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RESUMO 
 

Esta tese tem como tema os fundamentos e a agenda da inclusão digital na 
educação no Brasil, cujo o objeto vislumbrado é a produção científica desenvolvida 
pela pós-graduação sobre inclusão digital, exclusivamente, as teses e dissertações 
defendidas a partir dos anos 2000 a 2011. O problema foi o de investigar como a 
inclusão digital vem sendo estudada e fundamentada, ao longo dos anos 2000, no 
que concerne a sua agenda de pesquisa para a educação brasileira? O objetivo 
geral analisou como a inclusão digital vem sendo estudada e fundamentada, ao 
longo dos anos 2000, no que concerne a sua agenda de pesquisa para a educação 
brasileira. Para alcançar esse objetivo geral, buscou-se como objetivos específicos 
mapear como o tema inclusão digital tem sido estudado na área de Educação no 
Brasil; observar aspectos ligados a tendências teóricas conceituais e metodologias 
que envolvem o tema inclusão digital na Educação; analisar os níveis de articulação 
paradigmática dos resultados de pesquisa em educação que abordam o tema; e 
sugerir alternativas de consolidar uma agenda de pesquisa neste campo. A pesquisa 
foi realizada a partir de uma amostra composta de teses (08) e dissertações (23) 
após atribuição de critérios de seleção. Se caracteriza como um estudo de nível 
analítico com abordagem qualitativa e quantitativa, com adoção do método de 
infometria e bibliográfico. As conclusões se referem à formação de seis linhas de 
estudo; a existência de um grupo de elite da fundamentação teórica, a apresentação 
do diagrama multidisciplinar da inclusão digital na educação, levando a que o 
pesquisador tenha um perfil potencialmente multidisciplinar. Referem-se também ao 
conceito de inclusão social que sustenta o tema, as opções metodológicas e as 
principais teorias que fundamentam os estudos neste campo.  
 
Palavras-chave: Inclusão digital – Agenda de pesquisa. Infometria – Método. 
Inclusão sociodigital – Educação. Multidisciplinaridade.   



ABSTRACT 

 

This thesis has as its theme the fundamentals and the agenda of digital inclusion in 
education in Brazil, the object is glimpsed scientific production developed by 
graduate on digital inclusion exclusively theses and dissertations from the 2000s The 
problem It was to investigate how this digital inclusion has been studied and 
reasoned, over the 2000s, with regard to its research agenda for Brazilian education? 
The objective examined how digital inclusion has been studied and reasoned, over 
the 2000s, with regard to its research agenda for Brazilian education. The specific 
objectives as to map the theme digital inclusion has been studied in Education in 
Brazil; to observe aspects of the conceptual theoretical trends and methodologies 
involving digital inclusion issue in education; and analyze the paradigmatic 
articulation levels of the search results in education that address. The survey was 
conducted from a sample of theses (08) and dissertations (23) after award selection 
criteria. It is characterized as an analytical level study with qualitative and quantitative 
approach, with adoption of Infometrics and bibliographic method. It was found the 
formation of six study lines; the elite group of theoretical basis, the development of 
multidisciplinary diagram of digital inclusion in education, the concept of social 
inclusion supports the theme, methodological options and main theories. The 
conclusion discusses the researcher has a potentially interdisciplinary profile 

 

Keywords: Digital inclusion - Research agenda. Infometrics - Method. Sociodigital 
inclusion - Education. Multidisciplinary 
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1  INTRODUÇÃO 
 
 

Esta tese é o resultado de uma pesquisa de Doutorado em Educação. O tema 

trata dos fundamentos e da agenda da inclusão digital na educação no Brasil. Diante 

disso, cabe explicar brevemente os enunciados, na intenção de melhor esclarecer os 

aspectos teóricos, metodológicos e conceituais sobre o tema inclusão digital na 

Educação. 

 Inicialmente, o termo fundamento é empregado para indicar que se trata de 

uma pesquisa analítica que se interessa com os aspectos teóricos, metodológicos e 

conceituais das teses e dissertações, sobre inclusão digital, defendidas de 2000 a 

2011 na área de Educação. Os fundamentos que os autores utilizam para construir 

sua resposta de pesquisa constituem em uma de nossas preocupações.  

 Paralelo a isso, o termo agenda é destacado neste trabalho, possuindo dois 

significados. Em primeiro é que, por se tratar do tema da inclusão digital, a palavra 

agenda, geralmente, corresponde a políticas públicas de um determinado período e 

para uma política social específica. Entendemos inclusão digital como categoria 

política e, desse modo, este trabalho perpassa pelas políticas públicas de inclusão 

digital que influenciam na educação. Neste caso, as políticas públicas são tratadas 

como “pano de fundo” em algumas discussões às possíveis respostas que nosso 

estudo apresenta.   

 Em segundo, a palavra agenda diz respeito ao resultado que a tese proposta 

apresenta para se somar aos estudos que discutem inclusão digital. Ou seja, trata-

se de um acompanhamento e análise da agenda de pesquisa sobre inclusão digital 

na educação brasileira. Partimos do pressuposto de que o crescente interesse dos 

pesquisadores da Educação pelo tema da inclusão digital está, diretamente, 

relacionado às mudanças recentes da sociedade brasileira. Respectivamente, as 

novas questões da agenda política do Brasil constituem, também, um problema para 

o desenvolvimento da agenda de pesquisa em inclusão digital.  

 As políticas públicas estão associadas às políticas sociais que, por sua vez, 

são construídas a partir da promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988. 

Desse modo, compreendemos que a agenda de pesquisa é determinada pelas 

políticas públicas. Os sujeitos pesquisadores sobre inclusão digital na Educação 

estão preocupados com as formas de acesso, treinamento e formação, que 
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envolvem os sujeitos pesquisados com as políticas públicas, os programas e os 

projetos de inclusão digital, assim como também como ocorrem estes aspectos no 

contexto escolar.  

 Há, por parte desse estudo, a preocupação e a relevância de detectar se as 

pesquisas de pós-graduação sobre inclusão digital, na área de Educação, estão 

voltadas na direção de conservar o status-quo ou discutir proeminentes 

transformações no que tange ao debate contemporâneo, sinalizando uma nova 

agenda sobre o tema em questão.  

 

 

1.1  A INVESTIGAÇÃO 

 
 
 

O acesso à informação pela sociedade civil tem sido apontado como um dos 

meios que pode contribuir para o desenvolvimento, do potencial criativo e intelectual, 

dos indivíduos. Esse processo de acesso, mediado por computador e com apoio de 

mediação humana, vem sendo discutido na literatura de diversas áreas das Ciências 

Sociais Aplicadas e Humanas. Tais discussões geram estudos que, por sua vez, têm 

relatado e/ou embasado iniciativas governamentais e não-governamentais que 

pretendem minimizar a exclusão digital. Várias iniciativas de instituições, como os 

telecentros – mantidas com recursos de origem privada, pública ou mista de 

mecanismos nacionais e internacionais – têm se interessado por resultados de 

estudos que problematizam as demandas mais contemporâneas da inclusão digital.  

O que vislumbramos, atualmente, no âmbito da educação brasileira com 

relação à inclusão digital é o resultado, principalmente, das transformações que 

envolvem tecnologias de informação e comunicação (TIC) nesta área que procedem, 

de maneira mais intensa, desde os anos finais do século XX. Desse modo, observar 

e analisar os objetos de discussão, como são fundamentados e sob quais lentes 

paradigmáticas são abordados na literatura é uma maneira de reconstruir o caminho 

desse tema na área da Educação e da Comunicação. Assim, como também é uma 

forma de olhar para o futuro, aproximando nosso desejo de pesquisa de elementos e 

aspectos do objeto que nos permitem traçar novas agendas para lidar com as 

transformações das relações humanas em curso.     
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Antes de apresentarmos propriamente os aspectos e discussões 

fundamentais que envolvem esta tese, julgamos essencial explicitar definições dos 

termos que são tratados neste estudo. A nossa intenção é possibilitar a 

compreensão, conferindo seguimento a apresentação da pergunta de pesquisa e 

sua possível resposta. Desse modo, achamos conveniente apresentar no decorrer 

da tese a explicação para alguns dos termos-chave que são citados ao longo deste 

texto. Procuramos abordar o contexto, problema, problemática, relevância, estado 

da arte do conhecimento e justificativa de se desenvolver esse estudo em um curso 

de doutorado em educação, no âmbito da linha de pesquisa CURRÍCULO E 

(IN)FORMAÇÃO. Em seguida apresentamos a pergunta e a hipótese que culminou 

no desenvolvimento desta pesquisa.  

A investigação está situada no eixo de estudos da educação brasileira, 

visando contribuir para as pesquisas que se preocupam com o nível de educação 

superior, sendo do interesse desse trabalho os assuntos relacionados à educação à 

distância (EAD) e presencial. O tema é a formação associada à ‘pesquisa da 

pesquisa’ e está circunscrito na informática na educação, com interesse em alguns 

aspectos da sociologia da educação e da psicologia da educação.   

 

 
1.1.1 A origem do desejo e o contexto 

 

 

O desejo que culminou no desenvolvimento desta pesquisa surgiu, 

inicialmente, com a participação em conferências de divulgação da Sociedade da 

Informação, em 2000, e com o aprofundamento da literatura que problematizasse a 

inclusão digital de indivíduos nesse novo contexto que se revelava.  

Mais tarde, em 2006, surge a oportunidade de desenvolver um estudo dos 

aspectos de inclusão digital e perfil dos usuários no Tabuleiro Digital, implementado 

na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA), que 

proporcionou uma série de questionamentos que conduziram o desenvolvimento do 

anteprojeto de mestrado. Consequentemente, os resultados obtidos com o estudo 

intitulado Pontos de inclusão digital baianos: uma análise sob a perspectiva da 

abordagem cognitiva baseada na convergência de recursos, desenvolvido no curso 

de mestrado em Ciência da Informação na Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
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permitiu extrair um novo problema, dessa vez, mais direcionado a área da 

Educação.   

Desse modo, o objeto vislumbrado nesta tese é a produção científica 

desenvolvida pela pós-graduação sobre inclusão digital, exclusivamente, as teses e 

dissertações defendidas a partir dos anos 2000 até 2011. O fenômeno que estamos 

observando nesses trabalhos são a forma e o conteúdo que sustentam a evolução 

do tema inclusão digital na educação brasileira.   

No atual estágio desta pesquisa questionamos quanto ao que é inclusão 

digital e o retorno à origem do termo tem revelado ainda mais contradições quanto 

ao seu significado e sua prática nos diferentes contextos que se apresenta. No início 

da pesquisa sobre este tema, o principal questionamento buscava entender o que é 

inclusão digital na Educação. Depois, passou-se a perguntar quais os elementos que 

indicam uma pessoa, município ou país ser mais incluído digital que o outro.  

Atualmente, retornamos a estas questões, aparentemente básicas, mas hoje, 

com o entendimento de que não existe um ente, de fato, excluído da sociedade. 

Com isso percebe-se que, como a tecnologia é o reflexo da sociedade, não há como 

de fato o sujeito ser excluído desta.  

A compreensão que se configura a inclusão digital como uma categoria de 

análise, sendo esta “para si” um objeto político. Trata-se de um discurso político 

materializado em programas, linhas e estratégias de ação, projetos e centros 

sociodigitais. Como categoria, a inclusão digital vem sendo observada na Educação, 

principalmente, como política pública. O principal contexto (universo) dos sujeitos 

que desenvolvem as análises, nesta área, tem sido a escola.    

 

 

1.1.2 O problema 

 

 

No Brasil a inclusão digital, na maioria das vezes, é entendida como um 

discurso político apropriado pelos governos para o desenvolvimento de programas e 

linhas de ação. Isso quer dizer que parcelas da sociedade, a partir desse discurso 

dos governantes, têm uma “noção” da inclusão digital, vislumbrando uma 

compreensão distorcida e restrita com relação ao acesso às tecnologias, sobretudo, 

aos computadores e à internet. Este aspecto é o que Jan van Dijk (2006) chama 
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atenção, alertando que o discurso político é muito mais poderoso e predominante 

quando se trata do par dialético exclusão e inclusão digital.   

O que observamos é que não há um conceito, mas sim uma série de 

elementos que apontam perspectivas que se baseiam em propostas voltadas para o 

acesso, treinamento ou formação. Partindo disso, localiza-se este estudo na 

compreensão que se faz da inclusão digital como um contexto, um movimento 

social, da atual demanda de formação dos indivíduos frente às tecnologias na 

sociedade contemporânea.  

Com base nesses aspectos, percebemos a ausência de trabalhos que 

mapeiem, observem e que discutam, simultaneamente, o comportamento e as 

tendências teóricas, metodológicas e conceituais que fundamentam o tema inclusão 

digital na produção da pós-graduação em Educação do país.  

Nas cercanias deste problema, um levantamento prévio no Banco de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes), mantido pelo Ministério da Educação, mostrou que existe uma 

preocupação crescente com o tema inclusão digital nas diversas áreas do 

conhecimento.  
 

Gráfico 1: Tendência da produção de pesquisas sobre inclusão digital no Banco de Teses e 
Dissertações da CAPES 
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Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: Pesquisa exploratória realizada no Banco de Teses e Dissertações da CAPES. 
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Na área de Educação o tema inclusão digital também apresenta um 

crescimento constante até o ano de 2006. É possível perceber o início de uma 

curva. Este é um dos aspectos passíveis de problematização quando levamos em 

consideração o crescimento da produção, do tema, nas demais áreas do 

conhecimento.   

 
 

Gráfico 2: Tendência da produção de pesquisas sobre inclusão digital na Educação no Banco de 
Teses e Dissertações da CAPES. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: Pesquisa exploratória realizada no Banco de Teses e Dissertações da CAPES. 
 

Outro ponto de problematização diz respeito à predisposição das discussões, 

nas variadas temáticas que esses estudos sinalizam. São temáticas voltadas para 

inquietações em diferentes contextos e situações-problema das quais a Educação 

em sua magnitude é abordada, tendo como pano de fundo ou permeando o tema da 

inclusão digital. Queremos que fique registrado que, os elementos identificados 

como problemas, para, desse modo, construirmos a nossa pergunta de pesquisa, 

potencialmente, venham constituir uma crítica aos estudos realizados na área.  

Diante da nossa formação em Ciência da Informação esta problematização 

fica atraente, ou melhor, dizendo na expressão popular “nos salta aos olhos”, e 

percebemos como um interessante campo para outras pesquisas. Desse modo, se 

constitui uma questão trabalhosa o estudo dessa produção de maneira qualitativa. 

Vislumbramos com a obtenção da resposta, que encontramos em nosso campo de 

estudo, possamos contextualizar a perspectiva da agenda em inclusão digital na 
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área da Educação a partir de um estudo em profundidade com a utilização de 

recursos infométricos. Ou seja, como estão fundamentados os estudos e o que 

apontam os pesquisadores desse campo do saber com relação á inclusão digital.       

 

 

1.2 A PROBLEMÁTICA 

 

 

O projeto que culminou nesta tese reuniu a perspectiva de compreender a 

consistência do tema inclusão digital, considerando aspectos da fundamentação e 

pressupostos teóricos, em teses e dissertações defendidas nos anos 2000 a 2011 

na área de Educação. Nossa maior inquietação diz respeito às abordagens que 

sustentam as discussões sobre tecnologia no âmbito da educação e o conceito de 

inclusão que sustenta o termo inclusão digital. Para tanto, utilizaremos a infometria1, 

observação indireta e análise de conteúdo por meio de um esquema paradigmático2.       

Considerando o problema levantado com base no corpo teórico e empírico, 

sobre inclusão digital e educação, questionamos: 

Em função de a inclusão digital ser um movimento social e, desse modo, 

necessária a nova compreensão de sociedade, como este tema vem sendo 

estudado e fundamentado, ao longo dos anos 2000, na perspectiva de constituição 

de uma agenda de pesquisa nesse campo para a educação brasileira?  

Isto posto, é mister conduzirmos o leitor a hipótese principal de que, embora 

possamos observar um volume significativo de trabalhos que abordam o tema 

inclusão digital, na área da Educação, ainda há muitas indefinições na 

fundamentação do discurso pedagógico contemporâneo sobre tecnologias e 

inclusão social, que norteiam estudos focalizados com este assunto desenvolvidos 

nos programas da pós-graduação no Brasil.  

A nossa tese versa que o método infométrico, inédito nos estudos da 

educação, pode demonstrar sobre a inclusão digital no país. 

 

 

 

                                                
1 A infometria é um método de pesquisa que será mais bem abordado na metodologia.  
2 Esquema paradigmático é um método de análise que será mais bem abordado na metodologia.  
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1.2.1  Objetivos 

 

 
O objetivo geral  

Analisar como a inclusão digital vem sendo estudada e fundamentada, ao 

longo dos anos 2000, no que concerne a sua agenda de pesquisa para a educação 

brasileira.     

Diante disso, traçamos como objetivos específicos: 

• Mapear como o tema inclusão digital vem sendo estudado pelas teses 

e dissertações na área de Educação no Brasil; 

• observar aspectos ligados a tendências teóricas conceituais e 

metodologias que envolvem o tema inclusão digital na Educação; 

• analisar os níveis de articulação paradigmática dos resultados de 

pesquisa em educação que abordam o tema; 

• sugerir alternativas de consolidar uma agenda de pesquisa neste 

campo. 

 

O aprofundamento da revisão de literatura foi essencial na busca do enfoque 

teórico deste estudo. Sua problemática está na junção da infometria ao esquema 

paradigmático, considerando o tema inclusão digital na educação. Assim, 

consequentemente, as temáticas principais que envolvem o tema em foco nas teses 

e dissertações que serão pesquisadas, que se constituem objetos de nossa análise, 

também perpassam as preocupações das discussões, mas pretendemos conferir-

lhes um enfoque secundário.  

Para compreender as incidências do tema inclusão digital na pós-graduação 

de educação, realizamos um mapeamento dessa produção. Para traçar tal mapa foi 

necessária a aplicação de método estatístico próprio, sendo a infometria o mais 

adequado, com o apoio de Tech Mining. A infometria é uma medida pouco usual na 

área de Educação e, desse modo, será abordada com mais detalhes na seção que 

trata do desenho metodológico deste estudo.    

Por compreender que a inclusão digital é uma discussão que permeia as 

pesquisas sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC), nas 

escolas brasileiras, neste quesito destacamos a segunda edição da pesquisa 
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realizada em 2011, e publicada em 2012, pelo Centro de Estudos sobre as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (Cetic.br).   

Com base em autores como Warschauer (2006a, 2006b) e Jan van Dijk 

(2006), observa-se que a educação e o aprendizado se constituem um viés 

preponderante na construção de uma sociedade da informação de acordo com os 

moldes do atual contexto socioeconômico, baseando-se nos novos meios de 

entretenimento, relacionamento, empregabilidade, consumo e formação de 

identidades.  

 
 
1.2.2 Pergunta de investigação e questões de pesquisa 

 

 

O tema inclusão digital foi apropriado pelos pesquisadores da educação 

a partir dos anos 2000. Como este tema vem sendo pesquisado de 2000 a 2010, 

no que concerne a sua agenda de pesquisa para a educação brasileira? 

O problema está desmembrado em questões norteadoras que ajudaram na 

coleta e na análise dos dados e resultados. Para tanto, as questões norteadoras 

terão dois enfoques fotográficos da pesquisa em inclusão digital na educação 

brasileira: 

 

a) Como o tema vem sendo estudado 

 

• MAPEAMENTO: 

 

Quais as incidências do tema inclusão digital quanto às teses e dissertações 

na pós-graduação, stricto-sensu, em educação? Este questionamento nos 

confere a possibilidade de se ter um quadro do tema inclusão digital nas 

pesquisas da área no Brasil. 

 

Quais as incidências autorais? Exemplo, a formação do autor e a titulação. Os 

dados levantados a partir desta questão nos ajudaram a realizar uma análise 

mais profunda quando associados com outras escolhas temáticas. Com esta 

questão é possível perceber se há tendências à dispersão no campo da 
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educação no Brasil e, se este aspecto se deve a multidisciplinaridade no 

momento de trabalhar as questões que envolvem o tema; ou se há 

hegemonia de algumas disciplinas no enfoque adotado. Em suma, permite 

conhecer melhor o perfil deste campo de conhecimento no País.   

 

Quais os vínculos institucionais e regionais? Estes aspectos indicam se há 

tendência à concentração quando abordada juntamente com outros 

questionamentos, possibilitando uma ilustração do panorama do tema na 

educação. O levantamento dos vínculos permite, ainda, observar se trata de 

um professor da rede municipal, estadual ou federal, assim como sua 

modalidade de ensino enquanto formador. 

 

Qual a idade média da produção em inclusão digital no campo da educação 

dentro do espaço temporal circunscrito (2000 a 2011)? Esse questionamento 

permite perceber se há um ápice de produção em determinado período.  

 

• OBSERVAÇÕES: 

 

Quais as principais linhas de pesquisa? Essa observação nos permitiu elencar 

as principais categorias temáticas de forma comentada. 

 

Que fundamentos conceituais de inclusão social sustentam o tema inclusão 

digital? Como já abordado na problematização, a noção que permeia ou 

embasa o tema pode influenciar na defesa do debate que direciona o assunto 

na educação.        

 

Que opções metodológicas os autores optaram em seus trabalhos? 

Observando este aspecto é possível perceber se há mais estudos teóricos ou 

empíricos e o porquê.  

 

Quais os principais métodos de abordagem e teorias que são utilizadas nas 

pesquisas sobre inclusão digital na educação? Esse questionamento 

esclarece como vêm sendo desenvolvida a agenda de pesquisa. 
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b) Como o tema se comporta nos estudos enquanto fundamentação paradigmática 

 

 Neste enfoque analisaremos o nível de articulação dos estudos pesquisados, 

considerando o esquema paradigmático desenvolvido por Sánchez Gamboa (2008).  

 O que queremos neste enfoque fotográfico é se aproximar com maior 

profundidade da fundamentação que sustenta o construto intelectual que os autores, 

das pesquisas estudadas, desenvolvem na construção da resposta. Então, nesta 

parte do estudo, a questão norteadora visa examinar com base em quais formas e 

técnicas de coleta, análise de dados e de informações os autores elaboram a 

resposta ao problema colocado nas pesquisas mapeadas?         

Com isso, esperamos ter elementos para que indiquem se o nível de 

articulação, para a construção da resposta, encontramos em sentido técnico, 

metodológico, teórico, epistemológico, gnosiológico ou ontológico.  

De posse destes elementos é possível observar tendências e abrir 

possibilidades de propor intervenções, na agenda de pesquisa, sobre o tema 

inclusão digital na área de Educação.      

  

 

1.2.3 Relevância 

 

 

Acreditamos que a agenda de inclusão digital na educação está relacionado 

às políticas públicas. Elementos dessas políticas são abstraídos para discutir 

questões relacionadas à infraestrutura de acesso, treinamento e formação. No 

Brasil, as discussões acerca da inclusão digital começam a partir da difusão do Livro 

Verde da Sociedade da Informação. O lançamento do Programa Sociedade da 

Informação no Brasil (Socinfo) tem inicio no ano de 1999 em Brasília-DF. A agenda 

de lançamentos e discussões das linhas de ação do programa se estendeu até o 

ano 2000, se apresentando em várias capitais. 

Vale destacar que os assuntos que se referem à inclusão digital tiveram início 

com o Socinfo. A partir desse marco, os ministérios, do governo brasileiro, passaram 

a ter preocupações com relação à infraestrutura de acesso e à inserção das 
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organizações públicas e privadas na nova ordem de tecnologias de informação e 

comunicação mundial que se instalava. O desenvolvimento de variados programas e 

projetos para acesso das populações às TIC vem sendo, desde então, oriundos de 

linhas de ação do Ministério do Planejamento, do Ministério das Telecomunicações, 

do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação e do Ministério da Educação (MEC).  

O MEC já havia lançado, em 1997, o Programa Nacional Informática na 

Educação (Proinfo) que continha em seu escopo ações como a Rádio Escola, TV 

Escola e o DVD Escola. Este Programa passou por uma reformulação no ano de 

2007, incorporando novas ações e formulação de objetivos, a exemplo da 

adequação e uso do Software Livre e de projetos com previsão de acesso para os 

espaços urbano e rural.  

O Programa Um Computador por Aluno (ProUCA), implementado em 2010, é 

mais um programa ligado as ações de informática na educação promovido pelo 

MEC. O Governo Federal forneceu 150 mil laptops do Programa em 300 escolas 

estaduais no projeto piloto. Outras políticas do MEC que perpassam a inclusão 

digital, e que consequentemente nos interessa, é o Projeto de Educação Digital 

(Tablet Educacional); o Programa Banda Larga nas Escolas, criado em 2009, a partir 

de um acordo com a OI Telecomunicações; e Plano Nacional de Banda Larga 

(PNBL), com a reativação da Telebrás em 2010. Salientamos que os programas 

destacados serão problematizados com a devida atenção no “capítulo sobre o 

campo” da tese proposta.       

Como é possível perceber, as políticas brevemente tratadas possuem ligação 

implícita com períodos e linhas de estudo, influenciando na agenda de pesquisa. 

Esse é um dos pontos que procuramos traduzir em questões de pesquisa, visando 

clarificar a agenda da inclusão digital na Educação.    

Acreditamos que estes eventos realizados pelo MEC vêm influenciando na 

agenda de pesquisa sobre inclusão digital na educação e que este fenômeno deve 

ser pesquisado devido à relevância principal de se perceber como os pesquisadores 

estão descrevendo e analisando esse movimento da inclusão digital. Outro ponto 

relevante deste estudo é a averiguação de vínculos entre esses eventos e os ápices 

de produção na linha de tempo traçada.   

Assim, a relevância deste estudo se enquadra em três aspectos:  
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- Da agenda: análise da dimensão política da inclusão digital na Educação. 

Ou seja, o resultado da pesquisa tem a intenção de contribuir com outros trabalhos 

que discutem políticas públicas e inclusão digital nesta área. Como já foi dito na 

subseção Contexto, a inclusão digital, na perspectiva do discurso político, é “para si” 

um objeto político, e, como objeto político, seja “em si” uma categoria de análise que 

precisa ser observada pelo viés das políticas públicas. Partimos do pressuposto que 

os objetos, que geram a problematização dos estudos de mestrado e doutorado na 

pós-graduação em Educação, são oriundos de políticas públicas para inclusão digital 

ou se relacionam a problemas decorrentes dessas políticas.   

Nesta tese, a palavra agenda também corresponde à agenda de pesquisa. 

Que se refere à intenção de reunir e apresentar um panorama das abordagens 

teóricas, conceituais e metodológicas que sustentam os estudos sobre inclusão 

digital na pós-graduação da educação brasileira. Entendemos que observar as 

questões e respostas legítimas de um campo de investigação permite a 

concentração na análise e, em articulação com a teoria, e a acumulação do 

conhecimento.  

A preocupação de nossa pesquisa com a pós-graduação nos ajudou a 

formular a premissa geral que compreende que a ausência da articulação de fatos e 

teorias não contribuem para a práxis dos sujeitos envolvidos com inclusão digital na 

educação. Eis então a necessidade de se analisar o corpo teórico e metodológico 

que orientam a seleção, a avaliação e a crítica dos fatos que são relevantes para os 

pesquisadores dessa área.   

- Dos estudos infométricos: a escassez de resultados de pesquisas com 

aplicação de Leis infométricas nesse âmbito. A relevância dos estudos infométricos 

está respaldada na contribuição como meio de consolidar uma disciplina, autor ou 

ciência. Eis então, a importância que que implicou no desenvolvimento desta 

pesquisa na Educação, pois, além do conjunto de fatos já elencados, compreende 

uma pesquisa pioneira nesse segmento.   

- Das contribuições teóricas-metodológicas: esta pesquisa potencializou 

uma compreensão no segmento social particular em que se insere o estudo, 

conhecimento do campo e a possibilidade de comparação de seus dados com 

outras contribuições, especificação para casos particulares que discutem inclusão 
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digital, clarificação empírica a partir da resolução de pontos obscuros, e a escavação 

de novos questionamentos. 

Esta pesquisa floresceu, principalmente, por se tratar da oportunidade de 

compreender questionamentos e inquietações pessoais adquiridas ao longo de mais 

de oito anos, dos quais, estudando e trabalhando com esta temática. As leituras 

dedicadas à inclusão digital nos possibilitou a elaboração deste trabalho, que trata 

de um estudo pioneiro no que concerne no levantamento e análise do tema na 

produção acadêmica da Educação brasileira. No nosso entendimento, este estudo 

torna-se indispensável para indicar como a inclusão digital vem sendo estudada na 

área, considerando aspectos quantitativos e qualitativos.  

Desse modo, tal discussão revela-se importante para aproximar e destacar 

campos de convergência, pontos de diálogos e de cooperação entre os campos de 

conhecimento que compreendem a Ciência da Informação e a Educação, tendo 

como elo as questões que impulsionam os estudos ligados à inclusão digital. 

Também, julga-se que este trabalho se constituir em contribuição para a 

compreensão da temática no contexto social particular brasileiro, para conhecimento 

do campo observado e a possibilidade de que os dados analisados por este estudo 

possam se somar com resultados de outras pesquisas que têm como preocupação o 

tema e a problematização em questão.  

Acreditamos que esta pesquisa pode apontar especificações sobre casos 

particulares, refutação do paradigma técnico em inclusão digital, atualmente, e 

amplamente, abordado e implementado como estratégia de inclusão, mas que 

também vem sendo alvo de novos questionamentos, especificamente, no eixo 

acadêmico. 

Desse modo, essa pesquisa é de extrema importância para o ciclo 

acadêmico, pois permite a obtenção de resultados que podem vir a contribuir com 

outros estudos de pesquisadores interessados no tema inclusão digital, 

principalmente, dos campos da informática na educação, sociologia da educação e 

estudos da produção científica. Como neste esforço de pesquisa está implícita a 

disponibilização de dados e informações, que por ventura, subsidiarão outros 

trabalhos. Acreditamos ainda na probabilidade desta investigação apontar uma 

agenda de pesquisa desse tema na área da Educação.  



 34 

A compreensão mais ampliada e detalhada das abordagens para inclusão 

digital pôde ser alcançada com o desenvolvimento deste estudo de doutorado, por 

constituir a oportunidade de se debruçar sobre os clusters de descritores, 

geográficos, e cálculos de média e sua influência paradigmática, com orientação na 

área da Educação.  

Dessa forma – também vale relatar como parte determinante deste trabalho – 

a importância do tema do ponto de vista geral da produção de uma visão crítica, 

possibilitando levantar novos questionamentos, a sugestão de modificações no 

âmbito da realidade abarcada pelo tema proposto e a descoberta de ferramentas 

para soluções de casos gerais e/ou particulares. Acreditamos que esta pesquisa 

permitiu, também, o mapeamento, a observação e a análise do estágio e dos 

aspectos encontrados no objeto principal de estudo: a inclusão digital na educação. 

Desse modo, este estudo possibilitou desenvolver a tese que aborda a 

inclusão digital, na perspectiva da Educação, utilizando como objeto de estudo em 

experiência, a infometria para propor uma agenda de pesquisa sobre o tema na área 

em questão. A intenção principal foi que, de posse dos dados analisados, possamos 

contribuir com uma agenda de pesquisa sobre inclusão digital na educação no 

Brasil, mostrando que os principais obstáculos se encontram nas dimensões 

teóricas-conceituais e metodológica, bem como na subordinação da agenda de 

pesquisa à agenda de política pública do país.   

O entendimento mais ampliado e detalhado do estudo, que ora se 

apresenta, pode ser alcançado nas seções subsequentes deste trabalho, que 

apresentam a revisão de literatura, destacando entre os estudos analisados, o 

referencial adotado, a partir das contribuições do quadro teórico e empírico, como 

também as opções metodológicas, a apresentação e a discussão dos resultados 

encontrados e, por fim, as conclusões extraídas do estudo.   
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2   QUADRO REFERENCIAL DO CONHECIMENTO SOBRE O TEMA 
PROPOSTO  

 

 

O conceito de tecnologia entendido neste projeto encontra respaldo nos 

escritos do A. V. Pinto (2005a;b). Destacamos as proposições para pensar as 

tecnologias de Dominique Wolton (2012), procurando diminuir a pressão da técnica 

sobre a comunicação. Na obra intitulada Internet! e depois? Este teórico da 

Comunicação, defende que o essencial da técnica são de outra ordem, ou seja, 

cultural e social, enfocando as relações sociais.  

Quem discute inclusão digital na Educação, sobretudo na pós-graduação, 

apresenta um entendimento sobre as TIC, sinalizando como estas podem ser 

usadas ou apropriadas pelos sujeitos no processo de inclusão. Desse modo, o 

conceito de informação por trás das ideias defendidas, neste texto, é aquele 

discutido por Capurro e Hjorland (2007), especificamente, no contexto da 

recuperação da informação. Concordamos com a junção da semântica com a 

pragmática na recuperação da informação, proposta pelos autores, em que texto, 

documento, semântica e significado estão relacionados à informação. A definição de 

informação traz influências de Saracevic (1999, 2009), autor amplamente utilizado 

na Ciência da Informação, é compreendida como conjunto estruturado de 

representações mentais codificadas, socialmente contextualizadas e passíveis de 

serem registradas num qualquer suporte material e, portanto, comunicadas de forma 

assíncrona e multidirecionada. (SILVA; RIBEIRO, 2008). 

As discussões sobre inclusão digital na educação estão imersas em um 

contexto de cibercultura balizada nos trabalhos de Lévy (2007), Primo (2007) e 

Couto (2009, 2012). Próximo a este debate estão os estudos de Pretto (2005, 2012) 

que tratam do tema formação no contexto de informática na educação.   

A compreensão de ensino-aprendizagem que envolve o nosso estudo 

privilegia a perspectiva de mediação e interacionismo com ênfase na abordagem 

vigotskiana. Neste contexto destacamos os trabalhos de Duarte (1993, 2007). Luria, 

Leontiev e Vigotski (2005). A partir desta ótica é que nos propomos à análise crítica 

dos trabalhos selecionados no estudo infométrico realizado.  

Para examinar com base em que formas e técnicas de coleta, análise de 

dados e de informações, os autores elaboram a resposta ao problema colocado nas 
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pesquisas mapeadas utilizaremos o esquema paradigmático do Gamboa (2008) 

para pesquisa em educação. Gamboa elaborou um esquema que observa métodos 

e epistemologias, tornando possível obter elementos que indiquem se o nível de 

articulação, para construção da resposta nas teses e dissertações pesquisadas, 

encontra-se em técnico, metodológico, teórico, epistemológico, gnosiológico ou 

ontológico. A partir destes elementos do esquema paradigmático, unidos ao estudo 

infométrico, é possível observar e analisar os objetos de estudos das teses e 

dissertações que discutem inclusão digital e como os autores abordam os temas, 

coletam, analisam e respondem as suas questões de pesquisa. 

Para analisarmos se existe uma tendência do discurso pedagógico 

contemporâneo (instrumental ou determinista), nos estudos que tratam do tema 

inclusão digital na educação, procuramos nos distanciar do debate habitual sobre 

tecnologia na educação. Este questionamento, por sua vez, pode ajudar a explicar 

se há uma perspectiva de inclusão digital instrumental, que vislumbra a integração 

da TIC na educação com foco no uso, ou determinista que entende o fenômeno 

como o surgimento de um novo paradigma na educação. Para observar esta 

questão os estudos de Peixoto e Araújo (2012) e o de Gómez Galán (2012), que 

tratam sobre o discurso pedagógico, acerca e junto da tecnologia na educação, e as 

correntes de investigação em tecnologia educativa, são trabalhos relevantes para 

nossa discussão.  

Para observar o conceito de inclusão social que sustenta o tema inclusão 

digital tratado na educação, resultam interessantes os estudos de Ribeiro (1999), 

Demo (2002, 2009 e 2013), Freitas (2002), Silva Filho (2003), Silveira e Cassino 

(2003), Dijk (2006 e 2008), Warschauer (2003, 2006a, 2006b, 2007), Assumpção e 

Mori (2007), Buzato (2007), Garcez (2007), Cazeloto (2008), Silveira (2011 e 2008), 

Bonilla (2001, 2009), Bonilla e Oliveira (2011) e Leite (2011). As discussões nessa 

literatura, até o momento, selecionadas sobre inclusão digital problematizam pelo 

viés das políticas públicas. Somando-se a estas destacamos ainda, Oliveira (2004) e 

os textos organizados por Hetkowski (2008).  A noção que permeia, ou embasa, o 

tema pode influenciar na defesa do debate que direciona o assunto na educação. 

Em quase dez anos estudando o tema inclusão digital tem sido possível perceber 

que há ainda muito que percorrermos com relação aos discursos e práticas dos 

atores envolvidos. Esta discussão é desenvolvida, com maior profundidade, na 

seção intitulada Aspectos da inclusão digital: a agenda.     
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Também ajudaram nessa discussão trabalhos nossos publicados, 

anteriormente, em revistas de abrangência nacional e estrangeiras, a exemplo de 

Neves (2010), Neves (2013) e Neves e Couto (2015). Essas publicações serviram 

para tratar de aspectos como mediação da informação e inclusão digital e 

fundamentos e agenda da inclusão digital no Brasil: pesquisas em educação 

A compreensão de inclusão que respalda a concepção de inclusão digital 

debatida neste texto está balizada no conceito de integração social (CASTEL, 1997 

e 1998), onde os indivíduos estão incluídos e excluídos simultaneamente no mundo, 

no sistema, etc., dependendo da perspectiva do objeto de desejo. Esta concepção 

de inclusão entende como base os vínculos relacionais que os sujeitos podem 

desempenhar em seus diferentes papéis. Outro aspecto que é considerado nessa 

perspectiva de inclusão é que todos estão integrados no sistema, sendo que uns 

estão mais próximos do centro capitalista e outros nas bordas, a exemplo de 

moradores de rua, detentos e deficientes não assistidos. Contudo, mesmo esses 

indivíduos à margem, pressionam e influenciam todo o sistema.  

Esse aspecto também encontra sustentação na discussão realizada por 

Demo (2002), quando este observa o ‘charme’ conferido ao conceito exclusão social. 

