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Resumo
Esse trabalho situa-se na linha de pesquisa Novas tecnologias na Educação do Programa de
Pós-Graduação em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Objetiva refletir sobre as aproximações entre os conceitos de pensamento computacional e
de educação em uma perspectiva libertadora. Para tanto, realiza uma pesquisa qualitativa
exploratória sobre o tema por meio do levantamento da produção acadêmica de teses e
dissertações produzidas no Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e na
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), buscando o conceito em títulos, resumos
e palavras chave de 58.871 trabalhos realizados de 1965 a 2016. A partir deste levantamento
e análise, é encetada a tessitura do conceito de “Pensamento computacional educacional”,
numa perspectiva libertadora, a partir das reflexões sobre tecnologia debatidas nas obras
de Vieira Pinto e Milton Santos, dos conceitos sobre Pensamento Computacional com as
contribuições de autores como Papert e Valente, e educação libertadora, na perspectiva
dada por Freire e Shor. Esta pesquisa conclui que o pensamento computacional é um
conceito embrionário nas universidades pesquisadas, aparecendo em apenas um trabalho
acadêmico e que não só é possível fazer a transposição do pensamento computacional para
o ensino básico, como também é possível fazê-lo de forma libertadora.

Palavras-chaves: Educação, Currículo, Novas Tecnologias em Educação, Pensamento
Computacional, Pensamento Computacional Educacional





Abstract
This paper situates it self in the line of research Program of Graduate Studies in Education:
Curriculum of the Pontifical Catholic University of São Paulo. It aims to reflect on
the approximations between the concept of computational thinking and education in a
liberating perspective. In order to do so, it leads to qualitative exploratory research on
the subject by the survey of academic production of theses and dissertations produced
at the Pontifical Catholic University of São Paulo (PUC-SP) and at State University of
Campinas (UNICAMP), seeking the concept in titles, abstracts and keywords of 58,871
works carried out from 1965 to 2016. From this survey and analysis, the concept of
“Computational Thinking for Education” is coined in a liberating perspective, based on
the reflections on technology discussed in the works of Vieira Pinto and Milton Santos, of
the concepts on Computational Thinking with the contributions of authors like Papert
and Valente and liberating education, in the perspective given by Freire and Shor. This
research concludes that computational thinking is an embryonic concept in the researched
universities appearing in only one academic work and that it is not only possible to
transpose computational thinking to basic education, but it is also possible to do so in a
liberating way.

Key-words: Education, Curriculum, New Technologies in Education, Computational
Thinking, Computational Thinking for Education.
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1

Apresentação

Começo este trabalho por uma breve descrição dos passos que caminhei e que
eventualmente me trouxeram a esse momento em que escrevo minha dissertação de
mestrado.

Como a maioria das pessoas, meu primeiro contato com a educação foi na escola,
mas se me dissessem naquela época que eu faria um mestrado em educação eu diria que
não haveria chance disso acontecer...

Minha relação com a escola não foi das melhores e o ambiente escolar nunca
foi prazeroso para mim. Desde cedo, questionava as relações de poder, especialmente a
autoridade dos professores sustentada na força e não no respeito.

Incomodava-me profundamente a ausência de diálogo, principalmente na construção
de normas e regras da escola, que sempre foram criadas pelo corpo administrativo sem a
participação dos discentes, deixando passar uma oportunidade de construção democrática,
de autogestão, que seria positiva para a formação dos estudantes. Havia opressão e
intolerância por parte dos professores. Vi colegas serem impedidos de fazer perguntas,
quando de fato não estavam entendendo uma determinada matéria. Tive até uma professora
que apitava em sala, como um juiz de futebol, quando a conversa paralela começava.

A mais comum das práticas, e a meu ver a pior delas, olhando para trás com olhos
de quem se tornou educador, era o uso punitivo e terrorista das avaliações, esvaziadas de
sua função verdadeira de determinar a qualidade do aprendizado e de auxiliar aqueles que
não estivessem conseguindo aprender.

Digo terrorista porque, para uma criança ou até mesmo adolescente, cursando
uma escola particular, pertencente a uma classe social média-alta, que não tem nenhuma
grande preocupação social, para quem o mundo gira em torno da escola, as avaliações são
possivelmente a única fonte de medo.

Esse medo era trabalhado pelos professores para alcançar seus objetivos, que
normalmente estavam relacionados à disciplina em sala de aula, ao não questionamento
das regras ou dos conteúdos e era justificativa para não trabalhar assuntos alheios ao
currículo prescrito. Alguns professores, acreditando-se totalmente superiores aos alunos,
rebaixavam sempre que possível os estudantes a uma condição vazia a partir da qual
não teriam condição de contribuir com seus conhecimentos e experiências porque eram
considerados irrelevantes ou inexistentes.

Ao diminuir o aluno, em uma visão míope, o professor acha que cresce, ganha
importância e suposta autoridade, e se estabelece, dessa forma, uma relação de poder
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opressora, de domínio do mais forte sobre o mais fraco, que se vale dos medos do educando,
com um certo sadismo inerente às relações de superioridade.

Vários colegas que davam importância demasiada para as notas ficavam doentes
nas épocas de provas, passavam mal, entre eles os “melhores alunos”, porque a pressão
das avaliações era demais até para eles. E que motivo haveria para colocar o aluno sob
esse tipo de estresse?

Podemos argumentar que o motivo é proveniente do modelo fabril de escola,
semelhante a uma linha de montagem de pessoas, que entram vazias e saem cheias de
conteúdo, de preferência com pensamentos e convicções mais homogêneos possíveis, visão
denunciada pelo Pink Floyd, no filme The Wall, de 1982, ao criticar o modelo rígido e
opressor da educação inglesa.

No filme, o estudante é o produto da linha de montagem, uma metáfora válida,
mas que deixa de ver outro importante aspecto desse estudante na escola-fábrica: ele é o
produto sendo montado na esteira, mas também é aquele que monta o produto, afinal é
ele quem está trabalhando para construir seu próprio conhecimento.

Sob o aspecto de “operário” na escola-fábrica, o estudante é supervisionado, cobrado
por metas checadas pelas avaliações, sofre com punições e muitas vezes com assédio moral.
O que o expõe a um estresse desnecessário.

Dos professores ouvem-se frases como “você deve produzir mais”, no entanto, o
produto raramente é o conhecimento. O produto é a resolução repetitiva e acrítica de
exercícios iguais, com finalidade de memorização, que não tem como objetivo estruturar
o conhecimento, relacioná-lo com a realidade do aluno tornando-o apto a se inserir
criticamente no mundo.

Essa realidade que denota esse aspecto de aluno-operário na escola-fábrica, é
semelhante à crítica de Marx ao trabalho alienante no interior das fábricas. O operário
(aluno), sabe apenas apertar um parafuso (memorização), não é capaz de entender o
produto final (o conhecimento), tampouco como seu trabalho pode ser aplicado como
forma de expressão sua no mundo (criação de cultura), por fim, o operário (aluno), não
pode se entender como autor desse processo fabril (educacional) e seu protagonismo é
furtado pelo dono da fábrica (escola).

Esse modelo é o modelo da escola que frequentei, que educava para a adequação,
preparava o estudante para um mercado de trabalho onde ele não questionaria, apenas
obedeceria, bateria as metas ou sofreria as consequências, onde teria hora certa até para ir
ao banheiro.

Na realidade, a escola estava reproduzindo implicitamente os fundamentos do
capitalismo, mesmo que um capitalismo mais próximo do industrial: o poder, a hierarquia,
as regras institucionais, a adequação, a subserviência, a obediência, o não-questionamento,
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até mesmo o dress code.

Apesar de as definições mais modernas de currículo entenderem tudo o que já foi
dito como parte integrante do currículo, que inclui a cultura da escola, ainda falta verificar
como ele se dava quanto às disciplinas e conteúdos, pois há críticas a se fazer nesse aspecto
também.

Um ponto fundamental na análise das disciplinas e conteúdos de onde estudei é a
priorização dos conteúdos de vestibular, que se alinhavam ao currículo prescrito pelo colégio.
O desenvolvimento da cidadania oscilava em importância entre secundária e inexistente.

Ainda pior, o colégio tentava sutilmente impor sua posição política aos alunos,
fazendo palestras com políticos e pensadores do partido (e apenas desse partido), ao qual
os donos eram alinhados, sem abrir espaço para o diálogo ou a refutação.

Interessantemente, o que se observava é que, entre jovens de 12 a 16 anos de classe
média-alta, a posição política só estava melhor desenvolvida naqueles alinhados com a
esquerda, então os palestrantes (de ideologia oposta) quase sempre acabavam hostilizados
por alguns alunos e os outros nem entendiam o porquê.

Os conteúdos presentes no vestibular já são carentes de uso prático e são raramente
úteis, a diferença entre uma briófita e uma pteridófita, que me lembro ter estudado em
detalhes, tinha mais peso na biologia colegial do que, por exemplo, os efeitos do álcool,
cigarro e drogas no organismo, coisas com as quais começávamos a ter contato. A temática
de drogas era tabu na minha escola.

