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Resumo 

Este texto observa interações sociocognitivas em artefatos digitais. A 

reflexividade remete-se à apropriação da cultura digital, destacando nuanças próprias de 

contextos e identidades em regiões periféricas. O foco de atenção analítica enquadra 

pesquisas em construção com jovens atores em projetos de formação de mão de obra em 

tecnologias da informação e da comunicação. O norte é a inclusão para a formação social, 

que resulta nas interações que os dois campos – educação e comunicação - travam 

simbolicamente. Para compreender a circularidade dos bens simbólicos, resistências, 

negociações e apropriações, que os jovens educandos exercitam em seus cotidianos de 

aprendizes, arrolamos um conjunto de metodologias etnográficas para desenvolver um 

processo de compreensão e significação das novas mídias em um contexto cultural 

específico. 
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1. INTRODUÇÃO   

 
“O conhecimento não parte nem do sujeito nem do objeto, mas da interação indissociável entre 

eles, para avançar daí na dupla direção de uma exteriorização objetivante e de uma interiorização 
reflexiva.” 

(Jean Piaget: 1973, p. 13) 

 

 A temática em curso busca evidências sobre o desenvolvimento da cognição – 

percepção, imaginação e interação - e da apropriação dos significados da cultura digital em 

interfaces digitais. Tensiona as características da interação que se confronta com a 

mediação, mas dela se distingue, ao estabelecer um processo cognitivo que se manifesta em 

diferentes movimentos, como o que surge na comunicação aberta ou em novas formas de 

estar juntos - que podem, ou não, formar novas habilidades e competências no usuário 

cidadão na ambiência juvenil.  

 A pesquisa abrange alunos do curso de tecnologia da informação e comunicação 

do Projeto Metrópole Digital
3
. Foi iniciada em 2011 com 839 alunos da primeira turma do 
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Metrópole e começou a ser tabulada em agosto de 2011. Os dados estão nas preliminares da 

interpretação analítica. Para coletá-los, foram aplicados questionários (estruturados) nas 

plataformas digitais, respondidos por 526 alunos, 62,7% do total dos atores participantes. 

As questões respondidas versavam sobre formação social, desenvolvimento da cognição, 

perspectivas profissionais, interação social e comunicacional, além do consumo de 

informações midiáticas. O aprofundamento analítico a que se propõe a pesquisa, em sua 

atual fase, privilegia os relatos dos atores-personagens que participam do Metrópole. 

Inclusive estão sendo analisadas as motivações dos dissidentes. Os alunos que desistiram da 

experiência. 

A investigação é centrada em adolescentes que frequentam o Metrópole Digital por 

acreditar que a observação será rica para entender e nuançar as relações com o aprendizado 

tecnológico e a apropriação de outras mídias em contextos socioculturais diferenciados. 

Observam-se jovens que transitam em lugares periféricos do Rio Grande do Norte e do 

Brasil. Trabalhamos também com a premissa de que entre os alunos do Metrópole existem 

jovens que frequentem escolas particulares no RN. A permanência no projeto dos dois 

grupos – alunos de escolas particulares e de escolas públicas - é um fator importante, na 

medida em que a evasão foi um dado prepoderante na observação, principalmente em 

relação aos jovens oriundos do ensino público.  

Muitos jovens querem e precisam trabalhar e são obrigados a priorizar o sustento e 

não o aprendizado. Outros desistem pela falta de acesso às interfaces digitais no entorno 

doméstico. E outros se aproveitam de uma bolsa no valor de R$ 161,00 concedida pelo 

projeto para ir ao cinema e encontrar amigos no shopping. Vale ressaltar que ainda estamos 

tateando quais raciocínios ou estudos são válidas para entender a evasão dos jovens de 

Natal do projeto Metrópole, uma vez que as relações com o aprendizado e com a cognição 

entre jovens de diferentes camadas sociais em diferentes regiões e contextos são diferentes.  

