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Resumo 
 
A inclusão digital não deve se resumir a ações de ensino de informática, pois tais ações 
seriam inócuas diante das constantes inovações tecnológicas. Por um lado, é preciso 
desenvolver fluência tecnológica através da aquisição de habilidades operatórias das 
ferramentas tecnológicas, da apreensão de conceitos ligados à tecnologia da informação 
e da formação da capacidade de colaboração e abstração para solução de problemas. 
Além da fluência, faz-se necessária a aplicação significativa da tecnologia, visando a 
formação do cidadão autoconsciente. Tanto para ser fluente como para ser um cidadão 
consciente no uso das tecnologias, é preciso desenvolver habilidades de seleção e 
construção crítica das informações nos meios digitais especialmente no espaço de uma 
escola renovada. 
  
Palavras-chave 
 
Inclusão digital; fluência tecnológica; letramento digital; tecnologia digital. 
 
Inclusão digital = fluência tecnológica + letramento digital 
 
 O termo inclusão digital tem designado ações que visam levar a apropriação 

ativa dos recursos da informática a pessoas com diferentes perfis cognitivos (desde 

crianças a idosos e também portadoras de algum tipo de necessidade especial) e 

usualmente em contextos sócio-culturais marginais (excluídas socialmente).  

 Conforme já assinalado por Warschauer (2002), Fragoso (2004), Borges (2005) 

e por mim (Rocha, 2005) a inclusão digital não acontece apenas quando são 

(re)conhecidos os recursos do hardware e do software de PCs (Personal Computers) 

pelas pessoas, mas, acontece, essencialmente, quando os recursos da tecnologia da 

informação são apropriados de forma significativa pelos sujeitos e pela comunidade que 

os cerca.  

De nada adianta saber operar uma planilha eletrônica sem que tal atividade não 

seja significativa para a vida de quem pouco tem recursos financeiros a gerenciar 

através de tal ferramenta computadorizada (talvez esta seja uma das origens das grandes 

dificuldades de uso de tais recursos pelos alunos que acompanhei em um processo de 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao Seminário de Temas Livres em Comunicação. 
2 Mestra em Comunicação pela UFMG, professora do curso de Sistemas de Informação da Puc-Minas, campi 
Contagem e São Gabriel. 
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inclusão digital no ano passado, e conforme já relatei em outra ocasião3). Por outro lado, 

quem sabe a utilização de tais planilhas não possa promover melhorias no processo de 

calcular das pessoas, especialmente se se considera os altos níveis de analfabetismo 

funcional4 que existem na população? 

O sucesso das ações de inclusão digital também se vincula, com freqüência, à 

exploração do potencial dialógico5 dos recursos da Internet. Na medida em que pessoas 

e grupos conseguem colocar a sua voz na rede (através da criação de um perfil do 

orkut6, da criação de seu blog7 pessoal, de páginas para comercialização de produtos 

próprios de sua cultura8, entre outras expressões), elas podem aí encontrar um canal 

para a expressão autêntica da sua cultura. 

 Neste sentido, é preciso voltar a atenção para o sentido da apropriação cultural 

dos recursos da rede: até que ponto a expressão na rede pode, também, enfraquecer os 

laços locais ou transformá-los a tal ponto que os sujeitos podem não mais se reconhecer 

na sua produção? Dependendo da forma com que um processo de inclusão digital for 

encaminhado, é possível que as relações sociais se fortaleçam9 em uma comunidade ou 

grupo ou simplesmente que tal tecnologia não se apresente como tão importante para ser 

utilizada10 em uma comunidade.  

É preciso estar atento, portanto, à forma com a qual acontece a apropriação dos 

recursos tecnológicos. As ações de inclusão digital devem contemplar não somente a 

alfabetização digital – reconhecimento dos recursos de hardware e software  - mas 

também deve se voltar à efetiva competência na utilização de tais recursos – o chamado 

