3. Ver, por exemplo, “Musicografia braille: instrumento de inserção e formação profissional”, in Benjamim

Constant, Rio de Janeiro, ano 13, no.36, abril de 2007, pp.3-14.

http://www.musibraille.com.br
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enquanto conjunto de sinais utilizados no sistema braille para escrever e interpretar a música
(Marsan, 2009), é portando, uma solução que se revela fundamental para viabilizar a criação,
disseminação e expansão de tais ferramentas.

De acordo com Borges (2009) apesar da técnica para a criação da musicografia braille ter
sido desenvolvida em 1828, ainda hoje o material disponível é escasso, continuando muitos
cegos na atualidade dependentes da boa vontade dos que possuem visão normal e conhecem o
código da música braille.

Tal como indica Silva (2012), o cenário atual do estudo da música e seus contextos, é forte-
mente marcado pela competitividade tornando-se necessário sensibilizar as pessoas com defici-
ência visual a estudar a signografia braille para que possam ter melhores oportunidades de traba-
lho. Também as instituições como os conservatórios, universidades e outras escolas inclusivas
devem difundir a Musicografia Braille como recurso didático capaz de abrir novas oportunidades
de formação das pessoas cegas no incremento da literacia musical em braille.

Importa ainda promover uma abordagem mais inclusiva ao ensino destes alunos tal como
refere Gonçalves (2014: 4), o que acontece é “que houve um processual no mundo, de ligar o
ensino da música aos cegos com certos estereótipos do passado, com os Institutos de cegos, da
marginalização da cidade, das pessoas viverem em grupos separados e todas as tarefas que os
cegos faziam ou que tinham gosto especial, deixou de se fazer porque deixou de haver esse tipo
de abertura para se aprender música ou outras especificidades”.

Atualmente, e embora os inúmeros esforços e resultados obtidos com as políticas da edu-
cação inclusiva, são ainda muitos os professores de música que, por falta de conhecimento da
musicografia braille, recusam-se a lecionar para estudantes cegos por julgarem impossível par-
tilhar com eles o conteúdo das partituras com efetividade. É neste cenário que se sustentam
a inclusão de músicos cegos nas escolas de música (Tomé, 2003). Nessa perspectiva, Borges
(2012) sublinha a importância de desenvolver e disseminar softwares específicos para a aprendi-
zagem dos deficientes visuais em musicografia braille, destacando a sua relevância na formação
dos professores que atualmente não se encontra adequada ao trabalho com os cegos. Sendo a
formação dos alunos deficientes visuais insuficiente, estes não têm condições de ingressar no
ensino superior e posteriormente no mercado de trabalho em condições de circunstâncias com
os demais profissional da música.

Musibraille

Foi no contexto do cenário atrás descrito que o musibraille foi desenvolvido com o intuito
de propor uma solução tecnológica e social que permita a disseminação da musicografia braille
nos Países Lusófonos, através do uso intensivo de estratégias que permitam viabilizar a criação,
produção e armazenamento distribuído de informações musicais em formato digital, mediados
por mecanismos de comunicação na internet.

São muitos os países que já usam o musibraille e participam do nosso googlegroups musi-
braille@googlegroups.com, sendo, complexos os fatores sociais, associados às especificidades
de alguns dos países envolvidos, que são, em muitos casos, pouco favoráveis.
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Na interação dos músicos cegos e professores de música com o software musibraille verifica-
se que existem diferenças entre os grupos. As mais marcantes referem-se ao tempo de conexão
e utilização de algumas ferramentas, como a utilização do dicionário e a impressão braille. Tais
diferenças demonstram o papel inclusivo do musibraille, considerado uma ferramenta útil para
a sociabilidade do músico cego na informação e comunicação nos Cursos de Música.

Outro objetivo do musibraille é explorar a dimensão artística ou estética da cibercultura, a
partir de uma análise das configurações da comunicação e da interação que emergem no meio
técnico-social da cibercultura analisando as novas modalidades de produção e de recepção das
obras dos músicos cegos através da musicografia braille.

Lévy (1997) afirma que processos sociais fazem funcionar a nova relação o saber com apren-
dizagens permanentes e personalizadas por navegação e orientação dos estudantes num espaços
flutuantes e destotalizados como: aprendizagens cooperativas, inteligência coletiva no seio das
comunidades virtuais, desregulamentação parcial dos modos de reconhecimento dos saberes ou
gestão dinâmica das competências em tempo real.

Importa pois aprofundar a investigação em torno do potencial deste novo meio técnico-social
da cibercultura nas transformações do saber, na educação e formação e na manutenção da di-
versidade das línguas, culturas e dos códigos especialmente no que respeita às novas formas
artísticas; nesse contexto, afigura-se fundamental investir no resgate da aprendizagem da musi-
cografia braille, diminuindo os problemas da exclusão e da desigualdade com os músicos cegos.

Entendemos que o uso do Musibraille pode, portanto, contribuir para a luta contra a exclusão
dos músicos e instrumentistas cegos e favorecer a inclusão profissional desta comunidade que,
muitas vezes, não tem acesso à educação formal pela inexistência de soluções que viabilizem a
interação dos alunos cegos com os professores com visão normal nas escolas de música; acredi-
tamos que desta forma será possível combater estas fragilidades nos processos de informação e
comunicação nas escolas de música, propiciando uma melhor adaptação da formação e inserção
no mercado de trabalho.

No âmbito das redes das escolas, universidade e conservatórios, o musibraille poderá lançar
as bases para uma efetiva pedagogia musical cooperativa com os diferentes códigos tinta (pauta
musical) e música braille.

De acordo com as mensagens de correio eletrônico musibraille, encontram-se já registra-
das 832 pessoas desde 2009, ano do seu lançamento, envolvendo pessoas do Brasil, Portugal,
Angola, Cabo Verde e alguns países da América do Sul. Tentou-se incluir o aprofundamento
das competências como objetivo a valorizar no enriquecimento desta comunidade, tendo sido
realizadas diferentes iniciativas de formações (12 cursos no Brasil e 2 em Portugal) e de troca
de experiências. As interrogações e desconhecimento de muitos dos participantes contribuíram
para alavancar a criação de novas estratégias de organização do conhecimento e para promover
a avaliação das formações visando aprofundar o conhecimento existente sobre as necessidades
dos usuários.