Como ponto inicial, será possível afirmar que a apropriação de ambientes virtuais e 

tecnológicos não é referência para os adolescentes que vivem a maior parte de suas vidas 

plugadas em interfaces digitais? Qual o tipo de contato que os jovens estabelecem com a 

apropriação de artefatos digitais – objeto de estudo e produto com valor inestimável na 

sociedade atual - a partir da escola e também já dentro de ambientes virtuais? Qual a leitura 
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que os estudantes de escolas públicas e particulares fazem do desenvolvimento da cognição 

em interfaces digitais? Eles entendem a transformação em diversos âmbitos que o mundo 

experimenta na avalanche impulsionada pela multiplicação de novas tecnologias que 

propiciam tecnointerações.   E ainda, qual a relação que esta interpretação tem com seu 

ethos, seu estilo de vida e perspectivas diante do mundo? Quais as transformações 

identitárias e sociocognitivas que envolvem os jovens aprendizes do ensino tecnológico em 

interfaces digitais?  Paralelamente, estamos investigando a relação desses jovens com suas 

outras formas culturais como, filmes, jogos eletrônicos, blogues, MSN, facebook, twitter e 

outras redes sociais. Como se relacionam com essas outras mídias? Qual o papel de cada 

uma delas em suas vidas e que conexão estabelecem entre elas e a cognição, a apropriação, 

e mesmo de hierarquia? 

 

1. CONSIDERAÇÔES PRELIMINARES 

 

A inserção das tecnologias de comunicação e informação na educação no Brasil 

tem acontecido quase sempre sem a apropriação adequada de seus conteúdos cognitivos e 

socioculturais em seus pressupostos formativos. A expansão se dá de maneira instrumental 

e se repete, até de forma circular, quando constrói relações objetivas, isto é, econômicas e 

simbólicas, que estruturam as práticas e as representações das práticas ao preço de uma 

ruptura com as essências que lhes seriam fundamentais. Em tal perspectiva, a educação 

passa por um processo de ruptura com os elos da formação integral do sujeito e os meios 

são encarados apenas como instrumento de um saber transtornado. 

Alguns formuladores das políticas de educação tecnológica parecem não 

entender que os usos inconsiderados das mídias deseducam. Os meios, quando não estão 

acompanhados de ferramentas críticas, editam um mundo de valores invertidos que 

priorizam, por exemplo, premissas instrumentais do capitalismo tardio (SENNETT, 2003) 

no topo da agenda sociocognitiva. A plasticidade social é alçada como atributo 

indispensável ao conteúdo. No caso de ambientes virtuais de aprendizagem, se alça para o 

primeiro plano da plataforma a arquitetura e a usabilidade e muitas vezes se descarta o 

desenvolvimento da cognição em seus aspectos de comunicação, interação e mediação 

como ponto de partida para o envolvimento dos educandos com a cultura digital.  

No entanto, e paradoxalmente, nunca o acesso ao saber teve tanta importância para o 

mundo ocidental como agora. Entramos em uma era em que o diploma e o conhecimento se 
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tornam o discriminante social por excelência, e os jovens que se inscrevem para obterem 

um diploma de tecnólogos têm ciência disso. A circulação de informações e conhecimentos 

em redes tecnológicas é uma das marcas dessa era e, a necessidade de educação para todos 

acompanha a dimensão da sofisticação e da expansão dos meios de comunicação e 

informação na sociedade.  

Pode-se afirmar, inclusive, que a produção e circulação das formas simbólicas, 

veiculadas pela mídia, estão no centro do mundo contemporâneo. São práticas midiáticas 

instituídas que se transformam em práticas sociais midiatizadas, que movem o mundo da 

vida, do trabalho e da escola. Quando nos referimos à midiatização, estamos pensando em 

uma ordem de mediações socialmente realizadas, em um tipo particular de interação, que 

transforma as práticas sociais a partir de um processo de significação que impregna todas as 

dobras sociais, como é o caso da circulação de informações em ambientes de 

aprendizagens.  