Esse debate que envolve o par dialético “exclusão e inclusão” assim como a 

perspectiva de integração social tem sido de extrema importância à área das 

ciências sociais. Percebendo isso, entendemos a relevância de discutir estes 

conceitos à luz de Sorj (2003, 2004, 2006) e de Sorj e Martuccelli (2008). Quando 

necessário visitaremos as teorias de estratificação social de Ianni (1991) e de 

sociedade em rede de Castells (1999 e 2000). Os sociólogos não constituem o eixo 

principal de nossa tese, mas certamente, lubrificam as engrenagens da discussão de 

nossa análise. Afinal, partimos da premissa de que todos os trabalhos que discutem 

a inclusão possuem como prerrogativa o acesso, a inserção ou emancipação dos 

sujeitos em um novo paradigma implementado por conta de inovações e 

tecnologias. Estas transformações alteram a cultura e o social, e, em um movimento 

dialético, estruturando e sendo estruturada pela sociedade.        

O termo “modelos de acesso”, tomado por referência nessa pesquisa, é o 

baseado no fornecimento de equipamentos e de conectividade, apresentando a 

participação de um terceiro, o “letramento”, que segundo Warschauer (2006a) 

passou a ser considerado devido à insuficiência dos dois primeiros. O termo 

convergência de recursos diz respeito à aplicação, de maneira simultânea, dos 
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recursos digitais (linguagem e conteúdo), físicos (computadores e conectividade), 

humanos (letramento e educação) e sociais (comunidades e instituições). 

(WARSCHAUER, 2003, 2006a). A figura a seguir pode ilustrar este conjunto de 

conceitos que são utilizados na nossa análise para estudar os fenômenos.  

 
Figura 1: Esquema de inclusão digital com convergência de recursos e aportes da mediação: importância 

tecnológica, crítica e participativa 
 

 
 
Nota: Baseado nas leituras de Wraschauer (2003, 2006a, 2006b) 
Fonte: NEVES (2010). 

  
 

Warschauer (2006a) apresentou os recursos como essenciais em sua 

proposta de junção de tecnologia e inclusão social. Há algum tempo estamos nos 

apropriando do entendimento desses recursos e nos dedicando a convergí-los, 

propondo um esquema de inclusão digital de acordo o esquema de inclusão 

apresentado. 

No que tange às referências de ordem metodológicas, a infometria é outro 

termo amplamente utilizado neste texto e que deve ser elucidado para se visualizar 

o método inicial desta pesquisa. Esse é um tipo de métrica utilizada para medir a 

informação em qualquer dispositivo onde o conteúdo informacional esteja registrado.  

Processo alternativo 

Preparação 

Processo predefinido 

Possibilidade 
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O estudo infométrico considera a informação registrada nos variados 

formatos, a exemplo do digital, sonoro, escrito e em qualquer suporte material, como 

papel, disco, filme, banda magnética, nuvem informática, dentre outros. Talvez o 

maior expoente de investigação neste sentido sejam os estudos elaborados pela 

American Library Asociation (ALA), e cabe destacar os escritos que tratam e definem 

a infometria e suas leis de aplicação, a exemplo de Vanti (2002, 2005), Guedes e 

Borschiver (2003), Bufrem (2007) e Sanz-Casado (2014). A infometria possibilitou 

nesta pesquisa levantar os estudos sobre inclusão digital no campo da Educação 

com rigor metodológico próprio, permitindo ao mesmo tempo a flexibilidade de 

movimentar e propor análises variadas dos resultados. Isso devido as suas saídas 

de dados em formato de rede (APÊNDICES).     

Por se tratar de um estudo que se entrelaça juntamente com outros trabalhos 

sobre metodológicos e epistemológicos do conhecimento, entendemos relevante 

apresentar a denominação e designação básica atribuída pela CAPES no último 

relatório disponível em 2015. A CAPES organizou em 2014 as áreas do 

conhecimento hierarquizadas em quatro níveis, conforme descrito a seguir.   

1º nível - Grande Área: aglomeração de diversas áreas do conhecimento, 
em virtude da afinidade de seus objetos, métodos cognitivos e recursos 
instrumentais refletindo contextos sociopolíticos específicos; 2º nível – Área 
do Conhecimento (Área Básica): conjunto de conhecimentos inter-
relacionados, coletivamente construído, reunido segundo a natureza do 
objeto de investigação com finalidades de ensino, pesquisa e aplicações 
práticas; 3º nível - Subárea: segmentação da área do conhecimento (ou 
área básica) estabelecida em função do objeto de estudo e de 
procedimentos metodológicos reconhecidos e amplamente utilizados; 4º 
nível - Especialidade: caracterização temática da atividade de pesquisa e 
ensino. Uma mesma especialidade pode ser enquadrada em diferentes 
grandes áreas, áreas básicas e subáreas. (BRASIL, 2014). 

Desse modo, neste trabalho, nos referimos, por exemplo, as Ciências 

Humanas como grande área, Educação como área do conhecimento, Tecnologia 

Educacional como subárea e inclusão digital como tema de pesquisa, que se 

enquadra no quarto nível como especialidade, sendo possível ser, inclusive, de 

interesse dos outros níveis citados.    

Também faz parte da sustentação conceitual deste trabalho fragmentos de 

entrevistas realizadas com especialistas do tema no Brasil, como Pedro Demo, Emir 

Suiden, Cecilia Leite e Nelson Pretto. Utilizamos, quando necessário, partes de suas 

falas como informação verbal, apoiando na interlocução e discussão dos dados.   
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A grade de leitura que culminou na problematização deste projeto é mais 

ampla que a apresentada nesta breve revisão. Destacamos aqui as referências que 

foram trabalhadas, mais diretamente, na discussão dos pontos abordados por este 

estudo.     
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3  OPÇÕES METODOLÓGICAS 

 
 

Quanto ao desenho metodológico, trata-se de uma pesquisa com abordagem 

qualitativa e quantitativa, de nível analítico, adotando os métodos de infometria e 

bibliográfico. As técnicas adotadas para coleta de dados serão a aplicação da Lei de 

Zipf (frequência de palavras) com métricas e análise epistemológica e realização de 

observação indireta.   

De acordo com Demo (2013), a pesquisa qualitativa quer fazer jus à 

complexidade da realidade, curvando-se diante dela, não o contrário, sendo 

adequada para observar fenômenos que primam pela qualidade da análise no 

contexto social. Quando os métodos estão sob a luz da abordagem qualitativa 

estamos sinalizando o intuito de elaborar a captação para além da mensuração de 

dados quantitativos.  
O instrumento de coleta de dados no campo foi o formulário construído com 

base em métricas para identificar e extrair informações. As técnicas de análise de 

dados foram Tech Mining e a análise de conteúdo. Os ambientes da pesquisa foram 

os sítios do Cadastro de Grupos do CNPq, a Plataforma do Lattes do CNPq, o 

Banco de Teses e Dissertações da Capes (BTD-Capes), mantidos pelo Ministério da 

Educação, e as bases e repositórios das teses e dissertações das instituições dos 

quais os estudos pesquisados estão vinculados.  

Ainda serão utilizadas, como fontes, as entrevistas exploratórias realizadas 

com especialistas sobre o tema inclusão digital na educação. O conteúdo transcrito 

será utilizado como fonte de informação referencial, fazendo dialogo com outros 

autores na discussão dos dados.     

Nesta seção procuramos descrever o procedimento metodológico envolvido 

nesta pesquisa. Inicialmente pelos fatos e elementos que envolveram a formulação 

do problema, indicando a origem do desejo e a descrição mais detalhada do objeto 

no momento da sua observação. Em seguida será apresentado o desenho 

metodológico, onde está exposta a explicação do método. A cargo desta subseção 

ficaram os fundamentos epistemológicos das métricas da informação e a análise a 

partir do esquema paradigmático.     

Por fim, serão apresentados alguns aspectos do universo e da seleção da 

amostra, do estabelecimento de categorias analíticas, além das principais temáticas 
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que levantamos para proceder com a observação. Essa descrição sinaliza todos os 

elementos percebidos, relatando o procedimento de mapeamento, observação e 

análise dos dados. A intenção dessa seção é reconstituir desde o momento que este 

estudo foi pensado, perpassando pelo momento em que a pesquisa foi elaborada, 

os objetivos identificados e reafirmados no campo que escolhemos para proceder a 

análise.  

 

 

3.1  A FORMULAÇÃO DO PROBLEMA E A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de 

pensamento reflexivo que requer um tratamento científico [...] [e] significa muito mais 

do que apenas procurar a verdade. (MARCONI; LAKATOS, 2008a;). Segundo estes 

autores, referenciais da metodologia científica, a pesquisa se constitui como 

caminho para conhecer parte da realidade e encontrar respostas para questões 

propostas, utilizando métodos científicos.  

Assim como todo procedimento sistemático de pesquisa, este estudo 

também implicou em levantamento de dados de fontes variadas, baseado nos 

métodos e técnicas empregadas. Esta sistematização dos procedimentos contribuiu 

para exploração da pesquisa, que teve como tema os fundamentos e a agenda da 

inclusão digital na educação no Brasil. 

 

 

3.1.1  Elucidando o objeto de pesquisa  
 

 

O contato com as conferências de divulgação do Programa Sociedade da 

Informação (Socinfo) em 2000 e a literatura sobre a problemática da sociedade da 

informação com foco na inclusão digital estimulou a escolha do objeto.  

A oportunidade de ter participado das primeiras palestras de divulgação do 

Socinfo no Brasil, de fato, iluminou questões sobre a inclusão digital e a necessidade 

para ampliar o conhecimento sobre o assunto só cresceu com o passar dos anos. 
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Curiosa e estimulada pelas conferências da Socinfo, e pelos discursos de 

inclusão digital do Livro Verde da Sociedade da Informação no Brasil, desenvolvi 

uma pesquisa no ano de 2007, publicada em periódico internacional em 2008, sobre 

a categoria de inclusão digital implementada no telecentro “Tabuleiro Digital” da 

Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Na 

ocasião levamos em consideração aspectos relacionados ao acesso e perfil do 

usuário. Para tal usamos como elemento norteador da pesquisa responder a 

seguinte pergunta: Como pode ser percebida a inclusão digital proporcionada por 

um telecentro nos domínios de uma universidade, precisamente em uma Faculdade 

de Educação?  

O estudo sobre o Tabuleiro Digital possibilitou uma aproximação com uma 

perspectiva de inclusão digital na área de Educação.  
Por ser um espaço público de socialização, totalmente desvinculado de 
salas de aula ou de qualquer disciplina, uma característica marcante de sua 
funcionalidade é a não “pedagogização” do uso da internet (ou seja, sem a 
orientação sistemática sobre a utilização da Internet e programas 
disponíveis). (NEVES; GOMES, 2008). 

 

Daquele momento em diante, não foi mais possível desvincular a inclusão 

digital das questões tanto dos aspectos da informação quanto da educação. Outras 

pesquisas de sondagem foram realizadas, a exemplo do estudo que procurou 

perceber nos artigos publicados no Portal de Periódicos da Capes, de 2002 a 2006, 

a incidência de abordagens cognitiva e social nas áreas de Ciência da Informação, 

Educação e Administração. (NEVES; SANTOS; CUNHA, 2009).   

Possibilidades de perspectivas pedagógicas e de “não pedagogização”, 

assim como abordagens conceituais na inclusão digital, chamou-me atenção para 

características da mediação, seja simbólica, seja instrumental. Então, fez com que 

nos inquietássemos, como pesquisadores, quanto à importância de mediação 

nesses espaços, levando ao problema de pesquisa do mestrado que procurava 

entender se “os modelos de acesso que foram utilizados nos pontos de inclusão 

digital (PID) em municípios baianos, mapeados pela FGV como os mais incluídos 

digitalmente, vêm adotando uma abordagem cognitiva baseada na convergência de 

recursos?” (NEVES, 2010a; NEVES 2010b).  

Os resultados do estudo desenvolvido no mestrado levantaram novos 

questionamentos, dessa vez a inquietação se voltou para análise dos aspectos que 

fundamentam as pesquisas e estudos acadêmicos que têm como preocupação a 
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inclusão digital de indivíduos nesses espaços pedagógicos e “não pedagógicos”. 

Agora, a maneira requerida para aproximação do objeto inclusão digital, que vem 

fazendo parte dos meus estudos acadêmicos a partir da primeira metade dos anos 

2000, é pelo olhar dos sujeitos pesquisadores que, assim como eu, estudam o tema 

inclusão digital.  

 

 

3.1.2 Elementos norteadores do objeto 
 
 

O tema inclusão digital continuou em nós sendo um elemento de destaque 

entre os interesses de leituras e orientações até a seleção do doutorado. Nesse 

momento interessou-nos novos aspectos do tema, dessa vez com enfoque nas 

abordagens teóricas, metodológicas e conceituais que constroem as respostas de 

pesquisa dos trabalhos da área de Educação sobre inclusão digital. Trata-se de um 

estudo que tem os fundamentos – teóricos, metodológicos e conceituais –, como 

fatores determinantes para a agenda de pesquisa neste campo da educação 

brasileira. Dessa forma, formulou-se o seguinte problema de pesquisa que consiste 

em investigar: 

“Em função de a inclusão digital ser um movimento social e, desse modo, 

necessária a nova compreensão de sociedade, como este tema vem sendo 

estudado e fundamentado, de 2000 a 2011, no que concerne a sua agenda de 

pesquisa para a educação brasileira?” 

A tese aqui defendida procura, portanto, explicitar, com base no corpo 

teórico e empírico sobre inclusão digital e educação, se a inclusão digital é um 

movimento social e, desse modo, necessária a uma nova compreensão de 

sociedade implícita nas respostas dos trabalhos de teses e dissertações defendidas 

nos programas de pós-graduação stricto-senso na área de educação. 

Em decorrência, este estudo teve como objetivo geral analisar como a 

inclusão digital vem sendo estudada e fundamentada, ao longo dos anos 2000, no 

que concerne a sua agenda de pesquisa para a educação brasileira.  

Para conseguir cumprir o objetivo geral desta pesquisa foi necessário 

construir objetivos específicos que contornassem seu objeto, considerando seus 

eixos mais significativos. Então, procurou-se:     
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a) mapear como o tema inclusão digital vem sendo estudado na área de 

Educação no Brasil;  

b) discutir as tendências conceituais, teóricas e metodológicas do tema 

inclusão digital na Educação; 

c) analisar os níveis de articulação paradigmática dos resultados de 

pesquisa em educação que abordam o tema. 

d) sugerir alternativas de consolidar uma agenda de pesquisa neste 

campo. 

 

Para que fosse possível a “[...] ruptura dos preconceitos e das falsas 

evidências [...]” (QUIVY; CAMPENHOUDT, 2003), visando qualidade de informação 

e formulação de uma problemática de investigação, foram realizadas as escolhas e 

organização das leituras (busca, leitura e resumo) como também a realização de 

entrevistas exploratórias com especialistas no domínio implicado pela pergunta de 

partida do projeto. 

Para chegar às leituras necessárias à fundamentação e se fazer à 

interlocução possível com o núcleo duro (epistemologia da educação) foi pertinente 

os seguintes passos:  

- localizar outros estudos em artigos de revistas e no grupo de trabalho (GT-

16 Educação e Comunicação) da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED); 

- desenvolver entrevistas exploratórias com especialistas; 

- e realizar as leituras especializadas, ou seja, aproximação e 

aprofundamento do referencial empírico e teórico selecionado.  

Esse momento da pesquisa foi especial para se ter acesso às referências e, 

assim, partir para o próximo passo que tratou da sondagem sobre a viabilidade do 

tema, ou seja, entrevistas exploratórias com especialistas, visando identificar 

aspectos do fenômeno em estudo, orientando a pesquisa, principalmente, por ser 

um tema ainda pouco explorado. (QUIVY; CAMPENHOUDT, 2003). O conteúdo das 

entrevistas é incluído na própria revisão de literatura para embasar a pesquisa.  
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3.2  DESENHO METODOLÓGICO DA PESQUISA: explicando o método   
 

 

Nesse projeto situar o método e explicá-lo, detalhadamente, são essenciais 

para a autoria desse tipo de trabalho como também para o leitor que se aventura 

para entender os procedimentos desenvolvidos no percurso da pesquisa. Desse 

modo, explicaremos a seguir, de maneira mais detalhada, a abordagem conferida 

sobre o método na proposta de pesquisa, visando explicitar o método infométrico e 

aplicação do esquema paradigmático desenvolvido neste trabalho.  

 

 

3.2.1  Fundamentos epistemológicos das métricas da informação 

 

 

A percepção da quantidade e qualidade da produção de cunho científico, 

político, ou mesmo informativo, vem sendo objeto de estudo há algum tempo. Para 

perceber os avanços acadêmicos é necessário um estudo denominado bibliometria 

que, de acordo com Bufrem (2007), é um termo usado para designar a aplicação de 

métodos matemáticos e, principalmente, estatísticos às fontes bibliográficas, 

quantificando o processo de produção escrita.  Esta disciplina vem sendo aplicada 

por estudiosos de métodos quantitativos de avaliação que a utilizam em objetivos e 

campos específicos que transcendem o universo dos livros e periódicos impressos. 

Os fluxos de produção científica estão cada vez mais incorporados às TIC. 

Essa demanda originou outras formas mensuráveis da informação: a cienciometria, 

a infometria e, o método mais recente denominado de webmetria. Esses tipos de 

estudos métricos constituem-se em indicadores eficientes da produção, assim como 

configuram um vínculo de interdisciplinaridade entre a Ciência da Informação e a 

Educação. Contudo, antes de adentrar nas definições e conceitos das métricas da 

informação, vale a pena entender a origem e os aspectos que indicam a crescente 

relevância dos estudos métricos na sociedade.   

Entre o final do século XIX e o início do XX vários fatos sociais importantes 

ocorreram, a exemplo, da consolidação dos países e o fortalecimento dos 

nacionalismos “locais”. O grande desenvolvimento da ciência, que vai da Little 

Science até a Big Science, teve como principais elementos fomentadores o 
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desenvolvimento de trabalhos em grandes grupos de investigação e a colaboração 

científica do conhecido Projeto Manhatan.  

No âmbito mundial, tudo isso resultou em um grande impulsionador que a 

ciência e a tecnologia começaram a ter nos países de maior desenvolvimento 

econômico, consagrando a supremacia de países europeus e dos Estados Unidos 

no contexto científico. Como é possível perceber na figura a seguir, a pesquisa e 

desenvolvimento também reflete a demanda e, em seguida, delineia a oferta de 

produtos que serão oferecidos no mercado. A OCDE (2011) demonstra o interesse 

dos países, que se enquadram nas maiores taxas de desenvolvimento, pela 

sistematização de informações oriundas de pesquisas que apontam inovações do 

lado da demanda.      
Figura 2: Políticas de inovação com base na oferta e na demanda 

 
Fonte: Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico-OCDE (OECD, 2011, p.19).  

 

É nesse intercurso que prevalece a necessidade de utilização dos 

conhecimentos estatísticos para analisar grandes volumes de dados.  

Em 1923, Hulme faz uma análise estatística da história da ciência e da 

tecnologia (de 1901 até 1913), considerando os 13 volumes do International 

Catalogue of Scientific Literature. Neste estudo, Hulme procurou analisar os autores 

mais produtivos, os temas de pesquisa e os países com maior atividade científica, 

visando conhecer a relação existente entre a atividade científica dos países e suas 

atividades econômicas, políticas, sociais, dentre outros aspectos.  

O Institute for Scientific Information (ISI), em 1980, concebeu os estudos 

bibliométricos para a quantificação da ciência e sua base de dados, desde então, 

constitui-se uma referência para a elaboração de políticas científicas. (VANTI, 2002). 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) foi o 

precursor das análises bibliométricas.  
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Desde o princípio os estudos métricos da informação (EMI) estavam abertos a 

conhecimentos provenientes de outros campos científicos, a exemplo da 

Matemática. Os estudos métricos aplicados a partir da incorporação de 

pesquisadores de outras áreas tem sido fundamental para enriquecer o conteúdo da 

área que está sendo observada e como também o objeto em observação.  

Os EMI se desenvolveram principalmente na utilização de novas técnicas. 

Entretanto, os objetivos gerais seguem mantendo-se muito similares desde que os 

primeiros estudos começaram. (SANZ-CASADO, 2014). Muito embora que os 

objetivos das pesquisas sejam muito distintos e o número de trabalhos tenha 

apresentado um crescimento exponencial, muitos estudos desse porte se 

denominam somente como bibliometria. O gráfico a seguir apresenta a frequência 

anual dos trabalhos científicos na Web of Science (WoS) que se denominam com o 

termo bibliometria e outras métricas.  
 
 
 

Gráfico 3: Frequência das especialidades métricas na WoS 

 
Fonte: Elaboração própria com termos adaptados da literatura científica sugerida por Sanz-Casado  

 
  

Contudo, os estudos que se propõem observações dessa ordem possuem 

como fundamentos a Bibliografia Estatística, a Ciência da Informação e a História 

das Ciências. Desse modo, se tratam de especialidades capazes de analisar grande 
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volume de dados em ambientes e perspectivas contextuais diferentes conforme 

pode ser observado na figura a seguir. Neste diagrama é possível se perceber que a 

bibliometria forneceu parâmetros para as outras métricas que pretendem a 

mineração e análise de dados no âmbito científico.  

 
 

Figura 3: Diagrama da interrelação dos sub campos e a subárea da Bibliometria 
 

 
                                A – Bibliometria 

                                           B – Cientometria  

                                           C – Infometria 

                                           D – Webmetria 

 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria 
 

  

Desta forma, a Bibliometria é uma disciplina que fornece ferramentas 

estatísticas para a gestão da informação e do conhecimento em sistemas de 

informação, sejam eles em canais impressos ou digitais, de comunicação e de 

avaliação científica e tecnológica. O termo bibliometria foi utilizado pela primeira vez 

por Otlet em 1934. Suas subáreas ganharam força e autonomia e estão protegidas 

pelo “grande guarda-chuva” deste campo, são elas:  

Cienciometria, um termo cunhado pelos russos, que implica na aplicação de 

técnicas bibliométricas à ciência. Trata-se do estudo dos aspectos quantitativos da 

ciência como uma disciplina ou atividade econômica. Segundo Bruno Latour (2012), 

De Candolle, entre 1973 e 1987, foi a primeira pessoa que falou em cientometria, 

como o uso da estatística para medir a atividade da ciência. Entretanto, em 1969, 

Nalimov e Mulchenko cunham o termo Cienciometria (Scientometrics) e definem 

essa especialidade métrica. 

Webmetria é o termo recente do rol das medidas quantitativas da produção 

acadêmica.  É uma nova área de interesse dentro da infometria que consiste a 

aplicação de métodos infométricos, exclusivamente, no ambiente (www), ou seja, em 

seu conteúdo e estrutura. O método consiste no fator de impacto destes objetos, 

testando variáveis que perpassam pelo número de páginas por sítio e pelo número 

de sítios recuperados na WEB. (VANTI, 2005). Estas técnicas, somadas a expansão 
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das tecnologias de informação e comunicação, contribuem para mensurar a 

crescente produção científica nas sociedades contemporâneas. 

Segundo Sanz-Casado (2014), em 1997, Almind e Ingwersen introduziram o 

termo Webometria e em 1998, Ingwersen introduz o conceito de Web Impact Factor 

(fator de impacto na Web).  

Infometria diz respeito à aplicação de técnicas avançadas de estudos 

quantitativos que tanto podem ser aplicados às produções acadêmicas quanto as 

não acadêmicas, formais/não formais, não se limitando apenas a informação 

registrada. Por sua característica abrangente, a infometria tem sido muito utilizada 

como principal medida de documentos na internet. 

Nacke (1979 apud SANZ-CASADO, 2014) introduz o termo informetria e o 

define não somente na utilização de métodos matemáticos, mas também como 

método capaz de descrever e analisar os fenômenos e as leis implicadas na própria 

informação. 

Muitos pesquisadores utilizam a infometria para explicar a crescente produção 

científica nas sociedades contemporâneas. A figura a seguir, mostra o alcance e 

influência da infometria nas outras especialidades métricas e a perspectiva da 

observação é a informação, sobretudo quando os dados são coletados em ambiente 

digital. 

 
Figura 4: Relação entre as especialidades métricas na WoS. 

 
                Fonte: Sanz-Casado (2014).  
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A infometria, além de medir os fluxos de comunicações informais, também 

tem como objeto de estudo palavras, as informações registradas em documentos, 

bases de dados, home pages e redes sociais na World Wide Web (www), pois, além 

de medir a recuperação, a relevância e a renovação, aplicam métodos 

probabilísticos e linguagem voltada ao processamento.  

Fornecem um direcionamento mais preciso para as abordagens relacionadas 

à medição baseada no conhecimento dentro dos diversos sistemas de informação. 

Por tais aplicações, esta medida (infometria) foi identificada como a mais adequada 

para ser utilizada neste estudo, intuindo quanto à compreensão da frequência de 

palavras a partir das conexões (narrativas) ocultas, sobre o tema da inclusão digital 

na educação, identificadas no mapeamento desenvolvido nas teses e dissertações 

selecionadas no Banco de Teses e Dissertações da CAPES.  

A infometria implica na aplicação de técnicas bibliométricas à informação 

registrada. Seus critérios de coleta são muito adequados à informação em meios 

digitais, sobretudo na internet. Trata-se do estudo dos aspectos quantitativos da 

informação registrada como uma disciplina ou atividade econômica. 

Assim, destacamos o instrumento infométrico nesta pesquisa por 

compreendermos ser este capaz de apoiar o desenvolvimento do mapeamento que 

se inicia com o levantamento de palavras e informações registradas no Banco de 

Teses e Dissertações da Capes, como também a observação do fluxo de 

informações por meio de palavras-chave no conteúdo dos documentos (teses e 

dissertações) selecionados. Nesta pesquisa foi utilizada a Lei de Zipf. Desse modo, 

cabe explicar brevemente sobre as leis métricas, seus formuladores e em que se 

aplicam. Para tanto foi desenvolvido o Quadro 1 com as principais Leis, seus 

formuladores e a sua aplicação considerando os aspectos evolutivos da ciência. 
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Quadro 1: Principais Leis Métricas da Ciência 
LEIS MÉTRICAS / 

FÓRMULAS 

SOBRE O 

FORMULADOR 

APLICAÇÃO EVOLUÇÃO DO 

IMPACTO DAS 

ESPECIALIDADES 
MÉTRICAS 

PERPECTIVA 

DA 

APLICAÇÃO 

 

Lei de LOTKA 

 

Lotka em 1926 formulou 

uma lei que permite 

determinar a 

produtividade científica 

dos pesquisadores a 

partir de uma equação 

geral, com independência 

da disciplina científica. O 

número de cientistas com 

(n) publicações é 

inversamente 

proporcional à (n2). 

A ciência avança em um 
ritmo forte e se faz 
necessário o 
desenvolvimento de 
modelos que permitam 
prever a produtividade 
científica / a capacidade dos 
científicos para fazer 
ciência. 
• Medida da produtividade 

dos pesquisadores. 

Ciência da 

informação 

/Aplicações 

matemáticas: 

desenvolvimento 

de modelos 

matemáticos / 

Formulação de leis. 

 

Diacrônica 

 
Lei de BRADFORD 

 

(1:n2:n3:...) 
 

Bradford em 1934 propõe 
a ideia do Catálogo 
coletivo do conhecimento 
humano. Observa que a 
produtividade das 
revistas especializadas 
em uma temática segue 
uma progressão 
geométrica (1:n2:n3:...). 
Ele percebeu que o 
número de fontes de 
informação cresce 
rapidamente e 
necessitam ser 
analisadas para 
determinar-se as mais 
produtivas e/ou as de 
maior interesse para a 
atualização científica.  

Um pequeno número de 
revistas é que publica a 
maioria dos artigos 
científicos sobre um 
determinado tema. Essa lei 
procura analisar a dispersão 
da bibliografia científica. 
 

• Indicadores de dispersão 

das fontes de divulgação 

da produção científica. 

Ciência da 

informação/ 

Aplicações 

matemáticas: 

desenvolvimento 

de modelos 

matemáticos / 

formulação de leis/ 

Estatística. 

 

Diacrônica 

 

Lei de ZIPF 
 

Zipf em 1935 analisa a 

frequência de aparições 

das palavras nos textos. 

Quando se ordenam e se 

multiplicam o número de 

ordens pela frequência 

absoluta, resulta-se uma 

constante.  

A partir de uma lei 
matemática é possível 
predizer também a 
frequência com que as 
palavras aparecem nos 
textos. A relevância de uma 
palavra é inversamente 
proporcional à sua 
frequência de aparição. 
 
• Estudo da frequência de 

palavras, indicando 

relevância. 

Ciência da 

informação/ 

Aplicações 

matemáticas: 

Formulação de leis 

/Linguística/ 

Análise de 

conteúdo/ Filologia/ 

Estatística 

/Computação. 

Diacrônica 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Vale salientar ainda outros mestres que contribuíram com os instrumentos 

capazes de medir e calcular dados provenientes de contextos sociais da dinâmica 

α=( ) Cf y
y

r*f=C 
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científica. Visando facilitar o entendimento de cada uma das teses métricas 

elaboradas, ao tempo que se tenta ser o mais breve possível na contextualização, a 

seguir, é apresentado o Quadro 2 com a evolução dos fundamentos epistemológicos 

das métricas, visando à abordagem social da ciência. 

 
Quadro 2: Evolução dos fundamentos epistemológicos das métricas:  

abordagem social da ciência. 

LEIS MÉTRICAS / 

FÓRMULAS 
SOBRE O FORMULADOR APLICAÇÃO 

EVOLUÇÃO DO 

IMPACTO DAS 
ESPECIALIDADES 

MÉTRICAS / 
ÁREAS 

ENVOLVIDAS 

PERPECTIVA DA 

APLICAÇÃO 

 
Lei de PRICE 

 
(Colégios 

invisíveis) 
(1963) 

Price em 1963 tem uma grande 

contribuição no 

desenvolvimento dos estudos 

métricos de informação. 

Formulou a teoria sobre o 

crescimento exponencial da 

ciência. Analisou os processos 

implicados na comunicação 

científica (colégios invisíveis). 

Observa que todas as 

distribuições bibliométricas 

seguem as mesmas 

regularidades. O êxito gera o 

êxito (Cumulative Advantage 

Distribution) 

• Calculo do grupo de elite; 

• Distribuição acumulativa.  

Ciência da 

informação/História 

da ciência/ 

Sociologia da 

Ciência/ Aplicações 

matemáticas/ 

Formulação de leis. 

 

Diacrônica 

 

Lei de MERTON 
 

(Reconhecimento 
Cientifico) 

(1968) 

Merton em 1968 aproveita seus 

conhecimentos sociológicos 

para analisar as estruturas 

científicas. Analisou o 

reconhecimento científico e as 

motivações dos pesquisadores 

para publicar. Para ele a ciência 

precisa ser analisada como um 

complexo âmbito de relações 

sociais e de interesses.  

Mede a vantagem acumulativa 

e a estratificação social da 

comunidade científica.  

• Calculo do Efeito Matheus.  

• Testes sociométricos. 

 

Ciência da 

informação/ 

Computação/ 

Aplicações  

matemáticas/Sociolo

gia da 

Ciência/Sociometria. 

 

Diacrônica 

 

Lei de GARFIELD 
 

(Índice de Citação) 
(1955) 

Garfield em 1955 propõe, pela 
primeira vez, a criação de um 
índice de citações da ciência e, 
para isso, baseia-se no 
Shepard's Citations. Cria o 
Institute for Scientific 
Information (ISI) e as bases de 
dados Science Citation Index, 
Social Science Citation Index, e 
Arts & Humannities Citation 
Index. O investigações de 
Garfield abriu muitas 
possibilidades para investigar a 
influência e as relações de 
cientistas, publicações ou 
instituições de a partir dos 
aspectos sociométricos. 

Necessidade de analisar as 
relações existentes entre os 
atores do processo científico 
(Aspectos sociométricos da 
informação). 
• Define o Fator de Impacto; 

• Estudo de vários segmentos 

(cientistas, instituições, 

publicações a partir do teste 

sociométrico.) 

Ciência da 

informação/ 

Computação / 

Aplicações 

matemáticas 

(formulação de 

leis)/Sociometria. 

Diacrônica 

Fonte: Elaboração própria. 
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Kessler em 1963 se aprofundou nas pesquisas de Garfield, analisando a 

relação temática existente entre os documentos científicos, a partir da análise de 

suas referências bibliográficas. (SANZ-CASADO, 2014). Esse autor cunhou o termo 

Bibliographic Coupling (referências bibliográficas comuns que dividem os 

documentos).  

Small em 1973 analisou as relações existentes entre outras características da 

comunicação científica, a exemplo das citações. Utilizando aplicações matemáticas, 

cartografia (mapping) e sociometria,  Small desenvolveu a proposta do termo de co-

citação como uma medida capaz de perceber a relação entre autores, documentos 

ou revistas. De acordo com Sanz-Casado (2014), suas pesquisas serviram para que, 

posteriormente, outros autores desenvolvessem as técnicas de análises de cluster, 

que atuaram como motor na pesquisa de indicadores multidimensionais.  

A infometria nos possibilita o cruzamento de registros informacionais nesses 

documentos, permitindo observar, a partir da Lei de Zipf, medidas, relevância e 

renovação de palavras que indicam a localização das respostas dos problemas 

sobre inclusão digital desses pesquisadores na educação. De posse dos resultados 

desse mapeamento e das observações entendemos que foi possível analisar a 

construção das respostas das teses e dissertações selecionadas por meio da 

aplicação do esquema paradigmático.   

      

 

3.2.2  Análise a partir do Esquema Paradigmático 

 

 

 O esquema paradigmático é um instrumento de análise da produção científica 

que possibilita identificar os aspectos conceituais, metodológicos e teóricos das 

pesquisas em educação. O esquema também permite destacar informações 

relacionadas ao objeto, a concepção de homem, os interesses cognitivos e a 

formação do pesquisador na educação. Estes aspectos reunidos permitem conferir 

um enfoque epistemológico do tema selecionado, neste caso inclusão digital, na 

pesquisa educacional. Esta abordagem epistemológica é possível graças ao esforço 

metodológico do instrumento de analisar as tendências e estratégias de inovação 

nas práticas dos pesquisadores, considerando a episteme dos objetos.   
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O esquema paradigmático está situado nos estudos do campo da filosofia da 

educação, pois investe no esclarecimento das relações entre a produção do 

conhecimento e os processos de educação.  

Cabe a Filosofia da Educação a responsabilidade de compreender e 

descrever o objeto “educação” pelo sujeito. (SÁNCHEZ GAMBOA, 2008). Esse autor 

centra seus estudos nesta seara, observando a cientificidade no campo educacional. 

Seu método foi desenvolvido para acompanhar a produção latino-americana da área 

da Educação.  

O autor se preocupa com a prática científica e investigativa dos autores dos 

trabalhos. Usaremos sua experiência com este método para analisar os dados 

levantados na produção sobre inclusão digital nos programas de pós-graduação em 

Educação. Acreditamos que esta abordagem nos permite observar aspectos nos 

trabalhos, possibilitando uma apresentação qualificada das nossas análises.  

Este estudo se preocupa com os fundamentos dos trabalhos selecionados, 

para desenvolvimento de uma agenda de inclusão digital na educação. Para analisar 

os aspectos teóricos, metodológicos e conceituais que apoiam a construção das 

respostas dos pesquisadores nesse campo, nos deteremos no nível técnico, 

metodológico e teórico – destacados no esquema paradigmático –, desses 

trabalhos. 

O esquema paradigmático se apresenta da seguinte forma: 
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Figura 5: Esquema paradigmático 

 

   
Fonte: Gamboa (2008).  
Nota: Em destaque os níveis que serão utilizados para análise dos estudos selecionados. 

 

   

 Desse modo, analisaremos as principais fontes utilizadas pelos autores dos 

trabalhos selecionados, tomando por base o Nível Técnico do esquema. Com o 

intuito de observar os principais autores citados para a construção da sua resposta 

de pesquisa nas teses e dissertações selecionadas.  

Outra preocupação da nossa análise trata-se da abordagem e dos processos 

de investigação utilizados pelos pesquisadores. O Nível Metodológico do esquema 

P                 R 

1 A CONSTRUÇÃO DA PERGUNTA 

Mundo da necessidade         Problema             Indagação múltiplas  Quadro de 
questões           Pergunta 

 

  
 

2 A CONSTRUÇÃO DA RESPOSTA 

Nível técnico: fontes 

Nível metodológico: Abordagem e processos da pesquisa: formas de aproximação ao 
objeto (delimitação do todo, sua relação com as partes) e (des)consideração dos 

contextos 

 

! 

! 
Nível teórico: Fenômenos privilegiados, núcleo conceitual, básico, autores e clássicos 

cultivados, pretensões críticas, tipo de mudança proposta 

! 
Nível epistemológico: Concepção de casualidade 

! 
Nível gnosiológico: Maneira de relacionar sujeito e objeto 

! 
 

Nível ontológico: Concepção de Homem, de Educação e Sociedade,  
 

Cosmovisão 
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nos permite observar as formas metodológicas que os pesquisadores utilizaram para 

se aproximar do objeto denominado em seus trabalhos. 

Para completar nosso processo analítico procuramos compreender o núcleo 

conceitual para analisar os fenômenos privilegiados nos trabalhos selecionados. O 

Nível Teórico do esquema paradigmático nos permite analisar as articulações 

teóricas utilizadas, traçando um perfil das pretensões críticas dessas pesquisas. O 

nível teórico também possibilita perceber, durante a análise, se o pesquisador 

propõe algum tipo de mudança frente ao fenômeno analisado.     

Os três níveis, em destaque, do esquema paradigmático correspondem ao 

segundo e ao terceiro objetivo traçado em nosso estudo. Tais níveis nos permitem 

identificar, observar e analisar os elementos pertinentes a tendências do discurso e 

metodologias, como também os níveis de articulação paradigmática que envolve o 

tema inclusão digital na educação, nos estudos selecionados. De posse dessas 

análises podemos construir, então, nossa resposta de pesquisa, que se propõe 

sugerir alternativas para consolidação de uma agenda de pesquisa sobre inclusão 

digital na educação, a partir da fundamentação epistemológica dos trabalhos 

analisados nesse estudo.    

          

 

3.3  DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

Quanto ao delineamento da pesquisa, este é um estudo de nível analítico, 

adotando os métodos de infometria, documental e bibliográfico. As técnicas 
adotadas para coleta de dados tratam-se da aplicação: 

a) No método infométrico, da Lei de Zipf (frequência de palavras) com 
métricas e a análise epistemológica e, da realização de observação 

indireta; 

b) No método documental, da análise de conteúdo para identificação dos 

níveis no esquema paradigmático procedido com a utilização de 

observação indireta.   

O universo compreende as teses e dissertações sobre inclusão digital, que 

são selecionadas a partir do Banco de Teses e Dissertações da CAPES na área de 

Educação. Dentro desse universo foram construídas subamostras por 
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representatividade (não-probabilísticas) dos mestres, doutores e orientadores 

desses trabalhos selecionados.  

