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Resumo 

 

No presente artigo abordamos o conceito inclusão digital somadas ao uso de EAD e 

aproximações com o conceito de  Textura Sonora, sugerindo algumas reflexões em relação 

à experiência estética e de autoria como metodologia na produção de conhecimento. Entre 

às reflexões, apontamos à possibilidade de produção de conhecimento pelo viés da 

experiência nômade relacionadas às linguagens hipermidiáticas. Valorizamos uma 

historicidade cultural não-linear, que irrompe com a racionalidade lógico-positivista do 

pensamento.  No artigo, defenderemos a hipermídia e sua trajetória conceitual, como 

expressividade da linguagem que amplia a taxa informacional nos processos de significação 

da cultura. Para percorrer este trajeto, utilizaremos princípios filosóficos-teóricos da 

comunicação e da teoria cibernética da informação. 

 

Palavras-chave  - Comunicação Digital, Inclusão Digital Hipermídia, Produção partilhada 

e Textura Sonora. 

 

 

No presente artigo abordamos o conceito inclusão digital a partir de algumas 

experiências nesta área, somadas ao uso de EAD e aproximações com o conceito de 

 Textura Sonora, sugerindo algumas reflexões em relação à experiência estética e de autoria 

como metodologia na produção de conhecimento. Entre às reflexões, apontamos à 

possibilidade de produção de conhecimento pelo viés da experiência nômade relacionadas 

às linguagens hipermidiáticas. Valorizamos uma historicidade cultural não-linear, que 

irrompe com a racionalidade lógico-positivista do pensamento.  No artigo, defenderemos a 

hipermídia e sua trajetória conceitual, como expressividade da linguagem que amplia a taxa 

informacional nos processos de significação da cultura. Para percorrer este trajeto, 

utilizaremos princípios filosóficos-teóricos da comunicação e a teoria cibernética da 

informação. 
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Abordando o repertório cultural, trataremos de aspectos da ciência, mostrando que 

durante sua história ela buscou uma abordagem complexa (MORIN, 1991)
 
e, portanto, 

relacional sobre a diversidade cultural e as contribuições daí advindas, ou seja, podemos 

perceber o esforço permanente na busca de informações para os processos de atualização 

cultural.  

Apontaremos como o nomadismo (SERRES, 1993)
 

reivindica, na produção 

científica e tecnológica, a necessidade de uma multidimensionalidade
 
(MORIN, 2000), 

assim como da assimilação de procedimentos metodológicos que incorporem as noções de 

acaso, incerteza e ordem/desordem, como estratégia de atualização cultural, segundo 

Negroponte (1995): 

 
A era da informação e dos computadores mostrou-nos as mesmas 

economias de escala, mas menos preocupadas com o espaço e o tempo. A 

confecção de bits poderia se dar em qualquer lugar e a qualquer tempo, 

movendo-se, exemplo, entre as bolsas de valores e Nova York, Londres e 

Tóquio, como se tais mercados fossem três máquinas-ferramentas 

adjacentes. Na era da informação, os meios de comunicação de massa 

tornaram-se simultaneamente maiores e menores. 

 

 

Na produção do conhecimento no ocidente, entretanto, como prevaleceu a corrente 

advinda da cultura grega e romana, apoiada performance discursiva e na perspectiva 

teleológica enquanto busca de um objetivo a ser alcançado a partir de um desenvolvimento 

linear e acumulativo. A história deste pensamento configurou-se como uma importante 

ferramenta para a viabilizar a racionalização do conhecimento ocidental, ou seja, para 

restringir a realidade em uma coerência lógica explicativa, que ofereceu muita resistência 

para as novas formas de produção cultura apoiadas nas novas tecnologias. “Por novas 

tecnologias entendemos hoje o surgimento de uma outra articulação de linguagens, 

encarnada em novos suportes, que são máquinas dotadas de capacidade de armazenar , 

processar informações a grande velocidade.” (MARQUES, 1999). 

mailto:dema@ufersa.edu.br
mailto:dhemah@uol.com.br


 

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

 
 

 3 

Posteriormente, esta racionalidade serviu como elemento de legitimação para o 

desenvolvimento da revolução industrial, a partir do imaginário de progresso irreversível. 