Jean, nome fictício, ao responder uma pergunta sobre de que forma os conhecimentos 

adquiridos em interfaces digitais o auxiliavam em sua vida cotidiana no questionário 

experimental feito junto a alunos de educação tecnológica, respondeu: “em tudo. Aprendi a 

conversar com os amigos sobre computadores, mas também falamos sobre coisas que vejo 

na net. Todos os meus vizinhos querem ajuda para usar o computador”. Então, 

possivelmente, o que quer dizer Jean é que as habilidades adquiridas no ambiente digital 

têm permitido que ele desenvolva no convívio social, competências cognitivas e 

comunicacionais. Essa é uma interpretação estruturada, que se distingue de outras, nem 

tanto.  

É dessa forma que observamos a extensão dos detalhes expostos à empiria. Reside aí 

a habilidade para expor os materiais mais relevantes, e a maneira com que todos os dados 

são incorporados da forma mais concisa possível. Por último, também analisamos os dados 

coletados segundo os estudos de recepção a partir da ideia de (HALL, 2003) de 

“Codificação/Decodificação”. 

O percurso da pesquisa também sugere que o que se destaca em trabalhos que se 

voltam para analisar a mídia e as interações sociais é a novidade na percepção de que existe 

uma resistência simbólica, um novo imaginário, frente ao avanço da cultura midiática 

urbana e central, o que os redime muitas vezes da ausência de cruzamento de dados 

empíricos que especifiquem metodologicamente os protocolos das mediações: 
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[...] el principal desafío que afrontan los estudios de regiones y zonas es que los actores en 

las actuales regiones tienen, actualmente, intereses y capacidades elaborados en la 

construcción de imágenes del mundo cuya propia interacción afecta a los procesos 

globales. Por lo tanto, el mundo puede estar hecho de regiones [...], pero las regiones 

también imaginan sus propios mundos. Los estúdios interdiciplinarios deben pensar en este 

aspecto de la relación entre las regiones, como debe hacerlo cualquier ciencia social que 

suponga que la subjetividad y la ideología son algo más que efímeras en la saga del capital 

y de los impérios (APPADURAI, 2009: p.12). 

 Dos concluintes do Metrópole, 407, em um universo de 1192 selecionados, 

escutamos relatos que nos levam a crer que as expectativas do discurso oficial, já presente 

às dobras sociais como preceito ideológico; sobre a necessidade da apropriação da cultura 

digital por jovens aprendizes em condições socioeconômicas adversas, não abrange todas as 

dimensões do sentido propugnado. E muito menos produz ressonância junto aos que 

fracassaram. São 785 jovens que ao longo dos 18 meses foram excluídos ou se auto-

excluíram do circuito normativo e desistiram do centro do sistema de aprendizagem. 

Possivelmente, eles não entenderam ou não deram importância ao fato de que ao se 

engajarem no Metrópole estavam sendo chamados para participar de um projeto que 

poderia sanar desigualdades atávicas em regiões metropolitanas periféricas por meio de 

suas próprias singularidades e aptidões.  

 E para compreender melhor os pressupostos do projeto, analisamos as provas 

do certame, compostas por 30 questões de conhecimentos gerais e raciocínio lógico, 

elaboradas pela Comissão Permanente do Vestibular, Comperve/UFRN. O conteúdo de 

todas as questões destaca como saber constituído, a relevância da cultura simbólica, 

algorítmica, tecnológica e digital. Os enunciados apresentam exemplos sobre redes sociais, 

mídias impressas e digitais, fotografias, como lugares comuns previamente instituídos na 

convicção humanista de que a ação do homem sobre o meio e sobre ele mesmo pode gerar 

empoderamento e transformação social.      

Então, o que todos esses indícios revelam – pressupostos, falas dos aprendizes, 

vagas e evasões – para viabilizar a formação de jovens aprendizes em tecnologias? Talvez 

demonstrem que, deliberadamente, falta pensar na política das tecnointerações digitais na 

educação. Mas como pensar as novas mídias, no caso a construção de ambientes virtuais de 

aprendizagem, sem interagir com a técnica e sem pensar a política? Como pensar a política 
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sem interagir com as representações sociais dos sujeitos envolvidos em projetos de 

aprendizagem tecnológicos? 