                                                 
3 Para referências adicionais, consultar Rocha (2005). 
4 O analfabetismo funcional vincula-se à noção de que não basta saber ler e escrever, é preciso saber utilizar a escrita 
e a leitura em situações da vida cotidiana. Cerca de 37 % da população brasileira é analfabeta ou tem nível de 
alfabetização rudimentar, segundo o INAF/2005. 
5 Toma-se aqui a internet como meio dialógico em oposição a meio de comunicação de massa, já que os recursos que 
ela apresenta (como criação de websites, envio de e-mail, entre outros) podem ser explorados por qualquer pessoa 
que tenha habilidade técnica mínima sem exigência de pagamento de taxas para tal. A apropriação destes recursos é 
diferente da que ocorre com meios tradicionais de comunicação como a TV e jornal, já que as pessoas precisam ter 
uma postura interativa diante deste meio - precisam selecionar conteúdos em hiperlinks e podem até criar 
agrupamentos virtuais neste meio. 
6 Orkut é um website de redes de relacionamentos virtuais entre pessoas via Internet. 
7 O blog e o fotoblog são, a grosso modo, equivalentes a agendas pessoais tornadas públicas na rede através de 
websites. O dono de um blog ou fotoblog posta informações, impressões e imagens do seu cotidiano na rede.  
8 Uma dada comunidade pode divulgar sua produção única na rede. Pode-se imaginar que a exibição organizada por 
uma comunidade de produtores de rendas em um bairro de Maceió ou de artesanato do Vale do Jequitinhonha em 
Minas Gerais, poderá funcionar como uma ação afirmativa das culturas locais além de impulsionar o 
desenvolvimento econômico (via comercialização de produtos, por exemplo). 
9 Gorczevski (2005) e Pellanda e Gorczevski (2005) relatam duas experiências com jovens em situação de 
vulnerabilidade – Projeto Capilaridade e produção videográfica dentre jovens ativos do movimento hip-hop -que 
apresentaram bons resultados, já que permitiram a expressão de tais grupos através de processos de conscientização 
(via conversas) que buscassem emergir a autonomia e consciência cidadã dos grupos e os levassem a produzir 
autênticos trabalhos sobre si próprios nos meios tecnológicos escolhidos (páginas e vídeo). 
10 Várias experiências negativas neste sentido foram relatadas por Warschauer (2002). 
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letramento digital. É preciso, portanto, como diz Almeida (2005), promover o 

letramento digital através de uma perspectiva libertadora conectada ao pensamento de 

Paulo Freire: 

Tomar como referência as idéias de Paulo Freire sobre alfabetização 
como leitura da palavra por meio da leitura do mundo conduz a 
conceituar letramento digital como domínio e uso da tecnologia de 
informação e comunicação para propiciar ao cidadão a produção 
crítica de conhecimento, com competência para o exercício da 
cidadania e para inserir-se criticamente no mundo digital como leitor 
ativo, produtor e emissor de informações. Nessa perspectiva, o 
letramento digital cria condições que favorecem a inclusão crítico-
social e o desenvolvimento de uma fluência tecnológica que permite 
conectar a educação libertadora com as demandas do mundo do 
trabalho. (ALMEIDA, 2005, p.174, grifos nossos) 

Ressalta-se, nesta passagem, que se entende por letramento digital como 

domínio e uso crítico dos recursos tecnológicos, que nesta perspectiva envolve a criação 

de leitores ativos, produtores e emissores de informação no meio digital. A criação deste 

sujeito, necessariamente, é compatível com as demandas de sujeitos aprendentes de que 

requer o mercado de trabalho hoje. Talvez seja importante esclarecer uma importante 

lacuna neste pensamento: o que seria formar um leitor ativo no meio digital?  

O uso dos recursos tecnológicos não exige, exatamente, a criação de sujeitos 

leitores no sentido puro da palavra, mas sim torna os sujeitos em usuários, segundo 

Manovich (2001). Para Santaella (2004), o meio digital forma novos leitores, os leitores 

imersivos, diferentemente do perfil do leitor contemplativo anterior ao período da 

revolução industrial e do leitor movente das cidades. Este leitor imersivo é obrigado a 

escolher rotas, links para realizar a leitura de hiperdocumentos, operações para escolha 

de programas e mobiliza não apenas o sentido da visão, mas também seu sentido 

háptico: todo o corpo é envolvido com a operação das máquinas informáticas, exigindo 

prontidão imediata dos usuários. 

Mas, entre os leitores imersivos (os usuários da tecnologia da informação), 

existem aqueles mais íntimos das operações que realizam no meio digital do que outros. 