Entretanto, cabe destacar que desde a década de 50 do século passado quanto ao avanço 

tecnológico e a organização do conhecimento, Wiener(1968) quando alertava: 

 
A máquina, à semelhança do organismo vivo, é, conforme eu já disse, um 

dispositivo que parece resistir, local e temporariamente, à tendência geral 

para o aumento da entropia. Mercê de sua capacidade de tomar  decisões, 

pode produzir, à sua volta, uma zona de organização num mundo cuja 

tendência geral é deteriorar-se.  

 

Divergentes abordagens concorreram com essa racionalização, mas sempre 

estiveram relegadas a um segundo plano, por serem inadequadas ao projeto de sociedade 

que estava sendo implantado ou porque não pretenderam se instituir como opositoras, pois 

todo processo ideológico (MORIN, 2001) traz em si seu próprio desgaste e apressá-lo tende 

a redundar em perda de tempo e energia. 

Uma característica marcante deste pensamento era o estabelecimento da 

fragmentação do conhecimento como método de análise, o cartesianismo foi sua principal 

influência.  Morin (2001)
 
afirma que a separação entre o objeto de pesquisa e o pesquisador 

nega a necessária relação existente entre ambos, tornando o conhecimento, ao mesmo 

tempo, neutro quanto ao estabelecimento da sua autocrítica, e distante dos vínculos com a 

cultura a que pertence. Neste sentindo Lévy (1996) afirma: “Nem simples relação entre 

humanos, nem predação ou apropriação das coisas, o empreendimento científico põe em 

loop a constituição recíproca de coletivos inteligentes e de objetos de conhecimento.”  

O conhecimento produzido nasce da relação existente entre a cultura e o meio 

ambiente. Não é sem motivo que, na idade média no ocidente, criamos na imagem a técnica 

do ponto de fuga como um simulacro que traduzia matematicamente, ponto por ponto, o 

mundo tridimensional para o plano bidimensional, restrito entre a largura e a altura, bem ao 

gosto de nossa racionalização ordenativa. 

Em toda a história da humanidade, a necessidade de adequação de um conhecimento 

ou de uma técnica a cada contexto particular ocorreu sempre como denúncia de seus limites 

e precariedades. A reivindicação da tradução científica (PINHEIRO, 1994) surgiu como 

busca de acomodação a um contexto que hoje se identifica com os processos midiáticos e 

tecnológicos da informação. Para Costa (1995): 

 

As transformações antropológicas trazidas pelas novas tecnologias podem 

ser enfeixadas em três categorias fundamentais: re-apresentação de coisas 
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ou acontecimentos, que guardam seu caráter de fluxo; simulação da 

existência de algo que não existe  que se constitui graças à mediação dos 

aparatos tecnológicos; realização de novas formas de comunicação, que 

modificam a fenomenologia do acontecimento. 

 

Este repertório cultural dialoga hoje com o uso das tecnologias e nossa experiência 

com Inclusão Digital, EAD e os estudos sobre texturas sonoras apontam a questão da 

autoria como elemento central neste processo de sistematização do conhecimento. Segundo 

Steren e Radtke (2005): 

 
O uso das tecnologias na educação tem ocupado cada vez mais espaço, 

demandando do(a) professor(a) uma atualização e uma frequente 

manutenção de seus conhecimentos. No entanto, faz-se necessário que a 

escola conheça como esta se dando a utilização desses recursos pelos 

docentes e como eles estão lidando com essas mudanças e desafios. 