As tecnointerações para que fossem mais bem validadas deveriam dialogar com 

alguns autores que descrevem as práticas culturais em determinado contexto sociocultural. 

Na maioria dos projetos de educação digital inexiste tal contextualização. No entanto, é 

sabido que o que diferencia o uso da tecnologia como instrumento de formação e inclusão 

digitais em localidades diversas são as características e nuanças próprias de uma cultura 

construída no espaço local.  

O uso das novas tecnologias na educação, em uma determinada localidade, segue os 

padrões técnicos do cibermundo – uma arquitetura que propicia ou não facilidade de 

interação – mas ao mesmo tempo reflete a cultura endógena e o que é internalizado a partir 

dos movimentos de transculturação – forma como a cultura se move e se reproduz a partir 

das interações. No campo da educação também acontece a relação endógeno-exógeno que 

acaba por marcar o conhecimento com um forte viés do que é vivenciado pelo local onde 

acontece o processo de ensino aprendizagem. Nesse caso, não se deve mesmo se tratando 

de um projeto de conhecimento tecnológico e digital, cuja ferramenta já é de uso global, 

trazer tão somente práticas exógenas, mesmo que outros países ou estados estejam 

desenvolvendo projetos de ambientes de aprendizagem com finalidades educativas. Ignorar 

a utilização em nível local e suas especificidades no processo educativo, que é um processo 

complexo e desigual e que responde a diferentes causas e condicionantes, pode significar o 

mesmo que não se deter na função social da educação, que é a inclusão. 

 

2. INTERAÇÕES MIDIÁTICAS EM ARTEFATOS DIGITAIS 

Outra problemática se coloca na construção dos ambientes virtuais de aprendizagem 

que estão sendo utilizados pelos alunos do Metrópole: como as estratégias culturais são 

organizadas em torno de uma ferramenta tecnointerativa? Por que os grupos de 

pesquisadores envolvidos na plataforma do Metrópole têm maior ou menor dificuldade em 

desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem que se caracterize por uma constante 

construção e renegociação de sentidos? Tais sentidos são produzidos em diferentes 

contextos e apresentam marcas cognitivas diferenciadas. 

São as marcas cognitivas locais que devem ser relevadas para interagir com a 

cultura digital. Só assim serão repassadas as diversas maneiras como a cultura se relaciona 

com a educação e onde as funções culturais são simbólicas ou institucionais na educação. 
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A construção de um ambiente virtual de aprendizagem também poderia responder quais as 

noções de diferença, de responsabilidade civil, comunitária e de pertencimento, que estão 

sendo produzidas em um determinado lugar, com específicas formações discursivas e 

práticas.  

Coincidentemente, reside nesse locus – artefatos tecnológicos - o mundo em 

transição onde são negociadas as novas formas simbólicas que marcam os produtos 

culturais na atualidade. Pensar o desenvolvimento da cognição na cultura digital é estar 

dialogando com identidades globais e periféricas, que são ao mesmo tempo objeto e sujeito 

da inclusão sócio digital.  

Entendendo que a informação midiática realiza hoje um modo de experiência 

distinto da sociedade que nos precedeu - em função da transformação de uma “sociedade 

midiática” para a sociedade da midiatização, estamos observando fenômenos midiáticos 

que incidem diretamente sobre a nova organização societária contemporânea, no âmbito de 

suas práticas sociais e processos de produção de sentido. A mediação está no campo e nas 

práticas midiáticas contemporâneas, ou seja: em práticas midiáticas que envolvem 

reflexões sobre as relações de poder na sociedade, sobre a abrangência das técnicas, do 

conhecimento, da cognição e da estética. 