Um caso recente na comunidade do software musibraille apresenta-se nos excertos de e-mail,
abaixo transcritos que foram recebidos na sequência de uma solicitação de uma aluna de violino
cega (de 17 anos) e participante de práticas de orquestra da Universidade Federal do Pará, Norte



i
i

i
i

i
i

i
i

Uma ferramenta para a inteligência coletiva: musibraille na educação musical e formação na
Cibercultura 463

do Brasil. O resultado surpreendente das respostas recebidas configura um cenário de “inteli-
gência coletiva” e geração de conhecimento partilhado e aprofundamento de competências.

Olá amigos,
Aos que tem experiência com regência e já tiveram a experiência de reger para um
grupo de videntes e no grupo um dos membros ser deficiente visual,
Quais as alternativas encontradas para que esse instrumentista pudesse acompanhar
os comandos do regente mesmo sem ver os gestos?
(...)
Oi
Eu o que posso dizer mais do que outra coisa é tomar muita atenção à respiração dos
colegas. Ouvindo a respiração você sente sempre as entradas.
Eu sei que você está na estante dos violinos mas as cordas também respiram para
tocar.
Em relação ao fraseado, o ouvido é sempre a melhor solução. Você sente pela atmos-
fera, dinâmica etc para onde vão as coisas.
Depois deve ter muito presente a partitura ou seja ter uma grande memória auditiva.
Não precisa saber a partitura dos outros instrumentos mas precisa de conhecer as
melodias e as entradas dos outros instrumentos. Você deverá conhecer auditivamente
muito bem a partitura digamos, deve conhecê-la bem melhor do que os colegas.
Depois outro conselho é lembrar-se sempre do tipo de compasso em cada parte. A
pulsação é a chave de compreender bem o balanço do fraseado em todos os estilos
musicais. Lembre-se sempre que o maestro vai apoiar muito a sua direção na pulsa-
ção. Ele vai marcar o compasso e você não vai ver por isso vai ter de ter sempre muito
presente qual é o compasso da passagem atual. Lembre-se que as grandes obras sinfó-
nicas têm muitas alterações de compasso e isso altera o equilíbrio das coisas portanto
tenha sempre presente onde o compasso se altera e tenha sempre presente os tempos
fortes do compasso. O apoio nos tempos fortes do compasso é sempre uma ajuda
para compreender o balanço da frase musical.
Depois outra técnica é o colega do lado dar-lhe algumas indicações, ou falar-lhe ao
ouvido, ou dar-lhe um toque no ombro no tempo antes das entradas etc.
Enfim volto a repetir, o melhor amigo na música é sempre o ouvido.
(...)

Queridos amigos,
Não posso deixar passar esta questão de regência para conjuntos compostos por ce-
gos. É claro que se pode decorar, sentir a respiração, etc. Mas isso não resolve na
prática. A comunicação entre o regente e o executor tem que ser feita em tempo de
execução, em tempo real.
Me parece que é fundamental começarmos a usar tecnologia para resolver isso de
forma definitiva. Os cantores de música popular usam tecnologia direto, uns fones de
ouvido especiais, em que recebem o retorno e também instruções dadas pelo diretor.
Este músicos têm impossibilidade de interagir com uma montanha de músicos, cada
qual situado num lugar diferente no palco, estando ele de costas para os músicos.
Igualmente, já existem corpos de bailarinos que também usam coisas deste tipo para
se sincronizar com o grupo. Os repórteres de TV idem.
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A solução definitiva com total sincronização me parece passar pela rádio-transmissão.
Cada membro do grupo que é cego, recebe um fone de ouvido, através do qual, as ins-
truções lhe são fornecidas, de forma codificada, em tempo real. Não é necessário que
sejam informações faladas: há muitas outras possibilidades, por exemplo, uma série
de mensagens pré-codificadas (como ruidinhos, ou mesmo sintese de fala), transmi-
tidos pelo maestro, usando um pequeno transmissor de mão, que substitui a varinha.
Ritmos, por exemplo, podem ser facilmente transmitidos, assim como sinais de dinâ-
mica ou avisos de entrada.Que tal pensarmos nisso e propormos um desenvolvimento
tecnológico conveniente?
(...)

Consideramos que este caso ilustra bem o potencial do musibraille enquanto ferramenta para
a inteligência coletiva e para a promoção de um cenário mais inclusivo de educação musical e
formação na Cibercultura. Com efeito, o apoio de soluções baseadas em Tecnologias Assistivas
pode viabilizar produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços, melhorando a
autonomia, a independência, a qualidade de vida e a inclusão social das pessoas com deficiência.
Esta realidade é especialmente crítica na área da deficiência visual para a qual existem inúmeras
soluções baseadas em tecnologia assistiva: braille computadorizado, audiolivros, audiodescri-
ção, sistemas baseados em síntese de voz, dispositivos adaptados, entre outros.

A propósito do potencial da tecnologia no cenário dos deficientes visuais, importa referir o
contributo da tiflologia 4 nomeadamente no que respeita à forma como tem permitido compreen-
der integralmente o déficit funcional motivado pela deficiência visual assim como as implicações
intrínsecas e extrínsecas ao deficiente na procura de eliminar ou reduzir essas implicações (Silva,
2008).

Incontornável é ainda o já referido sistema braille que constitui o meio natural de leitura
e escrita das pessoas cegas, tendo um papel insubstituível e decisivo no acesso à informação,
à cultura, à integração profissional e ao exercício pleno do direito à cidadania. De notar que
Louis Braille quando o inventou, pensou na leitura escrita, matemática e na música. Com efeito,
o próprio Louis Braille foi um excelente músico, tocando órgão durante muitos anos em Saint
Nicolas, segundo afirmou Pierre Henri, em seu livro “A Vida e a Obra de Louis Braille” (1952),
além de ter sido professor de música. Louis Braille em carta dirigida ao Dr Pignier, diretor do
Instituto Nacional dos Jovens Cegos em Paris-França (1821-1840), conta que em seu tempo livre
afinava pianos.¬¬

Apesar da ligação histórica entre o braille e a música sabemos que hoje o ensino de mú-
sica a cegos é ainda dificultado por falta de métodos que permitam a criação fácil de partituras
utilizando o sistema braille. A utilização exclusiva de estratégias de escrita e leitura de música
convencional e restrita às explicações orais coloca o estudante cego num cenário desfavorável
e de difícil interação com os colegas. Segundo Bonilha (2006) é frequente recorrer diferentes

4. De acordo com a perspectiva histórica geralmente adotada, foi em França no último quartel do século XVIII,
que Valentin Haüy fez despontar a tiflologia. Os cegos começaram então a ser escolarizados ainda que com um
currículo muito limitado em que as disciplinas apresentavam níveis muito elementares. Por outro lado, o processo
de leitura e escrita adotado por Valentin Haüy (uso dos caracteres gravados em relevo) prestava-se mal à utilização
táctil; e Louis Braille que ficou cego aos três anos de idade, vítima de um acidente mas também providencial para os
cegos, só viria a brindar-nos com o seu sistema cerca de cinquenta anos mais tarde. Apesar de tudo isto em 1782, a
educação dos cegos era oficializada na França.
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estratégias educativas quando cegos e não cegos são colocados em cenários de aprendizagem
conjunta, o que pode criar uma dicotomia indesejável entre a escrita braille e a escrita musical
convencional.