Esse é um exemplo de currículo descolado da realidade. Se temas fossem elencados
pelos alunos, relativos às suas curiosidades, necessidades e interesses, os conteúdos seriam
bastante diferentes daqueles que foram ensinados. Ficava pior quando os professores
transmitiam e esperavam retenção usando exercícios repetitivos e sem sentido.

Se os conteúdos não faziam sentido nem para a realidade dos estudantes, faziam
menos ainda para a realidade do país. Fatos históricos e políticos, como as privatizações de
1997, a morte do índio Galdino, os atentados de 11 de setembro de 2001, eram ignorados
em favor da necessidade de ensinar os conteúdos pré-determinados.

Eu tinha 10 anos quando estavam acontecendo as privatizações do presidente
Fernando Henrique Cardoso, especialmente a da Vale do Rio Doce, e me lembro de pedir
à escola que nos ensinassem o que era uma privatização. Não tive êxito. O índio Galdino,
morto no mesmo ano, nem sequer foi mencionado em sala de aula.

O atentado de 11 de setembro aconteceu quando eu estava na 8a série, tivemos que
esperar até o 1o ano do colegial até ter aula de geopolítica, para debater o ocorrido.

Quando me formei no colegial não sabia o que fazer. Minha vontade era ficar longe
de qualquer instituição que tivesse aulas. Felizmente, não foi o que fiz, comecei a cursar
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Filosofia.

Entrei na universidade em 2005. Era um período conturbado na instituição, que
tivera um grande número de demissões, terceirização de grande parte dos funcionários,
corte de bolsas e outras medidas de contenção de despesas devido à uma crise institucional.

Em pouco tempo estava no movimento estudantil e na gestão do centro acadêmico
de Filosofia, brigando pela reversão das demissões, ocupando setores da universidade para
que mantivessem as bolsas, compondo uma greve, determinada por assembleia, realizada
pelos três setores: professores, alunos e funcionários. Finalmente ocupamos a reitoria para
pedir a abertura dos livros financeiros da universidade para uma auditoria, pois havia
forte desconfiança de irregularidades.

A reitoria respondeu pela força, as lideranças mais representativas, especialmente
aqueles que participavam do conselho universitário foram sindicadas, os centros acadê-
micos foram processados judicialmente, e a Polícia Militar foi autorizada a executar a
“reintegração de posse” do prédio da reitoria, com armas apontadas para os estudantes,
alguns deles nem eram maiores de idade.

Os policiais envolvidos na reintegração ainda quebraram vários equipamentos dentro
do prédio que a “comissão de patrimônio” da ocupação, da qual eu fazia parte, zelosamente
havia trancado em uma sala para garantir que nada fosse estragado enquanto estávamos
ocupando. Esses equipamentos foram posteriormente cobrados do movimento estudantil.

Aprendi uma grande lição prática sobre correlação de forças nesse episódio.

A faculdade era muito melhor do que a escola quando levamos em conta as críticas
feitas previamente. Em alguns aspectos era o oposto, não havia cobrança alguma, muitas
vezes nem avaliações, nem controle de faltas.

Para mim, foi a saída do panóptico de Foucalt para um ambiente laissez-faire.
Tinha que tomar minhas próprias decisões quanto à grade de disciplinas que desejava
cursar, se frequentaria ou não as aulas e a construção do conhecimento, que substituía a
memorização. No entanto, tenho duas únicas críticas ao meu curso de Filosofia:

A primeira é que os professores se recusavam a debater o que acontecia na univer-
sidade naqueles tempos turbulentos, da mesma forma que acontecia com a escola. Vale
dizer que as aulas de ética, espaço onde essa discussão seria inevitável, não aconteciam
porque o professor havia sido demitido.

A segunda é que alguns professores se esforçavam para anular correntes de pen-
samento: Marx nem foi citado no curso, apesar de ser mais próximo da sociologia - seu
pensamento influenciou um grande número de filósofos contemporâneos, o que é justificativa
mais do que suficiente para ser lido em aula.

Lembro uma vez em que líamos os Situacionistas, quando um professor passou e
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disse para não perder tempo com essa leitura inútil. Uma postura bastante estranha para
um professor de filosofia, na minha opinião.

Acabei não me formando na Filosofia, mas não me arrependo de ter feito o curso.
O crescimento pessoal que tive nessa época foi enorme, motivado tanto pelos assuntos da
sala de aula quanto pelos assuntos e ações que emergiam do movimento estudantil.

Acredito que existe um ponto de inflexão na vida de cada um, que leva uma pessoa
para direita ou para a esquerda. No caso da esquerda, costuma ser o testemunho da
desigualdade, do uso desproporcional da força, da necessidade de manter o establishment
a qualquer custo, da intolerância, tão vivos, claros e escancarados que chega a doer. No
meu tempo de militância vivenciei cada uma dessas coisas.

E um detalhe: não vivi a ditadura, tudo aconteceu no estado democrático de direito!

Reforcei nessa época uma inclinação socialista que já vinha cultivando há tempos,
mas sempre tive uma visão crítica sobre posições políticas. Nunca achei correta a reprodução
impensada de teóricos de esquerda. Nem dos conflitos das diversas correntes esquerdistas
umas com as outras.

Entendi perfeitamente o sectarismo da esquerda descrito por Freire, em Educação
como Prática da Liberdade, que era mais eficiente em minar nossas forças do que qualquer
iniciativa daqueles que opúnhamos:

A sectarização tem uma matriz preponderantemente emocional e acrítica. É
arrogante, antidialogal, e por isso anticomunicativa. É reacionária, seja assumida
por direitistas, que para nós é um sectário de “nascença”, ou esquerdista. O
sectário nada cria porque não ama. Não respeita a opção dos outros. Pretende
a todos impor a sua, que não é opção, mas fanatismo. Daí a inclinação do
sectário ao ativismo, que é a ação sem vigilância da reflexão. Daí seu gosto pela
sloganização, que dificilmente ultrapassa a esfera dos mitos. . . (FREIRE, 2014a,
p.80).

Também vi claramente, nos movimentos sociais, a triste tendência do oprimido em
imitar o opressor, descrita por Freire, dessa vez em Pedagogia do Oprimido:

Há [. . . ] em certo momento da experiência existencial dos oprimidos, uma
irresistível atração pelo opressor. Pelos seus padrões de vida. Participar destes
padrões constitui uma incontida aspiração. Na sua alienação querem, a todo
custo, parecer com o opressor. Imitá-lo. Segui-lo. Isto se verifica, sobretudo, nos
oprimidos de “classe média”, cujo anseio é serem iguais ao “homem ilustre” da
chamada classe “superior” (FREIRE, 2014b, p.68).

Questionar esse sectarismo e não me organizar em um partido eram pontos que
deixavam meus companheiros de movimento estudantil bastante confusos, principalmente
aqueles que precisam rotular cada militante em algum dos vários tons de vermelho para
poder lidar com ele de acordo com o manual.

Comecei a cursar Sistemas de Informação paralelamente aos estudos de Filosofia e
completei o curso da forma mais pragmática possível, com boas notas e no tempo mínimo.
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Vale mencionar que cursei exatas, com bolsa de estudos em uma instituição onde o aluno
médio ganhava 4.000 reais de mesada e o mais rico solicitou um terreno para construir um
heliporto para que pudesse ir à faculdade de helicóptero.

Assim pude ver nos movimentos sociais o mundo pelos olhos do oprimido e naquela
faculdade pude ver o mundo pelos olhos do opressor. As duas experiências foram muito
marcantes.

Fazer esse curso comprovou, para mim mesmo, que eu era capaz de fazer um curso
na área de ciências exatas, coisa que o colégio me fez acreditar ser impossível. Comecei
então minha carreira na computação:

Tornei-me programador e é claro para mim que isso mudou a forma como penso,
aprendo e sistematizo o conhecimento. É interessante como a programação é capaz de
mudar a forma como uma pessoa entende, ou melhor, lê o mundo:

Ela auxilia a abstração, então passa a ser mais simples extrair o que realmente
importa quando de frente com uma situação ou um problema. O pensamento algorítmico é
capaz de ordenar os passos para a realização de qualquer tarefa, tornando tudo mais fácil
e lógico. A decomposição permite “quebrar” problemas em partes menores que precisam
ser resolvidos antes de podermos atacar o todo.

Sinto também uma facilidade, muito maior que antes, de fazer inferências e relações
de conhecimentos prévios para entender novas situações. É como que se o aprendizado de
algo totalmente inédito não saísse do zero, mas a partir das diversas referências anteriores,
mesmo que apenas remotamente ligadas à nova temática.

O pensamento lógico dedutivo, praticado ao programar, é capaz de rapidamente
limitar um novo assunto, excluindo imediatamente o que é absurdo. Também é capaz de
abstrair de conhecimentos prévios as características comuns ao novo assunto, permitindo
inferir com uma certa segurança mesmo que sem domínio pleno da temática.

Além disso, os programadores conseguem se comunicar numa linguagem própria, o
que é bastante interessante. Apesar de nos entendermos perfeitamente, essa linguagem
é totalmente alienígena àqueles que não programam. Semelhante ao que acontece com
os matemáticos, que são capazes de comunicar uma ideia por meio de suas fórmulas, os
programadores são capazes de comunicar uma ideia por meio de código e modelagem de
dados.