 São essas instituições, bem próximas do campo midiático, que dão respostas aos 

processos das interações sociais mediados na atualidade. São elas que dão conta de um 

sistema cultural complexo, que envolve a informação de qualidade – seja técnica ou 

discursiva. Estas instituições estão relacionadas com as práticas dos mais diferentes 

campos sociais, incluindo a educação.  

 Considerando o cenário no qual a midiatização vai instituindo uma nova ambiência, 

estudar o desenvolviemnto da cognição em processos e produtos midiáticos, a partir da 

mídia como um lugar operador - por meio de suas manifestações afetantes das práticas 

sociais – é fundamental nos debruçarmos sobre as interações sociais que tal fenômeno 

propicia. Mesmo que seja a partir de seu valor técnico. Daí a necessidade de ampliarmos o 

campo de estudos da educação para a formação Social e não adotarmos uma única didática 

ou conceito de apropriação dos instrumentos, das mediações e das interações.  

 É que também existem os produtos e processos de significação midiáticas como um 

lugar leitor, através de suas operações voltadas para produzir novas formas de 

inteligibilidades. Esta é uma proposta desafiante, mas ao mesmo tempo necessária e atual, 

como é o desafio que envolve a todos que pensam o desenvolvimento da cognição na 
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cultura digital. Esse é um lugar que produz, inclusive, um sistema de interações sociais 

sobre a mídia, resposta social, (BRAGA, 2006). Talvez sejam as respostas sociais que 

indicarão o lugar que será preenchido pelas novas mídias no processo técnico interacional 

da educação.  

O pressuposto é de que a produção coletiva simbólica ultrapassa a lógica fetichista 

da mercadoria na direção de uma interação de valores técnicos, estéticos e cognitivos, 

principalmente a partir dos rearranjos produtivos que o capitalismo tardio reinventa para 

sobreviver à crise financeira mundial. A organização produtiva transita dos bens duráveis 

para a produção de bens não duráveis e, em particular, para bens experimentais utilizados 

tanto como produtos de consumo quanto como produto de experimentação.  

De fato, o que se constata, é que a produção midiática cresceu sob o comando de 

grandes corporações e tem sido moldada para seus interesses e estratégias.  Mas, 

paradoxalmente, os sujeitos que têm acesso aos meios também podem usar o seu poder 

de escolha, selecionar e interagir com as práticas midiáticas de acordo com interesses e 

satisfações a partir de outro lugar sociocognitivo.  

O maior contrapeso institucional para mercantilização da atividade comunicativa 

veio das instituições públicas orientadas para fornecer recursos culturais para o pleno 

exercício da cidadania. No entanto, com a assunção da cultura digital, onde os jovens tecem 

nas redes seus próprios nichos de informação e apropriação de conteúdos, essa perspectiva 

se amplia. Os jovens negociam seus recursos, competências e habilidades, fazendo circular 

uma nova economia: a economia do conhecimento, que embora imaterial, produz 

discernimento, capacidade de organização e de comunicação. 

Esses jovens, após a expansão do acesso aos meios tecnológicos em qualquer 

configuração social, transformam-se, eles próprios, em commodity e podem gerir recursos 

para recriar e renegociar seus espaços de apropriação e circulação de bens simbólicos. A 

educação com foco na formação social, ao articular-se com as mídias digitais que, por sua 

vez, ampliam as novas e múltiplas habilidades do sujeito, configura-se em um importante 

meio para dar “voz” aos cidadãos que estão à margem dos processos societários e 

produtivos, propiciando, através de suas interações, as transformações necessárias para um 

meio social mais equitativo e solidário.  

A importância da revolução digital é tão grande – embora não consigamos perceber 

ainda com clareza – que talvez nós estejamos diante da maior invenção humana depois da 

escrita. Todo o processo comunicacional se remodelou tão rápido e com consequências 
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econômicas, políticas e culturais tão impactantes, que nós pesquisadores não conseguimos 

ainda enxergar e aglutinar todas as mudanças. E mesmo os jovens sabendo que são partes 

de tais mudanças, eles também ainda não as codificam. E, por outro lado, sentem o vazio 

da educação que os alimenta. Intuem que falta conhecimento para prosseguirem em uma 

pesquisa no Google, por exemplo, e amargam os baixos níveis educacionais a que estão 

expostos. 