É neste cenário que a tecnologia pode ter um papel fundamental, ainda que saibamos que
o uso de programas de computador para ensinar música para crianças e pessoas cegas não é
imediato e transporta desafios (Borges, 2009). É interessante notar que, mesmo em países com
grande desenvolvimento cultural, a educação musical para alunos cegos, quando realizada fora
do ambiente das escolas especializadas, também é reconhecida como um desafio. Como afirmou
Smaligo (1999: 45), “Oprimido pelo que parece ser necessário, mas não conseguindo localizar
os recursos adequados, o professor ainda pode tentar fazer a coisa certa, apesar de ter pratica-
mente nenhuma ferramenta”.

É a partir desta realidade que consideramos oportuno desenvolver uma metodologia ade-
quada para a educação integrada de pessoas cegas e com visão, perspectivando um novo cenário
de ensino que proporcione uma melhor compreensão da teoria da música, tanto para alunos ce-
gos como para não cegos. Para tal, propomos que o ensino da música seja feito usando técnicas
de música braille por serem totalmente acessíveis a alunos cegos que trabalham em conjunto
com a escrita convencional (em tinta na pauta musical) conjuntamente com os dois modelos de
escrita de forma integrada na mesma interface digital e forma distribuída, tal como o Musibraille
prevê (Borges & Tomé, 2012)

O acesso distribuído a esta solução parece-nos de importância capital considerando a mul-
tiplicidade de pessoas que utilizam a internet e o benefício inclusivo que tal configura para as
pessoas cegas, potencializando a sua interação com todos (Borges, 2009).

Resultados

A utilização intensiva que o musibraille já tem tido na educação musical de crianças e jo-
vens cegos no Brasil é reveladora das suas potencialidades tendo sido já feita a avaliação desta
ferramenta ao nível da: facilidade no acesso às partituras para impressão braille; da utilização
dos menus, tanto visualmente como para os cegos; da utilização das hiperligações por parte dos
músicos cegos e professores de música; e da recuperação dos dados originais das partituras em
tinta nas transcrições para musicografia braille.

Foram ainda considerados outros parâmetros importantes na utilização da terminologia que
é conhecida e compreendida tanto pelo utilizador cego como pelo professores de música nas par-
tituras musicais, como é o caso dos sinais de claves que utilizam linhas e espaços (visualmente)
e que em musicografia Braille não têm valor para as notas musicais, sendo utilizado outro código
para os valores.

A apreciação global feita permite-nos afirmar que o software musibraille aqui apresentado
é adequado a uma escola de música inclusiva onde interagem professores e alunos com e sem
visão.

Uma questão fundamental que os resultados revelam relaciona-se com a importância de
valorizar intervenções multidisciplinares na abordagem feita. Com efeito, a complexidade do
acesso às partituras musicais por parte de pessoas cegas sugere a necessária reunião de pessoas
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com formação e competências diversificadas assim como a participação efetiva da clientela cega
e dos professores de música das escolas inclusivas e participação ativa nas redes on line de
música e braille, por forma a viabilizar a disseminação das práticas desta comunidade e a garantir
que as informações produzidas sejam transformadas em realidade para todos os utilizadores,
independentemente da sua localização geográfica ou condição social.

Exemplo desta participação e proatividade ocorreu no ano de 2015, quando um músico cego
utilizador do musibraille encaminhou um e-mail manifestando o seu desejo de ingressar no curso
de Educação Musical de uma Escola Superior Portuguesa, tendo informado posteriormente a
Instituição da possibilidade de nas provas orais poder ter, através do Musibraille, simultanei-
dade das partituras na tela (ecrã) do computador com a pauta musical em tinta (negro) e as
celas (células) em braille correspondentes a cada nota. Neste caso foi possível comprovar que
foi viabilizada a participação do aluno das referidas provas de acesso a componente visual dos
exercícios em tinta da pauta musical, apesar da diferença do código da música braille, foi apre-
sentada aos professores avaliadores de música e, através de uma impressora braille, o aluno
cego, em tempo real, realizou as provas junto com os outros candidatos. Marcante foi a rapidez
do candidato cego na procura dos ícones no dicionário embutido (menu) e na finalização em
complexidade de uma partitura de duas vozes. No menu de impressão braille, uma vez que os
professores não dominam a grafia, houve divergências no entendimento quanto à formatação das
partituras mas, com a leitura oral do aluno, foi solucionado o problema.

São casos como este que ajudam a desenhar a pertinência de investigar o papel da musico-
grafia braille na construção de um projeto educativo inclusivo na área do ensino da música, no
qual participam ativamente princípios de usabilidade, acessibilidade e conforto cognitivo na pro-
cura de contribuir para o forte incremento do acesso de deficientes visuais às escolas de música,
através de soluções como a do musibraille que se afigura adequada para a transcrição musical
em tempo real.

Considerações Finais

As comunidades distribuídas são criadas por afinidades temáticas e necessidades partilha-
das sendo, muitas vezes, geradoras de conhecimento em cenários de inteligência coletiva no
ciberespaço. A disponibilização online de técnicas da musicografia braille, que temos vindo a
acompanhar, constitui um exemplo de relevo neste campo, apresentando potencialidades educa-
cionais inclusivas para uma educação musical plena e irrestrita às pessoas cegas colocando os
beneficiários a responsabilidade de promoverem o seu próprio progresso inclusivo e participa-
tivo.