Os atores de interesse para este estudo configuraram os mestres, doutores 

e orientadores das teses e dissertações defendidas nos marcos geográfico brasileiro 

e temporal, que compreendem a primeira década do século XXI, ou seja, os anos 

2000, especificamente de 2000 a 2010. 

Uma vez terminado o delineamento metodológico da pesquisa, iniciamos à 

elaboração dos instrumentos de coleta de dados. Foram construídas as categorias 

de mapeamento em um formulário desenvolvido em programa computacional de 

banco de dados, em software livre. As categorias de mapeamento são elaboradas 

para identificar e coletar as teses e dissertações, considerando a categorização 

básica que implica em trabalhos de mestrado e doutorado sobre inclusão digital, na 

área de Educação, e que foram armazenadas pelos programas de pós-graduação 

no Banco de Teses e Dissertações da CAPES.  

No formulário as categorias de mapeamento implicam em: 

! Total de TESES E DISSERTAÇÕES sobre o tema inclusão digital neste ano; 

! Tipo de trabalho; 

! Autoria; 

! A região da autoria; 

! Última titulação; 

! Indicações da orientação; 

! Idiomas; 

! Ocorrência de financiamento; 

! Região da publicação (localização do depósito); 

! Linhas de pesquisa; 

! Área; 

! Palavras-chave; 

! Acesso ao resumo. 

A seguir é apresentado um esquema que ilustra a organização das 

categorias de mapeamento desenvolvidas, considerando o aporte metodológico 

infométrico.  
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Figura 6: Esquema das categorias de mapeamento na primeira parte do formulário 
infométrico 

    Fonte: Dados da pesquisa. 
    

 

Além do formulário das categorias de mapeamento foi construído, também, 

um formulário de roteiro para registro das informações identificadas durante as 

observações indiretas. Entretanto, antes de começar a aplicação, foram realizados 

pré-testes com todos os instrumentos, que foram ajustados antes da aplicação junto 

à amostra selecionada.  De acordo com Marconi e Lakatos (2013; 2008a) o pré-teste 

visa, como um de seus principais objetivos, que sejam testados os instrumentos de 

coleta de dados. Dessa forma, foram realizadas visitas ao Banco de Teses e 

Dissertações da Capes, na Internet, fora do eixo da delimitação da amostra 

(Educação). Ou seja, o pré-teste foi aplicado junto à área de Ciência da Informação, 

visando evidenciar a fidedignidade, validade e operatividade dos instrumentos e do 

procedimento de coleta.  

A etapa seguinte, aos testes dos instrumentos, foi o procedimento de coleta 

de dados que implica no inicio “[...] da aplicação dos instrumentos elaborados e das 
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técnicas selecionadas, a fim de efetuar a coleta de dados previstos.” (MARCONI; 

LAKATOS, 2008b). 

Para atingir os objetivos, este estudo considera as seguintes unidades de 
análise e as respectivas temáticas a serem pesquisadas: 

• Dissertação de mestrado em Educação: Perfil da formação e titulação 

dos autores, estágio da carreira e dedicação ao ensino, discursos e 

opções metodológicas e nível de articulação da fundamentação 

paradigmática; 

• Tese de Doutorado em Educação: Perfil da formação e titulação dos 

autores, estágio da carreira e dedicação ao ensino, discursos, opções 

metodológicas e nível de articulação da fundamentação paradigmática.    

 
Dentro dessas unidades de análise são consideradas, para fins de resultados, 

para cada indicador, as seguintes variáveis de cruzamento: 

• Incidências de temáticas que abrangem o tema inclusão digital na 

educação; 

• Vínculo institucional; 

• Região; 

• Tendência discursiva; 

• Tendência metodológica; 

• Nível da articulação paradigmática. 

Este estudo vem sendo desenvolvido ao longo de dois anos, considerando 

que sua parte empírica foi realizada em dois semestres. Esta etapa compreendeu ao 

levantamento e observações nos bancos de dados que hospedam teses e 

dissertações para seleção da amostra.   
 

 

3.3.1  O universo e a amostra 

 

 

O universo selecionado compreende as teses e dissertações defendidas no 

período que compreende 2000 a 2010, no âmbito dos programas de pós-graduação 

em Educação no Brasil, que possuem as linhas de pesquisa políticas públicas, 
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currículo e informática na educação. Desse modo, trata-se de um estudo censitário 

no Banco de Teses e Dissertações da Capes. 

Vale salientar que, quando iniciamos a pesquisa, tínhamos o intuito de 

levantar no campo documentos (teses e dissertações) do período que compreendia 

2000 a 2012. Entretanto, ao iniciarmos os procedimentos no Banco de Teses e 

Dissertações da Capes, no inicio de 2013, percebemos que estavam disponíveis 

documentos até 2010. Desse modo, direcionamos o marco temporal de nossa 

pesquisa para 2000 a 2010.  

O Banco de Teses e Dissertações da Capes apresenta um significativo 

volume de trabalhos sobre o tema inclusão digital. Esse quantitativo pode ser 

visualizado no Gráfico 4 a seguir. 
 

Gráfico 4: Trabalhos sobre inclusão digital no Banco de Teses e Dissertações da CAPES 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Este levantamento prévio quantificou 523 trabalhos (teses e dissertações) 

depositados, sobre temáticas relacionadas ao tema inclusão digital em diferentes 

áreas do conhecimento, sendo as mais expressivas: Administração, Ciência da 

Informação, Computação e Educação. O levantamento constatou que, no ano 2000, 

o tema inclusão digital apresentou dois trabalhos depositados no Banco da Capes, 

sendo um deles da área de Ciência da Informação e o outro da Comunicação.   

A partir do panorama geral do tema no campo de pesquisa, iniciamos o 

levantamento na área de Educação, quantificando 108 trabalhos (teses e 
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dissertações) sobre inclusão digital. O Gráfico 5 demonstra a presença de um 

crescimento constante até o ano de 2006. É possível perceber o início de uma curva 

a partir de 2005 que se estabiliza a partir de 2008. Este é um dos aspectos passíveis 

de problematização, quando levamos em consideração o crescimento da produção 

do tema nas demais áreas do conhecimento.   

 
Gráfico 5: Trabalhos mapeados sobre inclusão digital na Educação no Banco de Teses e 

Dissertações da CAPES. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Foram mapeadas 14 teses e 94 dissertações sobre o tema na Educação. A 

região Sudeste quase concentra com 46% a metade das teses e dissertações 

defendidas. Dos 108 trabalhos encontrados, o Sudeste (51) se junta à região Sul 

com 28% (30), indicando tendência de concentração. A região Nordeste com 16% 

(17) aparece em seguida e o Centro Oeste (5%) e o Norte (5%) apresentam, em 

cada uma das regiões, cinco (5) trabalhos ligados às suas universidades.  
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Gráfico 6: Número de trabalhos sobre inclusão digital na Educação por região. 

TRABALHOS POR REGIÃO

SE; (51) 46%

NO; (5) 5% NE; (17) 16%

CO; (5) 5%

SU; (30) 28%
SU CO

NE NO

SE

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: Amostra com percentuais relativos (>100%). 
 

Vale destacar que até o ano de 2004 os trabalhos recuperados sobre inclusão 

digital na educação são todos das regiões Sul e Sudeste. A partir de 2005 

constatamos os primeiros trabalhos defendidos nas universidades do Centro Oeste e 

do Nordeste.     

O tema inclusão digital é tratado na educação sob várias abordagens próprias 

de questionamentos que emergem entre sujeitos e recursos na ação educativa. O 

enfoque dos pesquisadores, dessa área, parte de preocupações relacionadas à 

formação de professores, processos educacionais, políticas públicas, currículo e 

acessibilidade.  

Como é possível perceber no Gráfico 5, o levantamento mostrou um 

expressivo número de trabalhos (108) na área de Educação. Feito isto, o passo 

seguinte, foi selecionar uma amostra representativa do universo de teses e 

dissertações distribuídas sob os enfoques principais dos pesquisadores neste banco 

de teses. 

Cada ano do marco temporal contabiliza quantidade e variedade de 

enfoques diferentes. Assim, foi necessário partir para um processo de seleção de 

uma amostra por representatividade, já que não era possível, no tempo destinado à 

pesquisa, cumprir todo o seu universo, conferindo a abordagem qualitativa e análise 

crítica que nos propomos como objetivo. 

Visando recortar ainda mais a amostra selecionada, foi necessária a adoção 

de critérios de seleção. Esses critérios tiveram como objetivo viabilizar a pesquisa 

através do estudo a partir de uma amostra representativa da população. Para tanto, 
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utilizamos, inicialmente, o site do Banco de Teses e Dissertações da CAPES para 

identificar a localização espacial, ou seja, o vínculo institucional dos autores dos 

trabalhos que integram o universo da pesquisa. O resultado desse mapeamento 

culminou na criação de uma planilha com as variáveis de cruzamento que 

caracterizam as unidades de análise (categorias de mapeamento existentes). 

Após a confecção da planilha, em sistema operacional livre, foi possível 

perceber que seria necessário atribuir critérios para a seleção da amostra, visto que 

o universo continuava muito amplo e sem categorização. 

Assim, estabelecemos como primeiro critério o vínculo dos programas que 

financiam as unidades de análise (tese e dissertação). Decidimos por aqueles 

mantidos com financiamento do governo federal e/ou estadual. Esse critério visou 

abarcar as duas esferas governamentais por se acreditar que, dessa maneira, se 

teriamos a oportunidade de analisar os estudos sobre inclusão digital com maior 

tendência à obrigatoriedade de depósito no banco de tese e dissertação, visto que 

são mantidos por programas que têm como exigência o preenchimento do relatório 

CAPES. Dessa forma, obtivemos a seguinte tabela: 
 

Tabela 1: Teses e dissertações sobre inclusão digital na área de educação:  
selecionados segundo o vínculo dos programas 

TOTAL DE UNIDADES DE ANÁLISE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

Vínculo dos Programas Quantidade 

Federal 50 

Estadual 20 

Total 70 
 

Fonte: Dados da pesquisa.   
Usado o primeiro critério, verificou-se que também havia extensiva 

quantidade de teses e dissertações (70) oriundas de programas com vínculos 

federal (50) e estadual (20). 

Após o primeiro levantamento, somente as unidades de análise do âmbito 

federal apresentaram 50 trabalhos21. Isto implicou que a amostra ainda continuava 

muito ampla, subtendendo na impossibilidade de desenvolver esse estudo 

conservando suas características críticas.  

Assim, foi necessário estabelecer um segundo critério. Passou-se a levantar, 

dentro da perspectiva das teses e dissertações selecionadas, por vínculo dos 

                                                
21 Dados do BTD-CAPES em maio de 2013. 
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programas no primeiro critério, também aquelas que possuem a indicação da linha 

de pesquisa da qual estão vinculadas na área de Educação. Ou seja, o segundo 

critério de seleção identificou unidades de análise dos programas de universidades 

federais e estaduais que indicam linhas de pesquisa relacionadas à formação de 

professores, aos processos educacionais, às políticas públicas, ao currículo, à 

acessibilidade e à educação no campo.  
 Após adoção dos dois critérios de seleção chegamos ao quantitativo de 31 

trabalhos conforme é apresentado na tabela a seguir.     
 

Tabela 2: Número de Teses e Dissertações mapeadas para análise segundo critérios de seleção no  
BTD-CAPES em 2013. 

Fonte: Dados levantados neste estudo 
Nota: Em verde as dissertações  
          Em amarelo as teses. 
 

Com adoção dos dois critérios de seleção, obtivemos o Quadro 3 com a 

disposição dos títulos dos trabalhos organizados de acordo com suas linhas de 

pesquisa. Nesse mapeamento realizado a partir do Banco de Teses e Dissertações, 

identificamos que a maioria das teses é oriunda da Universidade do Rio Grande do 

Sul (URGS). Assim, chegamos ao conjunto da amostra composta por 23 

dissertações e oito teses, totalizando 31 trabalhos de pós-graduação distribuídos 

entre as seis linhas de pesquisa mais expressivas no volume de trabalhos 

levantados sobre inclusão digital, conforme o quadro apresenta a seguir. 

Vale destacar que a cada um dos trabalhos selecionados foi atribuída uma 

numeração específica para facilitar o tratamento dos dados, a discussão e ao 

mesmo tempo conferir uma característica anônima aos autores da amostra. Esse 

critério visou não expor os autores dos trabalhos. Desse modo, a numeração foi 

Região Produtora Formação 
de 

professores 

Processos 
educacionais 

Políticas 
públicas 

Currículo Acessibilidade Educação 
no 

Campo 

Total 

Sudeste 11 2 7 2 - - -  

 

31 

Sul 11 2 2 1 2 3 1 

Centro-Oeste 2 1 1 - - - - 

Nordeste 6 2 - 3 - - 1 

Norte 1 - 1 - - - - 

 

Total 

de Unidades 
de Análise 

Selecionadas 

Dissertação 6 7 6 2 1 1 23 

Tese 1 4 - - 2 1 8 

TOTAL 7 11 6 2 3 2 31 
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atribuída de forma aleatória, ou seja, não obedece a ordem cronológica das teses e 

dissertações distribuídas no quadro a seguir. 
 

Quadro 3: Unidades de análise (teses e dissertações) selecionadas para integrar a amostra da 
pesquisa 

LINHAS DE PESQUISA 

(categorias de análise) 

TESES E DISSERTAÇÕES SELECIONADAS 

(unidades de análise) 

 

Formação de professores 

VÍNCULO DO 

PROGRAMA 

TÍTULO DO TRABALHO 

UNESP Novas tecnologias educacionais: uma cultura emergente 
na formação docente (2003) 

URGS Formação docente enquanto experiência de inclusão 
digital: a análise do processo vivenciado no projeto de 
emersão tecnológica de professores (2005) 

UFAL Inclusão digital do professor do ensino superior para atuar 
na EAD online (2007) 

UNISINOS 
A formação de educadores sociais como estratégia para a 
promoção da inclusão social por meio da inclusão digital 
(2008) 

UFCE Política de Formação de Professores e Inclusão Digital - o 
uso do Software Livre (2008) 

UFJF O infocentro na UFJF e o curso de Pedagogia: 
construindo novos sentidos para a formação inicial de 
professores?. (2008) 

UNB Inclusão digital de professores da secretaria de educação 
do distrito federal: um estudo sobre a formação docente 
(2009) 

 

 

Processos educacionais 

CFETMG Novas tecnologias e a sala de aula: atitude do estudante 
universitário na era digital (2000) 

UFMG Juventude.com.br: inclusão/exclusão digital de jovens 
alunos do ensino noturno em Belo Horizonte. (2003) 

UNICAMP Modelo de Inclusão Digital para a Construção do 
Conhecimento em Qualidade de Vida e Atividade Física 
(2004) 

UFRJ As Concepções e as Reações dos Sujeitos sobre o 
Processo de Inclusão Digital: que diretrizes podem ser 
sugeridas para futuras ações? (2005) 

UFSC Inclusão digital e inserção profissional: um estudo com 
egressos de cursos do projeto educação digital em 
Florianópolis (2006) 

UFAM Inclusão Digital, Usabilidade e Transposições Didáticas 
em Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem (2008) 

UNERJ Formação e Trabalho Docente: os sentidos atribuídos às 
tecnologias da informação e da comunicação (2008) 

URGS A Tela do Computador como Suporte de Texto: novas 
práticas de leitura e escrita na escola. (2009) 

UNB Inclusão Digital dos Alunos do Colégio Dom Alano Marie 
Du Noday: O Projeto Uca em Palmas (2009) 

UFF O computador: Um novo brinquedo no reino do lápis e do 
papel? Refletindo com o cotidiano da escola (2010) 

UFES O uso do computador na educação infantil (2010) 
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Continuação do Quadro 3.   
 

 

Políticas públicas 

UFMG O Programa Nacional de Informática na Educação - 
PROINFO com estratégia de inclusão digital (2006) 

UFF Do giz colorido ao data show: uma conex@o 
desconect@d@ da realidade escolar (2006) 

UFBA Ressignificações da inclusão digital: interfaces políticas e 
perspectivas socioculturais (2007) 

URGS Avaliação de uma política pública de inclusão digital: os 
telecentros comunitários de Porto Alegre (2008) 

UFPE Política de inclusão digital no projovem: um estudo das 
repercussões do programa no Recife (2009) 

UNEB Inclusão Sócio Digital no Contexto das Políticas Públicas: 
um estudo de caso nos CDs do Estado da Bahia (2010) 

 

Currículo 

UFRGS Inclusão digital e Escola Pública: uma análise da ação 
pedagógica e da informática na educação. (2005) 

UNIJUI/RS Movimentos sociais e o software livre (2007) 

 

Acessibilidade 

URGS Inclusão digital de pessoas com necessidades 
educacionais especiais: letramento em ambientes 
informatizados de aprendizagem (2004) 

URGS Análise de processo de inclusão escolar de alunos com 
paralisia cerebral utilizando as tecnologias de informação 
e comunicação (2004) 

URGS Apropriação de Ferramentas Computacionais em 
Ambientes Digitais Virtuais, por Crianças com Câncer 
Hospitalizadas  (2005) 

 

Educação no Campo 

UFCE Cultura digital e educação: o caso de educador@s do 
campo em um centro rural de inclusão digital (2008) 

URGS A construção do conhecimento, as intervenções 
metodológicas e os novos saberes e fazeres na cultura 
digital rural (2009) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
Nota: Com sombreamento as teses. 
 

 

Para viabilização deste estudo foi essencial a organização da aplicação dos 

instrumentos e o recorte criterioso. Sem tais procedimentos não seria possível a 

visualização “nítida” do objeto pesquisado.  

 

 

3.3.2  Procedimentos de tratamento e análise dos dados 
 

 

Os procedimentos de tratamento e análise dos dados consistiram da 

tabulação dos dados coletados no Banco de Teses e Dissertações da CAPES para 

caráter quantitativo e posterior interpretação dos registros no formulário 
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(mapeamento), para seleção dos estudos para a categorização dos dados e análise 

qualitativa dos mesmos, baseando-se no referencial metodológico, teórico e 

empírico adotado. 

Os dados coletados foram inseridos em um software infométrico chamado 

Vantage Point. Em seguida, efetuamos os cálculos de frequência absoluta e relativa 

para o software de banco de dados, onde puderam ser desenvolvidas as tabelas e 

gráficos finais para desenvolvimento da representação e análise dos resultados 

descritos nas seções a seguir.    

Portanto, assim que cumprida a etapa do procedimento de tratamento em 

software infométrico adequado, passamos para a análise dos dados e discussão à 

luz da contribuição da fundamentação teórica.  

Quanto mais o planejamento for feito previamente à identificação do objeto e 

das unidades de análise da pesquisa, menos desperdício de tempo haverá no 

trabalho de campo propriamente dito, facilitando as etapas, que embora trabalhosas, 

foram executadas da seguinte forma:  

 

a) primeira etapa: da seleção da amostra e algumas percepções, 
 
- passo 1 - Inicialmente, foi elaborada uma planilha em software livre, 

contendo as categorias de mapeamento e as variáveis de cruzamento. 

Nesse momento também foi importante designar as palavras-chave 

(inclusão digital + educação) que foram utilizadas no levantamento; 

- passo 2 – Foi acessado o Banco de Teses e Dissertações da CAPES 

(BTD) para selecionar as teses e dissertações. Para fazer a seleção dos 

trabalhos, a escala de tempo foi considerada (2000 a 2010). Portanto, o 

levantamento foi realizado em cada ano por vez no Banco de Teses.  Nesse 

momento temos o preenchimento da planilha com informações dos 

trabalhos, a exemplo de título, resumo, palavras-chave, linha de pesquisa e 

dados da localização e da orientação;    

- passo 3 – Muitos foram os trabalhos recuperados, de maneira que houve a 

necessidade de aplicação de critérios de seleção. Após a aplicação dos 

critérios foi obtido um número representativo de trabalhos que permitiram a 

aplicação adequada da Lei de Zipf, para mapear as palavras-chave e sua 
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localização ao longo do texto, permitindo a segunda etapa da análise com o 

apoio do esquema paradigmático de Gamboa;   

- passo 4 – Partimos para a localização dos textos completos dos trabalhos 

selecionados após a atribuição dos critérios. A recuperação dos textos foi 

realizada nas bibliotecas depositárias, nas instituições onde foram 

defendidos os trabalhos respectivos.  

 

b) segunda etapa: da análise do campo, 
 
- passo 1 – identificação de alguns aspectos das linhas de pesquisa que se 

repetiam nos textos selecionados;  
 
- passo 2 – composição das categorias de análise do universo deste estudo, 

com base nos textos. 

 

- passo 3 – separação dos textos por categorias de análise; 

 

- passo 4 – aplicação da técnica denominada de Tech Mining, visando tratar 

o texto como dados. Esta técnica nos permitiu analisar os textos das 

dissertações e teses selecionadas com a ajuda do software VantagePoint;   

 

- passo 5 – análise do conteúdo considerando o esquema paradigmático. 

 
 

Assim como a utilização da coleta de dados a partir da especificidade 

infométrica, com a aplicação da Lei de Zipf, a análise de dados com Tech Mining é 

pouco usual no campo da Educação. Desse modo, vale à pena explicar brevemente 

que esta especificidade pode ser associada à técnica infométrica para obter acesso 

a dados adequados, buscar e recuperar registros, limpar dados (removendo 

ambiguidades relativas a pesquisadores e instituições), analisar e gerar indicadores, 

visualizar matrizes e mapas, integrar estas análises empíricas com outras na 

internet, além de resumir e interpretar dados. As etapas da mineração de dados 

podem ser observadas na figura a seguir. 
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Figura 7: Etapas usuais da Tech Mining (mineração de dados) 

 
Fonte: Adaptado de Palop (2014). 
 

 

Para tanto, de acordo com Palop (2014), algumas competências são 

essenciais para a utilização do Tech Mining: 

1) Familiaridade com o assunto, tecnicamente; 

2) Saber elaborar estratégias de busca e recuperação da informação em 

bancos de dados; 

3) Possuir uma técnica clara de interpretação; 

4) Habilidades analíticas em Tech Mining; 

5) Familiaridade com os usuários e sua necessidade; 

6) Habilidades de representação e comunicação dos dados minerados. 

 

Pensando em extrair o máximo de proveito dessa técnica foi utilizado para 

mineração dos dados o software VantagePoint. Para desenvolvimento da técnica foi 

necessário cumprir as etapas determinadas na figura a seguir. 
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Figura 8: Mineração de dados sobre inclusão digital na Educação utilizando o software VantagePoint. 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 Com isso, foi realizado com o apoio do software: a) a busca da informação 

nos textos selecionados no banco de dados; b) baixados os resultados da busca; c) 

importado o resultado da busca para o VantagePoint, e c) utilizado o VantagePoint 

para descobrir e cruzar padrões nos resultados da busca, respeitando as categorias 

estabelecidas previamente, ou seja, após o estudo infométrico. 

 As 25 dissertações e seis teses selecionadas receberam o tratamento 

analítico de mineração de dados, considerando as categorias temáticas identificadas 

no agrupamento dos resultados. São elas, a saber:     

• Formação docente como experiência de inclusão digital: foco na formação do 

professor; 

• Tecnologias de informação e comunicação (TIC) nos processos educacionais: 

foco no aluno; 

• Políticas públicas e educação: foco na inclusão digital; 

• Currículo e inclusão digital; 

• Inclusão digital e acessibilidade na educação. 

Como primeiro resultado, identificamos que estas categorias se constituem 

linhas de pesquisa de inclusão digital no campo da Educação no Brasil. Assim, 
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discutiremos cada uma delas a seguir, considerando o contexto que nos foi 

delimitado sob os objetivos específicos.  

A seguir, na próxima seção, os resultados obtidos por meio de observação 

direta e indireta são apresentados, buscando responder aos objetivos que foram 

traçados nesta pesquisa.  
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4 O ESTUDO DA INCLUSÃO DIGITAL NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA  
 

 

Dispomos a desvelar na etapa seguinte o movimento encontrado nas 23 

dissertações e oito teses, selecionadas. Coloco todas à nossa frente, observando-

as, uma a uma, demorando-nos nelas. Percebemos que todas tratam da vida dos 

pesquisadores que as desenvolveram. E como era de se esperar, a primeira 

impressão que temos é que elas parecem não dialogar entre si. A variedade de 

títulos atraentes à leitura quase as impossibilitam de agrupá-las de maneira lógica à 

compreensão.  

Entretanto, a experiência com o método de infometria nos remete que as 

denominações representam fragmentos do tema que o autor pretende tratar em seu 

documento. Logo percebemos a importância de identificarmos o tema da pesquisa e 

associá-lo a outros elementos como palavras-chave e intencionalidades do 

pesquisador anunciadas no resumo do trabalho. Após cruzarmos estes aspectos se 

exteriorizam à proposta de conteúdo que as diferentes pesquisas contemplam.  

Passamos a seguir para o processo de organização da variedade temática 

dos trabalhos selecionados. O método de infometria sugeriu a possibilidade de 

categorização, a primeira delas a partir das temáticas abordadas. “A rua da vida é 

marcada para cada pesquisador numa esquina diferente”. (FAZENDA, 1994, p.113). 

Isso quer dizer que, embora as temáticas tenham convergência com relação ao 

assunto abordado, os estudos resguardam aspectos sobre a intencionalidade e 

origem do desejo da pesquisa dos sujeitos que se propõem na aproximação de dada 

realidade.  

A partir desta perspectiva de categorização inicial, com base nas temáticas 

sobre inclusão digital na Educação tratadas nos estudos selecionados, 

desenvolvemos as partes fundamentais de nosso estudo. Ou seja, a 

intencionalidade que marcam as pesquisas, conduziu-nos a construção de nosso 

sumário, especificamente, as seções onde são apresentados os dados e as 

respectivas análises sob o viés da literatura científica de inclusão digital, política 

pública e educação que nos fundamentamos.  

Para tanto, elencamos a seguir as categorias temáticas que foram 

analisadas nesta tese, de forma comentada. Estes aspectos se referem a alguma 

das características dos trabalhos selecionados. Nesta seção são apresentados os 
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resultados do primeiro objetivo da pesquisa que procurou mapear como o tema 

inclusão digital vem sendo estudado no campo da Educação no Brasil.  

 

 

4.1 FORMAÇÃO DOCENTE COMO EXPERIÊNCIA DE INCLUSÃO DIGITAL: 
enfoque na formação do professor 
 

 

As discussões sobre a dimensão social da tecnologia muito fortes no campo 

da Educação. Isso por conta do fluxo constante de inovações tecnológicas, e dos 

processos que lhes acompanham e refletem no contexto da sala de aula.  

De acordo com Edméa Santos e Adriana Bruno (2013), a pesquisa 

contemporânea sobre formação de professores tem procurado estar atenta à relação 

complexa e interativa existente entre as histórias de vida, a formação inicial e 

continuada e as aprendizagens construídas ao longo da carreira e do exercício da 

profissão.    

No contexto da formação de professores, uma das principais linhas de 

pesquisa que discute inclusão digital é a Tecnologias da Informação e Comunicação 

na Educação pertencente à UFAL. Nesta linha pesquisa os fundamentos e 

desenvolvimento de metodologias sobre o uso das TIC na formação de educadores, 

nos diversos espaços de aprendizagem, com suporte em ambientes virtuais, como 

apoio à formação presencial, à distância on-line e semi-presencial.  
A linha Educação do Professor se preocupa com estudos sobre o 

desenvolvimento profissional docente a partir de concepções, paradigmas e 

pressupostos diversificados, considerando as influências de diferentes instituições e 

processos na formação básica e na formação permanente.   

A linha Formação de Professores, Saberes Docentes e Mediações 

Pedagógicas da UNISINOS aborda formação inicial e continuada dos educadores 

articulando as propostas de formação com as dimensões políticas e avaliativas dos 

processos de ensinar e aprender.    

A linha Tecnologia Educacional da UFCE discute política educacional, 

formação e cultura docente, realizando estudos e pesquisas sobre as relações entre 

política educacional, formação e cultura docente, considerando suas interfaces com 
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a memória e a história da educação, gestão escolar, aprendizagem docente e 

tecnologias educacionais.  

A linha Linguagem, Conhecimento e Formação de Professores da UFJF 

investiga as relações entre linguagem, cultura e cognição focalizando a linguagem 

em suas diferentes perspectivas. Também aborda a construção do conhecimento, o 

ensino aprendizagem, a leitura e a escrita no âmbito da formação de professores.  

Com uma abordagem próxima da linha de pesquisa descrita anteriormente, a 

linha Educação, Mídias e Linguagens da UNB pretende agregar trabalhos que 

investiguem sobre novas linguagens que envolvem a inclusão digital no contexto da 

formação do professor. Apresenta aspectos como hipertextualidade nas produções 

culturais e nas práticas sociais; educação midiática; informática como meio de 

comunicação pedagógica; políticas, história e filosofia das tecnologias na educação.  

Ainda sob o prisma dessa categoria de análise recuperamos uma tese sobre 

inclusão digital de professores, defendida na URGS, no âmbito da linha Informática 

na Educação.   

As subseções a seguir apresentam alguns aspectos observados durante a 

análise dessas linhas de pesquisa que se agrupam na categoria ‘Formação docente 

enquanto experiência de inclusão digital’. 

Desse modo, analisando estes achados podemos chegar algumas 

inferências.  

 

 

4.1.1 Aproximações do Ciborgue Interpretativo e a Inclusão Digital 
 

 

Como é possível perceber, algumas das universidades pesquisadas discutem 

a experiência digital na formação do professor com enfoque nos estudos sobre o 

desenvolvimento profissional docente, sem considerar diretamente questões da 

inclusão digital. Vale ressaltar que nessas linhas, a formação do professor com as 

tecnologias apresenta um enfoque secundário. Em outras palavras, algumas dessas 

linhas de pesquisa tratam de assuntos relacionados à formação docente, sem 

especificar ou deixar claro, em sua apresentação, questões relacionadas à inclusão 

digital do professor. 
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A problematização das linhas de pesquisa que direcionam para informática na 

educação ressalta alguns pontos sinalizados a seguir e que também são defendidos 

por Tajra (2012): 

• Sensibilização dos professores e demais profissionais que atuam em 

ambientes educacionais sobre a relevância dos computadores e 

internet para o desenvolvimento de diversas habilidades, como 

também para as demandas atuais da sociedade; 

• A informática como recurso a ser incorporado nos processos 

educativos, independente da linha teórica e metodológica utilizada;  

• Consciência que as atuais transformações respaldadas pelo clivo da 

sociedade da informação precisam ser problematizadas nas 

instituições educacionais. Para tanto a aproximação de conceitos 

advindos do campo da informática se constitui fundamental para 

respaldar a reflexão dos educadores. 

É preciso que o professor seja entendido como parte do processo de inclusão 

digital, ora sendo agente multiplicador, ora sendo sujeito que precisa se apropriar 

das tecnologias de informação e de comunicação. O conceito de ciborgue nos ajuda 

justificar esse entendimento.  
O argumento que defendemos é que o ciborgue interpretativo 
ultrapassa os limites da cultura de massa, inscritos especialmente na 
produção e controle das informações por poucos ou grupos 
pequenos, e se inscreve na cultura digital, por meio de intensas 
narrativas e interpretações de acontecimentos, produzidas 
horizontalmente na lógica todos-para-todos e difundidas, sobretudo, 
na sideralidade das redes sociais digitais. (COUTO; SOUZA; NEVES, 
2013, p.1).      

  

Como destaca Primo (2007), as interações mútuas entre homens e máquinas 

acontecem por meio dos processos configurados da cultura tecnológica. Pinto 

(2005a) esclarece que o desempenho da máquina está prefixado em um sentido 

virtual de ação, que foi concebido pelo seu construtor. Logo, sua inteligência 

artificial, materializada no dispositivo não pode ser modificada espontaneamente. 

Quando ela, uma tecnologia, se modifica a si própria, ainda assim é programada 

pela inteligência humana para tal. E, de outro lado, os humanos não cessam de viver 

metamorfoses físicas e mentais por meios das máquinas. Isto significa que as 

relações entre homens e máquinas são interdependentes. Os humanos não podem 

viver sem as máquinas e as máquinas não têm desenvolvimento sem os homens. 



 77 

Contudo é inegável os avanços na automação, na inteligência artificial e na 

internet das coisas (IoT). Estes campos têm crescido significativamente nos últimos 

anos e apresentado formas sensoriais ativas e objetos inteligentes que têm 

fomentado novas interações no contexto M2M21 e máquinas-homem, por meio de 

contextos físicos e lógicos. Ainda assim, não é possível deixar de perceber os 

desafios com relação à interoperabilidade, auto manutenção e segurança da 

informação.  

O uso das tecnologias vem criando, em muitos momentos, um hibrido entre 

homem e máquina, e também suscita uma condição humana - o processo de 

virtualização e de configuração de várias redes. (COUTO; SOUZA; NEVES, 2013). 

Nessas redes as informações não seguem um esquema unidirecional, ao contrário, 

cada vez mais temos visto comunicações todos-para-todos, e um movimento de 

exibição dos corpos. Nessa discussão também entra em cena a cirborgização, que 

nada mais é que a “[...] saída do homem da natureza na construção de uma 

segunda ordem artificial”. (LEMOS, 2008, p.165).  

Para analisar os ciborgues é necessário considerar o tipo de hibridização. 

Segundo Aguiar, Martins e Paiva (2009), os corpos híbridos são caracterizados em 

três modalidades: o homem maquinizado, a máquina humanizada e o corpo 

plugado.  

 O homem maquinizado é aquele que maquiniza seu corpo por meio de 

mecanismos que vão das próteses à modificação de todo o corpo. A máquina 

humanizada está condicionada aos avanços da tecnologia, sobretudo da robótica, 

inteligência artificial (AI) e de campos da mecatrônica. Trata-se da busca incessante 

de aproximar, em aspectos objetivos e subjetivos, a máquina do homem, seja na 

aparência física ou nas possibilidades de interação inteligente. O corpo plugado é 

um dos sete tipos de corpos definidos por Santaella (2007). Seu habitat é 

ciberespaço, estando imerso na cibercultura, e, de forma que, não é mais possível 

ser explicado segundo as premissas mecânicas e dualistas próprias da visão 

cartesiana. O corpo plugado é aquele que é representado em um programa 

computadorizado. Neste caso, o exemplo do robô de conversação de Primo (2007), 

anteriormente citado neste texto. Trata-se de um simulacro.    

                                                
21 M2M – Machine to Machine. Termo bastante utilizado no campo das internet das coisas (the 
internet of things). Em português, a traducao mais adequada é máquina a máquina.  
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O ciborgue é um produto cultural que, como podemos observar, traz 

características diferentes. As modalidades que apresenta são provenientes da 

junção do organismo com os produtos da cultura. 

Embora a condição de acesso às tecnologias não seja unânime, podemos 

dizer que com a presença das tecnologias digitais na sociedade o que está em jogo 

são as transformações espaços temporais, que tem se alterado, remodelado, e 

inovado a dinâmica social. O que visualizamos é o que Bauman (2001) chamou de 

“modernidade liquida”. Nesse contexto de sociedade em rede emerge o ciborgue 

interpretativo, como sujeito que pelos efeitos da sua presença na rede, tem 

dominado e modificado em pura transformação tecnológica. Lemos (2008) fala sobre 

“ciborgue interpretativo das redes”, que tem a possibilidade de esvaziar o controle 

das mídias, e de fazer da sociedade do espetáculo uma realidade. O potencial 

opressivo das mass media estaria minimizado pelas dinâmicas existentes na 

cibercultura. 

De acordo com Kim (2004), nos tornamos extensão do ciberespaço “[...] à 

medida que a virtualidade se transforma em campo de ação prática, cada vez mais a 

realização total do ser humano prescinde de sua inserção como coisa virtual do 

ciberespaço.” 

O homem inventa a técnica e é por ela reinventado, diz Couto (2012). Este 

autor aborda as ações culturais, cognitivas e toda a mediação simbólica e dos 

instrumentos que constituem este fazer artificial do homem para argumentar que o 

artifício é natural do humano. Não existe o humano sem a técnica nem a técnica 

sem o humano. Desse modo, compreendemos que a formação do professor pode 

conter elementos que o faça compreender, desde a graduação, que ele não precisa 

ter respostas prontas para lidar com a TIC. Um conceito que nos apóia na análise 

desse aspecto é o da ética hacker.   

 

4.1.2 O ativismo dos Hackers na Educação 

 

Recentemente entrevistamos o professor Nelson Pretto22 sobre os potenciais 

da ética hacker na Educação. Esse pesquisador é um dos principais entusiastas e 

                                                
22 Entrevista realizada para o jornal Bahia Diário do Brasil Diário, na ocasião que assinava a coluna 
semanal Tecnologias Informacionais. Essa entrevista, em 2013 foi publicada Nelson Pretto em seu 
livro Reflexões: ativismo, redes sociais e educação. Salvador: Edufba, 2013.  
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militante da cultura hacker nessa área no Brasil. De acordo com Pretto (2013), os 

hackers são pessoas que possuem habilidades e conhecimento com computadores, 

utilizando-as para melhorias de softwares.  

São sujeitos ativistas, conhecedores de programação e preocupados com a 

segurança de softwares, hardwares e informação. Agem seguindo os princípios do 

software livre23, contribuindo para a cultura hacker.   

É importante diferir a pessoa hacker da pessoa cracker. Embora que, há 

pouco tempo em conversa com um professor especialista em segurança da 

informação este tenha informado que, não importava essa diferenciação. Segundo 

esse especialista, “tantos aqueles que entravam em sistemas para mostrar suas 

falhas, quanto aqueles que atacam são considerados hackers. O contato com o 

grupo de pesquisa GEC-UFBA nos proporcionou perceber que o argumento do 

especialista se adéqua, exatamente àqueles que Manuel Castells – no prefácio 

escrito para Himanen (2003) – chamou de crackers, e que é importante sim fazer as 

distinções com relação às ações e ao comportamento de ambos. Esse é um dos 

aspectos que precisam ser discutidos nas linhas de pesquisa, pois muitos 

professores não conhecem a diferença, denominando a cultura hacker como ação 

criminosa.    

Características semelhantes a dos hackers podem ser observadas em 

professores, pesquisadores, artistas, “profissionais da informação”, como 

bibliotecários e pessoas que trabalham com os meios de comunicação, editorial e 

desenho. (HIMANEN, 2003). A obra de Pekka Himanen discute vários pontos da 

nova estrutura social, balizada em uma ética emergente, provocada pelo advento 

das tecnologias de informação e comunicação. Na cultura hacker, a ética do trabalho 

ganha novos contornos, deixando de lado a moral batizada na rotina, na prestação 

de resultados e na produção de valor associado, exclusivamente, ao dinheiro.  