 

Apesar da crítica pertinente que recai sobre o uso ingênuo das tecnologias, 

destacamos que sua contribuição consiste: por um lado, na criação de competências para a 

sistematização de novas informações, processo sustentado na autoria, na capacidade 

individual de experimentar e criar novos processos. Esta inquietude, denominamos de 

nomadismo cultural. Por outro lado, a produção do conhecimento em parceria com um 

orientador, que não pode ser apenas professor no sentido de gerenciador do saber, pois esta 

prática dificulta a autonomia do aprendiz. Este parece ser o maior problema com as 

atividades em tecnologia, elas necessitam de profissionais capacitados em metodologias que 

enfatizem a produção autoral e não a cópia e repetição de conteúdos escolares. 

Na Inclusão Digital temos desenvolvido trabalhos com pessoas da terceira idade no 

município de Icapuí- CE, onde a população atendida caracteriza-se por pessoas de baixa 

renda. Nesta experiência financiada pelo CNPq, observamos que os idosos longe de 

estabelecerem uma relação submissa com a tecnologia, buscam adequação as suas 

necessidades. Uma característica do nomadismo na cultura esta na apropriação do que lhe 

convém, traduzindo a seu favor as informação que pode alcançar. 

No trabalho de Inclusão Digital recebemos as seguintes recomendações dos idosos 

em forma de perguntas: - Vocês terão paciência com a gente?; - Vocês acham que pessoa 

velha aprende? Para nós estes questionamentos indicam claramente o posicionamento 

autônomo dos participantes, pois os mesmos buscavam nos questionamentos garantir seus 

interesses sobre o que desejavam conhecer e o respeito sobre a particularidade desta 

experiência.  
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Outros participantes justificavam o interesse em fazer uso do email e dos suportes de 

comunicação na rede, além da utilização desta ferramenta no lazer para ocupação do tempo 

ocioso. Estes dados indicam que no campo popular o uso da tecnologia é moldado em 

relação a necessidade da comunidade e na perspectiva nômade, apontam o livre arbítrio 

como valor a ser considerado como concepção de mundo. 

Os encontros também foram agendados de acordo com a disponibilidade destes, já 

que a região é muito quente e eles não queriam fazer a reunião em horários que os fizessem 

enfrentar o sol e o calor, muito embora em nosso planejamento não havíamos previsto esta 

reivindicação. 

Não percebemos neste projeto qualquer tipo de imposição oferecido pela tecnologia 

ou equipe técnica para a comunidade, não atribuímos este fato apenas a uma qualidade 

metodológica da mesma, mas principalmente como resultado da ação da população em 

participar espontaneamente do processo de gerenciamento da proposta, participação 

conquistada, pelo argumento e competência na garantia de seus objetivos. 

Com relação a experiência de ensino pela EAD, percebemos que o grande problema 

desta experiência tem se efetivado na tentativa de faze-lo funcionar de forma similar ao 

ensino presencial.  Entretanto o suporte tecnológico implica em uma adequação ao ensino, 

que precisa ganhar duas características: ser conciso, em lugar de conteudístico, e oferecer 

metodologias adequadas ao processo de pesquisa e produção do conhecimento em que a 

valorização da autoria é fundamental para o funcionamento desta proposta. Todo nômade 

deve objetivar o que deseja para dar sustentação a sua caminhada. 

Nas Texturas sonoras, neste contexto, estão especificamente relacionadas às 

referências  hipermidiáticas conceituais, que sugerem uma possível intersecção entre 

experiência estética, ferramentas digitais e produção de conhecimento, remontando alguns 

aspectos do antigo debate  dicotômico na relação arte/ciência. Porém, pensamos aqui, na 

hipermídia como linguagem que possibilite  uma relação heterárquica entre as duas esferas 

 e que  proporcione condições metodológicas para produção partilhada de conhecimento 

dialógicas (BAKHTIN, 1997) no sentido de diálogo entre diferentes discursos que acolha às 