Wesley (1993) em L´Intelligence collective apresenta uma interessante abordagem política
e comunitária ao conceito de inteligência coletiva valorizando as singularidades de cada um e
situando este tema no centro de um projeto de civilização humanista, ao serviço último da pessoa
tal como preconizamos. O espaço cultural aberto e inclusivo de comunicação que pretendemos
promover com o musibraille não é um projeto exclusivo da comunidade cega, nem tão pouco
do ensino da música, visando simultânea e complementarmente aprofundar domínios da teoria
e da prática, tanto da cultura da pessoa cega, como da não cega e apontando novas direções para
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um entendimento mais profundo do papel das tecnologias digitais na educação inclusiva e na
música.
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Resumo

Com a evolução da tecnologia e perante uma sociedade cada vez mais envelhecida,
é importante potenciar a inclusão digital para que seja possível a todos exercer uma
cidadania responsável e enriquecedora. O projeto MaQueIsto enquadra-se na investi-
gação sobre o envelhecimento ativo e as Tecnologias da Informação e Comunicação
do grupo DigiMedia da Universidade de Aveiro. Pretende identificar alguns dos de-
safios que o cidadão sénior enfrenta sistematicamente ao utilizar as Tecnologias da
Informação e Comunicação, particularmente quando acede, através das tecnologias,
aos múltiplos serviços que são importantes para a sua vida, tais como o multibanco,
o correio eletrónico, os serviços das finanças, entre outros.
Palavras-chave: cidadão sénior; tecnologias da informação e comunicação; e-inclu-
são.

Introdução

Em Portugal a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) pelos senio-
res é reduzida, o que pode ser explicado, pelo menos em parte, pelos custos dos equipamentos e
dos serviços associados, bem como pelas dificuldades de utilização que os indivíduos enfrentam
(Pessoa, 2015).

É importante construir uma sociedade mais justa e que incentive a solidariedade e o respeito
entre os seus membros, para que tal aconteça é necessária a criação de medidas que fomentem a
utilização das tecnologias por todos e que reduzam a infoexclusão dos seniores.

No sentido de sensibilizar a sociedade em geral, com o projeto MaQueIsto produziu-se um
documentário que retrata os desafios que os seniores enfrentam quando utilizam as TIC no
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acesso aos diferentes serviços. Para a concretização desse objetivo identificaram-se as dificul-
dades e/ou facilidades que os indivíduos desta faixa etária enfrentam, no contexto anteriormente
definido, e efetuou-se um levantamento dos serviços mais utilizados pelos mesmos.

A pergunta de investigação proposta e que se pretende responder com o trabalho desenvol-
vido é a seguinte:

Quais as características que a produção de um documentário deve ter para que repre-
sente os desafios que o sénior enfrenta na utilização das Tecnologias da Informação
e Comunicação, quando usa os serviços disponibilizados?

Para que fosse possível responder à pergunta de investigação fez-se o levantamento dos es-
tudos e publicações disponíveis sobre as temáticas abordadas no presente trabalho. Também
se aplicaram vários instrumentos de recolha de dados, que permitiram conhecer uma perspetiva
mais individualizada sobre este assunto. O trabalho realizado no decorrer da investigação foi
importante para perceber quais as principais caraterísticas do processo de envelhecimento dos
indivíduos e o impacto da Sociedade da Informação na vida de muitos seniores. Procurou-se
também compreender os principais géneros de documentário e as principais fases de produção
de um documentário, para que se pudesse ter as bases teóricas para a concretização de um dos
objetivos, que era o de produzir um documentário. A investigação desenvolvida permitiu a iden-
tificação de alguns dos principais serviços utilizados pelos seniores e também das dificuldades
e/ou facilidades evidenciadas quando utilizam as TIC. O trabalho desenvolvido possibilitou a
identificação dos principais pontos-chave a abordar no documentário, que foi produzido com
base nos dados recolhidos na investigação. No presente artigo optou-se por não abordar a pro-
dução do documentário em si, mas antes os resultados obtidos pelos instrumentos de recolha de
dados.

1. Enquadramento teórico

O envelhecimento afeta todos seres vivos e, por esse motivo, ao longo da vida, também o
organismo humano sofre mudanças fisiológicas e possui um tempo limitado de vida (Cancela,
2007). Este processo depende da velocidade e do grau de gravidade que os diversos fatores
psicológicos, biológicos e sociais se manifestam, pelo que, consequentemente, cada indivíduo
envelhece mais rapidamente ou mais lentamente (Aiken, 1995; Cancela, 2007). Não existe um
momento específico a partir do qual se considera que um indivíduo está efetivamente na terceira
idade, os estágios de desenvolvimento de um indivíduo, resultam das experiências vividas ao
longo sua vida (Fonseca, 2011).

O momento em que uma pessoa é considerada sénior não depende de um fator físico es-
pecífico e, devido a essa circunstância, alguns investigadores assumem que a idade em que um
indivíduo tem direito à reforma é o marco que diferencia um adulto de um sénior (Moreira,
1998; Roebuck, 1979). Tendo em conta o que anteriormente foi referido, o conceito de sénior
possui uma relação muito mais forte com os fatores legais e socioeconómicos do que os fato-
res biológicos (Netto, 2002). Será ainda de salientar que o significado de sénior pode sofrer
alterações de acordo com as atitudes e as expetativas da sociedade em que cada indivíduo está
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inserido (Aiken, 1995) e é, muitas vezes, utilizado para expressar padrões de comportamento de
uma geração que se reforma e envelhece ativamente (Silva, Abreu, & Pacheco, 2014).

Um indivíduo, de uma forma geral, é classificado como sénior nos países mais desenvolvidos
quando tem uma idade superior a 60/65 anos, altura em que um indivíduo se pode reformar. Nos
países africanos, em que a esperança de vida é menor a essa idade, situa-se entre os 50 e os 55
anos (WHO, 2010). Atualmente em Portugal estão a registar-se diversas alterações, umas das
quais é relativa à idade da reforma, sendo que no ano de 2015 um indivíduo só poderá requerer
reforma, em situações normais, aos 66 anos e em 2016 só aos 66 anos e dois meses (Silva, 2014).

O conceito “envelhecimento ativo” está também relacionado com a terceira idade, e pretende
sobretudo conseguir o reconhecimento dos direitos dos seniores.

A Organização Mundial de Saúde, no final de 1990, propõe uma nova conceptualização:
o envelhecimento ativo; em que se dá primazia ao reconhecimento dos direitos dos seniores,
tais como a dignidade, o acesso a cuidados vários, a independência, a participação ativa na
sociedade e a autorrealização (WHO, 2002). No envelhecimento ativo, a prioridade não está nas
necessidades que os indivíduos possam ter, mas sim nos direitos que lhe devem ser garantidos, no
fundo, trata-se do reconhecimento que os seniores possuem direito à igualdade de oportunidade
e de tratamento em todos os aspetos da vida (Ferreira, 2010).