É interessante observar a perspectiva hacker também no campo da educação 

porque o compromisso ético do hacker entende a Internet como bem comum e livre 

para toda civilização. Outro aspecto que vale chamar atenção é a importância do 

erro. Aspecto que é transposto da relação do hacker com o desenvolvimento na 

informática, onde é possível se aprender com o erro, ou ainda explorá-lo de maneira 

coletiva, visando encontrar possíveis soluções. (HIMANEN, 2003; PRETTO, 2013). 

                                                
23 br-Linux.org - <http://br-linux.org/2008/01/faq-softwarelivre.html >.  
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O professor e a escola, diante dos desafios diuturnos em sua práxis, têm 

procurado estar atentos a maneira que a nova geração interage com as TIC. 

Quando não são ceifados por aspectos que envolvem, por exemplo, a gestão e a 

infraestrutura, esses educadores fazem uso das TIC na educação com o potencial 

de modificar os modos de pensar, de ensinar, de aprender, e até mesmo de ver o 

mundo. De acordo com Alvarez (2013, p.42), a “[...] verdadeira mudança que vem 

ocorrendo deve-se, sobretudo, a capacidade criativa do professor”.  

Confrontando as linhas de pesquisa que discutem inclusão digital na 

perspectiva da formação do professor com o texto de Alvarez (2013) percebemos 

que estas linhas podem considerar que não é a tecnologia em si que está trazendo 

as inovações para a sala de aula, mas os alunos e os jovens professores que 

entendem como natural a dispersão do conhecimento, pulverizado no mundo, nas 

redes sociais e, por conseguinte, na Internet. Desse modo, chamamos atenção para 

a necessidade de estudos, exclusivamente, com enfoque em professores jovens 

(geração Y, Z ou millenium), visando compreender suas dinâmicas. Diferente dos 

estudos voltados para o corpo discente (aluno/educando), que são analisados na 

maioria das vezes em faixa etárias, séries ou modalidades de ensino, o corpo 

docente (professores e educadores) é observado em grupos mais heterogêneos.         

A inclusão digital abordada na formação de professores, segundo as linhas de 

pesquisas identificadas nos programas de pós-graduação, ligados às teses e às 

dissertações selecionadas, sinalizam a importância das TIC na formação de 

professores, mas não avançam para discussões mais subjetivas, com o intuito de 

projetar o professor nas várias etapas de apropriação das tecnologias.  

 

 

4.2  AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NOS PROCESSOS 
EDUCACIONAIS: foco no aluno 

 

 

Os trabalhos selecionados sob essa temática estão concentrados em linhas 

de pesquisa que abordam a informática na educação, movimentos sociais, educação 

e sociedade. A observação prévia destes estudos nos permitiu inferir, 

preliminarmente, que encontraríamos elementos neste tópico para analisar a 
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perspectiva determinista e instrumental que sustentam as discussões destes 

trabalhos. Percebemos que os trabalhos reunidos nesta temática direcionam seu 

enfoque de discussão para o discente (o aluno).      

A linha Tecnologia Educacional e Informática Educativa (INFORTEC) 

apresenta resultados de estudos que investigam metodologias de desenvolvimento 

de sistemas instrucionais com base em pesquisas que se fundamentam em outros 

estudos e perspectivas psicológicas, cognitivas, inteligência artificial, cibernética e 

na instrumentalização de tecnologias recentes, com destaque para as de 

informática, multimídia, comunicações e afins. 

A linha Sociedade, Cultura e Educação se concentra no estudo da 

constituição de sujeitos, movimentos sociais e institucionais educacionais, a partir 

das perspectivas sociológica, antropológica, psicológica e histórica em seus vieses 

de investigação. 

Estudos que discutem metodologias para ensino da matemática aparecem na 

linha Educação Matemática, Científica e Tecnológica. Tratam sobre a história e 

filosofia da educação matemática, sob a perspectiva de aportes psicológicos, 

cognitivos do ensino e da aprendizagem. Aborda ainda a formação de professores 

na prática pedagógica. Os trabalhos sob essa linha são conduzidos à pesquisa 

epistemológica e histórica social da produção científica e tecnológica, relacionados à 

educação. 

O tema inclusão digital quando tratado na linha, Educação e Sociedade, 

consideram a inclusão, analisando culturas, políticas e práticas inclusivas em 

instituições educacionais. Aborda questões relativas ao imaginário social e ao 

multiculturalismo na educação dentro de uma perspectiva crítica.  

A linha Trabalho e Educação traz estudos de inclusão digital que articulam o 

trabalho docente, educação e tecnologia no contexto das relações capitalistas de 

produção. A abordagem considera processos e dimensões educativas presentes nas 

práticas sociais do trabalhador.  

As teses e dissertações associadas a estas linhas de pesquisa colocam o 

educando no centro do contexto da inclusão digital na educação. Os 

questionamentos e a problematização dos trabalhos procuram observar o 

aluno/educando, colocando-o como ponto de partida para inserção das TIC nos 

processos educacionais.  
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Estamos entendendo como processo educativo o contexto que engloba a 

escolarização e todos os seus aspectos teóricos e práticos, como o processo de 

aprendizagem, os métodos de ensino, o sistema de avaliação da aprendizagem e o 

sistema educacional como um todo. (LACANALLO; et al, 2010).    

O processo educacional é determinado por fatores sociais, políticos e 

pedagógicos (LACANALLO; et al, 2010), e como tal precisa ser definido de acordo 

com seu contexto histórico-social, partindo dos esquemas educativos primários, nas 

relações que o aprendiz trava antes mesmo de iniciar sua escolarização. Nessa 

perspectiva, as linhas que tratam da inclusão digital, passando pelo modo como o 

processo educacional se inicia no educando, favorecem a inserção das TIC na 

educação escolar do educando no todo.  

Nesse contexto do processo educativo vale ressaltar alguns pontos de 

discussão a partir dos trabalhos analisados, entendidos como essenciais na 

contemporaneidade. São estes: o protagonismo, autoria, interatividade e  

aprendizagem coletiva em rede.    

 

 

4.2.1 O Protagonismo do Educando 

 

 

Acreditamos que o conceito de protagonismo e autoria são relevantes para as 

linhas de pesquisa que tratam da inclusão digital do aluno no âmbito dos processos 

educativos. Na etmologia do termo “protagonismo”, verifica-se que protagnistés 

significa o ator principal do teatro grego, ou aquele que ocupa o lugar principal em 

um acontecimento. 

No site Educar para Crescer, em texto publicado por Cynthia Costa (2014), o 

conceito de protagonismo na vida aparece como a capacidade do sujeito se 

enxergar como agente principal da própria vida. Quem demonstra protagonismo se 

responsabiliza por suas atitudes, distingue as suas ações dos outros e expressa 

iniciativa e autoconfiança. 

As características do protagonista são bem vindas no processo educativo 

porque visam melhorias no desempenho escolar quando empregadas sob linhas 

comportamentais e teorias de desenvolvimento. O educando na posição de 

protagonista se ver como sujeito ativo frente ao objeto da aprendizagem. Embora 
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saibamos que a aprendizagem depende de uma série de fatores internos e externos, 

o sujeito quando protagonista é o ator principal dessa ação e responsável por 

determinado estado que estimula o aprendizado. Vale ressaltar que o “protagonismo 

do aluno” é uma renovação do termo “participação do aluno”.  

A aplicação do termo protagonismo ganha cada vez mais relevância, podendo 

ser observado com outros movimentos, a exemplo da inclusão digital, mutuamente 

imbricados com as transformações no âmbito social, cultural e do trabalho.    

Ferretti, Zibas e Tartuce (2004) apresentaram um resultado de pesquisa sobre 

o conceito de protagonismo na literatura da Educação, mostrando que, de 2000 aos 

dias atuais, o termo tem tido ampla repercussão nesse campo. Os autores deram 

ênfase ao protagonismo juvenil/aluno e sinalizaram que na produção acadêmica 

dessa área, o termo possui diferentes interpretações. O conceito de protagonismo 

juvenil está relacionado ao papel de cidadão do jovem e a sua capacidade de se 

mobilizar socialmente. 

Algumas restrições ao termo têm por base sua origem semântica, na ação do 

ator principal no teatro grego, havendo aqueles que preferem usar “participação”, 

para assegurar uma abordagem mais democrática da ação social, sem colocar em 

destaque o protagonista singular. (FERRETTI; ZIBAS; TARTUCE, 2004). Esse 

aspecto percebido na pesquisa desenvolvida pelos autores demonstra o destaque 

disponibilizado na literatura da Educação ao direcionamento do termo para ações de 

cunho coletivo. Entretanto, na contemporaneidade, e principalmente em se tratando 

em ações em rede, o sujeito precisa, constantemente, tomar decisões que afetam o 

grupo e a ele próprio no sistema.  

Desse modo, a inserção do protagonismo na inclusão digital no contexto 

educacional é condição sine qua non para apoiar uma série de ações que estimulam 

aspectos ligados à cidadania e à decisão pessoal. Sendo imprescindível nas 

discussões mais atuais que vislumbram ações individuais e coletivas conscientes na 

rede, a partir do que observamos nos trabalhos analisados.    

 

 

4.2.2 Contribuições da Interatividade e da Aprendizagem Cooperativa em Rede 

 

O conceito de interatividade, embora utilizado, exarcebadamente, na 

educação, carece de uma reflexão nos discursos pedagógicos. Percebe-se, e de 
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acordo com Gonçalves (2011), o uso do termo na Educação tem sido aplicado de 

maneira ampla e generalizada para explicar qualquer situação que envolva troca de 

informação no processo educativo.   

 O termo interação vem da Física. Refere-se ao comportamento de partículas 

cujo movimento é alterado pelo movimento de outras partículas. Segundo Marcos 

Silva (2013), o conceito de interação vem de longe, entretanto o conceito de 

interatividade é recente. O conceito de interatividade surgiu entre final da década de 

1970 e início da década de 1980, impulsionado pelo contexto que se abria a partir 

das, então, denominadas novas tecnologias de informação. Os campos da 

informática começam a utilizar o termo interatividade em seus registros a partir de 

meados dos anos 1980.  

Tal acepção vai além da troca de informações, sendo muito mais que acessar 

opções pré-formatadas, a partir do princípio da retroatividade (escolha entre as 

opções que lhe são dadas), como em um controle remoto. A interatividade está na 

disposição ou predisposição para mais interação, para uma hiperinteração, para 

bidirecionalidade (fusão emissão-recepção), para participação e intervenção. 

(SILVA. 2013).   

Para Silva (2013), que estuda o “professor interativo”, o docente pode se 

posicionar além da interação com seus alunos, pois essa interação já ocorre 

"naturalmente" na separação emissão-recepção que, aliás, tem sido a característica 

inabalável da docência nos últimos cinco mil anos. Nesse caso, o professor está 

disposto e pré-disposto para mais interação. Desse modo, ele tem se mostrado 

disposto a implementação de metodologias pedagógicas que potencializam o 

comportamento interativo, também, dos outros sujeitos envolvidos, constituindo uma 

sala de aula mais interativa.   

Na atualidade o conceito de interatividade é essencial na Educação, pois 

apresenta o intuito de tornar as práticas pedagógicas mais dinâmicas, considerando 

a rapidez advinda do conceito de hipertexto e a mutabilidade da hipermídia. A 

interatividade proporciona maior dinamismo nos contextos comunicativos, 

intrínsecos ao processo pedagógico, constituindo um rico ambiente de 

aprendizagem cooperativa em rede.   

Antes de descrever alguns aspectos potenciais da aprendizagem cooperativa 

em rede, é preciso depurar, pelo menos, a acepção de rede a partir da nossa 

reflexão contextual. 
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Inicialmente, é preciso dizer que redes sociais não são nativas da internet. 

Essas existem desde as primeiras conexões possíveis entre os homo sapiens em 

torno de uma caçada, por exemplo. Uma rede funciona por meio de conexões entre 

diferentes pontos e elementos articulados transformando-os em ‘nós’. Em uma rede 

os pontos (nós) são os elementos locais, e a malha inteira que se forma é o 

elemento global da rede. (ALMEIDA FILHO, 2005).  

De acordo com Strutzel (2015), as redes sociais, no mundo físico, são nada 

mais que grupos de pessoas com interesses comuns, como associações, igrejas, 

clubes, dentre outros. No âmbito digital, as redes sociais são sítios onde os 

indivíduos e organizações possuem seus perfis e utilizam este ambiente para se 

associar a outras pessoas com interesses próximos.  

Diante desse contexto, verifica-se a estruturação de uma sociedade 

alicerçada em tecnologias de informação e comunicação que potencializam, ainda 

mais, as complexas redes, proporcionando transformações profundas nas atividades 

humanas. Nas modificações das formas de relacionamentos inscritos nas 

sociedades contemporâneas, produzir, consumir e laborar configuram o cerne de um 

movimento fluido caracterizado pelas ações de intencionalidades colaborativas e 

trocas de informações constantes. Exemplo dessa estruturação pode ser observado 

na popularização das chamadas ferramentas wiks, blogs, microblogs, comunidades 

virtuais, dentre outras, como potencializadoras de uma interconectividade radical, do 

tipo comunicação “todos para todos”. 

A interconexão a partir das redes, viabilizada pelas complexas malhas de 

estrutura tecnológicas, tem atraído e envolvido contingentes da sociedade. Nos 

pontos mais diversos do globo, os líderes comunitários, as organizações sociais, os 

promotores de organizações não governamentais e os políticos se envolvem na 

construção de redes de todos os tipos, cores e formas, com todo tipo de proposta e 

motivos, buscando resultados variados. (ALMEIDA FILHO, 2005).  

Outro aspecto importante sobre as redes sociais, sobretudo no meio digital é 

destacado por Strutzel (2015) sobre o comportamento do sujeito participante em 

função do tamanho de suas redes. O autor menciona que em pequenos grupos, as 

pessoas tendem a manter uma aproximação mais social e as conversas trazem 

aspectos relevantes a todos os membros participantes. Quando os grupos são 

amplos (milhares de membros), o fator social da conversação se quebra e os 
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membros passam a se comportar de maneira anônima como em uma 

representação. 

Esta observação sobre o comportamento das pessoas nas redes sociais on-

line é relevante para inserção desse recurso na educação, pois as redes sociais 

formadas para interação entre professor e alunos, geralmente são formadas por 

grupos pequenos que flutuam em torno de um coletivo de assuntos comuns aos 

grupos. Desse modo, espera-se que o comportamento dos envolvidos seja muito 

mais participativo nestes ambientes.     

Da mesma forma, o educando também se vê envolvido nesta malha 

complexa, demandando que os educadores se representem em tal estrutura. Assim, 

a presença do professor é fundamental nesse contexto.    

Estamos entendendo por aprendizagem cooperativa em rede, a possibilidade 

de alteração do processo educativo tradicional, visando um contexto de disposição e 

pré-disposição de trocas simultâneas entre emissores e receptores. De acordo com 

Gonçalves (2011), na aprendizagem cooperativa em rede, o professor deixa de ser 

uma autoridade para se tornar orientador e fonte de informação para as atividades 

que são desenvolvidas nesse ambiente.  

Logo, as iniciativas que estudam interatividade e aprendizagem cooperativa 

em rede encontram respaldo na literatura acadêmica. 

   

 

4.2.3 A Autoria e as Mídias na Educação 

 

 

Próximo ao conceito de protagonista, encontramos a recente acepção de 

autoria na educação. Pensar em autoria, na maioria das vezes remete aos autores 

literários, poetas, como também de composições musicais e peças teatrais. Não 

estamos acostumados a associar o conceito as nossas ações diárias e aos 

processos pedagógicos. 

O conceito de autoria na educação é relativamente novo (MELO, 2008; 

SILVA, 2013). Entendemos que a formação do aluno direcionada para a autoria 

depende do professor. Entretanto, Souza e Pacífico (2011) ressaltam que, embora 

os documentos oficiais Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

9394/96) (BRASIL, 1996), os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação 
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Infantil (SEF, 1998) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (SEF, 1997), emanados 

do Ministério da Educação (MEC) abordem que os trabalhos com a linguagem 

devem ser estimulados nas diversas disciplinas. De acordo com este documento,  os 

professores, quando solicitados a escrever, dizem preferir falar sobre o assunto, 

porque, através da oralidade,  conseguem se colocar/se posicionar melhor do que 

por meio da escrita.  

Diante desse contexto, a autorização do sujeito professor na produção de 

textos (orais e escritos) e nos projetos pedagógicos é essencial para estimular o 

sujeito aluno a produzir seus conteúdos nos diferentes tipos de mídias24 com 

potencial pedagógico: 
 

Figura 9: Tipos de mídias com potencial para o processo educativo 

 
 

Fonte: Elaboração própria 
 

As mídias envolvem as relações sociais. Essa afirmativa é cada vez mais 

solidificada por razão dos contextos hipermidiáticos, sobretudo a Internet. Tratam-se 

                                                
24 Aqui estamos nos referindo a mídia como canal de comunicação.  

!

  

INTERNET 
(mediatipes,0
hipermidia) 
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de importantes e sofisticados dispositivos técnicos que proporcionam a 

comunicação.  

Uma abordagem que considera a mídia na educação é apontada por Bévort e 

Belloni (2009), quando discutem o conceito de mídia educação: 
Mídia-educação é definida como uma formação para a compreensão 
crítica das mídias, mas também se reconhece o papel potencial das 
mídias na promoção da expressão criativa e da participação dos 
cidadãos, pondo em evidência as potencialidades democráticas dos 
dispositivos técnicos de mídia.   

Como é possível visualizar na Figura 9, as mídias que possibilitam a 

representação da informação e do conhecimento convergem na Internet. No 

contexto contemporâneo é exigido cada vez mais que o educador compreenda a 

importância de ser competente, como sujeito autor, de seu aprendizado, mediação e 

história. Quando o professor insere no seu princípio o papel da autoria como 

estratégia pedagógica, ele flexibiliza o processo educativo e centra no aluno. O 

educador passa a esperar do educando uma postura mais ativa e responsável frente 

ao seu próprio aprendizado.  

Não é mais novidade que a media type ou internet é o principal lócus dos 

escolares na atualidade, eis a relevância do professor fazer parte nesses espaços 

de interação, aproveitando para contribui com a formação desse sujeito capaz de se 

autorizar como produtor de conteúdo crítico e, sobretudo, sabendo as 

responsabilidades e implicações da difusão de conteúdo na internet.  

Como é possível perceber este é mais um ponto que faz parte do leque de 

prerrogativas da inclusão digital na educação. As discussões relacionadas à autoria 

neste contexto, também podem se desenrolar para questões relacionadas ao plágio, 

segurança da informação, competência informacional, pesquisa, raciocínio crítico e 

trabalho colaborativo, dentre outros assuntos que o professor pode abordar.        

Alvarez (2013) sinaliza que quando o professor inova trazendo o aluno para 

participar da produção do conhecimento não é uma questão meramente de faixa 

etária. Trata-se, na maioria das vezes, de um professor que já experimentou as 

tecnologias educacionais. Para ele é mais fácil entender que na sociedade atual, o 

aluno não se limita a escutar aulas expositivas, ler textos e realizar provas. Hoje não 

pode ser somente isso! É preciso que o aluno protagonize o processo educacional e 

as tecnologias da internet permitem outras opções, como aprender o que deseja, 
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‘quando queira’, no ambiente ‘que queira’ e ‘com quem queira’, ou seja, de uma 

maneira bem mais colaborativa.  

A autorização leva o educando ao protagonismo nas atividades 

acadêmicas/escolares. Quando acessa aos colegas e a informação através de 

fontes variadas torna o processo de aprendizagem mais autônomo, motivante e 

dinâmico.    

O conceito de autoria na educação potencializa a participação ativa do 

educando. O professor é entendido como peça chave no exercício de autoria e co-

autoria do aluno no processo de ensino/aprendizagem. Tanto professor como aluno 

criam, modificam e constroem como autores e co-autores do processo educativo. 

Vale ressaltar que o professor não precisa ter receios quando seu aluno se 

aventurar, antes dele, na criação de páginas webs, fotologs, blogs, vídeos, dentre 

outros, além do temido domínio do celular. Nesse contexto, a perspectiva da autoria 

lhe conforta com relação à complexidade desses meios e do crescente volume de 

informação e o quanto é possível aprender em colaboração.     

 

  

4.3 POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO: foco na inclusão digital 

 

 

No que tange as políticas públicas o foco da preocupação dos pesquisadores 

é direcionado para os programas e projetos de inclusão digital.  

A linha Políticas Públicas e Educação possui trabalhos que discutem a 

inclusão digital, preocupando-se com a formulação, implementação e avaliação das 

políticas em alguma dessas fases. Os trabalhos pretendem trazer análise dos 

fundamentos políticos, históricos, filosóficos, sociológicos e pedagógicos das 

políticas públicas educacionais. A ênfase dos estudos compreende a avaliação de 

programas, projetos e propostas educacionais governamentais e comunitárias para 

a educação. 

Percebemos também linhas que se preocupam com o olhar dos formuladores 

de políticas públicas para os aspectos formativos dos sujeitos envolvidos nos 

programas de inclusão digital, exemplo disso, a linha Linguagem. Os trabalhos nesta 

linha trazem o debate focalizado nas políticas públicas para discutir os processos de 
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produção de linguagens, identidades culturais e práticas educativas em contextos de 

inclusão digital.  

A linha Currículo e (In) Formação estuda as relações entre, currículo, 

trabalho, conhecimento, cultura e comunicação nos seus aspectos epistemológicos, 

históricos, sócio políticos, institucionais e psicopedagógicos. Os trabalhos de 

inclusão digital sob esta linha compreendem seu objeto como movimento social, 

resultante de aspectos políticos na sociedade contemporânea, entendendo a prática 

educacional como base instituinte.  

Desse modo, é importante nesta tese se deter um pouco na conceituação de 

politica pública.  

 

 

4.3.1 O conceito de política 

 

 

Política é uma palavra que tem significados variados. Desse modo, não 

podemos simplesmente reduzir o seu significado ao processo eleitoral, como 

também a relação que envolve os candidatos ao poder, ou mesmo a partidos 

políticos. É preciso identificar sua definição e compreender os diversos contextos e 

práticas de seu conceito social, considerando seu processo histórico.  

Política é a habilidade para tratar das relações humanas com o objetivo de 

obter os resultados desejados. De acordo com o dicionário Aurélio Buarque de 

Holanda política é a ciência dos fenômenos referentes ao Estado. Trata-se também 

de um sistema de regras relativas à direção dos negócios públicos. A definição de 

política nos coloca diante de três aspectos: relações humanas direcionadas para 

resultados desejados, estudo dos fenômenos do Estado e sistema de regras que 

envolvem o aparato do estado, como também a “coisa (rés) pública”. 

A definição mais detalhada deste dicionário apresenta três tipos principais de 

poder que envolvem as relações políticas são: 

• o poder ideológico (influencia ou imposição de ideias de uma pessoa 
sobre a outra); 

• o poder econômico (a consideração de certos elementos necessários 
ou considerados como bens em negociação entre os que têm e os que 
não têm); 
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• o poder político (baseia-se na posse de aparatos que permitem, de  

forma legitima, o uso da coação, ou seja, o uso da força física por 

alguém investido de autoridade). 

As acepções a seguir demonstram uma noção da evolução do conceito de 

política, considerando os aspectos históricos e sociais de seu tempo:     

• Easton (1953, p. 130 apud OEI, 2014) considera “[...] uma política 

(policy) uma teia de decisões que alocam valor”. Mais especificamente, 

Jenkins (1978, p. 15 apud OEI, 2014) vê política como um “[...] 

conjunto de decisões interrelacionadas, concernindo à seleção de 

metas e aos meios para alcançá-las, dentro de uma situação 

especificada”.  

• Segundo Heclo (1972, p. 84-85 apud OEI, 2014), o conceito de política 

(policy) não é “auto-evidente”. Ele sugere que “[...] uma política pode 

ser considerada como um curso de uma ação ou inação (ou “não-

ação”), mais do que decisões ou ações específicas”. 

• Wildavsky (1979, p. 387 apud OEI, 2014) lembra que o termo política é 

usado para referir-se a um processo de tomada de decisões, mas, 

também, ao produto desse processo.  

Para facilitar a nossa busca pela interpretação do conceito de política, uma 

forma de resumir as características do conceito é por meio destes três elementos 

encontrados na OEI (2014):  

! uma teia de decisões e ações que alocam (implementam) valores; 

! uma instância que, uma vez articulada, vai conformando o contexto no qual 
uma sucessão de decisões futuras serão tomadas;  

! algo que envolve uma teia de decisões ou o desenvolvimento de ações no 

tempo, mais do que uma decisão única localizada no tempo. 

Esses conceitos foram destacados pela Organização de Estados 

Iberoaméricanos (OEI) e nos demonstram uma ideia da evolução conceitual desde a 

primeira acepção elaborada pelo filósofo grego, Aristóteles, sendo “[...] política a 

ciência que tem por objetivo a felicidade humana e divide-se em ética (que se 

preocupa com a felicidade individual do homem na Cidade-Estado, ou polis), e na 

política propriamente dita (que se preocupa com a felicidade coletiva)”. 
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4.3.2 O conceito de Política Pública e as Ações de Inclusão Digital na 
Educação 

 

 

Os estudos sobre política pública surgiram nos anos de 1960 no campo da 

Ciência Política. Trata-se de um termo de interesse de áreas que, em algum 

momento, tem como foco as questões sociais ou que envolvem governo, Estado e 

sociedade. Exemplo disso temos as políticas públicas da saúde, da educação, 

informação, dentre outras.  

Ao pensar em políticas públicas é necessário levar em consideração a 

semântica das palavras em debate. Desse modo, políticas públicas são definidas 

como: “[...] exame conjunto de um assunto, questão ou problema [...] luta e defesa 

de uma causa [...] exposição de razões” e diálogo “[...] fala em que há a interação 

entre dois ou mais indivíduos [...] contato e discussão entre duas partes em busca 

de um acordo [...] troca de ideias, discussão de pontos de vista ou contatos 

diplomáticos (entre representantes de grupos, nações etc.)”. (HOUAISS, 2002).   

A política pública é o debate. Esse debate gera e media o “conflito”, 

mencionado por Rua (1998). Eis, neste contexto, a importância do debate como 

gerador e mediador de políticas públicas entre o governo, o Estado e a sociedade.  

A essência conceitual de políticas públicas é o problema público. Assim, uma 

política pública recebe este adjetivo, se esta tem a intenção de responder a um 

problema público. (SECCHI, 2010).  

As principais formas de o Estado atual, em crise de governança e 

governabilidade, intervir na sociedade são por meio da legislação e de políticas 

públicas, tratando-se a primeira de ordem decisória política e, a segunda de uma 

política de característica pública. (NEVES, 2010).  

De acordo com Rua e Carvalho (1998, p.1, grifo dos autores), as “[...] políticas 

públicas (policies), por sua vez, são outputs, resultantes da atividade política 

(politics): compreendem o conjunto das decisões e ações relativas à alocação 

imperativa de valores.” De acordo com Bobbio (2009), a sociedade representa o 

lugar onde se formam, principalmente nos períodos de crise institucional, os poderes 

de fato que tendem a obter uma legitimação própria, inclusive em detrimento dos 
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poderes legítimos. É na sociedade onde é possível deslegitimar ou relegitimar a 

política pública. 

Também é possível se perceber a associação do conceito de inclusão digital 

à informatização da sociedade, quando observamos as políticas públicas de 

informação desenvolvidas no País. (JARDIM; SILVA; NHARRELUGA, 2009; NEVES, 

2010).  

De acordo com Jardim, Silva e Nharreluga (2009), uma política pública não é 

apenas um conjunto de decisões, pois é concebida, formulada e implementada a 

partir de atores sociais diversos que se relacionam e influenciam mutuamente em 

um ambiente de conflitos e coalizões. Nesse contexto, embora que a partir do 

Programa Sociedade da Informação no Brasil, a infraestrutura tenha em parte sido 

contornada pela informatização massiva, o lado integrativo dessa ação se encontra 

débil no que tange a participação de todas as esferas da sociedade. (NEVES, 2010). 

Sobre a importância de participação da sociedade no contexto das políticas 

públicas, completa Cunha (2006, p. 2): 
Os resultados do processo de transição política a partir da saturação do 
regime militar instalado em 1964 no Brasil têm colocado os conceitos de 
democracia e descentralização no centro das discussões políticas e 
acadêmicas, ratificando-os como valores necessários à cristalização dos 
ideais de participação da sociedade na formulação e execução das políticas 
públicas. 

Para falar de política pública no campo da Educação, não podemos deixar de 

citar o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova que serviu de inspiração para as 

principais leis na educação brasileira. Criado em 1932, trata-se de um dos principais 

documentos que conferiu direcionamento político por meio da definição do que 

seriam as principais metas educacionais.   

Outro marco, diz respeito às Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), a saber: Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 - Fixa as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional; Lei Nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 - Fixa as 

Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º graus, e confere outras providências; e a 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 

Nesse contexto, para a educação sair de um período de autoritarismo e 

centralização – herdados do seu passado histórico e passar para um nível concreto 

de maior participação de outros segmentos da estrutura do Estado, assim como da 
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sociedade, no estabelecimento e desenvolvimento dessas políticas –, tornou-se um 

complexo exercício na configuração dos sistemas educacionais. (CUNHA, 2006).  

Nos trabalhos de Bettega (2004), Tajra (2013) e nos sítios do governo 

brasileiro, especialmente do Ministério da Educação e Cultura (MEC), é possível 

perceber que o Brasil tem apostado no direcionamento europeu para desenvolver 

suas ações políticas voltadas para inclusão digital na educação. Todas as suas 

ações são dirigidas para a capacitação de alunos e professores, visando à 

autonomia e às adequações das realidades dos sujeitos envolvidos nos planos 

pedagógicos. Pelo menos na teoria, há uma tendência na realidade escolar de 

associar a implementação da informática à proposta pedagógica.  
A fim de garantir o progresso técnico-científico, investe-se na reforma 
dos sistemas educacionais, pois à escola atribui-se o papel de 
formadora dos recursos humanos que essa nova sociedade – 
moderna - necessita para funcionar. À educação não cabe outra 
finalidade além de potencializar a estrutura de produção do país. 
Para tanto, adota-se o progresso técnico-econômico como elemento 
central para a orientação dos processos educacionais, seguindo as 
políticas que os organismos, empresas e instituições internacionais – 
em especial as do Banco Mundial (BIRD) – adotam para a América 
Latina. (BONILLA; PRETTO, 2000).  

Desse modo, a política pública na educação, direcionada à inclusão digital, 

está voltada para ações de informatização da escola. É a chamada política de 

informática na educação. Esse fato não é isolado se levarmos em consideração as 

políticas públicas nacionais para inclusão digital, que também estão voltadas para 

informatização da sociedade.     

No tocante a política pública de informática na educação, as primeiras ações 

do governo brasileiro datam do inicio da década de 1980. Entretanto, como 

sinalizado por Moraes (1997), Bonilla e Pretto (2000), as raízes dessas ações 

encontram-se na década de 1970, com o aquecimento da produção acadêmica 

advindos das universidades. Eventos acadêmicos e artigos foram publicados 

abordando sobre o uso de computadores no ensino aprendizagem, com o 

envolvimento das instituições de ensino UFRGS, UFRJ, UNICAMPI, UFMG e  UFPE. 

Nesse contexto, as propostas, os programas, as ações e os projetos – 

oriundos de políticas públicas – mais atuais, e voltadas para inclusão digital na 

educação são: 
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Quadro 4: Políticas públicas voltadas para inclusão digital na Educação 
POLÍTICA 

PÚBLICA 

TÍTULO 

DA AÇÃO 

MANTENEDOR/  

ENVOLVIDOS 

ANO DE 

CRIAÇÃO 

LINHAS DE 

AÇÃO 

RESULTADOS 

Projeto 

Projeto 

Brasileiro de 

Informática 

na 

Educação – 

EDUCOM 

MEC, da SEI, do 

CNPq, Finep e 

Embratel 

Pensado 

em 1981; 

criado em 

1983; oficial 

em 1984. 

Desenvolver 
discussões e 
fomentar ações 
para levar 
computadores às 
escolas públicas. 
Implementação 
de centros pilotos  

Em um período de 
cinco anos, produziu 4 
teses de doutorado, 17 
dissertações, 5 livros, 
165 artigos, mais de 
200 conferências e 
palestras, além de 

cursos de extensão, 
especialização e 
treinamento de 

professores. 

Programa 

Centros de 

Informática 

Educacional 

– CIEs  

Articulação entre o 

MEC e as 

Secretarias 

estaduais de 

educação 

1886 e 

1987 

Cursos de 
formação de 
professores 

 
Atender mais 100 

mil usuários. 
Criação de 2 

projetos: CIEDs e 
Formar 

Programa 

Programa 

Nacional de 

Informática 

Educativa – 

PRONINFE 

Secretaria Nacional 

de Educação 

Tecnológica/MEC 

Secretaria Especial 

de Informática (SEI) 

do Ministério de 

Ciência e 

Tecnologia (MCT) 

1989 

Incentivar a 
capacitação 
contínua e 
permanente de 
professores, 
técnicos e 
pesquisadores no 
domínio da 
tecnologia de 
informática 
educativa, em 
todos os níveis e 
modalidades de 
ensino 

Definiu um modelo de 
organização e 

funcionamento para a 
capacitação das 

atividades em todas as 
áreas da educação 

nacional. Produção de 
sistemas do tipo 
ferramenta, e a 

aquisição de softwares 
educativos por parte 
dos órgãos públicos. 

Ação 
Internet no 

Brasil 

FAPESP/SP, 

UFRJ/RJ e 

LNCC/RJ - RNP 

1988-1989 
Ampliar a 
infraestrutura e a 
velocidade de 
transferência.  

O desenvolvimento de 
novas gerações de 
rede e a criação do 
Comitê Gestor da 

Internet (CGI). 

Programa 

Programa 

Nacional de 

Informática 

na 

Educação – 

PROINFO  

Secretaria de 
Educação à 

Distância (SEED-
MEC) em parceria 

com governos 
estaduais e 

municipais, com 
patrocínio do BIRD 

1997 

Introduzir as TIC 
nas escolas 
públicas de ensino 
médio e 
fundamental.  

Criação dos Núcleos 
de Tecnologia 

Educacional (NTE) e 
dos Centros de 

Experimentação em 
Tecnologia 

Educacional (Cete). 
Capacitação de 

professores. 

Programa 

Um 

Computador 

por Aluno 

(PROUCA) I 

e II 

Presidência da 
República com o 

MEC (projeto 
inspirado no de 
Negroponte nos 

EUA) 

2010 

Promover a 
inclusão digital, 
pedagógica e 
social mediante a 
aquisição e a 
distribuição de 
computadores 
portáteis em 
escolas públicas, 
em escala piloto de 
teste e avaliação 

Fornecimento de 
microcomputadores 

para todas as crianças 
das escolas 

participantes (preço 
R$550,00); Banda 

larga e infra-estrutura 
sem fio (teóricos). 
Capacitação de 

professores. 

Fonte: Elaboração própria 
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Desse modo, as linhas de pesquisas que se debruçam nas discussões sobre 

políticas públicas de inclusão digital na Educação, não podem deixar de considerar a 

evolução das propostas de informatização da educação. Como é possível perceber 

no quadro das principais políticas nesse setor, os resultados mostram avanços e 

desafios. Como é o caso do programa PROUCA, conforme sinalizam Egler e Costa 

(2012, p. 13):   
Na analise desse programa foi possível observar novas 
necessidades, como: diversificar o planejamento das aulas, 
pesquisar na Internet o conteúdo da disciplina, ampliar as 
informações e fontes de conhecimento. A constante atualização dos 
professores, exigida pela inserção de um recurso tecnológico tão 
dinâmico em sua rotina de trabalho, se constitui em desafio no 
aprimoramento e revisão dos conteúdos disciplinares e promove 
desafios para repensar a forma de ensinar. 

 
 Diante desse cenário é possível destacar que, de todas as políticas públicas e 

programas apontados, o PROUCA é o que mais apresenta na sua proposta os 

aspectos inerentes da inclusão digital. Como disse o Pretto (2006), quando se fala 

em acesso, imediatamente nos vem à mente a chamada inclusão digital. No entanto, 

isso é muito mais do que ter acesso às máquinas. É o exercício da cidadania na 

interação com o mundo da informação e da comunicação. Ou seja, como pontuado 

em outro trabalho (NEVES, 2013), é preciso muito mais que acesso aos 

computadores e à internet para ser denominada inclusão digital.  

 Desse modo, dentro da perspectiva do tema políticas públicas, os trabalhos 

situados nessa linha de pesquisa encontraram no PROUCA um potente leque de 

problemáticas para discussão, a exemplo de: Política pública de tecnologia para a 

educação; Políticas estratégicas de gestão e novas pedagogias; políticas públicas 

de governo voltadas para o uso do computador na educação.    

 

 

4.4 CURRÍCULO E INCLUSÃO DIGITAL 

 

 

Os estudos de inclusão digital na área da educação selecionados sob esta 

temática consideram o currículo, envolvendo infraestrutura e material pedagógico.  

Aspectos ligados ao currículo emergem nos estudos que discutem inclusão 

digital com abordagem política, como é o caso dos trabalhos defendidos na linha 



 97 

Políticas de Formação, Políticas e Gestão da Educação. Os estudos selecionados 

sob essa perspectiva são voltados para as políticas que perpassam o campo da 

educação nas suas mais variadas intencionalidades e nos múltiplos campos do 

fazer-pensar em que se projeta o ato educativo, concedem enfoque ao currículo.  

A linha Currículo e Formação de Professores trás estudos sobre inclusão 

digital que investigam a formação de professores na educação básica e superior no 

que se refere aos processos e produções, considerando a interação profissional na 

elaboração e desenvolvimento de currículos.  

Percebemos que neste conjunto temático encontramos trabalhos abordando 

aspectos mais contemporâneos e inovadores sobre o assunto inclusão digital na 

educação, a exemplo das questões que envolvem software livre, ética hacker, redes 

sociais e multimídias no processo educativo. Este aspecto nos leva a destacar que 

as linhas que tratam de currículo e inclusão digital possuem notórias ligações 

temáticas entre os trabalhos discutidos nas linhas que compõem o conjunto que 

aborda da formação docente como experiência de inclusão digital, a exemplo da 

linha Informática na Educação da UFRGS. 