Imagino que essas características se desenvolvam em menor ou maior medida em
cada pessoa quando ela passa a programar. O que descrevo é uma reflexão da minha
experiência na prática da programação e quais mudanças atribuo a ela.

Também foi graças à programação que comecei a pensar na educação. Primeira-
mente discutia o ensino de programação e suas deficiências. Essas discussões aconteciam
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majoritariamente com um professor da faculdade, com quem vim a trabalhar e que foi o
responsável por me fazer olhar de forma diferente para a educação como um todo.

Começamos, juntos, uma empresa de tecnologia para educação, fazendo formação
docente, oficinas para crianças e adolescentes e consultoria na implantação de tecnologias
educacionais.

Foi ao buscar embasamento teórico para os trabalhos que fazíamos na prática que
descobri o pensamento computacional, meu objeto principal de pesquisa, que à primeira
vista, embasava teoricamente tudo aquilo que via na prática como programador.

Também tive contato com a teoria de Resnick, ao assistir a um TED Talk 1do
autor, que lançou uma nova luz ao ensino de programação.

Resnick dizia no vídeo que a programação é uma linguagem, e que, como uma nova
língua, ao ser aprendida é capaz de abrir um novo horizonte de conhecimentos que estavam
previamente obscurecidos. Pude relacionar imediatamente com meu aprendizado de inglês
e como o domínio dessa língua “descriptografou” uma enorme quantidade de informação,
que estava inacessível.

Dessa forma, ele defende que é possível fazer códigos de computador para aprender,
e não apenas programação, mas um sem número de outras disciplinas. Ainda afirma
que não basta saber ler, metáfora do consumo da tecnologia, também é necessário saber
escrever; nas palavras de Resnick, “saber se expressar usando novas tecnologias” para ser
um verdadeiro nativo digital.

Convenci-me que tecnologia e educação eram as áreas que desejava pesquisar e que
o pensamento computacional tinha ainda mais potencial como objeto de pesquisa do que
eu pensava anteriormente.

Nesse meio tempo me tornei professor do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (PRONATEC), e eventualmente dos cursos de graduação em uma
instituição de ensino superior particular.

Ao ter contato com o trabalho de Freire, autor que conhecia apenas superficialmente,
encontrei o motivo para minha rebeldia na escola, expressa no seguinte trecho:

A clarificação da realidade, sua compreensão crítica, a inserção do homem nela
- tudo isso é uma tarefa demoníaca, absurda, que a concepção bancária não
pode suportar. Disso resulta os educandos inquietos, criadores e refratários à
coisificação, sejam vistos por essa concepção desumanizante como inadaptados,
desajustados ou rebeldes(FREIRE, 1997, p.14).

1 Apresentações no formato de palestra de aproximadamente 20 minutos, onde diversas temáticas são
apresentadas. As palestras são escolhidas pelo mote Ideas worth Spreading, "ideias que valem a pena
disseminar". O TED Talk específico citado no texto é Resnick: Vamos ensinar crianças a escrever
códigos. Disponível em: <http://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code>

http://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code
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Freire foi um autor em cuja obra pude ver a teorização do que via na prática e que
conhecia por experiência, também teve grande impacto na minha prática como professor.

O início da minha prática foi baseado nos professores que tive; infelizmente a
maioria foi exemplo do que não fazer em sala. Apoiado nas práticas de alguns poucos bons
professores segui com a minha prática, inseguro, como qualquer professor novato.

Sempre pensava não estar dando uma aula boa o suficiente. E de fato não estava,
vendo pelos olhos de quem olha para trás. Minha docência pôde melhorar pela influência
positiva dos docentes do programa2e pelas leituras de Paulo Freire.

O movimento cíclico de ação, reflexão e nova ação substituiu eventualmente o
pensamento derrotista por uma postura de esperança, que entende a própria incompletude
e possibilita dar aulas que serão melhores a cada reflexão.

E atualmente minha reflexão gira em torno da possibilidade de lecionar de uma forma
que possa trazer algum gérmen de mudança social, mesmo estando restrito a um ensino
extremamente técnico em uma instituição particular, cujo objetivo é o desenvolvimento
de mão de obra especializada para inserção no mercado de trabalho. Essa reflexão tem
relação direta com a temática desse trabalho.

Por ser um socialista utópico, anseio por essa mudança social, acredito em um
mundo onde o dinheiro não seja mais o balizador de todas as relações, onde ele nem
precisará existir, assim como os Estados-nação, que já apresentam indícios de falência, e
no qual cessarão as relações de poder de homem sobre homem.

Mas não sou ingênuo, sei que essa utopia está mais próxima da impossibilidade do
que da realidade. . .

Vale dizer que o socialismo utópico, que Marx descreve como “a livre associação
de homens livres” é um estado democrático pleno, onde se encerram as relações de
poder de homem sobre homem, especialmente as relações capitalistas de trabalho, ou
seja, o fim da compra e venda de trabalho. O que é diferente das experiências socialistas
que acabaram por se tornar ditaduras de esquerda.

Essa utopia, para mim, é uma utopia concreta, no sentido dado por Bloch3, que
está relacionado à noção de esperança crítica:

Dá destaque ao caráter positivo da força criadora dos produtos da imaginação
social subversiva, ao considerar que a utopia não constitui um topos4idealizado
ou projetado, mas é, em primeiro lugar, um topos da atividade humana orientada
para um futuro; um topos da consciência antecipadora e a força ativa dos sonhos
diurnos (STRECK; REDIN; ZITKOSKI, 2010, p.413).

2 Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP).

3 Filósofo Alemão Ernst Bloch, o conceito de utopia citado aparece na obra O princípio da Esperança de
1950.
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É importante perceber que, entre nosso modelo atual de sociedade, dividido em
nações, capitalista e falsamente democrático, e essa visão utópica, existem diversos inéditos
viáveis.

O termo inédito viável descreve muito bem as diversas formas de organização ainda
não testadas, ou mesmo nem teorizadas, que tenham potencial de ser mais justas que a
atual e possíveis.

Ter uma utopia como objetivo é importante porque incita a mudança, a reinvenção,
o dinamismo. Fazer de todo inédito viável algo temporário, que deve ser substituído por
outro ainda melhor que o anterior e assim sucessivamente, afastando-se da sociedade atual,
nosso ponto de partida, e aproximando-se cada vez mais da utopia, nosso ponto de chegada,
mesmo que cada passo seja bem pequeno.

As formas de governo de Cuba e China, por exemplo, são inéditos viáveis. No
entanto, eram inéditos viáveis de transição, que se tornaram estanques. Cuba ficou com
uma ditadura de esquerda, que nunca devolveu o poder e a liberdade ao povo, e a China aos
poucos foi se tornando um capitalismo estatal extremamente desigual, injusto e predatório,
especialmente com as pessoas e o meio ambiente.

Não é fácil mudar a sociedade! Mesmo a tarefa aparentemente simples de procurar
um princípio para a mudança já é um problema clássico de sociologia:

Marx defende que a sociedade é um produto das relações de trabalho, portanto,
poderíamos assumir ser nessas relações que a mudança deveria ocorrer, ou seja, na
economia. Mas, se tomarmos um eixo teórico alinhado à obra de Durkheim, possivelmente
elencaríamos os fatos sociais, como as leis, como força motriz da mudança social. Já pela
visão de Weber, talvez escolhêssemos os indivíduos como ponto de partida. A escolha não
é fácil, mas fiz a minha, exposta mais abaixo.

Descrevi minha trajetória, pois ela evidencia os 3 elementos especificamente meus,
cuja intersecção compõem o objeto de pesquisa deste trabalho:

Sou programador e sei por experiência que a tecnologia é capaz de empoderar
o indivíduo, principalmente o pensamento computacional e posso trazer um aporte da
técnica da área de computação ao entendimento dos diversos aspectos da cultura digital
(a).

Tenho um interesse particular em educação por atuar em diversas frentes como
professor no ensino superior, como monitor em oficinas para os ensinos fundamental e
médio, e como facilitador em formações para docentes que buscam incorporar tecnologia
em suas práticas (b).
4 Palavra grega para lugar, quando associado ao advérbio ou, de negação, dá origem a palavra utopia,

que indica um lugar não existente, ou como é chamada mais comumente em nosso idioma lugar-nenhum.
Termo aparece em 1516 em Sobre a melhor constituição de uma república e a ilha de Utopia, de Thomas
Morus.
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Finalmente, como um socialista, tenho comprometimento com as mudanças sociais
que visem a liberdade e o fim da opressão. Acredito que precede esse tipo de mudança
o desenvolvimento de uma visão crítica e solidária, que identifica, entende e expõe as
injustiças das formas atuais de organização social.

Para desenvolver essa visão, acredito que o trabalho da educação é essencial, ou seja,
é na práxis do professor, crítico e libertário, que enxergo o potencial para o desenvolvimento
de um gérmen de transformação social (c).

Em outras palavras, meu objeto de pesquisa se dá na intersecção entre educação,
tecnologia e liberdade. Meu problema está exatamente na viabilidade da conciliação desses
três conceitos para a formação de indivíduos que possam objetivar criticamente essa
sociedade tecnológica e atuar para a sua transformação em direção à liberdade.