Santaella (2004) então, classifica três tipos de usuários: os errantes, os detetives e os 

expertos. Os usuários errantes (os inexperientes) realizam operações abdutivas para 

explorarem o meio digital, enquanto os detetives já têm mais intimidade e adentram no 

meio digital realizando operações indutivas, enquanto os usuários expertos realizam 

caminhos previsíveis em suas interações com a tecnologia digital, sendo capazes de 

antecipar as conseqüências de suas ações, realizando operações dedutivas naquele meio.  
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Mesmo dominando bem os recursos da tecnologia da informação, as pessoas 

podem se tornar errantes e estarem abertas a explorações contínuas da tecnologia, 

abrindo-se para o novo. O que significa dizer que os “tipos” de usuários não são 

categorias determinadas nem que uma se segue à outra.  

É importante destacar aqui que o termo letramento digital talvez não seja o mais 

apropriado para denominar a expertise na utilização de recursos tecnológicos, pois 

guarda referências à palavra escrita. E as habilidades requeridas para a operação dos 

computadores diferem das habilidades requeridas para a escrita e a leitura, embora 

dependam em parte delas (o decifrar imagens e “ícones” de aplicativos não é como ler 

textos e parágrafos, nem o escanear de documentos é atividade semelhante à leitura em 

papel, mas tais atividades requerem decodificação de signos verbais e imagéticos). 

Além disso, também faz-se necessário o desenvolvimento de habilidades de natureza 

tácita (que requerem tratamento conceitual subjacente às ações físicas executadas nos 

aparelhos) para uso da tecnologia da informação. 

Mesmo a atividade de leitura no meio digital – do errante, do detetive e do 

experto – pode não se relacionar à formação crítica dos sujeitos. A competência 

operatória dos recursos tecnológicos alcançada pelo usuário experto pode apontar 

indícios de habilidades de seleção mais precisa dos recursos tecnológicos para alcance 

de seus fins (antecipar o resultado das ações em links, contornar problemas de 

configuração, etc) mas não se relaciona diretamente com a capacidade de julgamento 

crítico da informação à sua disposição.  

Em ações de inclusão digital que tenho acompanhado na da Puc-Minas 

Contagem, tenho observado que a navegação no ciberespaço (na World Wide Web) é 

tarefa que se aprende muito rapidamente, de maneira praticamente intuitiva a nível 

errante. Mesmo não conhecendo os conceitos básicos relacionados aos computadores – 

como memória, programa, arquivos – a exploração de websites se realiza facilmente. 

Após o contato errante, passam a surgir dúvidas sobre como encontrar um ou outro 

assunto específico, quando o papel das bússolas é acionado (aí é preciso indicar 

bússolas como o google para serem utilizadas) e as pessoas passam a farejar 

informações a partir delas numa postura detetivesca. Já a passagem para o nível de 

internauta experto exigiria mais alguns conhecimentos conceituais de informática (como 

a distinção entre website, e-mail, consciência crítica da organização interna das 

informações) que normalmente requerem intervenção de tutores, pois não é trivial.  



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 5 

Daí é importante considerar outro conceito importante: o de fluência 

tecnológica: 

A fluência tecnológica requer um processo de aprendizado ao longo 
da vida, no qual indivíduos continuamente aplicam o que eles sabem 
para adaptarem-se às mudanças e adquirir mais conhecimento para 
serem mais efetivos na aplicação da tecnologia da informação no seu 
trabalho e em suas vidas pessoais11 (NATIONAL RESEARCH 
COUNCIL, 1999).   

 
A fluência tecnológica envolve, portanto, as possibilidades de antecipação 

típicas do usuário experto de Santaella – daquele que deduz sem precisar errar ou 

titubear diante dos recursos tecnológicos, mas traz, também, a postura dos usuários 

errantes e detetives, que aprendem e se deixam levar pelas descobertas. 

 Assume-se, como hipótese, que a criação do usuário experto requer não somente 

a intimidade com os recursos tecnológicos disponíveis (como utilizar sistemas 

operacionais, processadores de texto, planilhas e navegação na Internet, etc), mas a 

internalização do significado da tecnologia e a abstração do seu uso em diversas 

situações. Para isso, são requeridas diversas qualidades colocadas no quadro abaixo: 

QUADRO 1: Conhecimentos necessários para alcance da fluência tecnológica, segundo 
o Comitê em Letramento digital do National Research Council dos Estados Unidos, 
1999. 
Capacidades intelectuais Conceitos de tecnologia da 

informação 
Habilidades em tecnologia da 
informação 

Capacidade de seguir raciocínio Computadores Configurar um computador pessoal 
Gerenciar complexidade Sistemas de informação Usar características básicas do sistema 

operacional 
Testar uma solução Redes Usar um processador de texto para criar 

um documento 
Gerenciar problemas em situações 
de falha 

Representação digital da 
informação 

Usar um pacote gráfico para criar 
ilustrações, slides de forma a expressar 
idéias através de imagens. 