distintas comunidades e subjetividades em interação no processo de pesquisa, permitindo às 

comunidades não acadêmicas reconhecerem no discurso científico  uma linguagem que 

favoreça não somente um melhor acesso aos conteúdos produzidos na universidade, mas 

 que fundamentalmente possibilite à participação da própria comunidade na pesquisa e na 

produção de conteúdo.  Portanto, as texturas sonoras surgem em reflexões e 
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experimentações referentes às possibilidades do áudio na hipermídia e, assim sendo, 

também acolhem aspectos conceituais inerentes à hipermídia, que recaem inevitável e 

consequentemente, em conceitos sedimentados nas texturas sonoras.  

Diferenciamos as texturas sonoras de outras criações sonoras aparentemente 

semelhantes, pelas proposições que embasam sua concepção e dão às texturas um caráter 

não apenas contemplativo/passivo, mas sobretudo interativo. Ainda recorrendo às palavras 

do autor de “O que é hipermídia?”, podemos reforçar: “no entanto, a interatividade será um 

enorme fator diferencial, exatamente porque a lembrança, fruto de uma relação midiática 

na qual o que pesou foi nossa própria opção, é mais significativa do que  aquela fruto da 

passividade de espectador. “ (Bairon, 2011) 

Na hipermídia elementos conceituais unidos às novas linguagens e ao ambiente 

digital, propiciam uma interatividade dialógica no processo de aprendizagem e de produção 

de conhecimento e, sendo assim, não temos nela um produto acabado, fechado, concluído, 

mas, sim, um convite à participação criativa dos agentes motivados a “jogar’’. Neste 

sentido, o conceito de jogo e interatividade são também elementares para compreendermos 

as divergências entre produtos estéticos sonoros considerados “arte sonora”, e as 

proposições dialógicas propostas nas texturas sonoras, bem como nas criações 

hipermídiaticas conceituais, pensadas no sentido da produção partilhada de conhecimento. 

Podemos conferir, a partir da possibilidade interativa dos recursos digitais, em que a 

linguagem hipermídia e as texturas sonoras estão situadas, a quebra da linearidade 

esquemática do “modelo “aristotélico” do que, o que e quem e da premissa clássica 

“emissor-mensagem-receptor”. Em nossas referências, o modelo clássico que reforça a 

tradição linear como método, não considera a dispersão como elemento indispensável no 

processo interpretativo do conhecimento. ‘Na hipermídia, essa trajetória está desconstruída 

em fragmentos,  e as associações entre estes passa a ser o valor primordial.” (Bairon, 2011). 

 Estamos na senda benjaminiana exatamente quando se diz: ‘’Nada a dizer, só a mostrar”. 

Para o universo imenso de referências que embasam conceitualmente as texturas 

sonoras, podemos destacar as formas de apropriação desenvolvidas como ampliação do 

repertório cultural por alguns autores/compositores que nos ensinaram muito sobre 

inovação de linguagem na expressividade musical e sonora. Entre os trabalhos de Luigi 

Russolo, Arnold Schoenberg, Jhon Cage, Pierre Schaeffer, e Robert Murrey Schafer e 

outros.  Na maoria deles, podemos observar quebras de paradígmas que norteavam o que 

era e o que não era música, inovaram e reconfiguraram todas as estruturas musicais e 
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sonoras. Romperam com a ‘’gramática’’ musical para expandir de forma nômade às 

possibilidades do pensamento sonoro. 

Russolo com seus instrumentos ruidores, promoveu o ruído como manifestação 

sonora que deveria ser considerada musicalmente. O que ele chamou de enarmonia, 

defendia  que os fenômenos ruidosos deveriam ser considerados como insumo criativo para 

composições sonoras artísticas, mas antes disso,  como fenômeno que poderia ser apreciado 

de forma contemplativa, elevando assim os ruídos microtonais, gerados por instrumentos 

que ele mesmo inventara, para o plano significante da iconicidade. Elevou assim, a taxa 

informacional das matrizes sonoras antes consideradas apenas signos representantes da 

primeiridade pierciana, sugerindo sons que nos cercam diária e aleatoriamente para o 

campo da estética. 