No próximo tópico será apresentada a problematização, o problema da pesquisa e
os objetivos que busca-se alcançar nesse trabalho. Para isso, serão descritas as motivações
da escolha do problema, e argumenta-se quanto à relevância da temática central.
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Introdução

Este trabalho é dedicado ao estudo do pensamento computacional, um termo
popularizado em meados de 2006, que engloba habilidades desenvolvidas ao programar
computadores. Nos últimos anos, a partir de 2013, houve um crescente movimento a favor
de que o ensino de programação fosse incluído nas escolas, o que levou, segundo Couto
e Silva (2016), países como a Estônia e o Reino Unido a adicionarem a disciplina a seus
currículos nacionais.

No entanto, ainda segundo os autores, que analisaram o currículo da Estônia, essa
disciplina é inserida majoritariamente pela necessidade que o mercado de trabalho do país,
altamente focado em tecnologia, tem de garantir que não falte mão de obra especializada.

Poucos países fizeram a mesma opção e adicionaram a programação ao currí-
culo prescrito, no entanto, surgiram diversas iniciativas privadas visando popularizar a
programação para crianças. Uma das mais importantes é o Hour of Code.

Essas inciativas têm como base o ensino da técnica de programação, apoiadas por
grandes empresas e instituições com diversos fins, e preocupam-se mais com a formação
precoce de programadores do que com as diversas habilidades cognitivas que essa atividade
pode desenvolver, como a abstração e o pensamento algorítmico, entre outras descritas no
capítulo 4.

Dessa forma, ao simplificar a programação e apresentá-la com jogos, esse tipo de
iniciativa desenvolve habilidades relacionadas à própria programação de computadores,
mas não foca, por exemplo, em desenvolver os benefícios observados por Papert desde
a década de 1970 e as habilidades do pensamento computacional descritas por diversos
pensadores, como Wing (2006) e Zapata-Ros (2015a, 2015b) e autores que já teorizavam o
conceito, a partir da linguagem Logo, mesmo antes de o termo pensamento computacional
ser cunhado, como Valente (1993, 1999b).

Entender como o pensamento computacional pode ser implantado em uma escola já
é uma tarefa desafiadora devido aos múltiplos componentes envolvidos no contexto escolar,
como o currículo, a formação docente, a gestão escolar, a infraestrutura, entre outros, mas
nos propomos ir além nesse desafio.

Não entendemos que o pensamento computacional seja apenas uma forma de
desenvolver habilidades individuais, para a formação de programadores ou a operação
de computadores, o que chamamos de empoderamento liberal, mas entendemos que o
desenvolvimento do pensamento computacional pelos educandos e educadores possa ser
uma forma potencializadora do empoderamento social, uma forma de empoderamento
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“com o outro”, que forneça mais ferramentas para realizar uma transformação social.

Para isso, tecemos a relação entre o pensamento computacional e seu desenvolvi-
mento em escolas, e a pedagogia libertária de Paulo Freire, procurando as aproximações
possíveis entre os dois conceitos. Da mesma forma, relacionamos o conceito de tecnologia,
e suas implicações sociais, com os trabalhos de Álvaro Vieira Pinto e ao conceito de
globalitarismo (dominação de países em desenvolvimento por potências econômicas e
tecnológicas) de Milton Santos.

Entendemos que o estudo do pensamento computacional se faz necessário em uma
sociedade imersa na cultura digital, em que a quantidade de informação, e consequentemente
de ruído (informação sem conteúdo ou de conteúdo indesejado), é tão grande que são
necessárias estratégias computacionais para filtrar, gerenciar e pesquisar dentro de tamanho
montante de dados. As estratégias analógicas de pesquisa já não são mais eficientes o
suficiente para lidar com o montante de dados disponíveis nas sociedades contemporâneas.

No entanto, como disse Nicolescu (1999), a computação não deve ser tomada
exclusivamente como provedora de eficiência. Esse é um aspecto dela, mas não o mais
importante, tampouco sua totalidade. O pensamento computacional, assim como qualquer
conceito proveniente da computação, existe para resolver problemas humanos, não seus
próprios problemas, nem apenas para garantir eficiência e, consequentemente, lucro no
interior das empresas.

Essa pesquisa entende o pensamento computacional como forma de reaver o direito
do homem à tecnologia e não de ser subjugado pelos detentores dela; como ferramenta
capaz de estender o olhar e os outros sentidos para lugares que estão longe, para novos
objetos a serem conhecidos; como forma de solidariedade e comunhão com outros, de
outras culturas, com as quais podemos nos entregar ao ato de conhecer juntos, e lançar
novas luzes aos objetos do conhecimento; como uma forma de mitigar o individualismo das
sociedades do consumo contemporâneas e prol de uma noção de civilização, que Milton
Santos (ENCONTRO. . . , 2006) já denunciava ter sido esquecida nas décadas de 1990 e
2000. Para tanto conta, no referencial teórico, com as reflexões de Vieira-Pinto, Milton
Santos e outros autores que contribuem e dialogam sobre o tema da tecnologia no contexto
social.

Existe uma necessidade urgente de mudança, combatida por aqueles que lucram
com, e trabalham pela, manutenção do “establishment”, e a tecnologia tem sido uma de
suas ferramentas de opressão. Chamam as sociedades de tecnológicas, mas o que está
disponível a todos são, em grande parte, dispositivos tecnológicos do tipo bem de consumo,
e a interação com eles tem sido limitada ao uso (consumo).

A relevância de pesquisar o pensamento computacional em uma perspectiva liber-
tadora é entendida como sendo um potencial gérmen de mudança social. Nesse cenário,
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a tecnologia poderia desempenhar um papel fundamental na expressão do homem e sua
“escrita no mundo”. Sendo utilizada de formas inéditas pelo bem das pessoas e não para o
lucro. Afinal, foi para isso que a tecnologia surgiu.

Infelizmente seu devir acabou pervertido várias e várias vezes no curso da história
do homem, fazendo com que hoje muitos vejam a tecnologia como um mal, a mesma
tecnologia que possibilitou a manutenção da espécie humana, descrita nos mitos gregos
como o “fogo dos deuses” roubado por Prometeu para que a humanidade pudesse sobreviver.
Interessantemente, nesse mito a tecnologia é o que nos aproxima dos deuses.

Papert (1993) descreve que

mesmo crescendo em ambientes circundados por artefatos científicos, muitas
crianças têm boas razões para entendê-los como pertencentes aos ‘outros’, em
muitos casos percebidos como inimigos sociais (p.5, tradução nossa).

Onde esses “outros” representam as classes sociais cujos privilégios as aproximam
da tecnologia, especialmente quando vista como bem de consumo, e dos bens culturais,
como descrito por Souza (2016).

Papert também teoriza que o ambiente em que a criança cresce fará diferença na
facilidade ou dificuldade com que aprende. Levando para a computação os conceitos que
o autor descreveu focando na matemática, podemos dizer que crianças que nascem em
ambientes onde o uso de tecnologias é natural e parte do dia a dia, onde os adultos “falam
tecnologia”5 terão mais facilidade em se apropriar dela.

Motivos pelos quais a fobia à tecnologia, ou mesmo à ideia da incapacidade de
entendê-la, se expressar por ela, ou fazer qualquer atividade que vá além do consumo da
tecnologia, causa uma lógica circular que desmotiva as próximas gerações a fazer diferente.

O desenvolvimento do pensamento computacional, se trabalhado de forma correta,
poderá ser capaz de romper essa lógica circular, ajudando adultos a se apropriarem
das tecnologias da forma correta, e “falar tecnologia”, com vocabulários e conceitos da
computação, permitindo às próximas gerações de crianças um “jump start” no estudo
dessas disciplinas.

Organização do trabalho

Dedicamos o primeiro capítulo deste trabalho a esclarecer os aspectos que enten-
demos demandar transformação nas sociedades contemporâneas. Para isso, quando for
conveniente, levantamos dados do IBGE (por mineração dos microdados do PNAD6) com
relação à questão racial, e do Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, com relação à
questão de gênero, além de vasta pesquisa bibliográfica visando teorizar o que carece de

5 Papert usa a expressão math-speaking, pois entende a matemática como linguagem. Da mesma forma
usamos a expressão falar tecnologia, também a assumindo como linguagem.
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mudança na sociedade.

Foram levantados dados das pesquisas TIC Domicílios, TIC Educação e TIC Kids
Online do CETIC (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da
Informação) com o intuito de traçar um panorama da tecnologia no Brasil hoje, o que nos
permitiu não cair nas falácias da “sociedade tecnológica”, que procura fazer parecer que a
tecnologia está homogeneamente distribuída entre todas as classes sociais, gêneros e raças,
bem como disponível e acessível a todos.

O segundo capítulo trata do conceito de tecnologia e as armadilhas que uma
conceituação incorreta pode trazer. A partir desse conceito, procura-se entender a serviço
de quem e a serviço do que está essa tecnologia.

Segue-se por um breve tópico sobre desobediência tecnológica, uma espécie de
movimento MAKER dos países em desenvolvimento e, finalmente, por uma discussão sobre
letramentos, na qual está contida a oposição dos conceitos de letramento em sua versão
fraca (individual) e forte (social).