Organizar e navegar em estruturas 
de informação, discriminando 
informações importantes. 

Organização da informação Conectar à Internet para encontrar 
informação e recursos 

Colaborar Modelagem e abstração Usar o computador para comunicar com 
outros 

Comunicar com outras audiências Pensamento algorítmico e 
programação 

Usar planilhas para modelar processos 
simples ou tabelas financeiras 

Esperar o imprevisto Universalidade Usar sistemas de bancos de dados para 
colocar e acessar informação útil 

Antecipar mudanças tecnológicas Limitações da tecnologia da 
informação 

Conectar um computador a uma rede 

Pensar sobre a tecnologia da 
informação abstratamente 

Impacto social da informação e 
da tecnologia da informação 

Usar materiais instrucionais para 
aprender como utilizar novas aplicações 
no futuro 

 

                                                 
11 Tradução livre da sentença: “Fluency with information technology (i.e., what this report calls FITness) entails a 
process of lifelong learning in which individuals continually apply what they know to adapt to change and acquire 
more knowledge to be more effective at applying information technology to their work and personal lives” 
(NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1999). 
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Olhando atentamente para o quadro, o compromisso com a formação de 

cidadãos autoconscientes não aparece claramente dentre os requisitos para o 

desenvolvimento da fluência tecnológica. O perfeito domínio técnico da tecnologia da 

informação envolve, necessariamente, competência cognitiva para tal (desenvolvimento 

da abstração, capacidade de organizar a informação). As relações humanas são 

consideradas como importantes “acessórios” para o uso da tecnologia (como a 

capacidade de colaborar), embora exista menção à consciência do impacto social da 

informação e da tecnologia da informação. 

A dimensão do desenvolvimento cognitivo tem importância fundamental para a 

fluência tecnológica se se considera este conceito de fluência tecnológica, o que leva a 

pensar se, dadas as deficiências da população brasileira em processos de leitura e 

escrita12, poderia o processo de inclusão digital melhorar tais habilidades? Parece que 

sim. Segundo o 5º INAF/2005, a participação em cursos fora da escola (com os cursos 

de informática sendo os mais procurados pela população) promove maior contato com a 

leitura e escrita, o que pode promover melhorias na compreensão de textos.  

Algumas experiências, como as de Demoly, Wisnievsky e Eder (2005) com a 

utilização de computadores entre deficientes mentais, apontam para melhorias no 

desenvolvimento cognitivo através da tecnologia da informação. O uso de ferramentas e 

símbolos em contextos sociais controlados impulsiona o desenvolvimento cognitivo13, 

já que para utilizar o computador e seus programas, é necessário o desenvolvimento de 

algum grau de abstração.  

É importante considerar, porém, que a tecnologia da informação não pode ser 

considerada a solução para o grande déficit educacional do Brasil, e que dificilmente 

ações de inclusão digital isoladas conseguem formar todas as competências requeridas 

para a fluência tecnológica ou podem levar à autoconscientização dos grupos. 

Neste momento, arrisca-se, aqui, a construção de uma equação definidora da 

inclusão digital:  

Inclusão digital = fluência tecnológica + formação da cidadania (letramento 

digital consciente). 

                                                 
12 Segundo o INAF/2005, apenas 26% da população brasileira apresentou-se alfabetizada plenamente. 
13 Esta perspectiva alinha-se com o pensamento histórico-cultural do desenvolvimento humano iniciado por Vygotsky 
e seus seguidores. Segundo Rego (2001), para Vygotsky, o desenvolvimento é dependente da aprendizagem. A idéia 
é que utilizando-se das ferramentas adequadas (tanto ferramentas técnicas, quanto sistemas de símbolos) e de 
estímulos do ambiente social (através do contato com pessoas mais “desenvolvidas” ou tutores), os indivíduos 
internalizam o que acontece no ambiente e são capazes, depois de realizar sozinhas aquilo que aprenderam através 
das pessoas e podem, via tecnologia, potencializar seu modo de ação no mundo, ampliando suas potencialidades 
físicas e mentais.  
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, entendendo a fluência tecnológica como o aprendizado de habilidades de uso 

de ferramentas atuais, entendimento de conceitos computacionais e desenvolvimento da 

abstração necessária para pensar tecnologicamente e o letramento digital consciente 

como a colocação da fluência tecnológica a serviço do desenvolvimento humano e 

social numa perspectiva emancipatória. 