Schoenber, foi o grande responsável pelo rompimento com a mimeses  da 

linearidade repetitiva nas composições musicais, que seguiam padrões de repetições 

harmónicas e melódicas; tensões e repouso... para propor o sistema dodecafônico.  Foi o 

rompimento total com o sistema tonal convencionalizado na música ocidental. Novamente, 

podemos observar no chamado ‘‘serialismo’’, uma potencialização na taxa informacional 

da experiência musical, pois o modelo não-linear proposto no serialismo, busca a novidade 

poética constantemente na experiência estética sonora, elevando o  grau de estranhamento e 

a raridade contidas nas frequentes surpresas do serialismo dodecafônico. 

Através destes exemplos, buscamos mostrar a importância dos fatores científico e 

tecnológico para a viabilização e o desenvolvimento do repertório cultural, pois ou eles 

sofrem a ação tradutória de um determinado povo e seu contexto histórico ou tornam-se 

inoperantes e sem sentido.  

Devemos ressaltar que à necessidade de adequação não significa uma aversão ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, pelo contrário. A lógica nômade de que tratamos 

sobre a ciência e tecnologia estabeleceu meios para apropriar-se desses bens, traduzindo-os 

para um novo repertório que contamina diretamente as formas de produção popular. 

Portanto, é necessário estabelecer uma distinção que incorpore, sob certas condições, os 

elementos externos à cultura popular para transformá-la, posteriormente, em prática social, 

dado a imersão que os sistemas tecnológicos produzem neste momento. 

Toda cultura caracteriza-se pela heterogeneidade. Assim, não podemos absolutizar o 

nomadismo proposto pelas nas estruturas tecnológicas ou deixar de reconhecer seus 

diversos matizes e gradações, que proliferam na diversidade abrangente da ação tradutória 
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impressa pelo povo. O acesso as novas tecnologias possibilita os processos de autoria na 

cultura popular, em que os jovens são convidados a participar de uma estrutura que não esta 

orientada apenas pela exclusão e marginalização. 

Cada povo usa sua autonomia na recepção de uma nova informação. Esse é o ponto 

de partida de qualquer processo que entra em contato com as práticas culturais já 

estabelecidas. Assim, se a informação, o conhecimento e a própria tecnologia estão hoje 

disseminados por todo o globo terrestre, não podemos afirmar o mesmo sobre os 

mecanismos que justificam sua utilização distinta e particularizada para cada contexto. 

A utilização do conhecimento e da sua aplicabilidade através da tecnologia sofrerá 

acomodações para se adequar ao meio ambiente e à cultura. E não há possibilidade de 

previsão de resultados, muito pelo contrário. Podemos até obter respostas totalmente 

imprevisíveis, que não correspondam às expectativas previamente formuladas para aquele 

processo, esta é a perspectiva do uso das tecnologias em relação a participação nos 

processos culturais. 

Esta abordagem questiona tanto a construção de um imaginário otimista quanto uma 

pessimista sobre o desenvolvimento tecnológico. Ambas parecem-nos igualmente ingênuas, 

a primeira, por acreditar que as novas tecnologias constituem um novo ideal de redenção 

paradisíaco, e a segunda, por acreditar no desenvolvimento unilateral e linear, portanto 

previsível, das produções da cultura. 