Neste sentido, de acordo com Oliveira (2012), destacam-se as formas mais 

significativas e justificadas de utilização do computador no ensino aprendizagem: 

! Para instrução programada – denominada como exercício e prática, 

onde o professor utiliza o computador para exercícios repetitivos e 

demonstrações. A principal característica é a máquina como que 

ensinando o aluno. Trata-se de forma mais difundida para abordar 

elementos do contexto curricular. Tem como foco central a 

memorização e aclimatação, sendo útil nos estágios iniciais de inclusão 

digital. 

! Para simulações - denominada como atividade onde o educando 

experimenta manipular situações no computador próximas de sistemas 

de compreensão reais ou imaginários. Trata-se de uma forma de 

utilização da máquina mais difundida em cursos mais avançados e em 

disciplinas ligadas à área das exatas. A simulação em 

microcomputador tem como enfoque central a estimulação para 

resolução de problemas próximos da realidade, sendo útil para 

algumas experiências laboratoriais complementares ao currículo. Na 
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maioria das situações são exigidas do sujeito nível de intermediário de 

inclusão digital dos envolvidos (professor/aluno).   

!  Aprendizagem por descoberta (a Linguagem Logo) – denominada 

como proposta filosófica educacional (desenvolvida por Seymour 

Papert em 1986), onde o computador é um recurso que estimula o 

processo de investigação, autonomia e produção de conteúdos do 

próprio aluno como sujeito ativo da aprendizagem. As linhas de 

pesquisa que discutem currículo e inclusão digital são, particularmente, 

simpáticas a aprendizagem por descoberta porque além de se 

vislumbrar o uso do computador a partir de linhas de aprendizado e 

objetivos educacionais, esta rompe com aspectos tradicionais do 

currículo. Esse procedimento educativo com o computador, espera do 

professor um nível, do intermediário ao avançado, de interação com as 

TIC, mas acima de tudo uma postura de investigador/pesquisador, 

aberto a novas linguagens e desafios com os envolvidos, softwares e 

hardwares. A inclusão digital aparece aqui como potencializadora e 

condicionante do sucesso de professores e alunos. Com os primeiros, 

a inclusão digital corrobora com desmistificações da máquina, a partir 

de formações e capacitações, colocando em cena o professor 

pesquisador. Com os segundos, a inclusão digital potencializa a 

aclimatação e o acesso a novas linguagens dos sistemas, estimulando 

novas pedagogias e cultura investigativa ativa. Vale ressaltar que esta 

perspectiva de uso avançado do computador advém dos estudos nas 

escolas americanas, diferindo, logicamente, da realidade brasileira. 

Acreditamos que este aspecto exalta ainda mais a relevância da 

inclusão digital no currículo dos envolvidos.       

! Pacotes integrados – O uso de pacotes de processadores de texto, 

banco de dados, planilhas eletrônicas, base de dados e tantos outros 

aplicativos, disponíveis em código fechado ou aberto, é entendido 

pelos defensores da informática educativa como vantajoso para o 

processo de ensino. A lógica aqui preza que, embora esses 

instrumentos não tenham sido desenvolvidos para educação, eles são 

amplamente utilizados na contemporaneidade. Com relação ao uso de 

pacotes nos processos formativos, percebe-se que as linhas de 
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pesquisa buscam uma análise crítica a respeito, principalmente, dos 

currículos das instituições que visam à formação e à capacitação do 

professor. Pois, muitas dessas capacitações terminam por enfatizar 

somente esta forma de uso do computador nas atividades curriculares 

e extracurriculares. Como resultado, o professor multiplica a mesma 

metodologia associada ao currículo. Nesse sentido, entendemos que 

os pacotes integrados são importantes, mas não determinantes no uso 

do computador, se constituindo como nível básico na interação 

homem-máquina, e que seu conteúdo é assimilado conforme são 

efetuadas outras atividades que demandam inclusão digital.       

 

As linhas de pesquisa nesta vertente apontam em suas problematizações que 

a prática dos professores para adaptar o conteúdo com a informática é o grande “X 

da questão”. Estudos como os de Oliveira (2012) mostram que a maioria dos 

educadores não possui conhecimentos prévios sobre o que é informática educativa 

e pouca utilização de computadores nas atividades em qualquer ramo do currículo.  

Na década de 1990, Mariz e Cysneiros (1990 apud OLIVEIRA, 2012) 

identificaram que 44 de 68 professores pesquisados não conheciam as formas mais 

significativas de atrelar o uso do computador ao currículo.  

Segundo Bettega (2008), conforme a proposta pedagógica, a utilização dos 

computadores pode ser classificada por disciplinas ou por meio de projetos 

educacionais. Na utilização por disciplinas os computadores são usados como 

reforço do conteúdo em classe ou extraclasse. Trata-se de um complemento ao 

currículo, permitindo também questionamentos com relação a pouca flexibilidade 

dos aplicativos utilizados, uma vez que o programa computacional utilizado trabalha 

com o conteúdo exclusivo da disciplina. Nesse contexto, percebe-se pouca ou 

nenhuma interação entre as disciplinas do currículo.  

A utilização do computador por meio de projetos educacionais é mais 

abrangente, pois potencializa a interlocução de disciplinas, visando responder um 

questionamento a partir de um tema gerador comum a um projeto com proposta inter 

ou transdisciplinar. Vale salientar que nessa perspectiva a aprendizagem por 

descoberta é potencializada.  

Desse modo, o uso do computador se incorpora ao currículo à medida que o 

currículo se adapta ao uso do computador e da internet, num movimento dialético. 
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Entendemos o currículo como uma práxis antes que um objeto estático emanado de 

um modelo coerente de pensar a educação, que tampouco se esgota na parte 

explícita do projeto de socialização cultural nas escolas. (SACRISTÁN, 2008). A 

acepção de currículo problematizada nas linhas de pesquisa está no âmbito prático. 

Trata-se, segundo o Sacristán (2008, p.15), de  
[...] uma prática, expressão, da função socializadora e cultural que 
determinada instituição tem, que reagrupa em torno dele uma série 
de subsistemas ou práticas diversas, entre as quais se encontra a 
prática pedagógica desenvolvidas em instituições escolares que 
comumente chamamos ensino.       

O currículo sistematiza, reflete e concretiza funções da própria escola em um 

momento histórico e social.  Eis, desse modo, a importância dos estudos sobre o 

currículo com relação ao movimento da inclusão digital na educação.     

O currículo vem se tornando cada vez mais complexo, refletindo a 

multiplicidade de fins que visa desenvolver, como organismo vivo e interativo, na 

instituição de ensino que o mantém.  

  

 

4.4 INCLUSÃO DIGITAL E ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO 

 

 

A linha Teleinformática e Educação a Distância estuda a teoria e a aplicação 

das técnicas avançadas de redes de computadores e da informática no ensino à 

distância, além do estudo e desenvolvimento de ambientes de ensino-

aprendizagem, bem como o projeto e implantação de centros virtuais de educação 

inclusiva.  

A linha Conhecimento, Subjetividade e Práticas Educacionais aglutina, 

prioritariamente, as temáticas comprometidas com a constituição do sujeito, sua 

aprendizagem, seus modos de subjetivação e a produção de conhecimento no 

interior das relações complexas, de diversas ordens, que compõem o ato educativo.  

O movimento da inclusão ganhou um ímpeto sem precedentes no início da 

década de 1990. A partir desse período ocorre uma organização interenacional 

crescente com “As Escolas São para Todos”, integrando os Estado Unidos da 

América (EUA) e vários outros países. (KARAGIANNIS; STAINBACK; STAINBACK, 

2007). O propósito é promover a inclusão; e a influência desse movimento vai além 
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da educação especial, tornando-se parte dos esforços gerais, visando à reforma da 

educação.  

Uma pessoa com necessidade especial, educada em escolas regulares, com 

colegas sem deficiências, tem mais oportunidades de desenvolvimento acadêmico e 

social quando compara com uma pessoas educada em um ambiente de segregação. 

(SMITH; RYNDAK, 2007). Como é possível perceber, os fundamentos da educação 

inclusiva nos mostram que vêm ocorrendo, paulatinamente, uma evolução 

assegurada pelas leis e pelos grupos de interesse, como pais, responsáveis e 

profissionais envolvidos com questões de inclusão. Entretanto, caminha com passos 

menos expressivos as questões que consideram aspectos mais subjetivos atrelados 

a essa discussão, a exemplo da natureza complexa das dificuldades de 

comunicação e expressão que demandam as pessoas com necessidades especiais.  

Nesse contexto, os estudos relacionados à acessibilidade, às tecnologias 

assistivas e à educação a distância têm sido cruciais nas práticas educacionais 

inclusivas. O que percebemos como algo em comum entre estes problemas, de 

cunho mais subjetivos, é o potencial da inclusão digital, perpassando cada um 

desses quesitos.   

Mazzota (2006) conclui que o conceito de acessibilidade vai muito além do 

direito de adentrar aos ambientes naturais e físicos, confundindo-se com o direito de 

participação ativa no meio social, com a cidadania ou inclusão social. Dessa forma, 

programar acessibilidade significa adequar dispositivos que facilitem a interação e 

viabilizar espaços livres de barreiras que favoreçam a locomoção e a autonomia de 

todas as pessoas indistintamente. 

A tecnologia assistiva é, segundo Bersch e Tonolli (2006), um termo novo, 

utilizado para identificar todo um arsenal de recursos e serviços que contribuem para 

proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com necessidades 

especiais.  

As tecnologias assistivas são relevantes para inclusão de pessoas com 

necessidades especiais na educação. Os avanços que acontecem neste campo 

ampliam as possibilidades de acesso à infraestrutura de escolas, bibliotecas e 

centros de leitura, ao conhecimento por meio de inovações nas tecnologias digitais 

móveis e vestíveis. Os recursos advindos dos avanços dos estudos que se 

preocupam com as tecnologias assistivas são de fundamental importância para que 

os educadores e educandos, com necessidades especiais, possam ser inseridos na 
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sociedade da informação, proporcionando a eles técnicas adaptativas que facilitem o 

acesso às pesquisas em trabalhos científicos e na diminuição de ruídos 

provenientes, na maioria das vezes, pela ausência de adaptação nos aparatos que 

estão a sua disposição nos processos educativos. 

Os sistemas de comunicação aumentativos e alternativos (CAA) se dividem 

em sistemas simbólicos de CAA não apoiados (o aluno usa apenas o seu corpo para 

comunicar-se, com gestos e expressões faciais) e os sistemas simbólicos de CAA 

apoiados (que, além do corpo, requerem instrumentos ou equipamentos para 

produzir uma mensagem) precisam ser considerados como aspectos subjetivos nas 

práticas educacionais. Esses sistemas são de interesse para as linhas de pesquisas 

que estão voltadas para tais questões. (SMITH; RYNDAK, 2007). 

Os sistemas simbólicos de CAA apoiados, envolvem dispositivos que 

proporcionam a inclusão, podendo ser de alta, média ou baixa tecnologia. São de 

interesse para inclusão digital na educação, os sistemas de média e alta tecnologia 

como: 

a) quadros de comunicação eletrônicos – podem ser ligados a cadeira de 

rodas de um educando, permitindo serem acionados por sensores de 

movimentos digitais ou mesmo serem acionados pelo movimento dos olhos. 

Preferível que seja planejado individualmente, visando responder as 

necessidades reais do aluno nas diferentes fases de seu desenvolvimento; 

b) comunicadores pessoais – seus dispositivos são mais sofisticados e menos 

perceptíveis que o exemplo anterior. Compreendem dispositivos pessoais 

digitais com ou sem a produção de fala.    

c) computadores pessoais (PCs) – o desenvolvimento das TIC trouxe 

melhorias substanciais aos sistemas de CAA para as pessoas com 

necessidades especiais. Os PCs têm ficado menores, mais leves e com mais 

facilidades para adaptação seja de hardware, seja de software. Nesse ponto, 

percebemos dois tipos de categorias computacionais que podem ser 

pesquisadas no campo da informática na educação, voltadas para a inclusão. 

A primeira categoria trata dos sistemas dedicados (hardware e software 

desenvolvidos para sujeitos com habilidades de fala limitadas) e a segunda 

categoria trata dos sistemas integrados (hardware para sintetizar a fala e o 

software como comunicador). 
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Os estudos sobre a utilização destes componentes nos processos educativos 

favorecem o desenvolvimento e avanços de componentes de CAA combinados, na 

medida em que as pesquisas apresentam a coordenação do uso entre as diversas 

ações, como para conversar, desenvolver uma atividade em classe ou a distância, 

etc.   

Cada sujeito possui seu próprio tempo e ritmo de aprendizagem. O 

entendimento desse aspecto associado aos avanços das TIC tem favorecido a 

educação a distância (EAD). De acordo com Rossini (2007), as plataformas de 

ensino a distância, geralmente, incluem ferramentas para ajudar o professor a 

organizar, construir e gerenciar disciplinas e cursos em ambiente digital, 

proporcionando uma interação em contexto on-line. Essas plataformas são formadas 

por conjuntos de softwares aplicativos desenvolvidos, especificamente, para 

favorecer uma experiência de ensino aprendizagem entre os envolvidos.  

As aplicações para EAD apresentam funcionalidades como: - ambientes de 

interação entre educador(es) e educando(s), a exemplo de fórum, lista de discussão, 

correio eletrônico e chat, - organização de materiais como bibliotecas digitais e 

virtuais, armazenamento de textos recomendados, - espaço para materiais 

iconográficos e cinematográficos, como figuras, mapas e vídeos, - aplicativos de 

produção, a exemplo de planilhas e textos, - controle de frequência no ambiente e 

de execução das atividades,  - além de instrumentos de sondagem, como enquetes, 

quizz e questionários, dentre outras. Associado a esses elementos estão os 

contextos de hipermídia, hiperlinks e multimídia.    

Estas aplicações estão no rol das chamadas tecnologias intelectuais (LÉVY, 

2000) e têm sido apontadas nos estudos de pós-graduação na Educação como 

potencializadoras da inteligência coletiva. Contudo, para desfrutar destes aplicativos 

disponibilizados em ambiente digital, é necessário aclimatação destas 

funcionalidades nesse espaço on-line. É aqui que entra a abordagem da inclusão 

digital direcionada para treinamentos, formações, e-learning, e information literacy.    

Diante de todos os benefícios da EAD estamos de acordo com Rossini 

(2007), quando aponta que são necessárias duas grandes reformas para que, de 

fato, se maximize o uso das plataformas EAD, são elas:  

• aclimatação dos dispositivos e do espírito da EAD ao dia a dia da 

Educação – floresce neste ambiente um novo estilo de pedagogia, com 

a exploração de novas técnicas de ensino, incluindo as hipermídias, as 
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redes interativas de comunicação e todas as tecnologias intelectuais da 

cibercultura. A percepção do educador deve considerar que o ensino 

aprendizagem pode ser personalizado ou coletivo em rede; 

• Reconhecimento das experiências adquiridas. Neste espaço de 

aprendizagem é cada vez mais relevante esta máxima da pedagogia 

contemporânea.  

 Esta, sem dúvida, é uma vertente de estudo da inclusão digital na, Educação, 

duplamente inclusiva. Pois, os possíveis avanços provenientes das problemáticas e 

discussões traçadas nessas linhas de pesquisa proporcionam melhorias também ao 

conjunto de ações políticas, pedagógicas, a exemplo de treinamentos, formações e 

materiais didáticos adaptados às necessidades dos grupos, visando à inclusão.   

 
 

 
4.5  EDUCAÇÃO NO CAMPO: as barreiras e os avanços da inclusão digital 

 

 

Embora tenhamos encontrado apenas dois trabalhos que discutem inclusão 

digital sob a temática do rural na área de educação, percebemos que não há uma 

linha designada para quaisquer questões que remetam a tecnologias de informação 

e comunicação (TIC) no campo ou zona rural.  

Os estudos que recuperamos discutem essa categoria temática em linhas que 

remetem ao currículo e à linguagem e cognição. Entretanto, vislumbramos o 

potencial dessa temática devido à ampliação dos cursos de graduação nas 

universidades federais e estaduais. Na modalidade presencial, semi presencial e a 

distância.  

Vale destacar que em 2009 foi instituído o Programa de Apoio à Formação 

Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO), através da 

Resolução/CD/FNDE nº 06 de 17 de março de 2009. O Objetivo é apoiar a 

implementação de cursos regulares de Licenciatura em Educação do Campo nas 

Instituições Públicas de Ensino Superior de todo o país. Esses cursos são voltados 

especificamente para a formação de educadores para a docência, na segunda fase 

do ensino fundamental (quatro anos finais) e ensino médio, nas escolas do campo. 
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As instituições a seguir apresentam projetos de Cursos de Licenciatura em 

Educação do Campo. 

 
Quadro 5: Instituições Públicas do Ensino Superior que integram o PROCAMPO 

 

 
Fonte: PROCAMPO/MEC (2015). 
 

Essas instituições desenvolvem ações para promover a formação inicial de 

educadores que atuam em escolas do campo, possuindo o ensino médio, sem 

possibilidades de frequentar uma universidade regularmente. 

De acordo com a Di Lorenzo (2013), os atuais programas e projetos têm 

procurado estar mais embasados nas reais necessidades das pessoas dos 

territórios campesinos brasileiros.  

 



 106 

[...] o projeto de Educação do Campo surge como movimento 
organizado pelos Movimentos Sociais do Campo (MSC), ao passo 
em que caminham, simultaneamente, as formas de produção e de 
reprodução ampliada do capital, tendo como ferramenta principal a 
expansão do Ensino Superior, cuja lógica fortalece o modelo 
econômico vigente. (DI LORENZO, 2013, p.3).  

 

 Devemos salientar que no tocante à inclusão digital para educação, a 

Educação no Campo tem sido pouco contemplada devido aos desafios e 

dificuldades que, nesse contexto, são muito mais profundas. Ou seja, se já é difícil 

para uma escola da área urbana disponibilizar computadores e Internet para 

ampliação cidadã e de desenvolvimento, para as escolas do campo esse processo 

se torna ainda mais inatingível.  

Embora que de extrema relevância acadêmica, as parcerias com as 

universidades têm contemplado pouco no quesito da inclusão digital na educação no 

campo. 

A ação mais recente do Governo brasileiro neste contexto é parceria entre as 

políticas públicas PROINFO e PRONACAMPO, com o intuito de levar tecnologias as 

escolas rurais e quilombolas. O Programa Nacional de Educação do Campo 

(PRONACAMPO) é uma iniciativa do MEC para fornecer apoio técnico e financeiro 

aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a implementação da política de 

educação do campo, visando à ampliação do acesso e a qualificação da oferta da 

educação básica e superior, por meio de ações à melhoria da infraestrutura das 

redes públicas de ensino, a formação inicial e continuada de professores, a 

produção e a disponibilização de material específico aos estudantes do campo e 

quilombolas, em todas as etapas e modalidades de ensino. (BRASIL, 2013).  

O PRONACAMPO possui quatro eixos de ação: Gestão e Práticas 

Pedagógicas; Formação Inicial e Continuada de Professores; Educação de Jovens e 

Adultos e Educação Profissional; Infraestrutura Física e Tecnológica. Destacando o 

último eixo é possível perceber que as linhas de ação sinalizam diretamente para a 

chamada inclusão digital.  
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Figura 10: Linhas de ação do Eixo 4 do PRONACAMPO. 

 

 
Nota: Extraído a partir da inserção do ProInfo, em 2013, proporcionando a elaboração de linhas de 
inclusão digital.  
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Estes eixos dispostos nas linhas de ação do PRONACAMPO estão voltados 

diretamente para inclusão digital visando à ampliação da participação das escolas 

do campo no Programa Nacional de Tecnologia Educacional - Prolnfo, por meio do 

PRONACAMPO, em 2013.  

A inclusão digital neste contexto tem como objetivo promover o uso 

pedagógico da informática nas escolas do campo, disponibilizando computadores, 

recursos digitais e conteúdos educacionais. Pela primeira vez na educação, a 

inclusão digital – escrita sob este termo – é instituída como linha de ação em 

Portaria nº. 68, de 9 de novembro de 2012 baixada pela Secretária de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão e homologada pelo Ministério da 

Educação.  
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4.6 CONSIDERAÇÃO DA SEÇÃO 

 

 

A inclusão digital é um tema da política pública. Seu conceito tem perpassado 

por ressignificações que se originam a partir do conceito de inclusão, passando pela 

experimentação de formatos inovadores das tecnologias e modificações nas formas 

de relacionamento em rede. Sua acepção não é neutra, onde seu campo sofre 

interferências de variadas disputas de posicionamento político, com influências ora 

por discursos tecnicistas, ora por discursos de conteúdos metodológicos, e por 

vezes por discursos com enfoque no empoderamento coletivo, político, social se 

aproximando da emancipação dos sujeitos envolvidos. 

As linhas de pesquisa observadas no Diretório de Grupos de Pesquisa do 

CNPq reconhecem a potencialização e experimentação dos discursos, apontando 

para a necessidade de ampliação do debate na Educação. As discussões sinalizam 

para questões mais subjetivas como acessibilidade, rede de educadores com as 

políticas públicas e a infraestrutura tecnológica na região do campo, sem deixar de 

lado as novas questões que circulam em torno do professor, do aluno e do currículo.  

A seguir, observaremos os aspectos relacionados às tendências conceituais, 

teóricas e metodológicas do tema inclusão digital na Educação. 
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5 ASPECTOS TEÓRICOS-CONCEITUAIS E METODOLÓGICOS DA INCLUSÃO 
DIGITAL NA EDUCAÇÃO  

 

 

Esta seção é motivada por duas circunstâncias fundamentais. A primeira é 

que a rápida difusão das inovações tecnológicas tem influenciado o ambiente 

escolar, transformando drasticamente os processos educativos. Essas mudanças 

vêm sendo percebidas pelos pesquisadores da educação, que por sua vez, 

procuram estabelecer diálogos, ora aproximando, ora refutando teorias que discutem 

a inclusão digital nessa área do conhecimento. A segunda circunstâncias é que 

existe um ‘fosso’ entre os programas de pós-graduação brasileiros e as escolas 

públicas brasileiras, no tocante aos aspectos teóricos-conceituais e metodológicos 

sobre inclusão digital. 

Por causa disso, a relevância de se observar os aspectos ligados a 

tendências teórico-conceituais e metodologias que envolvem o tema inclusão digital 

na Educação. Neste contexto, esta seção procurou responder os seguintes 

questionamentos: 

• Quais as incidências autorais?  

• Que fundamentos conceituais de inclusão social sustentam o tema 

inclusão digital na área da Educação?  

• Que opções metodológicas os pesquisadores da educação optam em 

seus trabalhos?      

Esta seção tenta abordar estas questões em consonância com a análise de 

concepções teóricas de tecnologia e inclusão digital associado à educação, 

considerando prioritariamente os dados levantados e minerados nesta pesquisa 

pretende, de acordo com seu objetivo geral, traçar um panorama da agenda de 

pesquisa sobre o tema para a área da Educação. 

Desse modo, com base nos dados de autoria extraídos das teses e 

dissertações analisamos a seguir as incidências com relação à formação e a 

titulação dos pesquisadores.    
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5.1 PERFIL DO PESQUISADOR DE INCLUSÃO DIGITAL NA EDUCAÇÃO  

 

  

Quem pesquisa inclusão digital na educação? Essa é uma questão pouco 

explorada ou mesmo nunca em outra ocasião levantada, se considerarmos o objeto 

da pergunta. Mas isso não causa estranheza ou mesmo diminui as principais 

preocupações do pesquisador da educação. 

A maioria das pesquisas em educação gira em torno do eixo legítimo de 

preocupações (aluno-professor-escola). Essa tríade, que em constante movimento, 

reflete uma série de questões que perpassam da família às ações socioeducativas, 

da gestão às políticas públicas, do currículo à educação de jovens e adultos, dentre 

outras. Trata-se de uma área com característica disciplinar na perspectiva técnica, 

entretanto consegue ter um ‘núcleo duro’ com potencialidade interdisciplinar, 

arriscando em dizer multidisciplinar.   

Essas questões são provenientes dos espectros que abrangem as subáreas 

da Educação.  
Quadro 6: Subáreas da Educação 

 
70800006 

 
SUBÁREAS DA EDUCAÇÃO 

70801002 FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

70801010 FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 

70801029 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

70801037 SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

70801045 ANTROPOLOGIA EDUCACIONAL 

70801053 ECONOMIA DA EDUCAÇÃO 

70801061 PSICOLOGIA EDUCACIONAL 

70802009 ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL 

70802017 ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS 

70802025 ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES EDUCATIVAS 

70803005 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

70803013 POLÍTICA EDUCACIONAL 

70803021 PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 

70803030 AVAL. DE SISTEMAS, INST. PLANOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS 

70804001 ENSINO-APRENDIZAGEM 

70804010 TEORIAS DA INSTRUÇÃO 

70804028 MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO 

70804036 TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

70804044 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

70805008 CURRÍCULO 

70805016 TEORIA GERAL DE PLANEJAMENTO E DESENV. CURRICULAR 

70805024 CURRÍCULOS ESPECÍFICOS PARA NÍVEIS E TIPOS DE EDUCAÇÃO 

70806004 ORIENTAÇÃO E ACONSELHAMENTO 
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Continuação do Quadro 6. 
70806012 ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

70806020 ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 

70807000 TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

70807019 EDUCAÇÃO DE ADULTOS 

70807027 EDUCAÇÃO PERMANENTE 

70807035 EDUCAÇÃO RURAL 

70807043 EDUCAÇÃO EM PERIFERIAS URBANAS 

70807051 EDUCAÇÃO ESPECIAL 

70807060 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

70807078 ENSINO PROFISSIONALIZANTE 
Fonte: Brasil (2014).  
Nota: Áreas de Avaliação da CAPES: subáreas da Educação. 

 

 As subáreas, apresentadas neste quadro, dialogam entre si, quando 

necessário, assim como as especialidades. Estas últimas são constituídas pelos 

temas e temáticas que são a ‘matéria prima’ do ensino e pesquisa. Uma única 

especialidade pode perpassar as diferentes grandes áreas do conhecimento e 

subáreas.    

 

 

5.1.1 O território científico da inclusão digital na Educação 

 

 

 A seguir são apresentados os aspectos referentes à incidência autoral 

mapeados na teses e dissertações selecionados para análise. As observações 

foram possíveis a partir do cruzamento entre os dados coletados – com a técnica de 

mineração nos trabalhos selecionados – e os Currículos Lattes dos autores 

armazenados na plataforma Lattes do CNPq.   

 A partir das habilidades analíticas em Tech Mining foi possível traçar o 

território científico da inclusão digital na Educação. Foram observadas no Currículo 

Lattes desses autores, a formação inicial e de pós-graduação, as principais 

influências a exemplo da área de pesquisa, ensino e publicação. 

 

5.1.1.1 Influências das circunstâncias autorais nos estudos de Inclusão Digital na 

Formação de Professores  

 

   Com relação à incidência autoral, a dissertação “Novas tecnologias 

educacionais: uma cultura emergente na formação docente (2003)” tem influências 
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da Matemática. Este trabalho do programa de pós-graduação da Universidade 

Estadual Paulista (UNESP), Campos Araraquara, está situado na subárea de 

Tecnologias Educacionais. Sua categoria de análise encontra-se na linha de 

pesquisa Formação de Professores.  

 A tese “Formação docente enquanto experiência de inclusão digital: a análise 

do processo vivenciado no projeto de emersão tecnológica de professores (2005)”, 

defendida nesta Universidade, possui influencias da experiência autoral advindas da 

Pedagogia. A subárea identificada, considerando o campo de formação e pesquisa, 

foi Currículo.   

 A dissertação “Inclusão digital do professor do ensino superior para atuar na 

EAD online (2007)”, depositada na Universidade Federal do Alagoas (UFAL) tem 

influências da História e da Pedagogia. A subárea de identificada a partir da análise 

de seu currículo na Plataforma Lattes foi Tecnologia Educacional.  

O trabalho dissertativo “A formação de educadores sociais como estratégia 

para a promoção da inclusão social por meio da inclusão digital (2008)” tem 

influências da área de Comunicação. A subárea identificada na área de Educação foi 

Sociologia da Educação.  

A dissertação “Política de Formação de Professores e Inclusão Digital - o uso 

do Software Livre (2008)”, realizada na Universidade Federal do Ceará (UFCE), tem 

influências da Pedagogia, sendo a subárea identificada a Tecnologia Educacional. 

Foi possível perceber este aspecto a partir dos dados minerados que indicaram que 

tanto a experiência de ensino quanto de pesquisa deste autor está voltada para 

temáticas como EAD e informática da educação, como também suas áreas de 

atuação. 

O trabalho “O infocentro na UFJF e o curso de Pedagogia: construindo novos 

sentidos para a formação inicial de professores?. (2008)”, se trata de uma 

dissertação defendida na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A influência 

deste autor é advinda da área de Pedagogia e a subárea identificada é o Ensino 

Aprendizagem. A subárea foi determinada a partir da verificação nos demonstrativos 

de ensino e pesquisa que são problematizados em discussões que envolvem ensino 

aprendizagem e letramento digital.  

A dissertação “Inclusão digital de professores da secretaria de educação do 

distrito federal: um estudo sobre a formação docente (2009)”, defendida na 

Universidade de Brasília (UNB), apresenta influências quanto à autoria das áreas 
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Pedagogia e Web Design. A subárea identificada foi Educação Permanente, 

conforme análise de aspectos formativos e de pesquisa do autor observados em seu 

currículo Lattes.  

 

 

5.1.1.2 influências das circunstâncias autorais nos estudos de Inclusão Digital nos 
Processos Educacionais 
 

 

 A dissertação “Novas tecnologias e a sala de aula: atitude do estudante 

universitário na era digital (2000)”, defendida no Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais, CEFET/MG, aborda a especialidade inclusão digital 

com influências autorais oriundas da área de Matemática. De acordo com a 

observação do histórico de pesquisa e formação do currículo Lattes do autor, a 

subárea identificada é Tecnologia Educacional. 

 O trabalho dissertativo “Juventude.com.br: inclusão/exclusão digital de jovens 

alunos do ensino noturno em Belo Horizonte (2003)”, com depósito na Universidade 

Federal de Minas Gerais, possui autoria com influencias da Pedagogia, com ênfase 

em aspectos sociais. A subárea percebida é a Educação de Adultos.  

A tese “Modelo de Inclusão Digital para a Construção do Conhecimento em 

Qualidade de Vida e Atividade Física (2004)”, defendida na Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP), aborda modelagem para inclusão digital. Com relação ao 

pesquisador, a especialidade possui influencias da Educação Física com ênfase na 

subárea da Educação Permanente.  

A dissertação “As Concepções e as Reações dos Sujeitos sobre o Processo 

de Inclusão Digital: que diretrizes podem ser sugeridas para futuras ações? (2005)”, 

depositada na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tem influências 

formativas oriundas da Pedagogia e relacionadas com atividades de pesquisa 

laborais em telemedicina, avaliação da aprendizagem e sujeito coletivo. A subárea 

identificada foi a Tecnologia Educacional.      

O trabalho dissertativo “Inclusão digital e inserção profissional: um estudo 

com egressos de cursos do projeto educação digital em Florianópolis (2006)”, da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tem influências autorais da 
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Pedagogia com ênfase nas tecnologias. A observação do histórico do autor apontou 

seu posicionamento na subárea Tecnologia Educacional.  

A dissertação “Inclusão Digital, Usabilidade e Transposições Didáticas em 

Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem (2008)”, defendida na Universidade 

Federal do Amazonas, tem influências autorais da Pedagogia. A mineração de 

dados também indicou a Tecnologia Educacional como subárea onde está situado o 

trabalho.  

O trabalho de tese “Formação e Trabalho Docente: os sentidos atribuídos às 

tecnologias da informação e da comunicação (2008)”, defendido na UFRJ, 

demonstra influências autorais oriundas da Pedagogia. O autor/pesquisador da tese 

apresenta interesses laborais de pesquisa nas políticas educacionais e ensino 

aprendizagem, mas os dados coletados nesta observação indicam que a subárea 

principal do pesquisador é a Tecnologia Educacional.  

Também a tese “A Tela do Computador como Suporte de Texto: novas 

práticas de leitura e escrita na escola. (2009)”, defendida e depositada na UFRGS, 

possui influências autorais da área de Letras. O autor demonstra interesse particular 

pelo letramento e letramento digital, sendo um aspecto observado a partir da coleta 

de dados realizada em seu histórico de pesquisa e ensino no currículo na Plataforma 

Lattes. A partir das observações verificamos que sua subárea principal para discutir 

inclusão digital é o Ensino Aprendizagem. 

A dissertação “Inclusão Digital dos Alunos do Colégio Dom Alano Marie Du 

Noday: O Projeto Uca em Palmas (2009), defendida na UNB, tem influência autoral 

da Engenharia Elétrica. A subárea identificada Tecnologia Educacional. 

A tese “O computador: Um novo brinquedo no reino do lápis e do papel? 

Refletindo com o cotidiano da escola (2010)”, defendida na Universidade Federal 

Fluminense (UFF), discute a inclusão digital a partir da influencia autoral oriunda da 

Pedagogia com enfoque nas discussões que envolvem tecnologia e linguagem. 

Também foi possível perceber influências de aspectos psicológicos. A subárea 

identificada foi a Orientação Vocacional.   

O estudo dissertativo “O uso do computador na educação infantil (2010), da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)”, possui influências autorais da 

Pedagogia e está inserida na subárea da Tecnologia da Educação. Também é 

possível perceber influências de aspectos psicopedagógicos.  
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5.1.1.3 Influências das circunstâncias autorais nos estudos de Inclusão Digital em 
Políticas Públicas Educacionais 
 

 

O trabalho dissertativo, “O Programa Nacional de Informática na Educação - 

PROINFO com estratégia de inclusão digital (2006)”, defendida na UFMG, possui 

influências autorais das Ciências Sociais. Outras ênfases percebidas no histórico de 

pesquisa é o estudo das mídias sociais, TV digital e EAD. A subárea de interesse 

identificada foi a Sociologia da Educação. Esse último aspecto mostra onde autor se 

sente mais a vontade para problematizar sua discussão na Educação.  

A dissertação intitulada “Do giz colorido ao data show: uma conex@o 

desconect@d@ da realidade escolar (2006)”, defendida na UFF, possui influência 

autoral da Pedagogia. A observação no histórico do autor com relação à pesquisa, 

voltada a políticas públicas, demonstra que a subárea de interesse é o Ensino 

Aprendizagem.  

Também com direcionamento voltado à Política Pública, encontramos o 

trabalho dissertativo “Ressignificações da inclusão digital: interfaces políticas e 

perspectivas socioculturais (2007)”, disponível no repositório da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), possui influência autoral pautada nas Ciências Biológicas. 

Percebemos também o predomínio de aspectos relacionados à pedagogia com 

computadores. A subárea identificada a partir da análise do histórico no currículo 

Lattes foi Currículo na área de Educação. 

A dissertação “Avaliação de uma política pública de inclusão digital: os 

telecentros comunitários de Porto Alegre (2008)”, com defesa na UFRGS, tem 

influências autoral das Ciências Sociais e a subárea está localizada na Tecnologia 

da Educação.  

O trabalho de dissertação “Política de inclusão digital no Projovem: um estudo 

das repercussões do programa no Recife (2009)”, com depósito no repositório da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), possui influências de aspectos 

formativos e laborais do autor voltado para área do Desenho e Artes Plásticas. A 

subárea identificada se situa na Política Educacional de acordo com as observações 

do seu histórico em sua linha pesquisa e atividades profissionais. 
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A dissertação “Inclusão Sócio Digital no Contexto das Políticas Públicas: um 

estudo de caso nos CDs do Estado da Bahia (2010)”, defendida no programa 

Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 

possui influências da Pedagogia. A partir da observação realizada em seu histórico 

de publicação e linha de pesquisa foi possível identificar duas subáreas de 

sustentação: a Política Educacional e a Tecnologia Educacional.  

 

 

5.1.1.4 Influências das circunstâncias autorais nos estudos de Inclusão Digital no 
Currículo 
 

 

 O trabalho dissertativo “Inclusão digital e Escola Pública: uma análise da ação 

pedagógica e da informática na educação (2005)”, defendido na UFRGS, tem 

influências autoral da área de Matemática. A partir da observação realizada com a 

mineração de dados na Plataforma Lattes identificamos que a subárea é Tecnologia 

Educacional. 

 A dissertação “Movimentos sociais e o software livre (2007)”, defendida na 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI/RS), 

apresenta influência autoral da área de Informática e alguns aspectos oriundos da 

área da Sociologia. A subárea identificada foi Currículo, de acordo com os dados 

minerados no histórico da linha de pesquisa e publicação.       

 

 

5.1.1.5 Influências das circunstâncias autorais nos estudos de Inclusão Digital em 
Acessibilidade e Educação Especial 
 

 

O trabalho de tese intitulado “Inclusão digital de pessoas com necessidades 

educacionais especiais: letramento em ambientes informatizados de aprendizagem 

(2004)”, disponibilizado no repositório da UFGRS, possui influência autoral da área 

de Letras e Informática. A subárea identificada, segundo observação do histórico de 

atividades profissionais e de pesquisa, se enquadra na Educação Especial, mas 

também Tecnologia da Educação.   
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A tese intitulada ”Análise de processo de inclusão escolar de alunos com 

paralisia cerebral utilizando as tecnologias de informação e comunicação (2004)”, 

defendida na UFRGS, tem influencia do pesquisador da área de tecnologia. A 

observação do históricos de sua linha de pesquisa, de publicação e atividades 

profissionais demonstra que sua perspectiva de discussão na área de Educação se 

enquadra na Educação Especial.  

A dissertação intitulada "Apropriação de Ferramentas Computacionais em 

Ambientes Digitais Virtuais, por Crianças com Câncer Hospitalizadas  (2005)", 

Também defendida na UFRGS, possui influência da área de Pedagogia e 

Informática. A subárea identificada, a partir da mineração de dados na Plataforma 

Lattes do CNPq, é a Educação Especial.    

 

 

5.1.1.6 Influências das circunstâncias autorais nos estudos de Inclusão Digital na 
Educação no Campo 

 

 

A partir dos dados coletados na Plataforma Lattes, a dissertação “Cultura 

digital e educação: o caso de educador@s do campo em um centro rural de inclusão 

digital (2008)”, depositada na UFCE, demonstra que a autora possui formação em 

Pedagogia e outras experiências acadêmicas em informática educativa. Seu campo 

de pesquisa esta direcionado para a subárea da Educação Rural.  