O envelhecimento ativo está dependente de uma variedade de determinantes: sociais, eco-
nómicas, ambiente físico, serviços sociais e de saúde, comportamentais, individuais, género e
cultura. Estes podem estar relacionados com a família, com os próprios cidadãos ou com o país
onde cada sénior reside, mas também podem resultar de outros determinantes, como é o caso do
género e da cultura (Ferreira, 2010b).

Outra problemática relacionada com o envelhecimento é o envelhecimento demográfico.
Este é um fenómeno muito importante na atualidade, porque possui implicações socioeconómi-
cas que se vão refletir a nível individual e coletivo, que poderão mesmo traduzir-se em novos
estilos de vida (Carrilho & Gonçalves, 2004). É necessário encontrar soluções para estes desa-
fios sociais, uma vez que estas mudanças vão ter um impacto significativo nas decisões políticas
(Bárrios & Fernandes, 2014; Bierwisch, Goluchowicz & Som, 2014). Uma das soluções para
estes desafios pode passar por aproveitar de forma inteligente as oportunidades proporcionadas
pelo envelhecimento das sociedades (Direcção-Geral da Saúde, 2004).

A população mundial está a envelhecer e Portugal não é exceção, devido a esse facto existe
um aumento do peso social, político e financeiro dos idosos, o que motiva que sejam repensados
os modelos de sustentabilidade sociais, o que pode passar, por exemplo, por rever os princípios
de coesão social ou de viabilidade financeira dos sistemas de proteção social de cada país (Silva,
2009).

O envelhecimento populacional mundial parece inevitável, pese embora possam ser pen-
sadas e aplicadas medidas para o atenuar, será importante que cada país se prepare para esta
realidade. Uma das formas poderá ser o aproveitamento das oportunidades criadas por este
envelhecimento populacional, incentivando, por exemplo, o envelhecimento ativo.

Para que os seniores consigam vivenciar o envelhecimento ativo, têm de ultrapassar muitos
desafios, porque o processo de envelhecimento pode ser traumático (Aiken, 1995) por várias
razões: obriga os seniores a lidar com as suas limitações; com o envelhecimento os indivíduos
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atingem a idade da reforma, marco que representa um desafio, usualmente a sociedade ensina
um indivíduo a exercer uma atividade laboral, por isso quase todos sabem executar determinadas
tarefas profissionais, mas poucos sabem gerir o seu tempo livre (Osório & Pinto, 2007); os
padrões de beleza estão associados à juventude e aspeto físico perfeito (Aiken, 1995); a perda
de pessoas próximas (Pires, 2008); a diminuição dos contactos sociais (Zimermann, 2000); o
idadismo 1 (Marques, 2011; Pires, 2008); os seniores que não têm acesso às tecnologias, de uma
forma geral, sofrem de isolamento social (Silveira, Rocha, Vidmar, Wibelinger, & Pasqualotti,
2010) e de exclusão digital (Miranda & Farias, 2009).

As tecnologias oferecem vários serviços que podem ser usufruídos pelos seniores de forma
cómoda e económica e sem terem que sair de casa: consultar e realizar operações bancárias,
consultar e realizar operações nos portais do governo, fazer compras online, utilizar a tecnolo-
gia para prevenir e melhorar a saúde (Brito, 2012). A Internet pode permitir ao sénior, aceder
ao mundo virtual, e consultar a informação de modo interativo, tendo uma oportunidade de se
incluir novamente na sociedade (Baptista, 2011). A interação do sénior no mundo tecnológico,
pode aumentar as relações interpessoais e as relações entre gerações, reduz o isolamento e esti-
mula a parte mental e psíquica (Baptista, 2011).

Relativamente às tecnologias, nomeadamente a Internet, em Portugal, o seu acesso não se
reparte de forma igualitária, existem grupos que são privilegiados em detrimento de outros (Co-
elho, 2007).

A idade é um fator que diferencia os utilizadores que utilizam a Internet e os que não utilizam
a Internet, ou seja, na faixa etária dos 15-24 anos de idade a taxa de utilização é de 94,1% e nos
adultos com mais de 65 anos é de 11,8% (Obercom, 2014).

Os seniores não utilizam as tecnologias por vários motivos, tais como, possuem problemas
de saúde; possuem de poucos rendimentos; detêm um nível baixo de literacia; podem ter algum
grau de deficiência e questões relacionadas com o género (Gil, 2011); as tecnologias serem de-
masiado complexas e os produtos e/ou serviços não estarem adaptados aos utilizadores seniores
(Carpenter & Buday, 2007; Gil, 2011; Veloso, 2014).

As barreiras de utilização das tecnologias podem ser ultrapassadas, para melhorar a quali-
dade de vida dos adultos, mas é necessário desenvolver programas e serviços que têm como base
os desejos e as capacidades dos seniores (Baptista, 2011; Carpenter & Buday, 2007; Gatto &
Tak, 2008).

Em suma, para se alcançar o envelhecimento ativo, os seniores devem de participar na So-
ciedade da Informação e Conhecimento, o que vai originar a necessidade de reforçar a melhoria
das suas qualificações nas TIC (Patrício & António Osório, 2011).

1. O idadismo é a tradução da palavra inglesa ageism, foi utilizada pela primeira vez pelo psicólogo Robert
Butler para explicar as reações negativas da comunidade à construção de um edifício para seniores (Marques, 2011).
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2. Investigação empírica

2.1. Metodologia da investigação

No estudo desenvolvido foram utilizadas duas metodologias: a exploratória e a investigação-
ação.

Para a aplicação da metodologia exploratória, desenvolvida numa primeira fase do estudo,
procedeu-se à recolha do material bibliográfico e à reflexão e síntese das principais ideias exis-
tentes no mesmo, com a finalidade de adquirir e aprofundar o conhecimento sobre as temáticas a
investigar. A informação recolhida permitiu consolidar os conteúdos científicos do tema tratado
e planear as etapas seguintes, tendo como base a fundamentação teórica analisada.

Na segunda fase do trabalho recorreu-se à metodologia investigação-ação, sendo que esta
metodologia se desenvolve “numa espiral de ciclos de planificação, ação, observação e reflexão”
(Fernandes, 2006, p.4).

A aplicação da metodologia investigação-ação numa segunda fase, permitiu a construção
dos instrumentos de recolha de dados necessários ao estudo. Após a análise e reflexão sobre os
resultados obtidos, foi possível obter os dados essenciais para a criação de um documentário que
espelhe de forma realista as dificuldades e/ou facilidades que os seniores enfrentam na utilização
das TIC.