4. CULTURA DIGITAL, PRODUÇÃO E PERTENCIMENTO 

A crise financeira mundial que se iniciou em 2008 facilitou a expansão e, 

consequentemente, o consumo das tecnologias digitais que já estavam se integrando ao dia 

a dia do jovem brasileiro. A política de redução de impostos e os incentivos do governo 

federal para superá-la baixaram os custos dos produtos de informática, incentivando, assim, 

o consumo de bens simbólicos e a ascensão à cultura digital pelos jovens das classes menos 

privilegiadas. Mesmo que no Metrópole encontremos jovens que não têm acesso às 

interfaces no ambiente familiar, políticas culturais incentivam o barateamento do acesso à 

rede mundial de computadores já estão em curso.  

 Dados da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio (PNAD/2009), divulgados 

em setembro de 2010, mostram um aumento de, aproximadamente, 12 milhões de usuários 

da internet de 2008 para 2009. O crescimento é de 21,5 por cento de um ano a outro. 

Porém, as taxas são bem maiores quando centralizadas nas regiões mais pobres do Brasil, 

Norte e Nordeste.  

No Nordeste, o crescimento foi de 213,9 por cento, quase dez vezes mais que o 

crescimento nacional, enquanto na região Norte do Brasil, o aumento dos usuários da rede 

foi de 171,2 por cento. Já dados do Ibope/NetRatings afirmam que o número de brasileiros 

que acessam a internet de suas próprias casas aumentou em 10 milhões num intervalo de 

dois anos e meio, saltando de 18,5 milhões em julho de 2007 a 28,5 milhões de internautas 

domiciliares ativos ao fim de 2009, utilizando a rede por, em média, 30h mensais. O Plano 

Nacional da Banda Larga em curso no âmbito das políticas públicas desenhadas pelo 

governo federal objetiva levar a internet rápida a 40 milhões de domicílios até 2014 e a lista 

das cem primeiras cidades beneficiadas em 2011 aponta que grande parte delas está na 

Região Nordeste.  

 A mesma pesquisa (PNAD/2009) indica um aumento significativo no uso da 

Internet por jovens no período de um ano (2008/2009): em 2008, 51,1% dos jovens de 10 a 

14 anos utilizaram a internet nos últimos três meses do ano. O salto foi de 7,7% em 2009. Já 
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o grupo de 15 a 17 anos teve o número de usuários da rede acrescido em 8,2%, saltando de 

62,9% em 2008 a 71,1% em 2009. Os dados referentes aos jovens de 18 a 19 anos também 

indicam um crescimento de 59,7% em 2008 para 68,7% em 2009, sinalizando um aumento 

de 9% nos últimos três meses do ano. 

Segundo o Ibope NetRatings, hoje (abril de 2012) somos 79,9 milhões de 

internautas. Sendo o Brasil o 5º país mais conectado. De acordo com a Fecomércio-

RJ/Ipsos, o percentual de brasileiros conectados à internet aumentou de 27% para 48%, 

entre 2007 e 2011. O principal local de acesso é a lan house (31%), seguido da própria casa 

(27%) e da casa de parente de amigos, com 25% (abril/2010). 

Analisamos algumas falas dos jovens receptores do Metrópole que se inseriram na 

cultura digital mais recentemente, que demonstram que a articulação com seu mundo 

simbólico e social agregam dados empíricos sobre as mudanças que os dados acima 

revelam. O que confere status a necessidade, tão prorrogada por agentes públicos, de inserir 

na educação aspectos da apropriação de protocolos e significados da cultura digital.   