O desafio do desenvolvimento da fluência tecnológica é de ordem 

essencialmente cognitiva-cultural e esbarra nas deficiências da educação brasileira de 

base (altos índices de analfabetismo e analfabetismo funcional), enquanto os desafios da 

formação da consciência cidadã vêm da formação da autoconsciência, da inclusão social 

e pedem trabalhos em comunicação educativa e também evoca o papel da escola.  

 

Como desenvolver a fluência tecnológica e porque desenvolvê-la 

 

 Conforme discutido até aqui, a aquisição de habilidades em programas de 

computadores atuais não garante a fluência tecnológica. Ou seja: a participação em 

treinamentos de recursos computacionais não é suficiente para tal. Isso se deve a uma 

razão principal: os recursos que são utilizados hoje serão diferentes no futuro e, para 

que se esteja preparado a lidar com as mudanças tecnológicas é necessário entender os 

fundamentos da tecnologia para continuar aprendendo sempre sobre ela. Admite-se aqui 

que o fundamento principal dos recursos tecnológicos é a sua natureza digital, o que traz 

uma série de implicações, discutidas a seguir.  

As “novas tecnologias” são digitais porque são criadas a partir de circuitos 

eletrônicos digitais, os quais são fundados sob a operação de níveis de tensão ausente ou 

presente (0 ou 1). A combinação de 0s e 1s forma letras, números, imagens, seqüências 

inteiras de operação (como os programas). Para Tocci (1991), a técnica digital têm 

substituído a analógica com sucesso, já que os circuitos são mais precisos, mais fáceis 

de projetar, menos afetados ao ruído, aptos à integração e permitem fácil 

armazenamento de dados.  

Não se trata aqui de problematizar o quanto os circuitos digitais são mais 

preferidos aos analógicos quando criados pelos seus projetistas (por conferirem maior 

precisão), mas sim que a implementação de aparelhos digitais traz as possibilidades de 

programação para seus usuários (programar um forno de microondas digital, programar 

um painel digital de estação de rádio, programar um computador, etc); permitem o 

armazenamento de informações (com a implementação de memórias eletrônicas como 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 8 

agendas eletrônicas em telefones celulares; armazenamento de arquivos de forma cada 

vez mais ilimitada, por exemplo) e são passíveis de integração, ou seja, os circuitos 

digitais estão cada vez mais miniaturizados e com grande poder de processamento.  

 A operação de qualquer aparelho digital (e os computadores pessoais é um 

destes aparelhos) deve requerer de seus usuários a capacidade de abstrair o que são 

operações de programação, o conceito de memória e a lógica algorítmica de sua 

programação. Capacidade relacionada, no quadro 1, ao conhecimento de conceitos de 

computação, da representação digital da informação, da universalidade, e a habilidade 

de pensar a tecnologia abstratamente.  

A lógica algorítimica está ligada a um projeto de mundo mecânico, determinista, 

para o qual o computador foi criado originariamente, segundo Tenório (2001). O 

computador seria, para ele, um sistema discreto (com número finito de estados e 

combinações diferentes bem definidos e conhecidos), determinista (todos os resultados 

são previsíveis) e abstrato (seu funcionamento é descrito por meios matemáticos não 

probabilísticos e algorítmicos) que utiliza linguagens formais. 

O pensamento de Tenório (2001) aproxima-se do de Manovich (2001), que vê a 

lógica do algoritmo como o estabelecimento de uma seqüência de passos para alcance 

de objetivos que pode influenciar na cultura humana. O entendimento da lógica do 

algoritmo pode distanciar-se da formação crítica de cidadãos, pois as ações 

determinadas não combinam com livre arbítrio. O operador de um programa de 

computador é convidado a reagir a uma seqüência de passos já pensada pelo seu 

idealizador, o que pode, até mesmo, trazer problemas para a sua subjetividade, segundo 

Carvalho (2001). Enquanto o programador pode, por seu lado, mecanicizar a sua relação 

com o mundo.  