O otimismo sobre as possibilidades de desenvolvimento da cultura localiza-se na 

afirmação das tecnologias como as responsáveis pela criação e resolução de todas as 

condições necessárias para solucionar os problemas atuais. Menezes (1994) estabelece a 

influência deste pensamento, apontando:  

 
A antecipação do imaginário hipotético e futurológico pós-moderno sobre 

a realidade conduz, boa parte das vezes, aos modelos anteriores à 

revolução industrial e se distingue da modernidade por apresentar um 

perfil ante-moderno como fórmula anti-moderna, a configurar que as 

novas tecnologias de fato não criaram particularmente nenhuma espécie de 

ideário e sensibilidade, isto é, não conseguiram ser filtradas por mudanças 

na estrutura das linguagens. Elas, então, restariam como um fator técnico 

que se põe para o homem de hoje da mesma maneira e proporção, e com 

efeitos iguais, a que o maquinário da industrialização havia se colocado 

para o moderno romântico.  

 

O olhar otimista e o pessimista sobre as novas tecnologias não interessam para a 

abordagem nômade da cultura, pois o primeiro afirma a crença em um paraíso, sinônimo de 

lugar onde a jornada terminaria, já o segundo, impossibilita qualquer projeto de sociedade, 
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entretanto, para um nômade a troca informacional potencializada pelos novos meios 

justifica seu desafio criativo valorizando a jornada. 

O desenvolvimento científico e tecnológico, é evidente, também incide sobre a 

cultura, transformando-a, por sua necessidade de atualização constante. Plaza (1998)
 
, ao 

enfocar a relação da tecnologia com a obra de arte, argumenta: 

 
Walter Benjamim, em seu ensaio A obra de arte..., de 1936, observou no 

pensamento de André Breton como toda a arte está situada no cruzamento 

de “Três linhas evolutivas”: a elaboração das formas de tradição, do 

presente e da recepção, surgindo assim vários vetores: “1. a arte na sua 

forma tecnológica está elaborando as técnicas de produção que lhe 

convém; 2. ela reelabora, descobre e conserva as formas de arte 

tradicionais; 3. prepara, de maneira invisível, as modificações na recepção 

e os métodos de acolhida”. Assim, fica evidente que a tecnologia dilata as 

fronteiras do passado, abre perspectivas para o futuro e coloca em crise o 

presente, abrindo novos potenciais para a invenção. 

 

Plaza (1998) afirma que a tecnologia tem se caracterizado pela constante 

reelaboração dos elementos da tradição de uma cultura com o objetivo de atualização. Ela 

reivindica a mudança permanente das formas estabelecidas no presente e busca, ao mesmo 

tempo, atualizar continuamente as estruturas de recepção de uma cultura.  

Para Plaza, o processo de produção ou tradução destes mecanismos estaria 

vinculado aos vetores segundo os quais a arte se utilizará apenas dos métodos que 

convenham a uma determinada cultura. Sua ação se adequará aos novos conhecimentos, 

relacionando-os com a memória, tradição e o repertório existente. O papel das novas 

tecnologias seria, então, apenas incentivar tanto a memória quanto o esquecimento das 

práticas culturais, atualizando-as para uma nova realidade. A tecnologia enquanto 

ferramenta não possui vontade própria, apenas oferece à cultura condições para estabelecer 

novos mecanismos de recepção e de potencializar suas invenções. 

O excesso informacional veiculado pelas novas tecnologias propõem a necessidade 

de constituição de novas competências, capazes de sistematizar segundo seus interesses e 

necessidades culturais, se por um lado a racionalização levou a fragmentação do 

conhecimento, criando comparações entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, os 

novos recursos tecnológicos propõem o dialogo entre estes pares, para que ambos possam 

aprender uns com os outros.  

Esta abordagem do pensamento adequa-se à perspectiva de uma cultura nômade, 

pois a atualização do conhecimento e da tecnologia produz movimento constante, tanto 

internamente, com a acomodação do repertório frente aos saberes, quanto externamente, 
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pelas interações com o mundo que nos circunda. A tradição cultural está em permanente 

mudança, em estado inacabado e aberto a novas perspectivas. É como afirma Serres
14

 

“aprender provoca errância”. 
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