No cerne do construto da apropriação apresenta-se o pensamento gramsciano sobre 

o conhecimento, Gramsci (1981, p. 12), que reconhece nas diferentes formas de 

sociabilidades o lugar da manifestação da cognição. O jovem que desenvolve o 

conhecimento está vinculado e conectado às relações sociais. Nessa perspectiva, o 

conhecimento aparece como pressuposto de um processo quase “natural”, imanente às 

relações humanas. Auxilia o jovem a pensar e elaborar interfaces, inclusive as técnicas e 

instrumentais, necessários à reprodução material da existência humana. 

 Sendo assim, o conhecimento existe nas sociabilidades constituídas e se manifesta 

nas formas de pensamento, se materializando nas interfaces produzidas pelos jovens. Seria 

esse o processo de apropriação que na concepção gramsciana, tem referência no próprio 

mundo e resulta do pensamento e da materialização do “processo de vida real”. (GRAMSCI 

1981, p.12)  

A partir das pesquisas realizadas no Metrópole, revelam-se situações de conflitos e 

negociações identitárias entre sujeitos, jovens, integrados a um projeto de inserção social 

pertencentes às camadas sociais mais pobres da periferia do grande Natal. Eles demonstram 

estar em permanente negociação com suas identidades locais a partir do contato direto com 

a rede imaginária global. Estão preocupados em dar sentido ao universo de significações 

que são evidenciadas no exercício diário das suas práticas de formação social, que 

transcendem a tarefa de aprender noções de informática. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 11 

Ao tentar definir inclusão digital, jovens do Metrópole revelam que o seu sentido 

de inclusão é configurado como um preceito ideológico, uma norma identitária. Para 

eles, a inclusão digital é vista como uma ponte que conduz à mobilização social, à 

mudança de vida, possibilitando o desenvolvimento de habilidades cognitivas que 

oportunizam a conquista de interesses econômicos e sociais.  

Então se depreende dessa afirmação a constatação de que o aprendizado em 

ambientes virtuais amplia as estratégias de desenvolvimento local. O que referenda a 

relevância do capital social e da cidadania como elementos dinâmicos no processo de 

desenvolvimento. O uso das tecnologias ajuda a produzir vida, identidade e subsistência em 

localidades periféricas. 

Daí se engendra um processo de cooperação e autogestão nas formas de trabalho e 

vida, o que sempre é um desafio. Tal processo impõe o deslocamento das forças produtivas 

para a economia do conhecimento, a nova face do capitalismo tardio que se preocupa em 

transformar o trabalho e a vida em uma sobrevida, conduzindo a existência ao eixo 

consumidor/mercadoria.  

Embora também tardiamente e ainda na esteira da crise econômica mundial, chega 

ao país uma nova modalidade de trabalho que se expande no ambiente juvenil: ganha cada 

vez mais expressão o chamado trabalho imaterial, aquele ligado aos saberes, ao 

conhecimento e à criação. Com a expansão e sofisticação da rede imaginária global, surgem 

novas profissões para os jovens que se apropriam da cultura digital e todas elas pautadas no 

trabalho imaterial. Muitos jovens estão desenvolvendo habilidades para trabalharem na 

Internet como webdesigners, criadores de sites, desenvolvedores de sistemas de busca, 

produtores de conteúdo audiovisual. Enfim, o acesso à cultura digital forma um novo 

contingente de profissionais cujo trabalho se aproxima mais do trabalho dos artistas, 

apoiado não só em conhecimento técnico específico, mas em saberes vividos e, agora, 

compartilhados. 

Na opinião de Gorz (2009, p. 74), esse recorte pode privilegiar uma abordagem que 

coloca o sujeito como base na mediação do mundo do trabalho. Para ele existe uma nova 

mentalidade na geração X
4
 que não se expressa pública ou politicamente, onde o lugar do 

trabalho/emprego torna-se abstrato e anônimo. Aqui, o fazer comunicativo além de 

qualificar sujeitos para as práticas sociais cotidianas, passa a ser de extrema importância no 

confronto de seus interesses sociais.  
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Os sujeitos reconstroem comunidades estéticas e de afinidades socioculturais, como 

experimentam os jovens que se engajam em projetos de ensino aprendizagem de 

tecnologias de informação e comunicação.  São espaços modelados em mosaicos de estilos 

e tradições, que reproduzem sensações táteis, olfativas e imaginárias muito próximas às 

experiências de natureza midiáticas e ao aprendizado propiciado pela auto-estimulação de 

uma comunidade de valores, como tantas outras que se encontram na teia digital. 