Críticas à parte, a passagem do simples operador de programas para construtor 

deles promove um desenvolvimento de outra lógica importante: o pensar 

algoritimicamente, ou seja, pensar em um problema, imaginar a sua solução e ser capaz 

de estabelecer os passos resolvê- lo. Tal habilidade relaciona-se com as seguintes 

capacidades intelectuais do quadro 1: capacidade de seguir raciocínio, gerenciar 

complexidade, testar uma solução, organizar e navegar em estruturas de informação, 

discriminando as importantes; pensar sobre a tecnologia abstratamente. Além de aplicar 

os conceitos de sistemas de informação, organização da informação, modelagem e 

abstração, pensamento algorítmico e programação. 
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 Além do pensamento “algorítmico”, é preciso alguma compreensão do processo 

de armazenamento, ou o entendimento da memória e o reconhecimento da importância 

dos bancos de dados e da universalidade da tecnologia digital para armazenamento de 

dados e entender, em alguma medida, as suas limitações. 

 Algumas limitações do armazenamento de informações digitais advêm, 

necessariamente, das operações de codificação contínuo-digital. Captar instantes e ações 

em intervalos contínuos de tempo é um desafio para a computação (detalhes em Dix, 

2004, p. 621-623). As ações realizadas no tempo são contínuas, mas captadas por 

aparelhos digitais, o que pode modificar a forma de se pensar e perceber um evento. 

Uma agenda eletrônica, por exemplo, registra informações precisas sobre eventos 

ocorridos em intervalos de tempo fixos, mas não captam o contínuo das atividades 

realizadas. Daí a sensação de descontinuidade e fragmentação provocada pelo uso das 

tecnologias digitais.  

 Além disso, há ainda outra importante questão: os paradigmas de interação dos 

seres humanos com os dispositivos digitais vêm se modificando ao longo do tempo. A 

forma de interagir com os dispositivos através do mouse em sistemas de janelas (como 

nos sistemas Windows, que permitem a realização de várias tarefas ao mesmo tempo, 

ou a abertura de vários programas ao mesmo tempo) não é mais absoluta. A interação 

com alguns dispositivos móveis se difere desta forma, pois envolve a operação de 

menus e a realização de uma operação de cada vez, acionando a memória de trabalho 

humana de maneira distinta da interação em sistemas de janelas, mobilizando 

basicamente os dedos e teclados. As habilidades na operação de alguns dispositivos são 

diferentes das de outros, embora as bases de utilização de memória e acesso a 

programas sejam os mesmos. 

 

Da lógica da rede 

 

 Entendido o que é um programa, ou a lógica lógica da máquina, assume-se que 

ainda é preciso entender o seu poder de escalabilidade, ou como as máquinas podem 

operar em rede e quais são seus benefícios e perigos.  

Laurie Werner (2005) assinala que a baixa compreensão dos perigos técnicos do 

mundo virtual pelos usuários (como o conhecimento dos vírus e ataques virtuais), 

compromete o uso da tecnologia da informação. Mesmo pessoas que tenham adquirido 

habilidades no uso de programas populares podem não se proteger.  
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A que se deve este fato? À falta de entendimento do que é uma rede e da lógica 

dos relacionamentos via Internet? Aos problemas em manter-se atualizado com a 

tecnologia? Pode-se suspeitar de respostas afirmativas a estas duas questões. 

Voltando ao quadro 1, será plausível dizer que existe falha na formação de 

competência de comunicação com outras audiências (como uma capacidade intelectual 

a ser desenvolvida) ou falta de consciência do impacto social da informação e da 

tecnologia? Parece que só a compreensão destes dois fatores não basta. Saber proteger-

se no meio virtual envolve o desenvolvimento de uma “malícia virtual” nem sempre 

aprendida através de recomendações técnicas. A dimensão humana precisa ser 

(re)avaliada e (re)conhecida nestes casos, o que requer estudos mais aprofundados de 

cibercultura, cibercrimes, etc. 

Outra questão importante que pode estar ligada a este fato é a necessidade 

contínua atualização dos programas e a constante necessidade de atualização do 

“dicionário” de vírus e pragas virtuais. Estão os usuários (mesmo os expertos) 

preparados para atualizarem-se continuamente, a antecipar as “mutações viróticas 

digitais”?  