O terceiro capítulo é dedicado à discussão sobre a educação na sociedade digital;
ao currículo e às forças que o moldam; e à tecnologia como parte do currículo.

Neste capítulo, também descreve-se o modelo bancário de educação e suas contradi-
ções e o modelo libertador ao qual serão feitas aproximações nos capítulos seguintes.

O capítulo quatro apresenta os dados da pesquisa exploratória realizada e conceitua
o termo pensamento computacional.

O capítulo cinco se dedica a transposição do conceito de pensamento computacional
para a educação, por meio de um novo conceito, o de Pensamento Computacional Edu-
cacional. Em seguida procura-se tecer aproximações entre o Pensamento Computacional
Educacional e a educação libertadora.

Por fim, são descritas as considerações finais do trabalho.

Seguimos pela descrição da metodologia de pesquisa desenvolvida neste trabalho.

6 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - IBGE
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Metodologia

Questão problema

A questão problema, ponto de partida para a reflexão que se desenvolve nesta
pesquisa, é decorrente da trajetória acadêmica e profissional do pesquisador, adensada
pelos estudos sobre educação libertadora e o papel da tecnologia.

É possível tecer aproximação entre o conceito de pensamento computacional, em
tela na segunda década do século XXI, e a educação libertadora?

Objetivo

Esta pesquisa objetiva investigar e refletir sobre os conceitos de pensamento com-
putacional na educação básica e a educação libertadora buscando aproximá-los para a
construção do conceito de “Pensamento Computacional Educacional”.

Objetivos específicos

A) Análise exploratória da temática do pensamento computacional por meio do
levantamento bibliográfico de autores buscando identificar autores e pesquisas sobre
pensamento computacional;

B)Tecer a relação teórica entre o conceito de pensamento computacional para a
educação básica sob uma perspectiva libertadora, buscando aproximações e relações a
partir do levantamento bibliográfico.

Este trabalho é baseado em uma abordagem metodológica exploratória qualitativa.
Esse tipo de abordagem foi escolhido porque o conceito central do trabalho, o pensamento
computacional, é um termo jovem e não muito difundido, tampouco pesquisado.

No entanto, o fato de o termo ser pouco difundido não justificaria por si só fazer uma
abordagem exploratória, mas a abordagem do conceito neste trabalho procura relacioná-lo
com a educação anterior ao ensino superior, que chamaremos de pensamento computacional
educacional, o que torna ainda mais escassas as referências a trabalhos anteriores a esse.

Além disso, procuramos pesquisar esse “Pensamento Computacional Educacional”
sob uma perspectiva libertadora, correndo o risco de realizar um trabalho pioneiro, dado
um recorte tão específico. Para isso, faremos um levantamento bibliográfico tanto de autores
que teorizam o pensamento computacional, como de autores da educação libertadora, em
especial Paulo Freire, buscando aproximações entre ambos.

São esses os motivos que justificam usar uma metodologia exploratória qualitativa.

Afinal,
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As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer
e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de problemas mais
precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores [. . . ] Habitualmente
envolvem levantamento bibliográfico, [. . . ] técnicas quantitativas de coleta de
dados não são costumeiramente aplicadas nestas pesquisas.
Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido
é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e
operacionalizáveis (GIL, 2008, p.27).

Este trabalho busca provocar a reflexão sobre o conceito de pensamento computaci-
onal fora do âmbito de empoderamento liberal/especialização de mão de obra que tem
sido tratado por meio de sua materialização no ensino de programação para crianças.

Muitas vezes as pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma
investigação mais ampla. Quando o tema escolhido é bastante genérico, tornam-
se necessários seu esclarecimento e delimitação, o que exige revisão da literatura,
discussão com especialistas e outros procedimentos. O produto final deste
processo passa a ser um problema mais esclarecido, passível de investigação
mediante procedimentos mais sistematizados (GIL, 2008, p.27).

Entendemos, como advogados de uma educação crítica libertadora, que o homem
deve ser o centro do entendimento de um fenômeno, que é na dialética que acontece
entre sua percepção e seus conhecimentos anteriores com o fenômeno que ele pode ser
compreendido e explicado.

Portanto, optamos pela abordagem qualitativa de pesquisa, nos distanciando das
abordagens, que tendem a dominar o campo das exatas, onde as pesquisas sobre computação
se desenvolvem.

Procedimentos de pesquisa

Para responder a questão pontuada nesta pesquisa, empregamos os procedimentos:

A) Levantamento de teses e dissertações nas bases de dados (bibliotecas online) da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da UNICAMP, no âmbito da pesquisa em
curso pelo o Laboratório de Pesquisa em Educação Digital (LAPED).

Levantamos dados de teses e dissertações nos bancos de dados da PUC-SP e da
UNICAMP, em busca de trabalhos que já tivessem discutido o conceito de pensamento
computacional, aproveitando o envolvimento do autor desse trabalho em um levantamento
de dados sobre educação e tecnologia nas mesmas universidades para o Laboratório de
Pesquisa em Educação Digital (LAPED). A busca foi realizada em fevereiro de 2017.

Apesar de o recorte da pesquisa citada ser entre os anos de 1995-2004, para realizá-la
foram consumidos computacionalmente os dados das bases das duas universidades na
íntegra. Aproveitamos o montante de dados resultante de 58.871 teses e dissertações
(16.585 na PUC-SP e 42.286 na UNICAMP) para fazer uma pesquisa paralela sobre o
termo pensamento computacional.
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Foi usado como critério de busca o termo “pensamento computacional”, buscando
em títulos, resumos, e palavras-chave das produções.

Os dados pesquisados referem-se ao período dentre 1965 e 2016.

B) Análise exploratória da temática do pensamento computacional por meio do
levantamento bibliográfico de autores buscando identificar autores e pesquisas sobre
pensamento computacional;

Realizamos um levantamento bibliográfico com autores que teorizam a tecnologia,
como Álvaro Vieira Pinto, Pierre Levy, Basarab Nicolescu, Edgar Morin; autores que
teorizam o pensamento computacional e aproximações, como Jeannette Wing, Miguel
Zapata-Ros, José Armando Valente, Seymour Papert; e autores da concepção crítica e/ou
libertadora de educação como Paulo Freire, Ira Shor, Michael Apple. Para poder entender
quais são as possibilidades de transposição da educação libertadora para o pensamento
computacional educacional.





Parte I

Referencial Teórico
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1 Sociedade: do consumo, do conhecimento,
digital e desigual

Este capítulo é dedicado à contextualização da temática abordada. Espera-se
descrever as condições sociais que tornam a discussão de um tipo diferente de educação,
a libertadora, tão importante e urgente. Também procura-se entender a influência da
tecnologia no contexto social.

Para tal, buscou-se a partir de dados e referências bibliográficas, que procuram
teorizar essa sociedade das primeiras duas décadas do século XXI, as implicações desse
modo de vida contemporâneo, e qual a relação dele com a tecnologia que culminou na
cultura digital.

Não é uma tarefa fácil descrever a sociedade contemporânea. Sua composição,
dada por tantos aspectos diferentes e complexos, dificulta a descrição desse modelo de
organização social na íntegra.

Assim, foram elencados quatro aspectos da sociedade: sociedade do consumo,
sociedade do conhecimento, sociedade digital e sociedade desigual.

A opção por esses aspectos tem o objetivo de colecionar as premissas necessárias ao
desenvolvimento dos objetivos principais deste trabalho. Não temos a pretensão de apontar
esses como os aspectos mais importantes, tampouco esgotá-los, apenas descrevê-los em
sua relevante relação com a temática a ser desenvolvida nos capítulos posteriores, a saber,
a necessidade de uma educação libertadora que vá além do capitalismo e o pensamento
computacional.

Inicia-se pela descrição do aspecto “consumo” e suas implicações, que descreve como
estilo de vida veloz, consumista, de grande desperdício e desigualdade, vivido especialmente
nas grandes metrópoles contemporâneas, se relaciona com as mudanças no capitalismo,
força motriz por trás de sua gênesis.

1.1 Sociedade do Consumo
Comecemos pela sociedade do consumo. Bauman (2008) explica que todas as

sociedades tiveram forte relação com o consumo:

Por toda história humana, as atividades de consumo ou correlatas [. . . ] têm
oferecido um suprimento constante de “matéria-prima” a partir da qual a
variedade de formas de vida e padrões de relação inter-humanas pôde ser
moldada, e de fato foi, com a ajuda da inventividade cultural conduzida pela
imaginação (p. 38).
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O autor cita que desde a revolução paleolítica, era em que a coleta passou a ser
substituída pelo excedente e pela estocagem, “a história poderia ser escrita com base nas
maneiras como esse espaço foi colonizado e administrado” (BAUMAN, 2008, p. 38).

No entanto, o que vemos na sociedade contemporânea é um ponto de ruptura do
consumo para o consumismo, escreve Bauman (2008):

Um ponto de ruptura de enormes consequências, que, poderíamos argumentar,
mereceria o nome de “revolução consumista”, ocorreu milênios mais tarde, com
a passagem do consumo ao “consumismo”, quando aquele, como afirma Colin
Campbell, tornou-se “especialmente importante, se não central” para a vida da
maioria das pessoas, “o verdadeiro propósito da existência”. E quando “nossa
capacidade de ’querer’, ’desejar’, ’ansiar por’ e particularmente de experimentar
tais emoções repetidas vezes de fato passou a sustentar a economia” do convívio
humano (p. 38-39).