Será que o modelo de interação em interfaces digitais gera outro paradigma de 

cidadania, a cidadania digital, parte da nova dimensão cultural, já agregada ao conceito? As 

redes de informação digitais têm uma natureza diferente dos outros meios – jornais, tevês, 

rádio – da indústria cultural porque nelas a fusão entre o social e a técnica gera uma forma 

de circulação informações e de comunicação diferenciada, que propicia a transformação do 

jovem receptor em produtor e como tateamos na empíria, ele se transforma em produtor até 

de si mesmo.  

7. CONCLUSÃO 

Embora repetitivo, faz-se necessário lembrar que toda pesquisa demanda olhares 

oblíquos sobre o objeto analisado. Este estudo não se esgota aqui, até porque os fenômenos 

observados nas interfaces tecnológicas que se formam na dimensão disjuntiva da 

globalização, na esteira do capitalismo tardio, na observação da economia do conhecimento 

– imaterial - e nos aprendizados de jovens iniciantes em tecnologias da informação no Rio 

Grande do Norte, que trazem à tona novos rearranjos societários e diferentes possibilidades 

imaginárias, estão apenas começando na reconfiguração dos espaços midiáticos. No 

entanto, a contribuição gerada pelo trabalho do pesquisador pode permitir a construção de 

um saber que aproxime e fundamente a ação sociocultural e política nestes espaços antes 

marcados por zonas de silêncio (CANCLINI, 2007, p.171). 

 As interações midiáticas não operam, nem funcionam no vácuo, estão inseridas nos 

conjuntos da economia, da política e da cultura, sejam estes locais, nacionais, regionais ou 

internacionais. Permite avaliar as necessidades da comunidade que dela se apropria e 

enfatiza a importância do cidadão no contexto social em que ele está inserido. A produção 

de interações midiáticas enquanto uma prática política, no sentido amplo do político 

concebido como uma dimensão que é “inerente para toda a sociedade humana e que 

determina nossa condição ontológica” (MOUFFE, 1997, p. 3) necessita ser compreendida 

através de teorias que traduzam suas complexidades. Desta maneira entende-se que o 

político não é somente relacionado ao sistema político, mas também, às diferentes esferas 
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da vida social - a escola, a família, a comunidade, e a mídia, como esferas válidas e iguais 

para os efeitos de atividades e expressões da política de equidades democráticas. Esta 

ampliação do político permitirá a inclusão de sexo, gênero e identidades socioculturais em 

processos e produtos de ensino aprendizagem.  

A formação social para a aproriação da cultura digital tem um importante papel 

neste processo, pois ela ajuda a moldar as redes sociais tanto localmente, como globalmente 

e até transnacionalmente nas diferentes comunidades virtuais ou presenciais. A educação 

que compreende as transformações sociais da atualidade, parte referendadas pela cultura 

digital, e consegue introjectá-las em suas premissas, constrói, reestrutura, nega, e negocia 

entendimentos sobre o que é política pública de ensino aprendizagem, o que é mídia, o que 

é cidadania, o que é identidade. 

 

 

 

 

 

 
1
 Foi o escritor Douglas Coupland que, em uma obra que se situa entre uma pesquisa-

reportagem e um romance, batizou de Geração X a geração de jovens que “se recusa a 

morrer aos 30 anos, esperando ser enterrada aos 70” – COUPLAND, David, Generation X. 

Tales for an Accelerated Culture, New York, St. Martin´s Press, 1991. 
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