Tendo em conta as condicionantes enfrentadas no trabalho de campo, optou-se por uma
amostra de conveniência, que não é representativa, sendo constituída por 23 seniores do Pro-
grama 60+ do IPL, que frequentaram o Workshop de Tratamento de Imagem e Vídeo dinamizado
pela investigadora durante os dois semestres do ano letivo de 2014-2015.

Pelo que anteriormente foi exposto e tendo em conta que o tipo de amostra é não-aleatório e
de conveniência, tal implica que os resultados obtidos não possam ser extrapoláveis ao universo
da população sénior de Portugal.

As metodologias aplicadas neste estudo permitiram que fossem aferidos alguns dos princi-
pais serviços utilizados pelos seniores e também as dificuldades que estes indivíduos enfrentam
quando os utilizam.

2.2. Workshop de Tratamento de Imagem e Vídeo

Para um bom desenvolvimento da investigação no âmbito do projeto MaQueIsto, entendeu-
se que seria importante estabelecer uma ligação com um grupo de seniores que posteriormente
pudessem participar no estudo.

Assim, estabeleceu-se o primeiro contacto por email, com a coordenadora do Programa 60+
da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) do Instituto Politécnico de Leiria
(IPL). Este programa destina-se a indivíduos com mais de sessenta anos e procura promover o
envelhecimento ativo.

Após terem sido estabelecidos os contactos, definida a forma de colaboração voluntária na-
quele programa, fixadas as linhas gerais dos conteúdos programáticos a leccionar no workshop,
a investigadora obteve as autorizações necessárias para lecionar o referido workshop na ESECS.
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A workshop procurou preencher uma lacuna que existia no programa 60+ relativamente à
oferta das TIC. O principal objetivo deste workshop foi fornecer conteúdos ajustados ao público-
alvo, o que não é possível caso os seniores frequentem uma unidade curricular desta área nas
licenciaturas em regime livre.

O programa do workshop foi sendo ajustado às questões e aos pedidos que os seniores fo-
ram apresentando ao longo das sessões. Para auxiliar a compreensão dos conteúdos abordados
no decorrer das sessões, as fichas foram, na sua generalidade, orientadas e com todos os pas-
sos explicados. As atividades realizadas no workshop de tratamento de imagem e de vídeo
centraram-se sobretudo na utilização de plataformas online para edição de fotos, para a cria-
ção de vídeos e também para a criação de texto animado, na edição de imagens em softwares
de edição de imagem (Gimp e Photoshop) e na utilização do Microsoft Word para a criação de
materiais gráficos.

2.3. Técnicas e instrumentos de recolha de dados

Para que se pudesse responder à pergunta de investigação, procurou-se selecionar os instru-
mentos adequados, tais como, questionário preliminar, o diário de campo e a entrevista semi-
estruturada. A investigadora Freitas (2010) sublinha que é necessário ter especial atenção aos
métodos e técnicas que são escolhidos para a investigação para que estes “dêem fiabilidade e
validade ao projeto e permitam obter as respostas às perguntas de investigação” (Freitas, 2010.
p. 78). De seguida, são apresentados os instrumentos que foram aplicados no âmbito da investi-
gação do projeto MaQueIsto.

2.3.1. Questionário preliminar

Para a construção do questionário preliminar, foram analisados três questionários do projeto
SEDUCE e, com base neles, estruturou-se o questionário para a investigação centrado em três
áreas:

1. Dados sociodemográficos;

2. Comunicação e informação;

3. Contexto da utilização do computador.

Atendendo aos objetivos deste artigo, optou-se por não desenvolver a área da comunicação
e da informação, na qual se abordam os meios que os seniores utilizam para comunicar e no
contexto de utilização do computador apenas serão tratados os serviços usados pelos seniores.

Pretendeu-se, através da aplicação deste instrumento, obter os dados sociodemográficos dos
inquiridos e, não menos importante, analisar os contextos em que os seniores utilizavam as
Tecnologias da Comunicação e Informação. Para a análise dos dados quantitativos recolhidos
utilizou-se o SPSS e o Microsoft Excel 2013.
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2.3.2. Diário de campo

Nos diários de campo foram registadas as dificuldades e/ou facilidades observadas aquando
da realização das atividades propostas por parte dos seniores no Workshop de Tratamento de
Imagem e Vídeo. Foram também registados alguns dos comentários efetuados pelos seniores no
decorrer das várias sessões, que estavam relacionados com as tecnologias e os serviços que eram
fornecidos através destas. A conjugação dos dados recolhidos permitiu fazer o levantamento de
algumas das dificuldades sentidas pelos seniores na utilização das TIC e foi um importante
auxílio na construção do guião da entrevista exploratória.

2.3.3. Entrevista semiestruturada

Dos 23 seniores que frequentaram o workshop, 16 aceitaram ser entrevistados. Deste con-
junto de seniores, nove são do género feminino e sete do género masculino. As entrevistas foram
realizadas entre o dia 9 de julho e o dia 30 de julho de 2015 na ESECS. É de referir que todas as
entrevistas foram individuais, efetuadas num só momento temporal e cada entrevista representa
o depoimento de um sénior distinto.

Após a realização das entrevistas, foi necessário tratar os dados recolhidos, tendo-se optado
por utilizar o NVIVO 10 para a análise dos dados, este é um programa orientado para a análise
qualitativa (Rodrigues, 2013), sendo possível identificar com facilidade, através deste software,
as semelhanças e as diferenças nas respostas dos entrevistados (Cunha, 2014). Os entrevistados
foram codificados de E1 a E16.

2.4. Caraterização da amostra – dados sociodemográficos

Na investigação que foi desenvolvida, a amostra foi constituída por 23 seniores do Programa
60+ do IPL que frequentavam o Workshop de Tratamento de Imagem e Vídeo dinamizado pela
investigadora.

A amostra foi selecionada de acordo com os seguintes critérios:
— Idade igual ou superior a 60 anos;
— Estar inscrito no Programa 60+;
— Estar a frequentar o Workshop de Tratamento de Imagem e Vídeo;
— Participação voluntária.
Relativamente aos dados sociodemográficos, foram colocadas as seguintes questões: “No-

me” (apenas as iniciais); “Data de nascimento”, “Sexo”, “Habilitações literárias”, “Profissão”,
“Naturalidade” e “Estado civil”, “Número de filhos” e “Número de netos”. De seguida, são
sistematizados alguns dos dados recolhidos.
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Como se pode visualizar na Fig. 1, o grupo de participantes voluntários é constituído por 23
indivíduos, sendo que 14 são do género feminino e nove do género masculino.