O consumismo é

...um arranjo social resultante da reciclagem de vontades, desejos e anseios
humanos rotineiros, permanentes e, por assim dizer, “neutros quanto ao regime”,
transformando-os na principal força propulsora e operativa da sociedade, uma
força que coordena a reprodução sistêmica, a integração e a estratificação sociais,
além da formação de indivíduos humanos, desempenhando ao mesmo tempo
um papel importante nos processos de autoidentificação individual e de grupo,
assim como na seleção e execução de políticas de vida individuais. (BAUMAN,
2008, p. 41)

Bauman (2008) também esclarece que o consumismo se dá quando o “consumo
assume o papel-chave que na sociedade de produtores era exercido pelo trabalho” (p. 41).

Essa afirmação torna-se mais crítica quando trazemos para o diálogo autores que
colocam o trabalho como principal fator de “hominização” do homem:

O homem deseja realmente dar a si um novo modo de ser, mas percebe ser
ilusório fazê-lo em pensamento, tendo de conquistá-lo pela modificação impressa
à realidade a que pertence. São as novas relações com o mundo, especialmente
as condições de trabalho, para os indivíduos e para os povos, que concretizarão
o verdadeiro projeto humano. (VIEIRA PINTO, 2005, p. 58)

Ao considerar o trabalho, ou a modificação da realidade, que também se constitui
como a produção de cultura, como ponto central de distinção entre o homem e o animal,
portanto sua principal característica “hominizadora”, é coerente opor o trabalho ao
consumo:

O traço distintivo do homem desumanizado consiste na perda da capacidade de
“produtor”, degradando-se na condição de puro consumidor [. . . ] Na oposição
entre consumidor e produtor está o caráter distintivo do salto qualitativo que
gerou o homem, e lhe dá o sentido pelo qual o define. (VIEIRA PINTO, 2005,
p. 61)



1.1. Sociedade do Consumo 23

Não é possível ter consumo sem produção, e a sociedade moderna, baseada no
trabalho, não permite consumo sem antes ter dinheiro, proveniente do trabalho.

Se para consumir é necessário ter um trabalho, também é necessário ter trabalho
humano empregado na produção de qualquer bem de consumo mas, afinal, as pessoas são
consumidoras ou produtoras?

Essa confusão se dá pelos diferentes sentidos que a palavra trabalho assume:

Na citação de Vieira Pinto, o trabalho é um conceito cheio de significado, repre-
senta a ação do homem na realidade, em uma práxis dialética com o mundo, dotada de
intencionalidade, social e baseada nas necessidades individuais e do grupo.

Já na pergunta acima, o termo trabalho confunde-se com emprego, com a venda da
força de trabalho, que raramente possui as características que acabamos de descrever.

Grande parte dos empregos da nossa sociedade é, nas palavras do Grupo Krisis
(2003), trabalhos com fim em si mesmo, e esses trabalhos vazios, ou seja, que não provêm
da intencionalidade daqueles que o exercem, são a base da sociedade atual:

O trabalho não é, de modo algum, idêntico ao fato de que os homens transformam
a natureza e se relacionam através de suas atividades.
Isso [. . . ] se entende por si mesmo. O que não é óbvio é que a atividade humana
em si, o puro “dispêndio de força de trabalho”, sem levar em consideração
qualquer conteúdo e independentemente das necessidades e da vontade dos
envolvidos, torne-se um princípio abstrato que domina as relações sociais (p.
32).

E descreve a lógica que dá origem a esse modelo de relação de trabalho:

Somente o moderno sistema de produtor de mercadorias criou, com seu fim
em si mesmo da transformação incessante de energia humana em dinheiro,
uma esfera particular, “dissociada” de todas as outras relações e abstraída
de qualquer conteúdo, a esfera do assim chamado trabalho - uma esfera da
atividade dependente incondicional, desconectada e robotizada, separada do
restante do contexto social e obedecendo a uma abstrata racionalidade funcional
de “economia empresarial”, para além das necessidades (p. 34).

É comum ouvir a afirmação: O trabalho se dicotomiza com o restante da vida:
vive-se enquanto não trabalha e enquanto trabalha não se vive. É como se a vida começasse
apenas ao final do expediente ou na sexta-feira à tarde:

A vida se realiza em outro lugar, ou não se realiza, porque o ritmo do tempo
de trabalho reina sobre tudo (GRUPO KRISIS, 2003, p. 34).

Segundo os autores, observa-se cada vez menos orgulho nos produtos do próprio
trabalho (isso quando são tangíveis), a alienação do trabalho acaba por tornar mais
importante que se faça algo, do que o que é, de fato, feito:
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Na esfera do trabalho não conta o que se faz, mas que se faça algo, pois o
trabalho é justamente um fim em si mesmo, na medida em que é o suporte da
valorização do capital-dinheiro por si só (GRUPO KRISIS, 2003, p. 35).

Ainda segundo os autores, o mais importante não é o trabalho, ou a mercadoria,
mas o fluxo: trabalho transformado em mercadoria, mercadoria transformada em lucro e
lucro transformado em acúmulo e em mais trabalho:

O que interessa, de qualquer modo, é que a mercadoria possa ser transformada
em dinheiro, e dinheiro, em novo trabalho (GRUPO KRISIS, 2003, p. 35).

Quanto mais rápido esse fluxo se cumprir melhor. O consumismo é o ápice da
eficiência desse modelo: a criação de necessidades momentâneas e imediatas, que devem
ser satisfeitas o mais rapidamente possível, sob pena de perder a chance de obter prazer na
satisfação delas, e ao final descartá-las, o mais depressa possível, para dar lugar à próxima
compra:

O consumismo, em aguda oposição às formas de vida precedentes, associa a
felicidade não tanto à satisfação de necessidades (como suas “versões oficiais”
tendem a deixar implícito), mas a um volume e uma intensidade de desejos sem-
pre crescentes, o que por sua vez implica o uso imediato e a rápida substituição
dos objetos destinados a satisfazê-la. (BAUMAN, 2008)

Esse tipo de falsa necessidade é criada principalmente pela indústria da propaganda,
que abandonou completamente a única razão virtuosa que explicaria sua existência: ajudar
o consumidor a tomar decisões racionais de consumo.

Afinal, diz Chownsky, “os mercados devem ser baseados em consumidores informados
fazendo escolhas racionais”. No entanto, o que se dá é o oposto, dizia, que “a questão é
criar consumidores desinformados que farão escolhas irracionais” (REQUIEM. . . , 2015).

Sem base em sua necessidade real de consumo, ou nas reais qualidades do produto,
mas sim na imagem fictícia criada pela propaganda, que promete que o consumidor se
destaque na multidão, pelo consumo do produto.

Seja ser o cowboy da propaganda de cigarros, o dono do carro que confere liberdade
all-terrain, o “conquistador” da propaganda de cerveja, o churrasqueiro-alfa da propaganda
de carne ou o mago das comidas congeladas.

Vendem uma imagem irreal, que é consumida em venda casada com o produto em
questão, prometendo que o consumo desse produto tornará o consumidor algo mais ou
algo de maior destaque do que aqueles que não consumem o tal produto.

Dessa lógica surgem os produtos premium. A ideia é que a pessoa possa se destacar
consumindo o produto x, mas que pode se destacar ainda mais consumindo o produto x
premium, que é apenas uma versão glorificada e mais cara da mesma coisa.
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A aceitação dessas falácias, segundo Bauman (2008), provém da necessidade de se
destacar. Afinal, nessa sociedade, o consumidor também é mercadoria e é necessário fazer
seu próprio marketing, se vender.

Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro
virar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar,
ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas
de uma mercadoria vendável (p. 20).

A vendabilidade do consumidor-mercadoria é dada pela diferenciação entre ele e os
demais consumidores-mercadoria, que parecem todos iguais, “num tom uniformemente
monótono e cinzento” - enquanto tudo “flutua com igual gravidade específica na corrente
constante do dinheiro”, invisíveis ao consumidor (BAUMAN, 2008):

A principal tarefa dos consumidores, e o principal motivo que os estimula a
se engajar numa incessante atividade de consumo, é sair dessa invisibilidade e
imaterialidade cinza e monótona, destacando-se da massa de objetos indistin-
guíveis “que flutuam com igual gravidade específica” e assim captar o olhar dos
consumidores (p. 21).

Já segundo Chomsky, pretende-se fabricar consumidores para controlá-los:

Estava muito difícil controlar as pessoas pela força, então era preciso ter outras
formas de controle. Era de conhecimento e expresso [pela elite], que você tinha
que dominá-las controlando suas crenças e atitudes.
Uma das formas de controlar as pessoas em termos de atitudes é “fabricar
consumidores”: Se você fabricar vontades, fazer das pessoas obterem coisas que
estão ao seu alcance, a essência da vida, elas estarão presas a serem consumidores
(REQUIEM. . . , 2015).