Além de pensar nos perigos das associações em rede, também o potencial de 

colaboração via tecnologia (que envolve a capacidade de colaborar do quadro 1) merece 

muitos estudos e atenção. As associações humanas no ciberespaço criam redes de laços 

transitórios, realmente facilitam ou inibem as ações cooperativas? Estudos relacionados 

à cibercultura respondem afirmativamente a algumas questões relativas ao poder de 

mobilização no ciberespaço (Lemos, 2005).  

 A questão que se coloca é saber se o desenvolvimento de relações interpessoais e 

o adentramento em redes de relações através dos meios digitais requerem ações de 

ensino formais. O conhecimento dos conceitos técnicos de rede e o reconhecimento das 

pragas virtuais parecem ser propícias a ações de ensino formais, enquanto que a 

formação dos relacionamentos vem, muitas vezes, através de ações de aprendizagem do 

meio social, informalmente. 

 Acompanhando programas de inclusão digital na Puc-Minas Contagem, tenho 

notado que a descoberta de um bom website é acompanhada de compartilhamento da 

descoberta entre os alunos, o que parece indicar o caráter informal da formação de 

expertise na exploração do ciberespaço. Assim como só seguiam utilizando os recursos 

de e-mail, por exemplo, aqueles que conseguiam adentrar em alguma rede de relações 
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no ciberespaço (formada por seus amigos de bairro ou simplesmente a partir de algum 

contato virtual iniciado em um bate-papo).  

 

Das possibilidades da tecnologia no futuro 

 

 Outra questão ainda a ser problematizada na lógica digital em si é sobre o seu 

futuro. Para Dix (2004), Lemos (2005) e Sá (2005), o futuro caminha para o 

desenvolvimento da computação ubíqua.  

A idéia da computação ubíqua é a de que “as tecnologias mais profundas são 

aquelas que desaparecem. Elas se entrelaçam às nossas roupas do dia a dia, até que se 

tornam indistintas delas14” (Weiser in Dix, 2004, p.181). 

A criação de computadores vestíveis (wearable computers), como jaquetas 

inteligentes que se conectam à Internet, associada à miniaturização dos dispositivos, à 

tecnologia de conexão bluetooth, e à criação de ambientes interativos inteligentes 

acionados por sensores, entre outras tecnologias emergentes, trazem à tona se o 

significado do letramento digital fará algum sentido como tomado hoje.   

 São previstas três diferentes escalas de computação no futuro: the yard 

(dimensão de um metro), the foot (cerca de 30 cm) e the inch (com dimensão de uma 

polegada). A maior escala (yard) prevê o uso de grandes telões ou de projeções em 

espaços compartilhados por muitas pessoas (como se fosse um mural público 

interativo), enquanto a intermediária (foot) se parece com os computadores atuais 

(embora possa ter modos de interação muito distintos das conhecidas janelas Windows), 

e as tecnologias de menores dimensões físicas (inch) já são em parte experienciadas 

através de dispositivos compactos como os PDAs (Personal Digital Assistant). 

 Mas o que chama atenção para tais tecno logias emergentes é o modo interação 

que pode ser em muito distinto do de hoje: ao invés de baseados em menus ou janelas 

que permitem ações multi- tarefa, cria-se um ambiente inteligente que promove reações 

dos usuários. Um carro equipado com computador de bordo, por exemplo, faz a leitura 

das condições de uma estrada e corrige rotas, agindo ativamente e apenas informando de 

suas “decisões” para o ser humano. Neste caso, pergunta-se qual é o papel da 

alfabetização digital neste contexto? E qual “paradigma de interação” existirá para a 

                                                 
14 “The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life 
until they are indistinguishable from it”. (Weiser in Dix, 2004, p.181). 
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lógica ubíqua, já que é de responsabilidade da interface, neste caso, localizar e servir o 

usuário? 

 A área de desenvolvimento de interfaces perceptuais, como o desenvolvimento 

de superfícies ativas por toque ou o municiamento de sensores em dispositivos para 

aumentar a sua adaptatividade às pessoas em seus ambientes traz à tona a reflexão do 

que seria, afinal, o letramento digital nestes ambientes e se ele faria sentido.  

Ter o mundo ao alcance dos dedos (como nos celulares) traz o problema do 

gerenciamento da complexidade, da capacidade de organizar e navegar em estruturas de 

informações, discriminando as importantes das supérfluas. O apego á novidade e à 

efemeridade também podem ser desenvolvidos neste contexto. Trivinho (1998) alerta 

para a possibilidade da infantilização das pessoas diante deste quadro de grande 

mobilidade dos sujeitos da disponibilidade instantânea de informações.  