 A tese “A construção do conhecimento, as intervenções metodológicas e os 

novos saberes e fazeres na cultura digital rural (2009)” da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), se situa na subárea Educação Rural. A autora exerce 

pesquisa e ensino a partir da convergência de fundamentos e instrumentos da sua 

formação em Matemática para contribuição em discussões de inclusão digital e 

gênero no âmbito rural. 

Com base dessas informações coletadas reconstruímos o mapa de análise, 

também conhecido como mapa de relações. Mapa deste tipo é uma forma de 

visualização ilustrada dos aspectos descritos acima. Seu objetivo é mostrar as 

relações entre os itens selecionados, considerando co-palavras (co-termos) de 

maneira multidimensional. Desse modo, temos a seguinte configuração, em rede, 

das áreas que influenciam na discussão da Inclusão Digital na Educação. 
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Figura 11: Rede do grupo de elite que forma o território científico da inclusão digital na Educação 

 
Fonte: Elaboração própria (2015): 
Nota1: Dados da pesquisa (perfil do pesquisador). Mapa elaborado a partir do princípio 
de auto-correlação. 
Nota2: Trata-se da formação de uma rede centralizada, onde é possível perceber o 
padrão um com todos, entre os nodos e suas conexões.   

 

 

Assim, o que percebemos com a observação desenvolvida nos estudos, da 

nossa amostra, induz a verificação que o perfil dos pesquisadores da especialidade 

'inclusão digital' na área de Educação tem se demonstrado interdisciplinar. Chama 

atenção que a área da Pedagogia somente começou a mostrar interesse a partir do 

ano de 2005.  

Os pesquisadores que contribuem constantemente são da área da Pedagogia 

(nodo com 7 conexões), Matemática (nodo com 6 conexões) e Informática (nodo 

com 4 conexões). Desse modo, podemos inferir que o grupo de elite com relação 

aos aspectos formativos dos autores se constitui por essas áreas.  

Nesse contexto, corrobora Maria Bicudo (2008) sobre a colaboração das 

áreas para a manutenção da interdisciplinaridade na Educação. A autora vislumbra 

que é preciso que pesquisadores amadurecidos se disponham estar em parceria 
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com os outros, pacientemente, perseguindo temas mais abrangentes e menos 

seguros que aqueles de sua área específica. O próximo passo essencial aponta 

para que os pesquisadores trabalhem juntos, em grupos e que a região da 

intersubjetividade seja estabelecida. 

 

 

5.1.2 Aspectos da interlocução do termo Inclusão Digital na Educação: o 
diagrama multidisciplinar  
 

 

A definição referenciada, em dicionário, do termo interdisciplinaridade significa 

propriedade de ser interdisciplinar. O termo é apresentado como o que estabelece 

relações entre duas ou mais disciplinas ou ramos do conhecimento; que é comum a 

duas ou mais disciplinas. (HOUAISS, 2001). A compreensão desses significados 

direciona para uma atividade de investigação que potencializa as disciplinas se 

relacionarem umas com as outras. 

De acordo com Fazenda (2001) a interdisciplinaridade é entendida como uma 

concepção de conhecimento que exige práticas específicas como a imersão no 

cotidiano, sustentada por cinco princípios: humildade, coerência, espera, respeito e 

desapego. A autora afirma que a interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da 

questão do conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato 

de aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em questão. 

Conforme sinaliza com Bicudo (2008), a interdisciplinaridade é um modo de 

proceder, de pesquisar. Em si, ela não se trata de uma ontologia nem de uma 

epistemologia. Segundo com a autora, a interdisciplinaridade, pelo contrário, 

repousa sobre concepções ontológicas e epistemológicas específicas. Em sua 

origem, está pautada na lógica da disciplina, operando de maneira a interconectá-

las. 

De acordo com Morin (2008), uma disciplina pode ser definida como uma 

categoria que organiza o conhecimento científico e que institui, nesse conhecimento, 

a divisão e a especialização do trabalho, respondendo à diversidade de domínios da 

própria ciência.   

Quando se trata de estudos interdisciplinares é natural que, em grande parte, 

eles ocorram entre áreas diretamente relacionadas, ou seja, nas fronteiras, ou ainda 
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no mesmo grupo de ciências. Entretanto, é importante ressaltar que estudos, 

envolvendo pontos comuns, de uma determinada especialidade, sejam possíveis a 

partir da interlocução de áreas de interesse, especialmente sob a perspectiva 

interdisciplinar, conforme aborda Ribeiro (2009).  

No sentido de cooperação com outros campos, Pinheiro e Loureiro (1995), 

dentre vários aspectos relevantes, destacam o envolvimento dos cientistas da 

computação, dos cientistas sociais e da gestão nos estudos que se engajam na área 

de Educação.  

Esse movimento apontado pelos autores tem acontecido de maneira 

convergente, conforme, é possível visualizar na figura a seguir. Os campos que 

envolvem o núcleo de uma especialidade, neste caso a 'inclusão digital', se 

sustentam da simbiose dos estudos oriundos das áreas envolvidas, como também 

dos estudos desenvolvidos pelos pesquisadores da Educação, localizados nas áreas 

fronteiriças. 

Estamos entendendo como áreas fronteiriças, as regiões onde os estudos 

fazem intermediação entre campos de saberes científicos, materializando novos 

campos e subáreas que apresentam influências de áreas distintas do conhecimento. 

O resultado é a convergência de áreas do conhecimento para explicar um contexto, 

processo ou objeto científico.     

Esses estudos considerados fronteiriços recebem influências direta ou 

indiretamente de outras áreas que fazem limites com o ‘território científico’ da 

inclusão digital. Desse modo, os estudos de fronteira representam um impulsionador 

para o crescimento da Educação como campo de estudos transdisciplinares.   

O diagrama da inclusao digital na educacao pode ser visualizado a seguir: 
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Figura 12: Diagrama multidisciplinar da inclusão digital na área de Educação 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Este diagrama multidisciplinar apresenta as áreas de influência no contexto do tema Inclusão 
digital. Refere-se às pesquisas na desse tema na área de Educação no Brasil.  
 

Desde o princípio a Educação esteve aberta aos conhecimentos provenientes 

de outros campos científicos. De fato, a incorporação de pesquisadores de outras 

áreas foi fundamental para interagir e enriquecer o conteúdo. A articulação das 

disciplinas é a base para a multidisciplinaridade. (MORIN, 2008).  

De acordo com a amostra desse estudo, diversas áreas, a exemplo de 

Matemática, Letras, Computação, Ciências Sociais, Informática, História, 

Comunicação Social, têm registrado presença nas questões elaboradas para discutir 

a inclusão digital nas subáreas da Educação. Estas subáreas compreendem: 

Tecnologia Educacional, Ensino Aprendizagem, Orientação vocacional, Educação 

Especial, Educação Rural, Política Educacional, Currículo, Educação Permanente, 

Educação de Adultos e Sociologia da Educação. Essa sinalização não é feita por 

acaso; podemos observar o Diagrama Multidisciplinar da Inclusão Digital na 
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Educação, na Figura 12, para perceber as inumeras de áreas que influenciam 

nestas subáreas. 

A convergência de áreas do conhecimento, especialmente no que se refere 

àquelas que operam com o mesmo objeto de estudo é uma circunstância habitual e, 

possibilitam o crescimento e afirmação dos respectivos campos conceituais. Porém, 

essa contribuição fica, muitas vezes, restrita às áreas fronteiriças, ou entre os 

campos que fazem parte do mesmo grupo de ciências, e que convergem graças a 

experiência do pesquisador frente ao objeto acadêmico que está sendo observado.  

Para que uma especialidade de pesquisa seja fundamentada como tema de 

fronteira é necessário o desenvolvimento crescente de estudos interdisciplinares na 

área de concentração, com contribuições de outras áreas do conhecimento. Para 

tanto, é esperado uma ação que englobe as diferentes áreas de interesse da 

especialidade, contribuindo na produção de um conhecimento teórico e científico, 

com os pontos em comum delineados, onde cada campo possa contribuir, e que os 

profissionais que nelas atuam participem com implicações práticas, consolidando um 

elo interdisciplinar, como já acontece com outras áreas. 

Esses aspectos ficam mais claros na medida que aprofundamos nossa 

observação sobre os aspectos teóricos-conceituais. Desse modo, na seção a seguir 

serão observados os fundamentos conceituais de inclusão social que sustentam o 

tema, inclusão digital, na área da Educação. 

 

 

5.2 FUNDAMENTOS DE INCLUSÃO SOCIAL NOS ESTUDOS DE INCLUSÃO 
DIGITAL NA EDUCAÇÃO 
 

Compreender uma área do conhecimento requer a interpretação de seus 

aspectos e características teórico-conceituais. Logo, é preciso elucidar questões, 

como as disciplinas que a compõem, sua evolução, atuação na sociedade e o 

arcabouço teórico e científico que se estabelece como base para aqueles 

investigadores que fazem parte da área.  

A seguir elencamos alguns dos principais fundamentos de inclusão social. O 

quadro que propomos, com abordagens e definições, foi desenvolvido a partir da 

convergência das leituras sobre o tema com a observação dos tipos de exclusão 

social, definidos pelo sociólogo português Alfredo Bruno da Costa.  
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Costa (1998) sinalizou que o par dialético inclusão/exclusão social poderia ser 

definido de acordo com as causas que apresentam e os efeitos que demandam dos 

atores sociais. Desse modo, o autor categorizou o par dialético em cinco tipos 

explicados na ilustração que elaboramos a seguir: 

 
Figura 13: Principais aspectos e exemplos dos tipos de exclusão/inclusão social 

 

 

Os cinco tipos de exclusão foram ilustrados, na tentativa de representar a 

simbiose e transitoriedade entre eles. A exclusão social de ordem social aparece 

como uma sombra que paira sob e em contato com os demais tipos de 

exclusão/inclusão. Entendemos, nesta perspectiva, que esse tipo de exclusão, de 

ordem social, agrega todas as outras exclusões.   

Nesta perspectiva o par dialético inclusão/exclusão social considera como 

contexto do social todas as “[...] esferas sociais em que a pessoa vive”. (COSTA, 

2009, p.64), se referindo, deste modo, a inclusão/exclusão da sociedade. Ou seja, o 

referencial a ser procurado é a própria sociedade. Nesse entendimento, percebemos 

a abordagem sistêmica desse autor por trás do par dialético para explicar o que é 

estar incluído/excluído na sociedade.  
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[...] cada uma das esferas da existência social – "da mais pequena à mais 
ampla, da mais simples à mais complexa – constitui um sistema social”, 
onde “a sociedade (local, nacional, regional ou global) será, então, 
constituída por um conjunto de sistemas sociais", alguns dos quais poderão 
ser considerados como básicos ou essenciais. (COSTA, 2009, p. 65, grifos 
do autor, tradução livre). 

A sociedade é aqui entendida como um conjunto de sistemas sociais, a qual o 

indivíduo pertence segundo seus laços sociais (a exemplo das redes de 

sociabilidade), o exercício da cidadania e seu posicionamento econômico, dentre 

outros aspectos de pertencimento na dinâmica da sociedade.  

Em conformidade com a explicação devida sobre os tipos de exclusão, 

elaboramos o quadro, a seguir, com as principais definições e abordagens sobre 

inclusão/exclusão social. 
Quadro 7: Abordagens e definições de inclusão/ exclusão social 

 
Fonte: elaboração própria. 
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 Nesse quadro é possível perceber alguns dos principais vieses da definição 

do conceito de inclusão social. Destacamos no nosso estudo a abordagem de 

inclusão social de Castel (1998), por entendermos que se trata de uma metamorfose 

social.  

  

 

5.2.1 O conceito de inclusão social na Educação: enfoque na inclusão digital 

 

 

 Inicialmente desejamos alertar que este mapeamento, desenvolvido a partir 

de clusters do termo inclusão digital na educação, apresenta resultados extraídos de 

uma amostra de 31 trabalhos de pós-graduação (23 dissertações e oito teses) 

selecionadas dentro de critérios específicos atribuídos a esse estudo.  

Desse modo, como todo trabalho acadêmico que se utiliza de amostragem, 

esperamos que os resultados demonstrem o recorte, no tempo e espaço, em que se 

posiciona o objeto de nossa análise na atualidade. Vale salientar que as análises do 

conceito de inclusão digital na área de Educação, especificamente, diz respeito aos 

aspectos da agenda de pesquisa do nosso objeto em discussão. 

 Assim, começaremos nossa análise a partir do aspecto que mais nos chamou 

atenção, na observação do conceito de inclusão social como fundamentação teórica 

nos estudos que tratam da inclusão digital. Nosso estudo verificou que as teses 

selecionadas não apresentam um conceito definido de inclusão social. Esse aspecto 

foi percebido a partir da lista obtida por meio da Tech Mining aplicada em todo o 

conteúdo dos trabalhos, incluindo listas de referências.  

 A ‘tese 1’21 recupera o termo inclusão social quando trata da inclusão das 

novas tecnologias na educação. Foi percebida a ampliação do conceito de inclusão 

digital como elemento estratégico de inclusão social.  

 A ‘tese 2’ coloca que ‘como era de se esperar, a exclusão digital espelha 

claramente a exclusão social em nossa sociedade’. Salienta ainda: ‘a autonomia 

potencializada pela inclusão digital extrapola a esfera do indivíduo e se consolida no 

todo social’. Percebemos que, embora as argumentações desenvolvidas na tese 

                                                
21 Vale salientar que, a partir deste trecho das nossas análises, foram atribuidos numeros para identificar as teses 
e dissertaçoões, com o propósito de resguardar a autoria, dos trabalhos selecionados, frente as nossas 
pontuaçoões.     
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girassem em torno da emancipação social dos indivíduos pesquisados, não 

obtivemos dados referenciais que indicassem a fundamentação em conceitos de 

inclusão social. 

 A ‘tese 3’ chama atenção para a importância de se discutir os termos inclusão 

social e inclusão digital que muitas vezes são tomados como sinônimos. Porém não 

encontramos referências de inclusão social que sustentassem esse importante 

destaque do autor.  

A ‘tese 4’ não apresenta como foco a questão da inclusão social. Embora o 

trabalho analise o letramento, a discussão não menciona esta questão. Os textos na 

integra das teses 5, 6, 7 e 8 não foram recuperados para análise nos meios de 

acesso cabíveis neste estudo. As fontes de informação para recuperação de teses e 

dissertações on-line que fizeram parte do escopo da nossa busca foram:  

• Os repositórios das universidades onde os trabalhos, que compõem a nossa 

amostra, foram defendidos; 

• A biblioteca digital, em software livre, Domínio Público; 

• E por último, a busca livre na Web. 

O fato de ainda, na atualidade, termos dificuldades em encontrar disponíveis 

trabalhos acadêmicos, na categoria de teses e dissertações, nos remete a reflexão 

que o cenário das estratégias de busca e recuperação da informação, não é 

‘exatamente’ otimista tanto quanto ao que é relatado na literatura sobre o tema que 

trata das fontes de informação eletrônicas. Alguns escritos, na Ciência da 

Informação, insistem em dizer que as teses e dissertações não se constituem mais 

como fontes do tipo literatura cinzenta22. Isso porque frente aos atuais mecanismos 

de busca do tipo ambiente digital informacional específico, como repositórios e 

bibliotecas digitais, sanam as demandas de rastreio destes materiais. Desse modo, 

parece que não é bem isso o que verificamos e, o termo literatura cinzenta parece 

ainda se aplicar no que tange as teses e dissertações. 

No que diz respeito às dissertações, os dados recuperados apresentaram 

maior representatividade. Então, no que diz respeito aos fundamentos conceituais 

de inclusão social que sustentam o tema inclusão digital na área da Educação, 

percebemos algumas referências diretas ou indiretamente.  
                                                
22 A literatura cinzenta é o nome dado as fontes de informação impressas e eletrônicas, a exemplo de 
relatórios, textos governamentais, teses e dissertações, que estão fora dos meios convencionais e 
por isso são consideradas de difícil acesso, no que diz respeito à busca e recuperação da 
informação.   
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5.2.1.1 Exclusão social associada à pobreza 

 

Nesta perspectiva, foram encontradas cinco dissertações que fazem 

referência ao conceito de inclusão social no viés econômico ou socioeconômico. 

Esses trabalhos dissertativos utilizam esta direção para explicar a inclusão digital 

como fenômeno do contexto social contemporâneo.  

Essas dissertações buscam sustentação nesta fundamentação de inclusão 

social com a intenção de explicar a inclusão digital como recurso social, capaz de 

interferir no padrão de vida dos sujeitos. Perspectiva encontrada na abordagem de 

inclusão social em Yazbek (2003).  

A principal referência de inclusão social nos trabalhos pesquisados vem 

sendo atribuída a Marcio Pochmann (2003). As dissertações 9 e 20 procuraram 

sustentação do conceito de inclusão social, principalmente, no Atlas da exclusão 

social no Brasil. A ‘dissertação 9’ também faz referência a Bava (2002) para tratar de 

inclusão social e participação cidadão como elementos de desenvolvimento 

socioeconômico.  

Percebemos ainda, que a ‘dissertação 20” cita Poul Singer (2002). O autor 

possui uma vasta produção a respeito de globalização e desenvolvimento 

econômico, onde aspectos da inclusão e exclusão são tratados. Para Singer (2002), 

a globalização pretende ser uma mudança qualitativa da internacionalização, graças 

aos progressos viabilizados pela comunicação e logística – concordando com outros 

autores, esse parece ser o aspecto mais significativo da globalização – além do 

período de paz que se instalou favorecendo o proeminente salto da 

internacionalização. Esse contexto de globalização é vislumbrado pela ‘dissertação 

20’ quando aborda questões relacionando a exclusão digital, como sendo o aspecto 

contemporâneo da exclusão social contemporânea.  

O argumento da ‘dissertação 20’ acrescenta que a exclusão digital perpetua a 

exclusão social. Desse modo, foi possível identificar que, nesta perspectiva, a 

exclusão digital é entendida como mais uma face da exclusão social. 

A ‘dissertação 18’ procura sustentar o conceito de inclusão social em Martins 

(2003), para discutir a inclusão e a exclusão no âmbito social e digital. Essa 

dissertação diz que é inevitável a discussão pautada no conceito de inclusão social, 

pois seu objeto de observação, que são os programas de inclusão sociodigital, 



 

 

128 

demanda esta fundamentação. Desse modo, se colocando ciente e coerente em sua 

discussão que gira em torno da aliança constituída entre inclusão social e inclusão 

digital.   

A argumentação percebida na ‘dissertação 19’ demonstra uma visão sobre a 

tecnologia como instrumento, que serviria para auxiliar os sujeitos a realizar sua 

inclusão digital e, por conseguinte, sua inclusão social. 

Conforme é possível perceber na rede da matriz analítica – exposta na figura 

14, a ‘dissertação 19’ cita indiretamente Martins (2003) e Pochmann (2003) para 

tratar da inclusão social no seu texto. Embora não apresente referências que 

fundamentem a inclusão social de maneira explicita, a discussão realizada neste 

trabalho utiliza a inclusão digital como sinônimo de inclusão social. Colocando a 

telemática a serviço do homem como instrumento de inclusão digital/social. A 

expressão ‘digital/social’ aparece em vários trechos do texto para ilustrar como 

estruturas que tem significados iguais.  

A ‘dissertação 21’ apresenta uma seção dedicada à inclusão social. 

Entretanto não apresenta fundamentação desse conceito. O argumento de inclusão 

social desse trabalho remete que é preciso conjugar inclusão social, escolar e digital.  

A partir da técnica de mineração de texto podemos inferir que o discurso de 

inclusão social que sustenta a discussão de inclusão digital, dessa dissertação 21, 

encontra-se na perspectiva exclusão social associada à pobreza, com o viés para 

aspectos influentes no desenvolvimento socioeconômico.   

  

 

5.2.1.2 Exclusão Social relacionada a recursos 

 

 

Nesta perspectiva, foi encontrada uma dissertação que faz referência ao 

conceito de inclusão social com viés, entendido aqui neste trabalho como, mais 

abrangente. Ou seja, que não se restringe a procurar entender a inclusão digital 

como contexto que influencia e é influenciado pelas questões de ordem econômica 

ou socioeconômica.  

O conceito de inclusão social vislumbrado nesta perspectiva entende que 

para explicar a inclusão digital no contexto social contemporâneo, é preciso 

considerar que o conceito está relacionado tanto a elementos materiais (indicadores 
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econômicos), quanto a elementos não-materiais (segurança, cultura, entre outros). 

(LUSTOSA, 2001). Também nesta perspectiva é vislumbrado que os excluídos são 

os sujeitos que não têm acesso aos direitos básicos. (DEMO, 2002). Nesse caso, 

vale lembrar o direito à informação e à comunicação, no tocante do que versa a Lei 

de Acesso à Informação. Desse modo, a inclusão digital possibilita ao sujeito um 

conjunto de ações que estão ligadas, direta ou indiretamente, à Lei de Acesso à 

Informação.   

Nossa pesquisa identificou a ‘dissertação 10’ nesta perspectiva de inclusão 

social. O discurso da autoria entende as tecnologias e a aprendizagem como um 

recurso em processo de inclusão social e digital. O conceito de inclusão social é 

retomado para sinalizar que a inclusão digital precisa ser utilizada como caminho 

para promover a inclusão social.  

  

 

5.2.1.3 Exclusão Social como par dialético 

   

 

Foram identificadas quatro dissertações que discutem inclusão digital, 

abordando o conceito de inclusão social como par dialético. Estes trabalhos 

geralmente direcionam para o viés da inclusão social que entende o ser social como 

integrado ou desfiliado de um determinado contexto. (CASTEL, 1998). Também 

compreendem que a condição de inclusão e exclusão não são definitivas. Sendo por 

vezes gradativas, as posições de inclusão e exclusão pressupõem a movimentação 

dos sujeitos na sociedade. (COSTA, 2009).  

A ‘dissertação 3’ apresentou logo na introdução seu quadro teórico para cada 

assunto que seria abordado, deixando claro, de início, que utilizaria Castel (1998) 

para sua abordagem de inclusão social. Em seu conteúdo destaca a ‘importância de 

elucidar o conceito de Educador Social’. Aborda a formação do professor como 

mediador estratégico na inclusão social por meio da inclusão digital.  

As dissertações 14 e 15 apresentam referencias indiretas a Castel (1998). 

Ambas citam autores que tratam da inclusão social a partir de uma compreensão do 

conceito em uma perspectiva da dialética da exclusão/inclusão. Os autores citados 

nestas dissertações têm como referencial a abordagem de Castel. Vale salientar que 

tanto a ‘dissertação 14’ quanto a ‘dissertação 15’ não abordam, de forma direta, o 
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conceito de inclusão social. Entretanto, a técnica de mineração no texto mostrou que 

o conteúdo mostra elementos implícitos que representam a preocupação dos 

autores com relação à importância do conceito inclusão social para inclusão digital. 

A ‘dissertação 16’ apresenta um capitulo específico sobre inclusão social com 

referência a Costa (1998). O conteúdo analisado nos permitem inferir que esta 

dissertação compreende a inclusão digital como categoria da inclusão social. Neste 

contexto, o objeto analisado pela dissertação é facilitador da inclusão social, 

permitindo que os sujeitos envolvidos com a inclusão digital possam exercer a 

cidadania.    

Como foi possível perceber, as três abordagens de inclusão social para 

inclusão digital foram contempladas nas dissertações mapeadas em nossa 

pesquisa. Porém, há prevalência da abordagem exclusão social associada à 

pobreza, considerando como principal viés a inclusão digital relacionada ao contexto 

econômico dos atores envolvidos. O autor representativo com relação à frequência 

de citação é o Pochmann (2003).   

 
Figura 14 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Trata-se de uma rede descentralizada com conexões leves e brandas entre seus 
membros.   
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Segundo a matriz desenvolvida para apontar a rede da fundamentação 

teórica de inclusão social para inclusão digital, a ‘dissertação 3’ apresenta o vínculo 

mais expressivo. Os vínculos pontilhados que interligam algumas das dissertações 

observadas à Pochmann e à Castel indicam referência indireta e não explicita no 

texto.  

Assim, do ponto de vista da formação de redes de produção cientifica, as 

dissertações 3, 9 e 20 apresentam maior relação com seus fundamentos teóricos, 

apontando que a abordagem de inclusão social por trás do conceito de inclusão 

digital, na perspectiva dos pesquisadores da educação, está associada à 

desigualdade social e aos aspectos dialéticos.    

A partir das evidencias no item 5.2.1.3 é interessante averiguar o que a 

literatura cientifica aborda sobre o par dialético na inclusão digital na educação.   

 

 

5.2.2 Análise do termo Inclusão Digital a partir do par dialético Inclusão/ 

Exclusão Social 

 

 

As desigualdades problematizadas neste texto – que circulam como objeto e 

teorização no campo da Sociologia – de acordo com Guimarães (2011), não são 

aquelas construídas por diferenças individuais ou que se restringem à distribuição 

passageira de recursos e de bens materiais ou espirituais, ao contrário, são aquelas 

que estão inscritas em uma determinada estrutura, ordem ou organizações sociais, 

se reproduzindo de modo duradouro.  

Na figura a seguir, Dijk (2012) apresenta a sociedade tripartite, conforme ele a 

caracteriza, que deve ser evitada. Nela é possível perceber a concentração da elite 

informacional no centro, a maioria que participa na grande zona de intermediação 

onde alguns poucos têm contato com o núcleo, e na área externa os desconectados 

e excluídos. A rede apresentada na figura a seguir demonstra uma rede distribuída, 

com potencial para conexões todos-com-todos, dependendo dos níveis e estímulos.  
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Figura 15: A imagem a ser impedida: a sociedade em rede tripartite 

 
 

Fonte: Jan van Dijk (2012) 
 

Concentração e democratização são princípios contraditórios do social que 

nos levam a refletir sobre o entendimento semântico do termo exclusão e seu par 

dialético, inclusão; como por exemplo, o que se compreende de exclusão social, ou 

seja, se está incluído ou excluído / integrado ou desfiliado em relação a quê? 

(CASTEL, 1998). 

Estar excluído ou não depende da classe social que o autor do discurso está 

se referindo. Associado a isso é ainda necessário se colocar tal situação ao que 

Castel (1998) pontuou de “dialética do mesmo e do diferente”, onde pode ser 

considerada a conscientização das transformações do modelo capitalista e suas 

metamorfoses ao longo de sua vigência. Desse modo, acredita-se relevante 

observar alguns aspectos que envolvem os conceitos conscientização e 

metamorfose social. 

A sociologia contemporânea, no âmbito mundial, sobretudo as referências de 

origem francesa, tem conferido, ao conceito de exclusão, características 

relacionadas às mudanças provenientes do mundo do trabalho e ao fenômeno do 

empobrecimento de vastas parcelas da população global. No Brasil, o conceito 

também está ligado ao desemprego, adicionado a outros aspectos como o impacto 

da economia mundial na realidade nacional, características discriminatórias a pobres 

e negros, e ampliação de subempregos.  

Charles Tilly (1998 apud GUIMARÃES, 2011) chamou de desigualdades 

duradouras os pares de categorias binárias de oposição. De acordo com o autor, 
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esses pares são sustentados por mecanismos de reprodução, tais como a 

exploração, as barreiras de controle, a emulação e a adaptação. Guimarães (2011) 

cita como exemplos alguns pares categoriais que sustentam desigualdades sociais 

duradouras, assentando-se sobre estruturas sociais que se reproduzem a partir dos 

mecanismos ora citados, são os pares: negro/branco, mulher/homem, 

cristãos/judeus, nacional/estrangeiro, dentre outros. Neste texto destacam-se os 

pares inclusão/exclusão.   

 Desse modo, os pares dialéticos, inclusão x exclusão, no âmbito do 
entendimento de sua terminologia, trata-se de um conceito que toma visibilidade, na 
sociedade atual, graças ao fenômeno do aumento da pobreza, proveniente das 
novas relações trabalhistas e de desemprego. Esta situação gera outro fenômeno 
que se trata do temor de ser excluído, como situa Ribeiro (1999, p. 41 e 42): 
 

[...] o sentido, a imagem e realidade dos excluídos mostram contingentes 
humanos colocados ao lado de fora de uma sociedade cujos mecanismos 
de impermeabilização de suas fronteiras não permitem o retorno ou a 
possibilidade de estabelecer relações com os que estão dentro, os 
incluídos, estes aterrorizados diante da ameaça constante de serem os 
próximos a ficarem do lado de fora.  
 

De acordo com a discussão realizada por Ribeiro (1999) o medo de estar fora 

do modelo hegemônico é uma constante e no nosso entendimento, na formatação 

da sociedade atual, tem funcionado como combustível para competição por postos 

de trabalho. Esta perspectiva coloca, diretamente, nas mãos dos indivíduos a 

responsabilidade pela educação, cultura e empregabilidade.  

Embora, hoje, as discussões da inclusão digital circulem em torno das 

questões relacionadas à empregabilidade dos sujeitos, percebe-se que foi na 

problemática do consumo, de bens e serviços, que surgiram, no Brasil, os debates 

pioneiros sobre a temática.  

 

 

5.2.2.1 Incluir é o discurso do incluído  

 

 

Com base nas análises em torno da inclusão digital, observa-se uma forte 

vertente metodológica que entende a inclusão como passagem de um estado ou de 

uma situação para outra. Ou seja, a inserção do ‘outro’ em uma condição proposta 
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por um discurso que preza um contexto imposto da situação, hegemônico e 

homogêneo.  

Os pontos contraditórios, desta linha de pensamento, são a intencionalidade 

das ações de inclusão digital e os seus resultados. Pois, embora a intenção de 

“incluir” preze pelo objetivo de que o maior número de pessoas tenham acesso à 

educação, às TIC, infraestrutura, etc., as propostas de inserção anseiam por 

resultados que indiquem uma homogeneidade quantitativa.  

Trata-se de um discurso embasado em uma inclusão do tipo controle; 

proposta por sujeitos que se consideram incluídos e que precisam, de tempos em 

tempos, controlar os que estão “dentro”, proporcionando o acesso àqueles sujeitos 

que estão “fora”. Esses indivíduos entendidos como excluídos, na maioria das 

vezes, se manifestam por meio da violência, delinquência, manifestações ou micro 

revoluções, pressionando o sistema, logo precisam de alguma forma de controle.  

Nessa perspectiva, observa-se que pensar em colocar “dentro” aquele que 

está fora representa uma preocupação, por parte daqueles que se compreendem 

incluídos, em certo contexto. Como critica Buzato (2007, p.24), os que falam de 

inclusão, o dizem, na sua maioria, do lugar de incluído “[...] isto é, fala como alguém 

que se entende como pertencente a um contexto estável e homogêneo”. Percebe-se 

que a ideia de estar dentro ou fora, ou seja, de inclusão dual, provoca margem a 

expectativas que visam resultados imediatistas com referência à inclusão. Desse 

modo, o autor vai criticar essa perspectiva, indicando que neste sentido  
Inclusão é, portanto, uma palavra que muito facilmente desliza para o 
sentido de hegemonia, isto é, para um processo de subordinação de 
significados, valores e crenças de certos grupos aos de uma classe superior 
(neste caso, uma elite “global”), por meio da direção e do consenso. 
Inclusão digital, por conseguinte, denotaria uma faceta desse processo 
relacionada às tecnologias que são fundamentais para a manutenção e 
ampliação dessa hegemonia. (BUZATO, 2007, p. 24). 

 A maneira como Buzato critica a inclusão social dual converge com o que se 

vislumbra neste texto com relação à inclusão digital. Pois, a inclusão digital quando 

fundamentada, nesse par dialético, coincide que suas ações terminam por 

supervalorizar a proposta de informatização da sociedade, separando-a das 

relações sociais, como se destacasse parte desse fenômeno social.  

O outro lado desta mesma moeda é analisado por Ribeiro (1999), quando 

observa a exclusão como categoria.  
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A categoria exclusão, nesse caso, não somente perde a perspectiva da 
relação e do movimento, como também designa aos excluídos um papel de 
meros objetos, seres amorfos que aceitam a inexorabilidade de sua 
exclusão, ofuscando, desse modo, a sua atuação enquanto sujeitos que 
pressionam, que reivindicam e que, principalmente, constroem novas 
formas de relação entre si, com a natureza e com a produção. (RIBEIRO, 
1999, p.44). 
 

A inclusão digital, quando baseada neste conceito de exclusão, torna-se 

fundamentalmente frágil, pois, implica no consentimento do modelo vigente que 

exclui os indivíduos, como concorda Ribeiro (1999, p. 43): “[...]  a luta pela inclusão é 

também uma luta para manter a sociedade que produz a exclusão.”  

 

 

5.2.2.2 Inclusão Digital fundamentada no conceito de Exclusão/Inclusão 
 

 

Quando um paradigma muda, torna-se necessário um esforço de adaptação à 

nova circunstância. As transformações constantes na sociedade, muitas delas, 

impulsionadas pelas tecnologias avançadas de informação e comunicação (TAIC) 

conduzem o sujeito a se enxergar em uma situação de exclusão.  

Nesse contexto, analisando a inclusão digital, com crítica a partir das 

referências capitalistas, Cazeloto acrescenta que a  

[...] ideia dominante de inclusão digital como forma de justiça social, por 
exemplo, é uma justaposição mecânica que, seduzida por um discurso 
igualitário, desconsidera os fatores contextuais nos quais se dá esta 
inclusão. Nos discursos e práticas de inclusão digital, o acesso às máquinas 
informáticas é tomado como sinônimo de ascensão social ou de 
participação sociopolítica efetiva. (CAZELOTO, 2008, p.197). 

De acordo com um estudo originário da Universidade Federal da Bahia 

(NEVES, 2012), os modelos de acesso mais comuns, baseados em disponibilização 

de equipamentos e conectividade, parecem prevalecer na maioria das iniciativas. 

Porém, o modelo de acesso baseado em letramento, mais avançado, trata-se de 

uma inovação absolutamente necessária para favorecer as transformações sociais 

que os telecentros, pesquisados nessa pesquisa, almejam com relação à inclusão 

social.  

Esse estudo mapeou e analisou as dez cidades no estado da Bahia com 

maior grau de inclusão digital, segundo os dados coletados em 2006 do Mapa da 

Inclusão Digital da Fundação Getúlio Vargas. As práticas observadas nesses 

programas e seus respectivos pontos de inclusão digital (PID) foram objetos de 
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análise nessa pesquisa, sendo possível perceber que a maioria das propostas de 

inclusão digital intenciona uma informatização generalizada sem se preocupar com a 

recuperação e produção de conteúdos ou qualquer formação para os envolvidos 

nesses projetos. (NEVES; COUTO, 2012). 

Os modelos de acesso referidos são três: a) modelo baseado em 

equipamentos; b) modelo baseado em conectividade; c) modelo de acesso baseado 

em letramento.  

Em se tratando de inclusão digital, a orientação é uma variável relevante do 

recurso humano e principal eixo no modelo de acesso, baseado em letramento.  

No PID, assim como em qualquer outro ambiente de aprendizado, a presença 

de um sujeito mais experiente, que possa orientar a efetuar atividades na internet e 

no computador, é fundamental para o desenvolvimento das práticas, conferindo um 

maior potencial de contribuição para inclusão digital. Esta foi uma questão que 

apontou para a necessidade que os usuários constatam e apresentaram durante a 

realização deste estudo. 
Tabela 3 

 
Fonte: Neves (2012). 
 

Também é possível se perceber a associação do conceito de inclusão digital 

à informatização da sociedade, quando observamos as políticas públicas de 

informação desenvolvidas no País. (JARDIM; SILVA; NHARRELUGA, 2009; NEVES, 

2010).  



 

 

137 

De acordo com estes autores, uma política pública não é apenas um conjunto 

de decisões, pois é concebida, formulada e implementada a partir de atores sociais 

diversos que se relacionam e se influenciam mutuamente em um ambiente de 

conflitos e coalizões. Nesse contexto, mesmo considerando que a partir do 

Programa Sociedade da Informação no Brasil, a infraestrutura tenha, em parte, sido 

contornada pela informatização massiva, o lado integrativo dessa ação se encontra 

débil no que tange a participação de todas às esferas da sociedade. (NEVES, 2010).  

Este contexto “inclusivo” termina por promover o oposto da proposta de 

inclusão que vigora no discurso desses programas. Nesta perspectiva de inclusão 

dentro/fora, o que se verifica é um ciclo contínuo do capitalismo, como considera 

Cazeloto (2008), indicando que os programas “[...] formatam a mão-de-obra de 

acordo com os parâmetros necessários à sua exploração com baixos custos, 

possibilitando a expansão de mercados e os mecanismos de subordinação 

correntes”. 

Neste sentido, faz-se um paralelo do sujeito incluído com o célebre 

personagem do livro A Metamorfose. O caixeiro viajante, Sr. Gregor Sansa, 

personagem inventado por Kafka, que ao acordar em uma manhã para mais um dia 

de trabalho se percebe metamorfoseado em um inseto e, à porta de seu quarto os 

pais e seu chefe o fazem lembrar suas obrigações: 

– Senhor Sansa – chamava agora o gerente, erguendo a voz -, o que é que 
está acontecendo? O senhor se esconde na barricada de seu quarto, 
responde apenas com sins e nãos, acomete seus pais com preocupações 
desnecessárias e pesadas e deixa de lado – e menciono isso apenas de 
passagem – suas obrigações na firma de maneira que só posso creditar 
como inaudita. (KAFKA, 2009, p.27). 

Esta passagem do livro ilustra o quanto são impactantes as relações de 

trabalho, paralelamente, às relações sociais na vida do indivíduo. Na “metamorfose” 

de Kafka, possivelmente, a transformação pela qual foi submetido o senhor Sansa 

tem raízes mais profundas do que àquelas que estão presentes na sua imagem de 

inseto. (ADORNO apud SPINELLI, 2005). Adorno, segundo Spinelli, ao analisar a 

obra de Kafka, considerando as relações de trabalho, nos brinda com a possibilidade 

de comparar que o sujeito que deixa de ter vínculos laborais, consequentemente, se 

distancia dos vínculos sociais gradualmente.  

 “Preferia que estivesse morto”. Diz Grette ao irmão Gregor Sansa, quando 
esta percebe sua transformação. (KAFKA, 2009, grifo nosso). 
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Percebe-se que as relações afetivas estão mediadas pela necessidade da 
vida mercantil; talvez isso explique o desengano desesperado de Grette 
(irmã do metamorfoseado) quando vê o caráter inevitável da transformação. 
Num universo em que o outro somente tem valor quando assume como 
engrenagem da práxis mercantil, a paralisia de Gregor é intolerável e 
deve ser extinta. Enquanto Gregor Samsa sustenta a família e os sonhos 
desta, ele é essencial. A partir do momento em que sofre a metamorfose, 
não podendo mais suprir as necessidades materiais de sua família, torna-se 
um peso para todos. (ADORNO apud SPINELLI, 2005, grifo nosso).    