A faixa etária da amostra do estudo está balizada entre os 60 anos e os 74 anos, sendo que
a média é de 67 anos (Fig. 2). A grande maioria dos seniores é casada (15 seniores), cinco são
divorciados, dois são viúvos e um é solteiro.
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Na categoria “Habilitações Literárias”, verifica-se que todos os participantes frequentaram a
escola, tendo todos os seniores identificado a habilitação literária que possuíam, com a exceção
de um inquirido que não respondeu e por isso não foi possível aferir o seu grau de escolaridade
(Fig. 3). Na análise dos dados, optou-se por especificar as habilitações literárias que os seniores
possuíam, com a exceção do item “Cursos Superiores” em que foram agrupados mais do que um
grau, tais como: Magistério Primário (um sénior); Cursos de Estudos Superiores Especializados
(dois seniores); Bacharelato (um sénior) e finalmente Licenciatura (oito seniores).

Relativamente à categoria “Número de Filhos”, só um dos participantes não possui filhos e
a grande maioria dos inquiridos possui dois filhos (14), dos restantes seniores, quatro possuem
um filho, três possuem três filhos e um possui quatro filhos.

Depois de analisar a categoria “Número de Netos”, verifica-se que nove dos seniores que
responderam ao inquérito não possuem netos, um sénior possui um neto, seis seniores possuem
dois netos, um sénior possui três netos, cinco seniores possuem quatro netos e finalmente um
sénior possui cinco netos.

Não foi apresentada a distribuição dos seniores por profissão, porque estes questionaram a
investigadora numa das sessões do workshop, referindo que atualmente eram aposentados. Por
essa razão, um número muito significativo de seniores optou por colocar no item “profissão”:
aposentado (a) ou reformado (a).

3. Serviços utilizados pelos seniores

Para aferir quais os serviços utilizados pelos seniores foram utilizados os seguintes instru-
mentos de recolha de dados: o questionário preliminar e a entrevista semiestruturada. De seguida
é apresentada uma tabela com a identificação dos serviços utilizados e a percentagem de seniores
que os utiliza.
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Após a análise da Fig. 4, é possível verificar que os inquiridos utilizam um grande nú-
mero de serviços com recurso a tecnologia. Esta situação pode dever-se ao facto de os seniores
participantes no estudo serem utilizadores frequentes de tecnologias.

Relativamente aos serviços utilizados, todos os inquiridos responderam que pesquisam ima-
gens de países, de monumentos e de cidades e também que enviam e recebem emails. Outro dos
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serviços que também é muito utilizado pelos inquiridos é a visualização de vídeos na Internet,
com 22 dos inquiridos a assumir esse uso. A conversação por mensagem escrita é um serviço
utilizado por 20 e o mesmo número de seniores acedem a jornais e a revistas através da Internet.
Dos inquiridos, 19 acedem ao portal das Finanças, enquanto 17 questionados pesquisam e con-
sultam informação sobre saúde e acedem ao banco através da Internet. Dos inquiridos 16 fazem
compras online e 15 utilizam a videoconferência para comunicar. Ouvir rádio e televisão através
da Internet é uma atividade realizada por 13 dos inquiridos e 12 dos seniores que responderam
ao inquérito acedem ao Portal do Cidadão.

Jogar, aceder ao Portal da Segurança Social e ao Portal da Saúde são atividades realizadas
por dez dos inquiridos. Nove dos inquiridos responderam que partilham trabalhos na Internet,
sete dos seniores já acederam ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes e ao Portal do Utente.
Os serviços online menos utilizados pelos seniores participantes são: serviços dos CTT e portal
da Direção Nacional de Saúde (cinco inquiridos) e o acesso a serviços online com recurso à
autenticação através do Cartão do Cidadão (quatro inquiridos).

Os seniores que participaram na entrevista semiestruturada realizam as mais diversificadas
atividades e também usufruem dos serviços disponibilizados através das TIC. Os depoimen-
tos dos seniores sobre esta temática foram extensos e bastante elucidativos e, após a análise
dos conteúdos das entrevistas, foram selecionados vários excertos. As citações seguintes são
elucidativas e atestam a forma como os participantes entrevistados usufruem dos serviços dispo-
nibilizados através das TIC:

“Vídeos, sim, também vejo no Facebook e no Youtube”, Fonte E1
“Os mails sim, mas não na atividade profissional (...) Sobretudo o multibanco é o que
mais utilizo”, Fonte E4
“no banco só trato pela Internet, não tenho cheques (...) Não faço, simplesmente não
compro.”, Fonte E7
“Há sim! Jogo muito (...) E em questão de saúde eu tenho, eu entro para registar as
medições, porque eu tenho a medição baixa e vou registando”, Fonte E10
“Diário da República vejo todos dias é a primeira coisa que eu vejo”, Fonte E11
“Jornais tenho sempre um mail com o resumo dos jornais todos e então vejo por ai.
(...)Skype sim quando a minha filha vai para o estrangeiro”, Fonte E15

Os serviços oferecidos pelas tecnologias possuem os mais variados fins, neste contexto, os
entrevistados identificaram os serviços que mais utilizam:

— Pesquisa na Internet das mais diversas informações;
— Utilização de plataformas de visualização de vídeos, de edição de imagens e de partilha

de ficheiros, de download de músicas;
— Utilização de serviços gratuitos online;
— Consulta de meios de comunicação social online, desde jornais, rádios, televisão online;
— Utilização online de aplicações lúdicas, como jogos;
— Utilização da Internet para a aquisição de produtos e bilhetes dos mais variados tipos;
— Comunicação através de email ou das mais diversas redes sociais;
— Acesso a portais de instituições públicas;
— Acesso à conta bancária online;
— Gestão de blogs pessoais;
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— Utilização de equipamentos de aquisição autónoma de alimentos, utilização do sistema
de gestão de atendimento de clientes nas mais diversas lojas, utilização das mais diver-
sas balanças, que seja para registo do peso de alimentos, quer dos próprios indivíduos,
utilização de equipamentos de leitura ótica para confirmação do preço de produtos dis-
poníveis em supermercados; impressão de nas impressoras públicas ou na reprografia da
escola;

— Utilização do multibanco.
Em suma, foi possível averiguar que os seniores participantes neste estudo utilizam os servi-

ços oferecidos pelas tecnologias para fins lúdicos, profissionais, institucionais, públicos, sociais
e pessoais.