Lê-se algo parecido em Bauman (2008):

Para que uma sociedade adquira esse atributo [consumismo], a capacidade
profundamente individual de querer, desejar e almejar deve ser, [...] reci-
clada/reificada numa força externa que coloca a “sociedade dos consumidores”
em movimento e a mantém em curso como uma forma específica de convívio
humano, enquanto ao mesmo tempo estabelece parâmetros específicos para as
estratégias individuais de vida que são eficazes e manipula as probabilidades de
escolha e condutas individuais (p. 41).

Chomsky explica como isso acontece:

A ideia é tentar controlar cada pessoa para transformar a sociedade em um
sistema perfeito, uma sociedade baseada em uma díade, um par: Você e sua
televisão (agora talvez você e sua internet).
Que lhe apresenta o que deveria ser a vida apropriada, que tipo de engenhoca
você deveria ter. E [você] passa seu tempo e [dedica] seu esforço para conseguir
essas coisas, que não precisa, não quer e talvez jogue fora, mas essa é a forma
de uma vida decente (REQUIEM. . . , 2015).
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Toda a lógica consumista, descrita até o momento, é a força motriz por trás de
uma mudança social para uma sociedade mais veloz, que cada vez mais vive apenas o
presente, e deixa de planejar seu futuro.

Novas necessidades exigem novas mercadorias, que por sua vez, exigem novas
necessidades e desejos; o advento do consumismo augura uma era de “obso-
lescência embutida” dos bens oferecidos no mercado e assinala um aumento
espetacular na indústria da remoção de lixo. (BAUMAN, 2008, p. 45)

Como as necessidades de consumo são criadas a cada momento, e devem ser
imediatamente satisfeitas, o planejamento não faz mais sentido, pois até que ele se realize,
certamente outra necessidade já terá sido criada. Sem planos, o consumidor procura cada
vez menos a segurança, a estabilidade, e as metas de longo prazo. O importante é o agora!

Poderíamos dizer que o próprio tempo foi re-significado:

A ideia de Deus é recapitulada num eterno presente que encapsula simultane-
amente o passado e o futuro. . . . A vida, seja individual ou social, não passa
de uma sucessão de presentes, uma coleção de instantes experimentados com
intensidades variadas (MAFFESOLI, 2000 apud BAUMAN, 2008, p. 46).

Nos anos 1970, nos Estados Unidos, houve o início do movimento de financeirização
da economia, acontecendo simultaneamente ao processo de realocação do trabalho. Esse
movimento marca a transição para um capitalismo financeiro, especulativo.

Esse movimento foi acompanhado de perto por ondas de redução da democracia,
afinal a década anterior, 1960, foi nos EUA um período de democratização, marcado pela
organização dos trabalhadores e pelos movimentos sociais1.

Segundo Chomsky, o processo de redução da democracia e de financeirização foram
a reação das elites contra as conquistas dos movimentos sociais da década anterior.

Esse processo é descrito pelo autor como “uma enorme, concentrada e coordenada
ofensiva empresarial” (REQUIEM. . . , 2015), que se opunha ao que as elites chamaram de
“excesso de democracia”2 e está em curso até os dias de hoje. Alguns dos resultados desse
processo foram:

• A desregulamentação dos bancos e instituições financeiras pelo Estado, que passam
a fazer investimentos de maior risco, marcados pela passagem de um enorme fluxo
de capital para a especulação.

1 Alguns dos principais movimentos em curso na década de 1960 nos EUA: A contracultura, o movimento
antiguerra, movimento dos direitos civis, movimento latino “chicano”, movimento feminista, movimento
dos direitos gays e a “Nova Esquerda”.

2 Segundo Chomsky (REQUIEM. . . , 2015), o termo aparece no documento Crise da Democracia da
Comissão Trilateral, Disponível em: <http://trilateral.org/download/doc/crisis_of_democracy.pdf>

http://trilateral.org/download/doc/crisis_of_democracy.pdf
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• A realocação do capital para postos de trabalho offshore, causando aumento da
insegurança do trabalhador, forçado a competir com o trabalho desregulamentado e
semi-escravo de países mais pobres, especialmente da Ásia.

• A diminuição do poder regulatório dos Estados por conta de uma opção pelo
Monetarismo, muito mais neo-liberal que o antigo New Deal, onde o controle do
Estado era muito maior.

• A diminuição do poder do Estado pelo uso dos fluxos de capital globalizados para
evitar/sonegar impostos e pela evasão de divisas, sendo causa e consequência do
surgimento e ampliação do poder das multinacionais.

Não seria incorreto dizer que as medidas tomadas pela “ofensiva das elites”, a partir
de 1970, fundou o capitalismo moderno vivido pelas sociedades contemporâneas.

Levando-se em conta que existem duas forças em curso, uma democratizante que
provém principalmente da população, e outra contrária à democracia, vinda das elites que
pretendem manter seu poder (REQUIEM. . . , 2015), e que o embate dessas forças, muitas
vezes violento, se traduz em prejuízos para a elite e, por vezes, em mortos e feridos para a
população:

O consumismo aparece como a saída encontrada pelas elites para desviar a atenção
da população das causas sociais sem o dispendioso uso do monopólio da violência. A
própria re-significação do tempo, o culto do agora, e a desvalorização do longo prazo
e do planejamento tiram da população competências essenciais para a manutenção e a
ampliação da democracia.

É a preocupação com o consumo, em outras palavras, em não perder as oportuni-
dades, que faz com que o consumidor não possa perder seu tempo com política, em pensar
a democracia por exemplo:

A oportunidade que cada ponto pode conter vai segui-lo até o túmulo; para
aquela oportunidade única não haverá “segunda chance”. [. . . ] A prudência
sugere que, para qualquer pessoa que desejar agarrar uma chance sem perder
tempo, nenhuma velocidade é alta demais; qualquer hesitação é desaconselhada,
já que a pena é pesada. (BAUMAN, 2008)

Voltando dessa digressão para as implicações econômicas do consumismo, podemos
dizer que o consumismo tem uma dupla relação com a economia, uma em um sentido
mais amplo de economia, que tem relação com recursos naturais do planeta, e a outra no
sentido de ciência monetária dos fluxos de capital e mercadorias:

Começando pelo sentido mais amplo, se não nos falta o grego, a palavra economia
pode ser dividida em eco (oikos) + nomia (nomein), da mesma forma que ecologia pode
ser dividida em eco (oikos) + logia (logos)3. Eco tem o sentido de “casa” em ambos os
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termos, no entanto, ecologia é o estudo, a racionalização da casa, enquanto economia é a
administração da casa, sendo o termo casa atribuído comumente ao planeta Terra.

Ora, se economia é a administração da casa, do planeta, deveria ser a responsável
pela administração consciente dos recursos naturais, e intimamente ligada ao conceito de
ecologia, afinal, em última instância toda matéria-prima em algum momento de sua cadeia
produtiva deriva da natureza, do planeta.

No entanto,

A economia consumista se alimenta do movimento das mercadorias e é conside-
rada em alta quando o dinheiro mais muda de mãos; e sempre que isso acontece,
alguns produtos de consumo estão viajando para o depósito de lixo (BAUMAN,
2008).

E na vida dos cidadãos da era consumista

O motivo da pressa é, em parte, o impulso de aquirir e juntar. Mas o real
motivo mais premente que torna a pressa de fato imperativa é a necessidade de
descartar e substituir (BAUMAN, 2008).

E ainda:

Na economia consumista, a regra é que primeiro os produtos apareçam, [. . . ] só
para depois encontrar suas aplicações. Muitos deles, talvez a maioria, viajam
com rapidez para o depósito de lixo... (BAUMAN, 2008).

Essa economia está muito mais empenhada em esgotar completamente os recursos
naturais do planeta do que em administrá-los de forma racional e realista para que eles
possam durar e manter a civilização satisfazendo suas reais necessidades.

Latouche4 satiriza a situação:

Quem acredita que um crescimento infinito [econômico, logo do consumo] é
compatível com um planeta finito ou está louco, ou é economista. O drama é
que, nesse momento, somos todos economistas (COMPRAR. . . , 2011).

Voltando à economia em sentido mais restrito de fluxo de capital, temos uma
sociedade que é baseada no crescimento infinito, como citado acima. Devido à enorme
quantidade de capital especulativo e improdutivo, o sistema econômico atual coloca toda
a responsabilidade de manter o fluxo de capital, a “mudança de mãos do dinheiro” no
consumo.

Latouche afirma que:
3 disponível em: <http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/ecologia/> disponível em: <https:

//www.gramatica.net.br/origem-das-palavras/etimologia-de-economia/> Acesso em Maio de 2017.
4 Serge Latouche, professor emérito de economia na universidade de Paris. Latouche é um dos mais

conhecidos partidários do “decrescimento sustentável”, uma teoria econômica, social e política baseada
na mudança dos paradigmas sociais do consumo para a conservação.

http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/ecologia/
https://www.gramatica.net.br/origem-das-palavras/etimologia-de-economia/
https://www.gramatica.net.br/origem-das-palavras/etimologia-de-economia/
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Vivemos numa sociedade de crescimento cuja lógica não é crescer para satis-
fazer as necessidades, mas crescer por crescer. Crescer ao infinito com uma
produção sem limites. E, para justificá-lo, o consumo deve crescer sem limites
(COMPRAR. . . , 2011).