Neste caso as relações pessoais e a atividade do trabalho são vínculos que o 

sujeito depende para manter contato legítimo com a sociedade a qual pertence. A 

inclusão, nesta perspectiva, está muito enraizada na alienação, subordinação e ao 

mesmo tempo na posição social, se constituindo em relações, estritamente, de base 

mercantilista.   

A rapidez das reflexões prévias sobre o conceito de inclusão conduz os 

programas de inclusão digital que, embora bem intencionados, terminam por 

perpetuar as relações de poder na sociedade, potencializando a consolidação das 

classes sociais, equilibrando a relação mercadoria/consumo e sua estrutura de 

produção.    

Esta perspectiva de inclusão digital respaldada em característica dual 

(inclusão/exclusão social) se aproxima do modelo de inclusão universalista de base 

assistencialista. Neste caso, segundo Demo (2002, p.12), “[...] a assistência não é 

estratégia de combate à exclusão dentro do capitalismo, porque a inclusão exige 

muito mais que assistência, sobretudo, inserção laboral e supremacia da cidadania”.  

Corrobora Castel (1998) que os assistencialismos, somente, promovem uma 

discriminação positiva, estando longe do que este autor entende por integração. 

Nesse entendimento, parafraseando a consideração de Demo, também a exclusão 

digital tem o seu charme, tem o seu “quê” de sedução e corrobora com uma 

estrutura maior que preza por manter a normalização do que o “velho Marx” 

compreendeu como mais-valia relativa, dos excedentes das massas de 

trabalhadores pouco qualificados, para trabalhos com relações precárias, frente a 

um capitalismo avançado e bem desenhado, onde a inclusão faz parte de seu 

mecanismo.   

Entretanto, não é pretensão deste texto aprofundar este aspecto, portanto, 

cita-se a expressão ‘alienação’ para ressaltar a necessidade de um movimento 

oposto, que caminhe na contramão de seu entendimento semântico. Ou seja, 

acredita-se que deveria ser considerada pelos programas de inclusão digital a 
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necessidade da produção e apropriação de conteúdos culturais, políticos, sociais, 

científicos, etc., por parte dos envolvidos nos pontos de inclusão digital.  

De acordo com Duarte (1993) e Freitas (2002) o homem deve se apropriar 

daquilo que ele cria e, isso acontece quando desenvolve os meios de sua existência 

física e humana. Hoje, a tecnologia digital é algo que o homem utiliza em sua ação, 

mas também recria suas relações, passando a ter funções diversas de sua função 

natural. Uma função cuja significação é influenciada pela atividade social.  

O “[...] instrumento é, portanto, um objeto que é transformado para servir o 

homem em sua atividade humana [...]” (DUARTE, 1993, p.122), ou seja, em seu 

trabalho, em sua comunicação, sua busca por conhecimento, em sua relação, em 

sua cultura e na objetivação da produção de novos instrumentos como em um ciclo 

sem fim.                  

Outro conceito também entrelaçado à inclusão social é o de eliminação. 

Freitas (2002) chamou atenção para a estagnação dos sujeitos por meio da 

“eliminação adiada” no ambiente escolar. O autor chamou de eliminação adiada o 

estado de manutenção que visa manter o indivíduo das classes populares em 

profissões menos nobres. Os procedimentos desse tipo de inclusão respaldam a 

tese do autor de que “consoante a forma piramidal do acesso” tal inclusão legitima a 

exclusão, transformando-a de objetiva para subjetiva. Nessa perspectiva, o sistema 

capitalista cria bolsões, visando sanar as inflamações (revoltas ao modelo) na 

sociedade. Nesse sentido, a inclusão é o que Freitas (2002) sinalizou em seus 

estudos sobre a internalização da exclusão como tensões sociais que precisam ser 

monitoradas e amenizadas pelo sistema, visando evitar o colapso do modelo 

capitalista. Assim como a educação, analisada pela autora, a inclusão digital, aqui, 

também tem o papel de amenizar estas tensões. 

Concorda-se com Ribeiro (1999) que o estado de exclusão é tanto antigo 

quanto à humanidade que o sustenta, referindo-se a processos de segregação que 

se justificam segundo o crivo de diferentes tipos de motivação. Atualmente, uma das 

motivações mais comentadas é a digital. Desse modo, a exclusão digital pode ser 

entendida como ‘estado’ daqueles que não têm acesso às TIC, principalmente aos 

recursos tecnológicos, como computadores e internet; como também aqueles que 

têm acesso, mas utilizam com limitações, ou seja, pouca ou quase nada da 

potencialidade que às TIC podem proporcionar. Como é possível perceber, há níveis 
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de inclusão e mais uma vez faz-se referência a Demo (2002) para dizer que inclusão 

depende da perspectiva de quem fala, ou seja, da abordagem do discurso.   

O entendimento de inclusão digital pode apresentar resultados benéficos na 

sociedade, desde que tenha sido fruto de reflexão com relação à dinâmica 

capitalista, se posicione como eixo de uma política de inclusão social que apresente 

um contorno que respeite a heterogeneidade, acreditando no potencial de 

emancipação digital do sujeito.  

Com isso, há necessidade de se repensar a inclusão digital a partir de outra 

perspectiva, considerando seu movimento fluido. Entende-se relevante que as 

entidades, formuladoras de políticas públicas de informação e inclusão digital, se 

posicionem com relação à perspectiva teórica que fundamenta o conceito de 

inclusão digital. Ou seja, é preciso que os programas e projetos tenham 

conscientização sobre a perspectiva de inclusão social. Pois, há uma série de 

aspectos que sustentam tais conceitos e que, na maioria das vezes, proporciona 

direcionamento as suas estratégias e planos de ação.  

A seguir, é apresentada outra via de pensamento é o entendimento de 

‘integração’ e seu par dialético ‘desfiliação’ para explicar tal movimento social. 

 

 

5.2.2.3 Integração Social: história e origem do conceito 

 

 

O entendimento do termo integração no panorama da língua portuguesa se 

trata de uma ação ou política que visa integrar em um grupo as minorias, sejam 

estas de origem racial, religiosa, social, etc., constituindo um todo quando estas são 

afiliadas às partes que faltavam. A palavra que tem origem no latim integratĭo 

ganhou visibilidade nas ciências sociais no final da década de 1990, a partir da 

formulação do cientista social francês Robert Castel. Sua interpretação logo foi 

internalizada para compreender o fenômeno social.  

O maior sentido do conceito de integração social está na possibilidade de 

transitoriedade, se opondo e ao mesmo tempo se sobresaindo a perspectiva dual, 

discutida na seção anterior, por ser um estado em que todas as partes envolvidas 

estão, simultaneamente, incluídas e excluídas de algo.   
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Cunhado por Castel (1998) para argumentar as “zonas metaforicas” por onde 

transitam os sujeitos na sociedade, o conceito de integração é sustentado, também, 

por uma “[...] forte correlação entre o lugar ocupado na divisão social do trabalho e a 

participação nas redes de sociabilidade e nos sistemas de proteção que cobrem o 

indivíduo.” (CASTEL, 1998, p.24). Seu inverso é o que ele chamou de desfiliação, 

causada pela ausência das relações sociais provinientes dos elementos-chave que 

coincidem na integração. Entre integrado e desfiliado existe um meio termo 

denominado, pelo autor, de vulnerabilidade social, formado por “zonas”.  

Entre a integração e seu par desfiliação Castel indentificou zonas de 

vulnerbilidade. Percebemos que essas zonas são mostras de um fenômeno social 

em constante movimento, onde os indivíduos migram de uma zona para outra. Esse 

autor chama atenção que o importante é perceber o que os fazem transitar. Essa é 

uma problematização que parece crucial na reflexão da inclusão digital. O que 

determina um sujeito, cidade ou país ser mais incluído que outro? Neste contexto de 

integração, a inclusão digital ganha características advindas de aspectos da 

ontologia social, como a ideia de movimentação do fenômeno e situação histórica. 

Trata-se de uma metamorfose contínua.  

Reconhecendo a problemática da inclusão digital, nesta perspectiva de 

inclusão social, podemos observar que a utilização do conceito de inclusão/exclusão 

é estanque e hermético para elaboração, sobretudo, das políticas voltadas para 

estes fins. 

 

 

5.2.2.4 O termo Inclusão Digital sob o signo do conceito de integração 

 

 

Contudo, como percebeu Silveira (2008), por não se tratar de um processo 

natural, o dualismo exclusão e inclusão digital, infelizmente, ainda têm um enorme 

valor de uso, por um longo tempo. Desse modo, é perceptível aqui um fenômeno 

que envolve vários eixos da sociedade em sua origem, a exemplo do direito à 

comunicação, relações sociais, educacionais e de ordem política, cultural e 

econômica. No âmbito dos direitos fundamentais, o direito à comunicação e o direito 

à informação estão em evidência em uma lista de direitos básicos da cidadania, 

como destacou Garcez (2007).    



 

 

142 

Tratar de inclusão digital a partir dessa outra perspectiva, segundo Buzato 

(2007), compreende entender que  
inclusão e exclusão não são sinônimos de estar dentro e estar fora, partilhar 
do consenso ou alienar-se totalmente: são dois modos simultâneos de estar 
no mundo. Trata-se de uma perspectiva baseada na heterogeneidade (da 
linguagem, da cultura, do sujeito e da tecnologia) a partir da qual é possível 
perceber que todos já somos irremediavelmente incluídos e excluídos 
ao mesmo tempo: o termo inclusão, nesse caso, pretende aludir à 
possibilidade de subversão das relações de poder e das formas de 
opressão que se nutrem e se perpetuam por meio da homogeneização, da 
padronização, da imposição de nossas necessidades ao outro e do 
fechamento de significados. (BUZATO, 2007, p.34, grifo nosso).  
 

 Embasar a inclusão digital, na perspectiva de integração, é considerar que 

exclusão e inclusão se tratam de um par dialético. Mais uma vez, concorda-se com 

Buzato (2007), pois todos os sujeitos coexistem na sociedade de maneira 

heterogênea, diferindo uns dos outros graças aos aspectos comportamentais, 

econômicos, culturais, cognitivos e genéticos. Estes elementos dos indivíduos 

impactam nas relações e determinam os vínculos de pertencimento social. Ou seja, 

todos os seres humanos participam de maneira ativa na sociedade, independente da 

classe ou margem social que ocupam. A coexistência, nesse caso, é para ilustrar 

que os sujeitos têm acesso em graus diferentes e a bens distintos na sociedade a 

qual pertence.       

Outro ponto, também interessante de ser observado, nesta análise, é a forma 

de pertença dos indivíduos frente ao sistema dominante. Como destaca Demo 

(2002), que percebe nesta perspectiva de integração, os excluídos também 

participam ativamente do sistema, seja pela ameaça a ordem, ou pela necessidade 

de assistência. Nessa concepção, mesmo os marginalizados de toda ordem, a 

exemplo dos desempregados, moradores de rua, delinquentes e criminosos, estão 

incluídos no sistema.  

Lembrando do personagem de Kafka, Gregor Sansa, mesmo após ter sofrido 

a metamorfose e, por essa razão ter fragilizado seus vínculos relacionais com a 

sociedade, ele continuava presente e sua aparência causava repulsa e raiva, 

embora de maneira involuntária naqueles que o cercavam. Desse modo, é preciso 

atravessar a aparência para se chegar à essência do fenômeno, compreendendo 

detalhes do movimento da inclusão digital.     
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5.2.2.5 O termo Inclusão Digital a partir das Zonas de Vulnerabiblidade 
 

 

Outra situação também passível de reflexão sob o aspecto do conceito de 

integração para propor a inclusão sociodigital está no elemento intermediário entre a 

desfiliação e a integração, ou seja, as zonas da vulnerabilidade.  

Na compreensão dual (dentro ou fora) – discutida na seção anterior – fica 

mais fácil que, seja criada uma situação onde as políticas e programas de inclusão 

digital, enveredem na compreensão de que “para incluir” é suficiente disponibilizar e 

contabilizar o acesso. Essa perspectiva termina por fazer com que os projetos 

terminem esquecendo outros elementos de ordem mais subjetiva e que 

potencializam a emancipação do sujeito como a produção e apropriação de 

conteúdos informacionais, as relações (intermediações, mediações, comunidades de 

prática e interações por meio da rede) e a possibilidade de educação para a 

cidadania por meio das tecnologias.  

Tal preocupação se constituem uma demanda contemporânea frente às TIC e 

TAIC, sendo que cada indivíduo possui suas necessidades. O discurso pedagógico 

que trata de TIC e educação, na contemporaneidade, vislumbra o computador para 

além do didático, ou seja, computador e Internet com cunho político/pedagógico. De 

acordo com Martins (2004), isto significa que, no que se refere aos novos espaços 

de experimentação e relacionamento, potencializados pela introdução das TIC, há 

um tênue limiar entre a apropriação de caráter estruturante e relacional. As TIC 

reestruturam a sociedade.    

É preciso que todas as “zonas” em estado de vulnerabilidade ou de 

desfiliação estejam preparadas para transitar com a fluidez requerida nas infinitas 

redes. Este é outro ponto relevante que se acredita ser um interessante campo para 

reflexão diante do conceito de integração. Pois, se a inclusão digital for entendida 

como parte dinâmica da cibercultura para integração, foge-se ao fetiche do termo, 

visando se preocupar com questões mais qualitativas, a exemplo da possibilidade de 

associar a inclusão digital à formação.     

De acordo com Freire (2004) parece que no caso da inclusão digital não há 

um manual de procedimentos a ser consultado, nem tampouco um mapa do 

caminho a seguir. O que, certamente representa uma oportunidade histórica para 

cientistas e profissionais da informação e da educação trabalharem no sentido de 
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pensar e desenvolver modos e meios para inclusão digital de populações social e 

economicamente carentes, pari passu com ações pela cidadania e inclusão social. 

Nessa perspectiva, não existe de fato um “ser excluído”, mas sim indivíduos 

abandonados pelo sistema. Tal abandono é intensificado pela atual ordem mundial, 

como se estivessem “[...] encalhados na margem, depois que a corrente da troca 

produtiva se desviou deles [...]” (CASTEL, 1998), caracterizados como inúteis para o 

mundo, pois a economia exige cada vez mais competências atualizadas com a 

fluidez e efemeridade de acordo com as leis embutidas na dinâmica do próprio 

sistema.   

Pessoas denominadas como excluídas do digital ocupam o último lugar no 

entendimento de sociedade da informação, enquanto atuantes nas redes sociais, no 

movimento da cibercultura e, consequentemente, das novas maneiras de exercício 

de cibercidadania. É possível perceber, diante disso, uma necessidade de 

integração nessas camadas da sociedade. Porém, como na perspectiva dual 

(dentro/fora), também a inclusão digital baseada no conceito de integração depende 

dos sujeitos que estão incluídos. Pois, para se basear em uma perspectiva que visa 

considerar as demandas de todas as classes e grupos sociais é preciso levar em 

consideração, que, o processo de integração deve ser uma ação conjunta entre 

governo, Estado e sociedade, pretendendo potencializar a emancipação 

heterogênea das populações.   

As transformações acontecem a todo o momento e proporcionam cada vez 

mais sujeitos sociais metamorfoseados. Acredita-se relevante considerar que é 

preciso evitar que as desvinculações das relações do trabalho, da família e da 

cultura aconteçam. É preciso promover propostas de inclusão digital que tenham por 

trás o conceito de integração, respaldado em aspectos educacionais como a 

formação, a mediação e os conteúdos.   
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6 ARTICULAÇÄO PARADIGMÁTICA DAS PESQUISAS DE INCLUSAO DIGITAL 
NA EDUCACAO 
 

   

O estudo que ora se apresenta se trata da primeira experiência de análise 

epistemologia do tema da inclusão digital, com o rigor da aplicação de cruzamento 

de técnicas para observação que envolvem a infometria e a técnica de mineração de 

dados/texto. Visando uma compreensão do volume de dados coletados, utilizamos 

como instrumento organizador, para nossa análise, o esquema paradigmático.   

Desse modo, esta seção aborda os elementos metodológicos e teóricos que 

percebemos quando nos debruçamos nos trabalhos. Vale destacar que as análises 

dos trabalhos foram realizadas de maneira individual, ou seja, partimos da 

possibilidade de transitar do geral para o particular e, posteriormente, do particular 

para o geral.  

No momento atual da nossa reflexão, podemos perceber que esta tese 

culminou em uma dança entre observações amplas, que permitiram inferir sobre o 

movimento do tema na área da Educação, e outras mais centralizadas e 

introspectivas, na tentativa de interpretar e constatar os mais importantes 

pressupostos epistemológicos do método e das concepções teóricas-conceituais, 

implícitas nas pesquisas selecionadas. 

  

 

6.1 OPÇŌES METODOLÓGICAS DOS PESQUISADORES DE INCLUSĀO DIGITAL 
NA EDUCAÇĀO    
 

 

No livro “Pesquisa em educação: métodos e epistemologias”, Sánchez 

Gamboa aborda, logo em seu primeiro capítulo, os métodos na pesquisa em 

educação, fazendo uma análise epistemológica com a intenção de “[...] detectar se 

as investigações estão orientadas na direção da conservação do status quo ou em 

direção da mudança das atuais estruturas da sociedade.” (SÁNCHEZ GAMBOA, 

2008, p.23).  

O autor se propõe a analisar o movimento epistemológico da educação, 

começando sua observação a partir do método utilizado nas investigações. Nossa 

intenção foi seguir alguns dos seus ‘vestígios’ para desenvolver a nossa análise na 
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especialidade denominada inclusão digital, como um recorte no universo de 

discussões que envolve à educação.  

Gostaríamos de sinalizar que para desenvolvimento e aplicação do esquema 

paradigmático, Sánchez Gamboa (2008) classificou como abordagem: o empirismo, 

o positivismo, o funcionalista sistêmico, o estruturalista e o dialético. Tomamos a 

decisão de não estabelecer uma sistematização prévia. A dinâmica estabelecida 

para constatação e interpretação procurou deixar que as investigações, objeto da 

nossa análise, pudessem se expressar livremente.  

Nos embasamos em Boaventura (2004) e Demo (2013) por entender que sua 

designação de abordagem foi a que ficou mais próxima das identificadas nas teses e 

dissertações analisadas nesta amostra. A abordagem é a maneira pela qual o 

investigador interpreta uma situação. Dito isto, as abordagens identificadas nos 

textos foram as qualitativas, quantitativas e quali e quantitativas.  

Tomando como primeiro ponto de discussão desta análise, identificamos que 

73% dos trabalhos se denominam ou se encaixam, segundo as técnicas de 

observação e instrumentos, na abordagem qualitativa. Esse aspecto é explicável em 

razão da percentagem das mesmas utilizarem metodologias de observação e 

instrumentos que permitem abordar o objeto qualificando-o segundo, dentre outros 

aspectos, os elementos teóricos que sustentam sua percepção.  

Esse traço direcionado para a pesquisa qualitativa na educação também foi 

percebido por Barreto (2005), no estudo que desenvolveu sobre o tema tecnologia 

na educação, em periódicos científicos da área.  

Os instrumentos de pesquisa, no rol desses 73% com abordagem qualitativa, 

identificados foram: entrevistas, fichas de diagnósticos desenvolvidos a partir de 

projeto ação, fichas de observações de ações, diário de campo e ficha de avaliação 

documental. Tais instrumentos aparecem associados à técnicas de análise do 

discurso, observação participante, análise de conteúdo,  observação em situação 

problema, e observação sistemática. 

A abordagem quantitativa foi identificada em 13% da amostra investigada. O 

principal instrumento de pesquisa utilizado nesses casos, por unanimidade, foi o 

questionário. Em alguns casos o questionário aparece associado à observação. 

Entretanto, nesses trabalhos não fica claro o tipo de observação que foi 

desenvolvida. Nessas situações, foi preciso lançar mão de uma leitura mais 

minuciosa que nos permite inferir que se trata da técnica de observação direta 
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extensiva com o uso de formulários. Os autores dessas pesquisas utilizam o 

formulário de maneira categorizada para tratar os dados de forma quantitativa.  

A terceira opção de abordagem encontrada nos trabalhos que tratam da 

inclusão digital na educação é a ‘quali/quanti’ ou quali e quantitativa. Dos 14% dos 

trabalhos com esta abordagem, 2/3 apresentam cruzamentos de instrumentos e 

técnicas. A exemplo de instrumentos cruzados percebemos análise de conteúdo 

associado à entrevista e questionário. Ou seja, nessas situações, cruzam-se as 

técnicas de observação direta com a observação indireta. Nesse contexto, aparece 

uma tese com o instrumento construído com questionário mais sofisticado 

denominado Relationship Management Methodology (RMM) utilizando o cálculo do 

Coeficiente de Cronbach.  

Em sua pesquisa sobre as investigações que contemplam a tecnologia na 

educação, Barreto (2005) também identificou que a abordagem ‘quali e quanti’ é 

uma tendência. Com relação a isso, Gómez Galán (2012), em seu estudo sobre as 

correntes de investigação sobre as tecnologias na educação, acrescenta: 

En principio podemos estabelecer que los estudos educativos sobre 
las nuevas tecnologías pueden ser contemplados tanto desde una 
perspectiva cuantitativa como cualitativa [...] 1. Aproximación 
cualitativa: buscaria una comprension global de los fenómenos 
educativos estudiados a través  de un proceso inductivo. [...] 2. 
Aproximación cuantitativa: implicaría el desarrollo de datos 
numéricos para explicar los fenómenos estudiados, essencialmente 
desde un analisis estadístico, en un porceso metodológico deductivo. 
(GÓMEZ GALÁN, 2012, p.108-109, grifos do autor). 

 Com relação a estes aspectos de caráter mais técnicos observados na 

metodologia da nossa amostra, se destacam nos trabalhos de inclusão digital na 

educação a concepção da validade dos quesitos de prova que se reduz a validade 

dos instrumentos. Embora muitos dos trabalhos apresentem discussões a luz do 

referencial teórico escolhido, os investigadores deixam claro a soberania dos 

instrumentos utilizados, como elementos determinantes na abordagem e confiança 

no processo de raciocínio lógico de suas análises.   

 Segundo Sánchez Gamboa (2008), esse aspecto é um traço marcante dos 

pesquisadores da educação. Na sua análise exaustiva dos pressupostos 

epistemológicos dos métodos da pesquisa em Educação, o autor percebeu o mesmo 

fenômeno.  

 O segundo ponto da nossa observação procurou analisar o método de 

abordagem. Nesse contexto, constatamos que o método mais utilizados nas 
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investigações foi o fenomenológico com substanciais 52%, conforme demonstra a 

Gráfico 7.  

Uma das explicações para este resultado pode se encontrar no fato de muitos 

autores/pesquisadores que discutem inclusão digital se referirem ao objeto, ou seus 

elementos circundantes, como fenômeno. O debate da inclusão digital, neste sentido 

fica atrelado a entender as influências das inovações tecnológicas como impacto e 

seus aspectos inerentes, a exemplos de demandas e desigualdades, como 

‘fenômenos’ da e na sociedade. Essa concepção se distancia da perspectiva que 

vislumbra a inclusão digital como movimento.    

A maioria desses trabalhos apresentam como método de procedimento o 

estudo de caso, com cerca de 86%. Essa tendência também foi percebida por 

Barreto (2005), quando aponta que o estudo de caso associado à análise de 

conteúdo e estudos de pesquisa-ação são, de longe, os preferidos pelos 

pesquisadores que tratam de tecnologia na educação.     

 
Gráfico 7: Método de abordagem dos investigadores de inclusão digital na Educação 

 
  Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Também se mostrou proeminente o método de abordagem dialético, sendo 

constatado em 31% da amostra. Desse quantitativo, 29% são teses que utilizaram o 

método de procedimento histórico-crítico. Em comparação a isso, as dissertações 

utilizam o estudo de caso e etnográfico, com prevalência do primeiro. 

 Com o mesmo percentual (4%), os métodos de abordagem dedutivo e 

indutivo não têm sido prestigiados nas investigações de inclusão digital na 

educação. Vale destacar que os pesquisadores de ambos os métodos de 

abordagem utilizaram como método de procedimento o estudo de caso.  
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 O método de abordagem hipotético dedutivo aparece em 9% dos trabalhos 

que apresentaram formulação e teste de hipóteses. Os métodos de procedimento 

identificados nesse percentual de pesquisadores foram o estudo de caso e o 

levantamento.  

 Os resultado aqui encontrados divergem dos recuperados por Sánchez 

Gamboa (2008). Em sua pesquisa, ele identificou aproximadamente um terço de 

dissertações que se situavam como funcionalistas. O autor explica que na educação, 

uma porcentagem considerável dos trabalhos tratam de temas sobre a organização, 

funcionamento, administração, e avaliação de sistemas educativos. Acreditamos que 

a explicação para este fato nos temas de preocupação dos trabalhos de inclusão 

digital na educação, que, neste caso, convergem nas categorias de análise dos 

trabalhos conforme sinalizamos e abordamos na seção três deste trabalho. Desse 

modo, para relembrar, as categorias que formam a agenda atual dos temas de 

preocupação das pesquisas de inclusão digital na educação tratam da: 

• Formação docente como experiência de inclusão digital com ênfase na 

formação do professor; 

• Tecnologias de informação e comunicação (TIC) nos processos educacionais 

com ênfase no aluno; 

• Políticas públicas e educação com ênfase foco na inclusão digital; 

• Currículo e inclusão digital; 

• Inclusão digital e acessibilidade na educação; 

• Barreiras e avanços da inclusão digital na educação no campo. 

 

 Em entrevista realizada para este estudo, Pedro Demo21 acrescentou:  
[...] a pesquisa em educação é reconhecida como a razão fundante da vida 
acadêmica de seus pesquisadores. Ou seja, o investigador é por si curioso, 
enxergando a pesquisa como umas das principais fontes para formar seu 
conhecimento. Esse pesquisador deseja somar as informações adquiridas 
em situações anteriores com outras acessadas através dos dados 
fornecidos pela pesquisa. (DEMO, 2011, informação verbal). 
 

Existem informações prévias que no decorrer de uma pesquisa vai 

condizendo com as suspeitas do pesquisador, já outras mostram ao contrário do que 

se esperava do objeto através dos resultados obtidos. É certo que toda pesquisa 

                                                
21 Informaçäo verbal fornecida por Pedro Demo em entrevista realizada em 2011.   
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tem seu método, seus instrumentos e suas classificações para seguir um padrão e 

assim obter da melhor forma as informações necessárias para sua conclusão.  

Nesse contexto, o fundamento metodológico influencia e direciona as 

concepções dos pesquisadores, assim como também é verdadeiro o contrário. Do 

ponto de vista do esquema paradigmático que os investigadores adotam, as etapas 

de construção da resposta em nível técnico e metodológicos podem ser 

manipuladas pelos pesquisadores conforme as suas concepções paradigmáticas. 

Tais concepções  se encontram no nível teórico do esquema paradigmático.  

Essa afirmação não é nova, uma vez que Thomas Kuhn já havia percebido, 

quando anunciou que a observação do pesquisador é antecedida por teorias e, 

portanto, não é neutra. Esse aspecto superou a perspectiva positivista de ciência, 

indicando para a inseparabilidade entre observações e pressupostos teóricos.  

Em seu livro “A estrutura das revoluções cientificas”, com a primeira edição 

publicada em 1962, Kuhn (2007) aborda que o paradigma para a ciência assim 

como para qualquer área do conhecimento se define por ser uma visão do mundo do 

investigador. Sendo uma perspectiva na qual ocorre o processo científico sob o olhar 

de quem observa.  

      Nesse contexto, apresentamos a rede analítica do fundamento 

metodológico encontrado nos trabalhos que compuseram a amostra da nossa 

pesquisa sobre inclusão digital na educação. Como é possível perceber na figura a 

seguir, os autores mais citados pelos pesquisadores foram Lüdke e André  com a 

obra de metodologia “Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas”. Esse 

resultado sustenta a predileção dos investigadores voltada para estudos com 

abordagem qualitativa. Com um quantitativo de citações um pouco menor aparecem 

Pedro Demo e Bogdan e Biklen. Esse último grupo de autores citados, também 

aparecem nos trabalhos que tratam de abordagem qualitativa na educação.    

Dando seguimento, o segundo autor mais citado nas dissertações foi Yin, com 

a obra de metodologia “Estudo de caso: planejamento e métodos”. Esse fundamento 

está em consonância com o método de procedimento mais indicado pelos 

investigadores de inclusão digital na educação, que se constitui no estudo de caso.  

 As dissertações de inclusão digital que citaram Minayo apresentam uma 

discussão mais direcionada para sociologia da educação. Este aspecto também 

pode ser justificado pela formação do pesquisador nas áreas que compõem a 

grande área das Ciências Sociais. Esse aspecto pôde ser observado neste estudo, 
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com maior profundidade, no capítulo anterior, quando tratamos do diagrama da 

multidisciplinaridade da inclusão digital na Educação. Percebemos que a mesma 

circunstância converge nos estudos que citaram Triviños.  

  
Figura 16: 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados na pesquisa. 
 

 Como é possível perceber na figura, que apresenta a rede da matriz analítica 

do fundamento metodológico, esses autores apresentam a maior quantidade de 

relações na rede. Esse aspecto nos permite inferir que as teses e dissertações, que 

se encontram na periferia da rede, potencialmente, compõem, do ponto de vista do 

método, os trabalhos de fronteira da inclusão digital na educação. Apontando, novas 

tendências metodológicas para este tema nesta área do saber, a exemplo da ‘tese 3’ 

que se encontra no grupo fronteiriço.  
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6.2 ASPECTOS TEÓRICOS DA CONSTRUCAO DAS RESPOSTAS NAS 
INVESTIGACOES DE INCLUSĀO DIGITAL NA EDUCAÇĀO 
 

 

 Todo pesquisador no trabalho de reconstituir a lógica entre pergunta de 

pesquisa e a sua resposta utiliza, no contexto de sua elaboração, aspectos do nível 

técnico (fontes de informação, técnicas de coleta, organização, sistematização e 

tratamento de dados e informações); aspectos do nível metodológico (abordagens e 

processos de pesquisa, que se constituem na forma de aproximação do objeto); e o 

nível teórico (núcleo conceitual básico).  

 Neste trabalho, as seções anteriores procuraram remontar os aspectos 

principais dos níveis técnico e metodológico.  E nesse momento, cabe pontuar a 

articulação do nível teórico que os pesquisadores de inclusão digital na educação 

desenvolvem para a construção de suas respostas.   

 Vale salientar que alguns dos elementos que estabelecem o núcleo conceitual 

básico das pesquisas que formam a nossa amostra, puderam ser contempladas na 

seção cinco. Quando tratamos do conceito de inclusão social que sustenta o 

conceito de inclusão digital. O fato desse resultado, que compõe o nível teórico do 

esquema paradigmático, ser discutido na seção que abordamos os aspectos 

teóricos e conceituais da inclusão digital na educação faz parte da nossa dinâmica 

de construção entre pergunta e resposta. Desse modo, trata-se de um aspecto 

consciente na escrita dessa tese, sendo com propósito essencial para nosso 

movimento de discussão. 

 A principal intenção foi reservar essa seção para destacar os principais 

autores e clássicos cultivados pelos pesquisadores da inclusão digital, na educação, 

que compõem a nossa amostra formada por teses e dissertações.  A questão em 

destaque neste momento é: com base em que fundamento teórico de inclusão digital 

os pesquisadores elaboram a resposta ao problema colocado?         

 Desse modo, vamos começar um novo momento da análise, observando a 

idade média da literatura das pesquisas de inclusão digital na educação. Seus 

aspectos são apresentados na sequência.   
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6.2.1 Aspectos da idade média da literatura 

 

 

Com relação ao índice de citação, as citações do ano de 2001 foram 

identificadas em sete das pesquisas selecionadas na nossa amostra. Esses 

trabalhos foram desenvolvidos a partir de teorias construtivistas, estrutural, teoria 

dos sistemas, sócio crítica, sócio histórica  e do capital humano.  

As citações do ano de 2003 foram identificadas em oito das pesquisas 

selecionadas. A perspectiva teóricas desses trabalhos são das teorias do capital 

humano, sócio histórica, construtivista e sócio crítica.  

Desse modo, os picos, com relação ao ano de citação, se constituem nos 

anos de 2001 e 2003. Ou seja, a maioria do referencial teórico está  concentrado 

nestes anos. os anos que mais apresentam as citações dos anos de 2001. 

Destacamos a tendência que o Gráfico 8 aponta para o referencial teórico dos 

anos de 2005 e 2006, por serem mais recentes e demonstrarem um quantitativo de 

trabalhos citados maior que quatro. Ou seja, a metade do ‘pico’ mais um. As 

pesquisas que citaram os fundamentos de inclusão digital com o anos de 2005 

possuem perspectivas teóricas no  construtivismo, capital humano, teoria dos 

sistemas, sócio crítica e sócio histórica. Os trabalhos que citaram fundamentos de 

2006 possuem perspectiva em teorias explicativas, capital humano e teorias do 

sistema.   

 
Gráfico 8: Idade da literatura de inclusão digital 

 
  Fonte: Elaboração própria com os dados da pesquisa. 
  Nota: A linha indica a média de aproximadamente 4. 
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 De forma geral, nossa análise percebeu dois aspectos com relação à idade da 

literatura: Primeiro que os trabalhos mais citados são do ano de 2003 (8); Segundo 

que, a teoria de sistemas e o construtivismo são as teorias mais anunciadas nas 

pesquisas de inclusão digital na área de Educação que apresentaram um referencial 

mais recente (2007 e 2008).  

 De acordo com Silva e Bianchi (2001), a análise de dados a partir do uso das 

técnicas de métricas das ciências devem ser observadas com certa precaução no 

cálculo da idade média pois, é importante considerar, também outros indicadores 

bibliométricos como o índice de imediação e o de vida média. Indicamos que estes 

dois índices não foram considerados no cálculo dessa amostra.   

   

 

6.2.2 Aspectos do referencial teórico do tema Inclusão Digital na Educação   

 

 

 Seguimos a linha de raciocínio de Sánchez Gamboa (2008) para 

desenvolvermos a análise epistemológica do tema inclusão digital na educação e, 

desse modo, além das observações e interpretações anteriores, percebemos alguns 

aspectos paradoxais implícitos nas pesquisas da amostra selecionada.  

 Iniciamos nossa análise dos aspectos teóricos, apresentando o aporte teórico 

utilizado pelos pesquisadores como guia para sua investigação. Nesse contexto, a 

teoria mais indicada foi o construtivismo com 32%. O cruzamento de dados 

referentes aos anos das defesas com o ano das referências mostrou que essa teoria 

tem sido apontada, pelos pesquisadores em seus trabalhos, de maneira gradual. Ou 

seja, percebemos um crescimento dos trabalhos de inclusão digital na educação que 

se dizem abordar o método e o objeto a partir dessa perspectiva.   

 Contudo, percebemos que muitos dos trabalhos, que indicam pertencer a esta 

abordagem teórica, utilizam referências consideradas na perspectiva dialética, a 

exemplo do Vigostki. Esse aspecto também foi apontado  por Duarte (2007) quando 

aborda as hipóteses para uma leitura pedagógica com base na escola de Vigotski.  

O autor considera que, atualmente, se configura uma situação problemática a 

recepção que o pensamento de Vigotski tem recebido dentre os educadores 

brasileiros, sobretudo pesquisadores.  
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Duarte (2007, p.82) destaca em uma de suas hipóteses que “[...] a escola de 

Vigotski não é interacionista nem construtivista”. Sabemos que esta hipótese se 

esbarra em muitos trabalhos científicos, técnicos e práticos que vislumbram o 

interacionismo como modelo epistemológico. Essa hipótese também entra em 

conflito em alguns trabalhos da nossa amostra. Em algumas das pesquisas que 

analisamos foi possível identificar que trabalhos denominados construtivistas 

utilizam o Vigotski, ou ainda associa o referencial da Escola de Vigotski com o de 

Piaget. De acordo com o especialista na abordagem vigotskiana, Duarte (2008), a 

Escola de Vigotski é histórico cultural, podendo também algumas aproximações  

com a teoria sócio histórica. Se verificar o Gráfico 9 será possível perceber que a 

nossa pesquisa encontrou poucas teses e dissertações que se denominavam nesta 

perspectiva histórico cultural (5%) e sócio histórica (11%). Entretanto, e destaque o 

quantitativo de pesquisas construtivistas baseadas em Vigotski.   

Desde a segunda metade da década de 1990, os autores Vigotski e Piaget 

têm sido utilizados de forma significativa para fundamentar as pesquisas que tratam 

de tecnologia na educação. Assim como Vigotski e Piaget, também são, 

constantemente, referenciados Levy, Castells, Morin, Papert e Freire. (BARRETO, 

2005). Diante disso, nossa análise confirma também ter encontrado esses 

referenciais, muitas vezes associados para discutir a questão da inclusão digital na 

educação.  

  
Gráfico 9: Abordagem teórica da inclusão digital na educação 

 
  Fonte: Elaboração própria com os dados da pesquisa. 
   
  

 Outra teoria destaque encontrada na nossa amostra foi a do capital humano 

(21%). Na perspectiva da inclusão digital, as pesquisa do corpo da amostra abordam 



 156 

questões como: aspectos de capacitação e treinamento dos sujeitos; terceira via; 

inclusão digital efetiva; inclusão digital do educador e do educando, dentre outras. 

No caso das teses sob esta teoria é possível também perceber uma crítica à 

perspectiva dual de inclusão digital.    

 A teoria dos sistemas, também conhecida como teoria geral dos sistemas ou 

sistêmica, foi encontrada em 10% dos trabalhos científicos analisados. As questões 

problematizadas pelos pesquisadores dizem respeito a: 

•  ações dos projetos de inclusão digital; 

• articulação das ações de cunho politico, comunitário, educacional, dentre 

outras, visando viabilizar a inclusão sociodigital; 

• emancipação sociodigital; 

• o desempenho dos envolvidos em projetos de inclusão digital; 

• qualidade de vida possível para os sujeitos envolvidos com projetos de 

inclusão digital; 

• potencial de inovação dos projetos; 

• inclusão digital como instrumento de cidadania.  

  

A análise da amostra nos permite inferir que nesta perspectiva, os autores 

vislumbram a inclusão digital é essencial para ‘empoderar’ os sujeitos na sociedade 

da informação.  

Em seu estudo da pesquisa em educação, Sánchez Gamboa (2008) também 

identificou a teoria do capital humano e a teoria dos sistemas como umas das mais 

utilizadas na educação.   