 

Como desenvolver ações de letramento digital 

 

Até aqui é possível sintetizar que o desenvolvimento da fluência digital está 

associado à abstração necessária para entendimento da lógica de operação digital dos 

dispositivos tecnológicos e da capacidade de abstrair o seu significado e uso. 

A necessária e crucial capacidade de reconhecer e discriminar informações 

importantes é, talvez, o maior desafio da inclusão digital. Esta sim é uma capacidade 

estreitamente ligada à leitura do mundo, de um mundo em transformação e ao alcance 

dos dedos, ou incorporada em cada ser humano (através da computação ubíqua). 

 Como seria formar a consciência cidadã neste contexto? Primeiramente, urge 

formar uma primeira inclusão: a “inclusão do sujeito virtual com capacidade auto-

reflexiva” (DEMOLY, VISNIEVSKY, EDER, 2005, p.164). Talvez, em seguida, ou 

simultaneamente, seja necessário a re-valorização dos modos de vida das pessoas para 

que estes possam ser beneficiados pelas ferramentas digitais. 

 

Uma proposta pedagógica para projetos de inclusão   

 

 A fluência tecnológica parece ser mais bem desenvolvida através de modelos 

pedagógicos fundados na pedagogia de projetos orientados por visões construcionistas e 

deve ser promovida através da aprendizagem sobre a tecnologia, com a tecnologia e da 

tecnologia.  
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 O modelo transmissivo de ensino pode chegar a promover as habilidades de uso 

dos programas de computador contemporâneos e apreensão de alguns conceitos, mas 

dificilmente seria o mais propício para a formação de capacidades como a de colaborar, 

por exemplo.  

 Como funcionaria este modelo? Primeiro, é preciso (re)conhecer quais 

atividades significativas de uma comunidade podem ser auxiliadas com as ferramentas 

computadorizadas, como a organização de um torneio de futebol do bairro. Identificada 

a necessidade, as ferramentas computadorizadas são aprendidas para solucionar o 

problema da organização das tabelas do torneio com o auxílio de programas como o 

Excel, por exemplo. O projeto, neste caso, seria a execução das planilhas no aplicativo 

através de atividades cooperativas entre os envolvidos naquela atividade e que 

necessariamente precisam do desenvolvimento das habilidades em programas.  

 Mas apenas a identificação das atividades significativas não é a solução. O 

reconhecimento da história da computação, dos algoritmos e da lógica digital é 

importante para o desenvolvimento da capacidade de abstração, as quais podem se dar 

através de tarefas ligadas ao desenvolvimento de algoritmos num modelo 

construcionista semelhante ao proposto por Papert (1994).  

 Agora, restam algumas questões: quem deve ser incluído digitalmente? Quem 

deve desenvolver ações de inclusão digital? 

 Diante da complexidade e envergadura do projeto de inclusão digital, a escola 

deveria ser a principal realizadora de tal projeto, mas uma escola nova, nos moldes de 

Kilpatrick (1965) e Lima (1971). Ela deve ajudar a desenvolver a capacidade de 

abstração, a capacidade de lidar com a complexidade, a capacidade de cooperar, a 

capacidade de ler e escrever e deve promover abertura para o mundo em mudança. 

Além de prover, também, meios para a apreensão de conceitos e aquisição de 

habilidades ligadas à tecnologia da informação. E, mais importante do que isso, ela é 

essencial para a formação da consciência cidadã. O indivíduo sozinho, por mais que 

adquira competência técnica, não formaria todas estas habilidades (especialmente a 

consciência cidadã e a conscientização dos limites da tecnologia).  

 Quem precisa ser incluído digitalmente, ou seja, quem precisa adquirir fluência 

tecnológica e consciência cidadã? A resposta é todos: os usuários mais expertos, a quem 

pode faltar a clareza dos limites da tecnologia e que devem ser chamados a promover, 

de forma generosa, a expertise dos menos expertos, através de uma abordagem 

pedagógica colaborativa (como a de projetos). Os usuários detetives que precisam 
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adaptar-se à lógica computacional com mais precisão e os errantes, que devem estar 

com entusiasmo abertos ao novo. E todos, juntos, devem buscar o sentido da tecnologia 

digital para si e para a sua comunidade.  
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