4. Desafios enfrentados pelos seniores na utilização das tecnologias

A generalidade dos seniores participantes do estudo é utilizadora dos serviços anteriormente
referidos. Por essa razão, enquanto utilizadores das TIC, mesmo que não dominem todas as
tecnologias ou utilizem todos os serviços disponibilizados através das TIC, estão melhor prepa-
rados para contornar as dificuldades, do que os seniores que não dominam as tecnologias. Estes
últimos indivíduos estão sempre dependentes de terceiros para poderem usufruir de alguns dos
benefícios que estão disponíveis através das tecnologias.

Os diários de campo e as entrevistas foram utilizados para efetuar o levantamento das difi-
culdades evidenciadas pelos seniores na utilização das tecnologias. As dificuldades identificadas
nos diários de campo foram:

— Na gestão de grandes quantidades de informação. Como nos vários exercícios foram
disponibilizadas informações diversificadas e em número elevado, tal tornava-se muito
confuso para os seniores. Na sua investigação Ferreira (2013) afirma que um grande
volume e diversificado de informação pode originar dificuldades na seleção na mesma,
o que neste caso se confirmou;

— Na realização de múltiplas tarefas em simultâneo e na compreensão de informações simi-
lares veiculadas com abordagens diferentes, por exemplo quando frequentam formações
de informática ao mesmo tempo;

— Na realização de operações como: copiar, colar e o Print Screen. Tendo sido sempre
necessário fazer esclarecimentos a vários seniores e alguns casos optou-se por colocar
explicações no próprio exercício proposto;

— Na compressão e descompressão dos ficheiros fornecidos, tendo sido sempre uma tarefa
que suscitou as mais variadas questões;

— Na compreensão da filosofia dos programas de edição de imagem (Photoshop e Gimp),
por exemplo na gestão das camadas e na aplicação das máscaras. Foram também de-
tetadas dificuldades por parte dos seniores quando tinham que guardar os projetos e os
resultados finais;

— Na gestão dos ficheiros no computador. Foram inúmeras as ocasiões em que os seniores
guardaram ficheiros no computador, mas posteriormente não os conseguiam localizar.
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Os seniores entrevistados no âmbito deste projeto identificaram algumas das principais di-
ficuldades que enfrentam quando utilizam as TIC. Neste contexto, será interessante destacar
algumas das respostas dadas:

“Às vezes a gente está a querer por as fotografias, pensa que as tem lá e depois fogem,
ou não se sabe para onde ou fogem mesmo.”, Fonte E1
“Há sim no computador de vez em quando estou lá com quebra-cabeças com ele
porque ou são vírus ou são qualquer coisa que aparece que às vezes transcende que
não consigo resolver, lá tenho que eu pedir ajuda ou dos meus filhos (...) mas houve
uma altura que perdia mais tempo à procura delas do que a fazer os trabalhos”, Fonte
E5
“o meu pai por acaso até se desenrasca também com o computador mas a minha mãe
não (...) mas para ela é impossível é uma lógica muito diferente.”, Fonte E9

As dificuldades referidas nas entrevistas semiestruturadas relativamente à utilização das tec-
nologias e dos serviços foram diversificadas. De seguida apresenta-se uma síntese das mesmas:

— Na utilização das funcionalidades avançadas dos telemóveis e na adaptação a um novo
modelo;

— Na gestão dos ficheiros e das pastas no computador;
— Na gestão da rede social Facebook;
— Na remoção de vírus do computador;
— Na adaptação a um novo sistema operativo;
— Na utilização de plataformas de partilhas de ficheiros;
— Na utilização de alguns serviços que possibilitam, por exemplo, a entrega do IRS e que

requerem informações muito específicas que muitas vezes os seniores possuem. Por essa
razão, os seniores, embora em alguns casos sejam utilizadores das tecnologias, optam por
solicitar ajuda a terceiros;

— Nos elevados custos das tecnologias, que podem ser um entrave na utilização destas por
parte dos seniores, uma vez que alguns possuem baixos rendimentos, o que pode levar à
infoexclusão;

— Na compreensão da lógica do computador. Devido ao seu percurso profissional, a ge-
neralidade dos seniores não teve contacto com as tecnologias, o que torna mais difícil a
aquisição dessas competências;

— No domínio das tecnologias e na utilização de serviços, ou seja, a sua não utilização
poderá impedir o sénior de usufruir das facilidades disponibilizadas por estes, com con-
sequências negativas para o seu bem-estar.

Relativamente às facilidades descritas, os inquiridos, de uma forma geral, referiram que uti-
lizam com mais despreocupação os serviços dos portais não institucionais. No caso dos portais
institucionais, como por exemplo o preenchimento do IRS ou as transações bancárias, os senio-
res já consideram questões de maior responsabilidade e por esse motivo delegam o seu acesso a
terceiros.
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Conclusão

No estudo realizado concluiu-se que os seniores participantes usufruem dos serviços dis-
ponibilizados pelas tecnologias, embora assumam que têm maior segurança na utilização de
serviços não institucionais. No que diz respeito aos serviços institucionais, estes seniores dele-
gam, na sua generalidade, o acesso dos mesmos a terceiros quando é necessário enviar dados.
No caso das compras online alguns dos participantes optam mesmo por não utilizar este serviço.

As dificuldades evidenciadas por estes seniores não os impediram de serem utilizadores das
tecnologias e dos serviços disponibilizados pelas mesmas, uma vez que estes estão motivados
para o seu uso. Por isso, embora enfrentem dificuldades, procuram ultrapassá-las, no entanto
revelam alguma insegurança, sobretudo quando se trata de assuntos que consideram de grande
responsabilidade. Os participantes deste estudo também têm noção das dificuldades que outros
seniores enfrentam por não dominarem as tecnologias.

Segundo Fonseca (2011) existe o preconceito que os seniores não possuem capacidade nem
interesse para utilizarem as tecnologias, o que não corresponde à verdade. Existem estudos
(Shapira, Barak & Gal, 2007; White et al., 2002; Veloso, 2014) que comprovam precisamente
o contrário: os seniores possuem interesse nas tecnologias. Os resultados deste trabalho vão
ao encontro do que é defendido anteriormente. No decorrer do workshop, apesar de não ser
uma atividade intensiva, foi possível constatar algumas dificuldades, mas também progressos
significativos.

É essencial que sejam definidas políticas para a inclusão digital dos seniores que promovam
o envelhecimento ativo, porque isso contribui para uma sociedade mais harmoniosa e justa.
Por essa razão, é importante que se estudem estas temáticas e que se compreendam as várias
dinâmicas que lhes estão associadas. Este artigo procura ser um contributo nesse campo.
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