A teoria sócio crítica foi identificadas em 11% da amostra. Nesta perspectiva é 

comum os pesquisadores tratarem de aspectos ligados a formação para o uso do 

computador. A inclusão digital é entendida como movimento e potencializadora para 

o ensino aprendizagem. Entretanto, vale salientar que sob o clivo desta teoria é 

esperado um olhar crítico sobre os projetos e os sujeitos envolvidos no processo 

deste tipo de inclusão. A discussão sobre o tema carece superar o status quo, 

visando à emancipação sociodigital dos sujeitos. Geralmente os trabalhos nesta 

perspectiva precisam romper com os modelos inclusão digital impostos.   

As pesquisas que utilizam como base a teoria crítica têm como questões 

problematizadoras o entendimento que os sujeitos envolvidos – aluno e professor – 
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possuem da inclusão digital. Outros pontos marcantes, dessas pesquisas, se 

encontram na pretensão científica de visualizar a relação da inclusão digital com a 

consciência coletiva de uma determinada comunidade, nesse caso, a escola. Desse 

modo, se fazem presentes e pertinentes as seguintes problematizações: 

• elementos capazes de desencadear a inclusão digital; 

• limites e contribuições da inclusão digital para os envolvidos em 

processos educacionais; 

• facetas relativas à experiência da inclusão digital de todos os 

potenciais envolvidos no projeto. Dentre outras.   

 

As teorias explicativas e estrutural apareceram timidamente na amostra com 

5% cada uma delas. De um lado, nos trabalhos de inclusão digital, a teoria 

explicativa procura levantar pontos que visam compreender, do ponto de vista 

desses trabalhos selecionados, os mecanismos essenciais para capacitação no uso 

das TIC. Do outro lado, as pesquisas mapeadas sob a luz de teorias estruturalistas 

desenvolvem questionamentos que visam solidificar um modelo de inclusão digital 

efetiva, considerando como ponto central, o acesso.  

Entendemos, com base em autores como Warschauer (2006) e Jan van Dijk 

(2008) que sustentar a inclusão digital – tanto no âmbito de suas demandas de 

ordem prática, quanto de problematizações científicas – nos primeiros níveis dos 

modelos de acesso (equipamentos e conectividade) não corrobora com a 

emancipação digital dos envolvidos.  

Entender que a inclusão digital compreende somente a esfera técnica 

(demandas motivacionais, consumo, capacitação e uso das TIC) indica abandonar 

outras questões mais urgentes na sociedade contemporânea. Identificar 

problemáticas em níveis de discussões mais avançados, a exemplo da habilidade 

digital e usabilidade, podem proporcionar uma apropriação do conceito de inclusão 

digital de maneira mais stricto sensu.  

Com base em Dijk (2006, 2008) desenvolvemos a Figura 17 para ilustra o 

salto qualitativo que é necessário para tratar, de maneira mais aprofundada, as 

questões de capacitação e usabilidade no âmbito da inclusão digital.     
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Figura 17: Esquema de problematização da usabilidade 

  
 Fonte: Baseado em Jan van Dijk (2006, 2008). 

 

A figura acima mostra que os pontos de questionamentos (balões em azul) 

mostram o caminho que geralmente é percorrido pelas discussões sobre inclusão 

digital que visam contemplar o uso das TIC. O quadrado em rosa visa demonstrar 

pontos de problematização que acreditamos ser imprescindíveis em uma debate 

mais profundo sobre usabilidade no contexto contemporâneo.  

Um ponto positivo que percebemos no âmbito da averiguação da perspectiva 

teórica desses trabalhos, diz respeito á vinculação da teoria com o método utilizado. 

Nesse contexto, cerca de 75% da amostra selecionada apresentou esta relação.  

 De modo geral, frente a este contexto complexo apresentado pelo leque das 

teorias que fundamentam as pesquisas de inclusão digital na educação, nossa 

análise, com base em (DIJK, 2008; WARSCHAUER, 2006; DJIK, 2006, GOMEZ 

GALÁN, SANTOS, 2012; SANTOS, BRAGA, 2012), em tese, acredita que os futuros 

estudos de inclusão digital precisam considerar os seguintes problemas:   

• 1º PROBLEMA -  Necessidade de teorias explícitas que analisem o modelo 

causal; 

• 2º PROBLEMA – Ausência de pesquisas interdisciplinares. Os estudos 

focalizam o acesso físico e o uso demográfico. O momento atual pede novos 
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estudos da relaçāo do sujeito coma TIC no ámbito educacional, considerando 

aspectos psicológicos, de consuno, políticos e infocomunicacionais. 

• 3º PROBLEMA – Ampliação da critica, considerando que a exclusão digital 

aprofunda nos locais onde ela parou de crescer. 

• 4º PROBLEMA –  Omissão de definições e elaboração conceitual explicita.    

• 5º PROBLEMA – As pesquisas são, geralmente, estáticas na produção de 

argumentos e  no uso dos dados empíricos.   

 

Com relação ao leque de citações, procuramos fazer a identificação 

diretamente e internamente nas teses e dissertações que compuseram esta amostra 

da inclusão digital na educação. Como resultado foi possível descrever o quadro 

analítico com o referencial de inclusão digital na educação. A figura a seguir 

demonstra a rede da matriz formada pela relação de nós e vinculações entre as 

pesquisa da nossa amostra e seu quadro referencial. 

Vale salientar que o mapeamento foi desse referencial e considerou somente 

os autores que foram citados nos textos da amostra selecionada, para definir e 

conceituar o tema inclusão digital. É muito importante que a leitura da representação 

desse quadro teórico, seja realizada, considerando esta nossa intenção. Pois as 

pesquisas que nos debruçamos apresentam um conjunto muito maior de citações, 

mas que não, necessariamente, foram distribuídas para apontar questionamentos e 

apoiar na construção das respostas sobre inclusão digital nestes trabalhos.        

Desse modo, os trabalhos mais citados são os de Silveira, dos anos de 2001 

e 2003. O segundo autor mais citado é Warschauer. Seu trabalho emblemático 

sobre tecnologia e inclusão social, publicado no Brasil em 2006, tem sido uma 

referência, imprescindível, nas pesquisas de inclusão digital. Nos últimos anos tem 

crescido o numero de citações desse autor no Brasil e em estudos de países da 

Europa. 

Um ponto interessante diz respeito ao crescimento da fundamentação teórica 

de inclusão digital formada pelo referencial da própria área. É o caso de Kenski e 

Pretto que aparecem três trabalhos cada um, considerando a amostra selecionada. 

Ambos foram citados em pesquisas que se fundamentam em teorias do capital 

humano, de sistemas e construtivistas.   

Arruda, Bonilla, Rondelli e Santos aparecem citados nos fundamentos de 

inclusão digital em 2 trabalhos cada, conforme pode ser observado na figura a 
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seguir. Um dos trabalhos que citaram Arruda foi desenvolvido a luz da teoria 

histórico cultural e o outro na teoria do capital humano. Bonilla foi citada em um 

trabalho na linha de pensamento construtivista e o outro do capital humano. Rondelli 

foi citada em dois trabalhos que discute inclusão digital a luz da teoria sócio histórica 

e em uma pesquisa construtivista. O referencial de Santos endossa um trabalho com 

abordagem teórica do capital humano e da teoria geral de sistemas; fechando o 

leque dos trabalhos mais citados em pesquisas de inclusão digital na educação.    

 
Figura 18: Rede da matriz da fundamentação teórica do tema inclusão digital na educação 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da análise dos dados.  

 

 Desse modo, diante dos cálculos realizados com essa amostra, o grupo de 

elite da fundamentação teórica de inclusão digital na educação é formado por 

Silveira, Warschauer, Kenski e Pretto. Interessante, observar que, embora os 

aspectos de inclusão digital estejam ligados a fundamentos da tecnologia, a nossa 

análise identificou apenas um autor internacional no núcleo conceitual básico que 

explora esse tema na educação. Esse aspecto nos permite inferir que os 
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pesquisadores da inclusão digital, nesta área, procuram fundamentos para suas 

pretensões criticas sobre tecnologia, explorando e cultivando autores e clássicos das 

ciências sociais aplicadas.   

  

 

6.2.3 O Desafio do Enfoque Multidisciplinar  

 

  

Existe um novo cenário multidisciplinar que envolve as áreas do 

conhecimento. Parte desse contexto pode ser explicado pela dinâmica veloz e fugaz 

que a informação circula na sociedade. Há 20 anos um profissional que almejasse 

um currículo magnífico faria sua graduação em uma determinada área e todas as 

demais especializações também (STRUTZEL, 2015). Na atualidade este perfil tem 

sofrido mudanças, sendo cada vez mais comum os profissionais possuírem 

formações interdisciplinares ou multidisciplinares.  

A pesquisa científica tem acompanhado este movimento, sendo que não é 

mais possível perguntar e responder as demandas mais urgentes da sociedade sem 

observá-las por meio de uma perspectiva multidisciplinar. De acordo com Sanchez 

Galán (2012), a investigação sobre TIC na educação, como foi possível observar 

também neste estudo, segue ocupando os pesquisadores na intenção de adaptar os 

modelos metodológicos e teóricos clássicos às demandas dos processos educativos 

e dos recursos didáticos.  

De acordo com Morin (2009) não é mais concebível analisar os objetos a 

partir de saberes separados, fragmentados, em disciplinas divididas em 

compartilhamentos, pois os problemas reais estão cada vez mais transversais, 

multidimensionais, transnacionais, globais e planetários. Principalmente quando este 

objeto, de preocupação, se trata de algo como a inclusão digital que, além de 

possuir todas estas características apontadas por Morin (2007, 2009), possui como 

núcleo epistemológico florescentes questões conceituais de ordem tecnológica, 

psicológicas, filosóficas, políticas e sociais.       

 Em parte, a inclusão digital define a inclusão social, porque já não é viável 

incluir-se nesta sociedade sem devida inclusão digital. O social não se reduz ao 

digital, por certo, mas ambos caminham juntos, comprometendo-se mutuamente. 

Noutra parte, inclusão digital reencontra velhos problemas no caminho da 
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equalização de oportunidades, mesmo em países mais avançados, a ponto de 

ocorrer atualmente uma desconstrução da noção vulgarizada dos “nativos digitais”. 

(THOMAS, 2011).  

Embora permaneça a percepção de que a nova geração se integre mais 

facilmente e rápido no mundo digital em comparação com os adultos da atualidade, 

não quer dizer, simplesmente, que ela detém por circunstância do seu nascimento 

no contexto atual – tamanhas habilidades, quase mágicas. Concepções assim 

parecem fantasiosas e demonstram uma visão instrumentalista da inclusão digital.  

De acordo, com os dados analisados no nosso estudo foi possível perceber 

que nessa primeira década do século XXI, os pesquisadores da educação têm 

procurado desenvolver articulações com as áreas da Administração, Comunicação, 

Ciências Sociais, Matemática, Informática, Letras e Biologia para elaborar seus 

questionamentos com relação ao objeto da inclusão digital. Por outro lado, 

percebemos a carência de ampliação dos fundamentos teórico, com maior enfoque 

em definições e conceitos de inclusão digital, para construção da resposta. Nesse 

sentido, as áreas que vêm historicamente pesquisando sobre tecnologia e inclusão 

social podem corroborar. São exemplos para futuras articulações às áreas 

tecnológicas e de sistemas, além das ciências sociais, filosóficas, da comunicação e 

da informação.  

A partir de nossa análise sobre as investigações de inclusão digital na 

educação, os dados sugerem que, os pesquisadores constroem seus 

questionamentos frente as demandas que a educação enfrenta na atualidade. Nesse 

contexto, é essencial considerar que embora exista a adesão dos ambientes 

educacionais por engenhocas eletrônicas, também por parte da população mais 

pobre (pesquisas governamentais mostram que temos em média mais de um 

aparelho de celular por habitante), isto não pode nos iludir, como pesquisadores, em 

termos da inclusão digital como tal. 

A inclusão digital, na nossa perspectiva, se desenrola, principalmente, no 

contexto da aprendizagem, formal e não formal, o que também demanda mudança 

docente. Na atualidade é possível constatar que os docentes estão menos 

resistentes, também porque as TIC se sobrepõem e, inevitavelmente, elas avançam 

com ou sem adesão da escola. Como sinalizado por Sibilia (2012), as paredes da 

escola não conseguem inibir as redes, queira ou não o professorado.  
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Embora esta constatação favoreça uma visão determinista apressada (DIJK, 

2006; DIJK, 2008), o que estamos propondo é apenas verificar que a inclusão digital 

se trata de um movimento comum por estar associada às demandas frente as  

tecnologias emergentes. Ou seja, a inclusão digital sempre estará dependendo do 

contexto social, cultural e histórico, adquirindo ao sabor das inovações tecnológicas, 

facilmente, ímpeto próprio. 

De acordo com Suaiden (2012)22, em entrevista realizada para esta pesquisa, 

comenta: 

Parte dessa adesão docente advém igualmente da constatação fácil 
de que os estudantes precisam das novas literacias 
imprescindivelmente para lidar com a tecnologia. Todos terão de 
saber usar novas tecnologias em suas vidas – sem falar no mercado 
– o que já basta para marcar a escola sem novas tecnologias como 
ultrapassada. (SUAIDEN, 2012, informação verbal).   

Independente da realidade dos resultados alcançados no desenvolvimento 

dos indivíduos e de seu ambiente social, a inclusão digital visa à transformação do 

sujeito frente a um modelo de sociedade contemporâneo, onde as tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) são consideradas elementos centrais. (NEVES, 

2013).  

De acordo com Leite (2012), e entrevista realizada para esta pesquisa, a 

inclusão digital precisa ser observada a partir de vários prismas. Dentre as variadas 

lentes fornecidas pelas as abordagens metodológicas e teóricas, a dialética se 

destaca devido ao contexto contraditório e dinâmico que é próprio das demandas 

reais em torno da inclusão digital.  

A atual diretora23, período 2013 a 2017, do Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia (IBICT), anteriormente foi a responsável pelo Observatório 

Nacional de Inclusão Digital (ONID) no Brasil e, comenta, ao ser questionada, sobre 

se existe uma agenda da inclusão digital: 

 

 

 

 

 

                                                
22 Emir Suaiden foi entrevistado em 2012, em Brasilia-DF, para esta pesquisa. 
23 Cecilia Leite foi entrevistada em 2012, em Brasilia-DF, para esta pesquisa.  
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Num país como o nosso – onde temos grande parte da população 
que não chegou na revolução de Guttemberg, pois se encontra na 
situação de analfabetas ou de iletradas, mas que ao mesmo tempo 
temos um grupo que está absolutamente na ponta dessa sociedade 
da informação – existe um gap muito grande que precisa ser 
resolvido. É exatamente a inclusão digital, mas não somente no nível 
do acesso – pois eu acho que houve um equivoco com o programa 
Socinfo que privilegiou somente distribuição de equipamentos – que 
possibilita a participação dos sujeitos no paradigma vigente. Desse 
modo, é necessário desenvolver conteúdos, capacitar as pessoas e 
acima de tudo potencializar os cidadãos para a autonomia intelectual 
no ambiente digital. Os pesquisadores devem estar atentos aos 
desafios atuais que, faz algum tempo, superam as questões 
relacionadas ao acesso. (LEITE, 2012, informação verbal).  

Desse modo, o que demanda ser considerado mais relevante é o que se 

esconde por trás do discurso da inclusão digital; e no sentido educacional, é preciso 

vislumbrar um professorado que não apenas repita as suas aulas, mas que seja 

criativo e, acima de tudo, tenha capacidade de autoria em meio as TIC.  

Ainda no âmbito da análise das demandas que impulsionam a agenda de 

inclusão digital na educação, questionamos a Pedro Demo24, em 2012, em 

entrevista para esta pesquisa, sobre sua percepção da agenda de inclusão digital na 

educação, o qual se manifesta que, 

A inclusão digital está se aproximando, cada vez mais, da “inclusão 
social”, tamanha é a importância das “habilidades do século XXI” 
para construir e desfrutar de oportunidades de vida e mercado, hoje. 
Sem cair no “determinismo tecnológico”, novas tecnologias não são 
apenas “meio”, são também alfabetização. Questiono, porém, as 
propostas dominantes de inclusão digital (tipo laboratório de 
informática, distribuição de computadores, cursinhos de digitalização, 
etc.), porque não garantem nenhuma “inclusão” substancial; no 
fundo, é inclusão marginal, coisa pobre para o pobre. A inclusão 
digital implica novas alfabetizações, desempenho em ambientes 
virtuais de aprendizagem, novas epistemologias da produção de 
conhecimento (tipo Wikipedia), ou seja, a inclusão mais promissora é 
aquela feita pela via da aprendizagem não formal e escolar: fica para 
a vida. (DEMO, 2012, informação verbal). 

Desse modo, persiste desafio da agenda de inclusão digital retumbante de 

impregnar a aprendizagem com novas tecnologias (DEMO, 2009), já que este 

resultado não é automático. Infelizmente, a concepção de causalidade apontada por 

alguns dos pesquisadores que compuseram a nossa amostra descreve que ainda  

usam as TIC para procedimentos arcaicos. Em especial, as tecnologias são 

utilizadas para enfeitar a “aula instrucionista”, agarrada tradicionalmente ao mero 

                                                
24 Pedro Demo Emir foi entrevistado em 2012, em Brasilia-DF, para esta pesquisa 
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repasse de tópicos curriculares disciplinares, bem como para “facilitar” a vida 

estudantil, quando se restringe a pesquisa apenas a ambientes virtuais. Como bem 

lembra Morozov (2011) em sua crítica severa às promessas libertárias da internet, 

novas tecnologias são gritantemente ambíguas (sempre foram): mesmo em 

ambientes da assim dita Web 2.0, é comum usá-la para tarefas superficiais, 

amadoras e truncadas, quando não se plagia pura e simplesmente. 

Ainda na perspectiva da agenda de inclusão digital na educação, sinalizando 

em outro momento, no Observatório da Imprensa (NEVES, 2012), os pontos de 

discussão destacados pela Comissão Brasil Melhor do Ministério da Ciência e 

Tecnologia. Foram apresentados pontos que indicam a atual agenda de inclusão 

digital para educação, a exemplo das linhas de financiamento para inovações de 

tecnologia assistiva, investimentos tecnológicos na escola, infraestrutura para 

operacionalizar a banda larga no país e tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) na educação. Gostaríamos de destacar as discussões acerca da banda larga e 

aquelas que envolveram o tema educação. 

No lançamento do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) foi muito discutido 

sobre a possibilidade de se utilizarem as fibras ópticas já instaladas das grandes 

empresas como Petrobrás, Vale do Rio Doce, dentre outras. Muitas dessas 

empresas, inclusive, têm algumas dessas fibras apagadas que poderiam ser 

reutilizadas para esses fins. Nesse âmbito, as discussões levantadas pelo senador 

do Partido dos Trabalhadores da Bahia, Walter Pinheiro, chamaram a atenção para 

o custo para novas instalações de fibras ópticas e a importância de obtenção de 

investimentos nessa direção. Foi positivo o apontamento da necessidade de se 

analisar as viabilidades de instalação e distribuição dessas fibras.  

Esse senador ainda criticou a distribuição de tablets nas escolas como uma 

ação pouco concreta. Nesse quesito, o ministro defendeu que se trata de um projeto 

que tem sido um sucesso no Uruguai, onde todas as crianças de escolas públicas 

utilizam netbooks nas aulas. Porém, se trata de um assunto polêmico, pois o Brasil 

tem no momento problemas com a experiência com o UCA (um computador por 

aluno). (NEVES, 2012). 

 Diante desse contexto é, portanto, fato indiscutível que a inclusão digital tem 

seu lugar de destaque na educação. As demandas que envolvem às TIC são 

reflexos destas últimas nos diferentes contextos sociais.  Desse modo, aqui está a 

importância de se considerar os pontos que compõem a agenda da inclusão digital 
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na educação, considerando sua agenda de pesquisa. Observar tais demandas a 

partir das investigações acadêmicas faz com que olhemos para o futuro de forma 

mais atenta às armadilhas de uma metáfora: que é a da estabilidade da inclusão.    
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7  CONCLUSĀO: APONTAMENTOS PARA UMA AGENDA DE INCLUSÃO DIGITAL 
 

 
Esta seção final busca recuperar o teor das discussões centrais desenhadas 

nas seis seções que compõem este trabalho de tese. Começaremos apresentando 

uma síntese dos principais questionamentos que nortearam a pesquisa. Conferindo 

seguimento, abordaremos os principais ‘achados’ que encontramos com a 

elaboração do estudo e pontuaremos os elementos que merecem destaque nas 

nossas considerações.  

Entendemos que, este como em qualquer outro trabalho de investigação, 

precisam que sejam desvelados os seus agentes limitadores. Isso porque 

acreditamos que a ‘pesquisa é viva’ e, sendo assim, interage diretamente tanto com 

o seu pesquisador, quanto com o seu contexto investigado.      

 

 

7.1 SÍNTESE 

 

 

Com o objetivo de analisarmos como a inclusão digital vem sendo estudada e 

fundamentada, ao longo dos anos 2000, empreendemos um mapeamento temático 

no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, e também com a observação dos 

aspectos relacionados às tendências metodológicas, teóricas e conceituais, 

analisando os níveis de articulação paradigmática dos resultados no que concerne a 

agenda de pesquisa sobre o tema na educação brasileira.  

 Partimos do pressuposto que o senso coletivo entende a inclusão digital como 

um discurso político. Sendo cristalizada na sociedade a ideia de que se trata de uma 

situação resolvida por estar sustentada na perspectiva exclusiva do acesso aos 

diferentes aparatos tecnológicos.  

Tal pressuposto nos levou a premissa que nos permite considerar que não 

existe um conceito, mas sim uma série de elementos que apontam perspectivas que 

se baseiam em propostas voltadas para o acesso, treinamento ou formação ‘com e 

para’ as tecnologias de informação e comunicação (TIC). Desse modo, é possível 

perceber a relevância de se analisar os principais aspectos na construção da 
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pergunta e formulação da resposta dos pesquisadores sobre o tema na educação. 

Dentre outros elementos que fizeram parte da composição dessa pesquisa, partimos 

para o questionamento de como a inclusão digital vem sendo pesquisada.  

Cumpre-se em nossa tese que, em função de entendermos que a inclusão 

digital é um movimento social, e, desse modo, necessária a nova compreensão de 

sociedade, ela está longe de ser uma situação de natureza efetiva ou superada. 

Nessa perspectiva o cenário aponta para a inclusão digital como condição 

inacabada dos sujeitos (educandos e educadores).    

A hipótese anteriormente construída nos guiou pelo campo da 

experimentação, na expectativa de que, embora possamos observar um volume 

significativo de trabalhos que abordam o tema inclusão digital na área da Educação, 

ainda há algumas indefinições na fundamentação do discurso pedagógico 

contemporâneo sobre tecnologias e inclusão social que norteia o tema nos estudos, 

desenvolvidos nos programas da pós-graduação no Brasil. Com relação a isso, 

percebemos que tais indefinições são fruto da própria essência do objeto (inclusão 

digital). Explicamos isso em três pontos perceptíveis:  

a) Como os pesquisadores ficam presos na perspectiva da inclusão digital 

enquanto discurso político, alguns dos trabalhos ficam vinculados a 

lógica do treinamento e da disponibilização de acesso a equipamentos 

e conectividade;  

b) Outro ponto é a não focalização na formação de um núcleo básico 

teórico de inclusão digital, que discuta o tópico ‘na’ educação com o 

olhar ‘da’ educação. Ou seja, o foco teórico principal dos 

pesquisadores continua, exclusivamente, sustentado pelas referências 

de origem sociológica com tímidos apontamentos de autores da área. 

Em alguns dos trabalhos que analisamos, não identificamos 

referências que apoiassem a definição e o conceito de inclusão digital 

no texto. Nesses casos, o objeto (inclusão digital) era explorado a partir 

de autores da sociologia e ou de outros, a exemplo dos autores dos 

eixos psicológicos (Piaget, Vigotski, dentre outros);  

c) Alguns trabalhos não deixam claro o conceito de inclusão social que 

sustenta a perspectiva do pesquisador sobre inclusão digital. O mesmo 

foi observado, em alguns casos, para o conceito de tecnologia.   
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Vale salientar que estes pontos não se configuram nem como negativos nem 

como positivos na nossa interpretação. Eles simplesmente são. Entretanto cabe 

sinalizar que tal aspecto parece se configurar devido à dinâmica do objeto ‘inclusão 

digital’, que perpassa por uma infinidade de discussões no âmbito da educação. 

Ocorre que, na nossa perspectiva de estudos, parece que a dinâmica ampla de 

temáticas relacionadas a inclusão digital nessa área é altamente frutífera para o 

tema e para o campo, e, desse modo, esperamos que as indefinições possam ser 

superadas conforme as discussões são aprofundadas.  

 

  

7.2 PRINCIPAIS ACHADOS E DESTAQUES 

  

 

Depois da análise da inclusão digital que realizamos nas teses e dissertações 

selecionadas em nossa amostra, no momento atual desejamos fazer uma 

recapitulação do que vem sendo desenvolvido nas pesquisas que tratam do tema na 

educação.  

 A seção metodológica desse nosso trabalho apresentou o método infométrico 

que, na nossa avaliação, respondeu bem no levantamento dos dados. Vale salientar 

que – para que nos sentíssemos a vontade com a utilização do método, da técnica 

de mineração de dados e dos softwares que foram necessários para coleta e análise 

dos dados – realizamos em 2014 um curso com dois dos principais cientistas sobre 

o tema na atualidade: Os chefes de laboratórios infométrico na Espanha, Prof. Elias 

Sanchéz-Casado e Prof. Fernando Palop. O curso nos ajudou a navegar pelas 

águas de um método complexo e de pouca utilização na área de educação, mas que 

julgamos ser o mais adequado para manipulação de grandes volumes de dados e 

informações. Os indicadores infométricos serviram para calcular o número de 

citações e as redes de coautoria utilizando critérios universais. A relevância desses 

tipos de análises é indiscutível por residir na possibilidade de, através desses 

indicadores e cálculos de clusters, avaliar a ciência no país.    

Feito este parêntese sobre o método utilizado, a apresentação dos dados foi 

intercalada pela discussão contínua. Sendo que esta ficou disposta em três seções. 

Na primeira delas, intitulada “O estudo da inclusão digital na educação”, destacamos 
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que as pesquisas apontam para a formação de seis linhas de estudos como 

tendência na educação:  

• Formação docente enquanto experiência de inclusão digital;  

• As TIC nos processos educacionais; 

• Políticas públicas e educação; 

• Currículo e inclusão digital; 

• Inclusão digital e acessibilidade; 

• As barreiras e avanços da inclusão digital na educação no campo.    

 

Esses pontos foram debatidos ao longo da seção, respeitando as linhas de 

pesquisa que a amostra selecionada está atrelada, assim como as palavras-chave 

indicadas pelos pesquisadores, visando descrever o conteúdo desses trabalhos. 

Desse modo, esta seção respondeu o primeiro objetivo do nosso estudo.   

A segunda seção de discussão abordou os aspectos teórico-conceituais e 

metodológicos vislumbrados pelos pesquisadores do tema na educação. Vale 

salientar que os pontos que ela procurou responder diz respeito ao segundo objetivo 

específico e parte do terceiro.  

Com base nessa seção consideramos que o pesquisador tem um perfil, 

potencialmente, multidisciplinar. Percebemos que o grupo de elite das áreas que 

formam o território científico se articulam, sinalizando a formação de uma rede com 

centralizações tendenciosas para a Pedagogia. Que neste caso, pode ser entendida 

como ‘núcleo duro’ da área de Educação. 

Esse aspecto da análise nos propiciou delinear, com base nos dados, o 

diagrama multidisciplinar da inclusão digital na educação. Dentre os eixos desse 

diagrama o campo da educação que mais se destaca com a interlocução de áreas é 

o da Tecnologia Educacional. Diante disso, nos sentimos guiados a concluir que a 

inclusão digital, na área de Educação, se constitui como tema de fronteira, por 

fornecer um campo dinâmico e aberto a variadas temáticas de discussão que, na 

maioria das vezes, provocam interlocução com outras áreas do pensamento 

científico.  

Outro ponto que, também, destacamos na nossa análise trata do conceito de 

inclusão social que sustenta o tema e as discussões de inclusão digital. Nesse 

contexto a amostra se enquadrou em três perspectivas conceituais: exclusão social 
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associada à pobreza, exclusão social relacionada à recursos, e exclusão social 

como par dialético. Desenhamos uma rede analítica da fundamentação que ilustrou 

que o autor mais indicado para conceituar inclusão social é o Marcio Pochmann. 

Esse aspecto mostra que as pesquisas desse tema na educação são mais 

propensas ao viés econômico.  

A última seção de discussão dessa tese procurou analisar a articulação 

paradigmática das pesquisas de inclusão digital na educação, visando responder o 

terceiro objetivo. Com base nos dados que coletamos e analisamos nessa seção, e 

com o apoio do esquema paradigmático de Sánchez Gamboa, podemos concluir  

que o método de abordagem mais utilizado nessas pesquisas é o fenomenológico, 

com predominância do método de procedimento do estudo de caso. Os 

investigadores dessa área interpretam a inclusão digital, predominantemente, a 

partir de uma abordagem qualitativa.   

Vale destacar que verificamos uma constância de instrumentos de coleta de 

dados baseados em entrevistas e variados tipos de observação. É interessante que 

mesmo as pesquisas denominadas quantitativas, também, sinalizam como 

instrumento de coleta de dados por meio de entrevista. Este aspecto se mostra 

como mais um elemento que se soma a outros observados para prescrever a 

vocação e o direcionamento que aponta às abordagens qualitativas.    

O fundamento metodológico mais utilizado pelos pesquisadores das teses e 

dissertações, que discutem inclusão digital, faz articulação com referenciais, a  

exemplo de Lüdke e André, legitimando a tendência dos trabalhos para esse tipo de 

abordagem.   

Finalmente, também podemos considerar que os pesquisadores de inclusão 

digital na educação, com base na nossa amostra, utilizam, na maioria das vezes, as 

teorias construtivistas e do capital humano. Contudo, também podemos perceber a 

tendência do desenvolvimento de estudos a partir da teoria geral de sistemas que 

começaram a ser mais constantes a partir do ano de 2005. 

A análise desses trabalhos nos permite concluir que a teoria construtivista 

quando abordada para discutir inclusão digital visa ressaltar questões sobre o 

aprender a aprender do educador e educando com as TIC. A teoria do capital 

humano aponta perspectivas de empoderamento dos sujeitos a partir da usabilidade, 

treinamento ou formação com as TIC. E por fim, a teoria de sistemas mostrou que 

vem sendo acolhida, principalmente, pelos trabalhos que possuem direcionamentos 
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sociopolíticos da inclusão digital, onde os autores mostram interesses, entre outros 

pontos, pela emancipação sociodigital da sociedade. 

Verificamos que a fundamentação teórica de inclusão digital na educação é 

formada por autores de constructos teóricos da sociologia. Desse modo, 

percebemos que, em 10 anos, as pesquisas estão concentradas em uma 

perspectiva centralizadora da acepção de inclusão digital, sinalizando tendência à 

homogenia da definição do conceito nessa área.     

Diante desse contexto, percebemos que a inclusão digital nessa área tem 

como principal desafio o enfoque multidisciplinar. Porque, embora os pesquisadores, 

com relação a formação, confiram uma inclinação inter e multidisciplinar, os dados 

nesta nossa pesquisa apontam para uma tendência muito mais contida com relação 

a articulação paradigmática em seus trabalhos. Os níveis técnico, metodológico e 

teóricos analisados, no geral, mostram uma tendência à concentração, no que se 

refere à articulação conceitual.     

    

 

7.3 RECOMENDAÇÕES E NOVOS QUESTIONAMENTOS PARA SEREM 
APONTADOS NA AGENDA 
 

 

Como agentes limitadores elencamos alguns pontos: 

a) Embora que muitos trabalhos da amostra tragam um leque de autores 

muito mais amplo no que concerne as suas discussões. Tomamos a 

decisão de não destacarmos como referencial teórico da inclusão 

digital os autores Lévy, Castells, dentre outros. Isso por entendermos 

que seus fundamentos apresentam abordagem muito mais amplas 

com respeito as discussões que tratam do movimento atual da 

sociedade;  

b) Dificuldade para localizar as teses e dissertações na íntegra. 

Infelizmente a nossa pesquisa aponta que, mesmo com os repositórios 

e bibliotecas digitais, os trabalhos monográficos dessa modalidade no 

Brasil ainda se encontram na situação de ‘literatura cinzenta’;  

c) Outra limitação é em relação à falta de atualização dos currículos na 

Plataforma Lattes. Se um pesquisador não indica as atividades 
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profissionais e de investigação que desenvolve, logo fica limitado o 

cruzamento de dados para determinar a área de atuação e linha de 

pesquisa que participa.   

 

Como ressalvas explicamos que o cruzamento de dados se concentrou na 

identificação de coautoria e palavras-chave dos pesquisadores após a adoção de 

critérios de seleção, sem levar em consideração outros aspectos de ordem mais 

subjetivas, a exemplo do problema de pesquisa e suas fontes gerais de informação 

para construção da resposta.  

Outra ressalva diz respeito aos gráficos e matrizes de rede que foram 

apresentados neste trabalho. Tais representações gráficas foram reconstruídas para 

melhor se adaptarem na estrutura do texto e poderem ilustrar de maneira mais 

visível e adequada os ‘novelos’ das saídas de software que representam as redes de 

interações. Esse foi um recurso que encontramos para deixar os dados que 

queríamos destacar com mais nitidez e detalhes. 

  Neste estudo, consideramos a acepção de inclusão social indispensável para 

formação conceitual dos níveis técnico, metodológico e teórico que articulam a 

pergunta a construção da resposta pelo pesquisador. E, desse modo, 

recomendamos que os futuros estudos possam considerar esse aspecto como 

condição para o fortalecimento do arcabouço conceitual da inclusão digital.  

 Como outra recomendação alertamos ao fato que encontramos poucas 

referências de origem internacional. Esse aspecto pode indicar que os 

pesquisadores de inclusão digital na educação estão envolvidos, estritamente, com 

a realidade local. Por ser um tema que trata de tecnologia e aspectos de educação e 

complexidade, esperamos que no futuro próximo esse resultado possa ser ampliado, 

mostrando uma rede de fundamentos mais interativa, também com outras 

nacionalidades. Acreditamos que a referência internacional sobre inclusão digital 

aponta para situações de diferentes demandas sócias, possibilitando um viés 

comparativo, mostrando onde a discussão está retrocedendo, estável ou avançando.   

 Para os estudos futuros, recomendamos ainda alguns questionamentos, 

visando continuar com as anotações para a agenda da inclusão digital. Tais 

questões são citadas a seguir: 
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 Frente a matriz de relação da fundamentação teórica de inclusão digital existe 

a potencialidade de estar se reconfigurando um ‘efeito Mateus1’? 

 Como vem sendo estabelecida a relação do grupo de elite encontrado na 

literatura de inclusão digital com outros referenciais utilizados para explicar a relação 

do objeto com o contexto que está sendo observado? 

 O esquema paradigmático encontrado nesta amostra aponta para uma 

perspectiva determinista ou instrumentalista da inclusão digital na educação?  

 Existe articulação entre a abordagem teórica dessas pesquisas com as 

propostas políticas de inclusão digital?  

 Que modelos de acesso estão sendo considerados pelos pesquisadores do 

tema na educação? Trata-se do modelo de acesso baseado em equipamento, 

conectividade ou letramento? 

 Se tem potencial para letramento, a discussão dos pesquisadores está 

direcionada para aquisição de recursos físicos, digitais, humanos ou sociais? 

 Lembremos que a inclusão digital aprofunda onde ela parou de crescer e o 

volume crescente das pesquisas sobre o tema na nossa amostra demonstra que a 

área da Educação está atenta a isso.  

 E para finalizar, salientamos algumas possibilidades que a discussão da  

inclusão digital potencializa na educação:  

 Tirar o professor do instrucionismo. Depois, conseguir que ele se mova em 

ambientes digitais de maneira adequada, tornando-se autor. Acreditamos que se 

esta situação, um dia acontecer, potencializa, também, um aluno autor.  

 A inclusão digital no âmbito da formação docente precisa ser debatida em 

variadas vertentes. Não se trata somente de oferecer “treinamentos”, ou seja, 

“cursos” que não estão comprometidos com “formação” a longo prazo. As formações 

na concepção de inclusão digital, com base em autores como Dijk e Warschauer, 

sinalizam a necessidade de enfatizar a autoria individual e coletiva, protagonismo, 

produção própria de conhecimento, capacidade de usar a internet como plataforma 

de pesquisa, etc. 

                                                
1 Trata-se de um jargão estatístico baseado em uma expressão retirada de uma figura biblíca 
querendo significar a pertinência de se fundamentar em autores clássicos, de reconhecimento na 
área pelos pares. Em conformidade à passagem bílbica: “A todo aquele que tem, será dado mais, e 
terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.” (Livro de Mateus, 25, 28-
29). 
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 Entretanto, o que ainda prevalece é o instrucionismo escolar e universitário 

(reprodutivo de conteúdos) e, por isso, a inclusão digital é encarada como algo 

superado ou tabu no âmbito acadêmico. Essa perspectiva termina por corroborar 

com a ideia de que a inclusão digital é um instrumento para alunos e professores 

aprenderem a utilizar as “novas tecnologias” para ‘enfeitar’ práticas antigas 

(sobretudo aula e apostila).  

 Com a conclusão deste estudo entendemos, ainda, que:  

a) as linhas de pesquisas podem ser ampliadas e valorizadas;  

b) as referências repensadas;  

c) os temas redimensionados;  

d) as metodologias redefinidas, superando estudos de casos;  

e) campos fronteiriços ampliados e valorizados, considerando o Diagrama 

Multidisciplinar da Inclusão Digital na Educação;  

f) a produção e divulgação das pesquisas ainda se apresenta de forma  

complexa e contraditória na área;  

g) e por fim, considerando estes aspectos, vislumbramos a contínua 

demanda de novas propostas de TCC sobre esta especialidade/tema 

na Educação.   

Assim, esperamos que em um cenário de emancipação sociodigital futura, da 

inclusão digital na educação, seja possível vislumbrar o professor como a figura 

chave que se apropria, compreende e interage em ambientes digitais e virtuais. E 

sobretudo, que consiga fazer com que o aluno possa se apropriar e aprender de 

maneira articulada dentro e fora desses ambientes. As discussões de inclusão 

digital, neste sentido, precisam apontar que o desafio maior não é tecnológico, é 

pedagógico. 
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