No entanto, como a atividade mais rentável nos dias de hoje é a especulação, em
outras palavras, as diferentes técnicas de transformar dinheiro em mais dinheiro, e

a concentração de riqueza gera concentração de poder, particularmente devido
ao custo disparado das eleições que forçam os partidos políticos a serem contro-
lados por grandes corporações e esse poder político logo se traduz em leis que
aumentam a concentração de renda (REQUIEM. . . , 2015).

Em algum dado momento a população fica sem ter o que gastar, “freando” o
consumo, consequentemente desacelerando a economia, e nesse contexto o setor financeiro
oferece o crédito, que endivida a população, gera retorno na forma de juros para a elite
financeira e mantém o consumo.

A economia capitalista contemporânea se relaciona com o Estado de uma forma
sinistra:

Como a economia é quem oferece os empregos e quando ela está aquecida há mais
vagas, tornou-se dever do Estado mantê-la em crescimento. Por esse motivo há um socorro
quase sempre imediato do Estado às empresas, especialmente aos bancos, que são os
principais causadores de crises, quando há sinais de recessão, o que não é nenhum pouco
aderente à ideia de livre mercado ou às premissas neoliberais.

Por outro lado, como o setor financeiro detém, por meio de taxas, o capital do
comerciante, do consumidor e do industrial:

Do comerciante por meio de taxas de processamento de cartões de débito e crédito;

Do consumidor por meio de taxas de manutenção de contas, juros sob crédito,
crediários e práticas abusivas como cheque especial;

Da indústria porque precisa baixar os preços para que os produtos sejam mais
atrativos/competitivos, mas no final o consumidor paga pelo crediário um preço bem
maior, e a diferença não chega às fábricas, mas aos bancos;

Cria-se uma situação na qual o setor que menos contribui com impostos é o mais
rico.

O que por um lado gera maior concentração de renda e por outro, dada a arreca-
dação sempre insuficiente dos governos, leva à transição do Estado dos impostos ao que
Streck5citado por Habermas (2014) chamou de “Estado da dívida”:

5 Wolfgang Streeck em: Streeck, Gekaulfte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus.
Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2012. p. 119.
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O Estado democrático, regido por seus cidadãos e, na qualidade de Estado
de impostos, alimentado por eles, torna-se o Estado das dívidas, tão logo
sua subsistência passa a não depender mais apenas das contribuições de seus
cidadãos, mas, em extensão considerável, também da confiança dos credores (p.
185).
A transformação do Estado dos impostos no Estado das dívidas forma hoje
o pano de fundo de um círculo vicioso que consiste nos Estados resgatando
bancos arruinados, e depois esses mesmos bancos, por seu turno, empurrando
os Estados à ruína (HABERMAS, 2014).

Podemos dizer que existem 3 fundamentos na sociedade do consumo, de acordo com
Latouche (COMPRAR. . . , 2011), a publicidade, a obsolescência programada e o crédito.

Esses três fundamentos foram abordados nesse tópico, faltou dizer que a obsoles-
cência programada assume duas formas:

A primeira já vastamente descrita, em que o consumidor deseja substituir um bem
por outro equivalente que o satisfaça mais.

A segunda, ainda não citada, é o ato de os fabricantes reduzirem propositalmente
a vida útil de um produto/material para que ele seja mais rapidamente substituído por
outro igual ou equivalente. Garantindo uma demanda constante que mantenha as fábricas
ocupadas.

O capitalismo contemporâneo está em rota de colisão com a realidade e segundo
Bauman (2008)

Essas tendências patológicas (e eminentemente desperdiçadoras) do crescimento
exponencial da produção de bens e serviços poderiam ser identificadas a tempo
- reconhecidas pelo que são e até inspirar medidas terapêuticas ou preventivas -
não fosse outro processo de crescimento exponencial, mas de muitas maneiras
particular, que resulta em um excesso de informação (p. 54).

Aproveitamos essa citação para introduzir o próximo tópico, a sociedade do conhe-
cimento, no qual serão descritas as relações da informação e do conhecimento na sociedade
contemporânea.

1.2 Sociedade do Conhecimento
Na citação de Bauman, que fecha o tópico anterior, o autor revela que existe excesso

de informação, e o quantifica da seguinte maneira: “nos últimos 30 anos se produziu mais
informação no mundo do que nos 5 mil anos anteriores” (BAUMAN, 2008, p. 54). Já para
Lévy (2010), estamos no meio de um verdadeiro “dilúvio” informacional.

As sociedades contemporâneas são sociedades da informação ou sociedades do
conhecimento?

Segundo Eriksen (2001 apud BAUMAN, 2008, p. 46),
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há informação demais por aí [. . . ] uma habilidade fundamental na sociedade da
informação consiste em se proteger dos 99,99% de informações oferecidas que
são indesejadas.

Há uma frase de Bauman (2008, p. 46), que resume essa situação e as implicações
dela:

Podemos dizer que a linha divisória entre a mensagem importante, aparente
objeto da comunicação, e o ruído de fundo, seu reconhecido adversário e
obstáculo mais nocivo, foi quase removida.

Na profusão de ruído, encontrar a mensagem certa tornou-se cada vez mais difícil, e
cada vez mais importante. No entanto, as pessoas se prendem ao ruído, procuram conteúdo
no barulho de fundo, e não encontram, ou pior, encontram desinformação.

Não é à toa que todas as organizações preocupadas com a juventude (ou com o
desempenho futuro dela no mercado de trabalho) entendem fundamental desenvolver a
habilidade de obter, mas principalmente de avaliar, a informação:

Muitas vezes chamada de alfabetização ou letramento informacional (informa-
tion(al) literacy) aparece em diversos documentos como Framework para o Aprendizado no
Século XXI (P21, 2016); Inteligência Digital (PARK, 2016); Digicomp (FERRARI, 2013);
Educação para a Vida e o Trabalho (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2012); Padrões
de Competências em TIC: Módulos de Padrões de Competência (UNESCO, 2008), apenas
para citar alguns.

Essa preocupação em separar a mensagem relevante do ruído de fundo evidencia
que não é a informação o importante, pois o ruído também carrega informações, mas
sim o conhecimento obtido pela mensagem. Ele sim tem papel fundamental na sociedade,
portanto, nada mais justo que fazer uma mudança crítica de sociedade da informação para
sociedade do conhecimento.

Por um lado, o motor por trás dessas novas tendências era a desterritorialização
posta em prática pelas telecomunicações:

As telecomunicações são de fato responsáveis por estender de uma ponta à outra
do mundo as possibilidades de contato amigável, de transações contratuais, de
transmissões de saber, de troca de conhecimentos, de descoberta pacífica das
diferenças (LÉVY, 2010, p. 14)

Por outro, a transição da economia para um novo formato, de fluxos extremamente
velozes, especialmente de capital e com cada vez mais foco no conhecimento, especialmente
nos conhecimentos e técnicas digitais.

Esse novo tipo de economia pode ser chamado de economia do conhecimento.
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A economia do conhecimento se revela na importância central que as empresas de
tecnologia passaram a ocupar desde o começo do século XXI, especialmente aquelas cujo
negócio principal é informação ou comunicação, no empreendedorismo digital, que resulta
em um ecossistema de startups e na ampliação da quantidade de novos serviços WEB 2.0,
que focam na criação de redes, na difusão de informações, nos serviços para produtividade
e na disseminação de conteúdo autoral criado por internautas.

Segundo Lévy (2015),

as organizações devem se abrir a uma circulação contínua e constantemente
renovada de especialidades científicas, técnicas, sociais ou mesmo estéticas. O
skill flow condiciona o cash flow. Assim que essa renovação diminui seu ritmo,
a empresa ou organização corre o risco de esclerose e, logo, de morte. [. . . ] O
saber tornou-se a nova infraestrutura (p. 20).

A posição-chave do conhecimento no mercado fica evidente quando vemos um
quadro das marcas mais valiosas de 2016 (Figura 1):

Figura 1 – Marcas globais mais valiosas em 2016 6

Fonte: 2016 BrandZ Top 100 Global Brands

Das 5 marcas mais valiosas 4 são de tecnologia; entre as 10 mais valiosas, 5 são
de tecnologia e duas de comunicação, mas poderiam ser 6, uma vez que a Amazon está
listada como “Retail” (varejista), mas os serviços que a fizeram subir no ranking foram
tecnológicos, os Amazon Web Services (AWS)7, serviços de cloud computing: software e
hardware como serviço, bancos de dados e disparadores de e-mails/sms.
6 Disponível em: <http://www.millwardbrown.com/brandz/top-global-brands/2016>
7 Entre os principais serviços de cloud computing oferecidos pela Amazon estão: Elastic Cloud Computing

(EC2) aluguel de servidores virtuais; Simple Storage Service (S3) aluguel bancos de dados virtuais;
Simple EMail Service (SES) aluguel de disparadores de e-mail.

http://www.millwardbrown.com/brandz/top-global-brands/2016
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Também vale ressaltar que das 5 mais valiosas, ao menos 4 têm em seus contratos
de prestação de serviço alguma cláusula que permite que a empresa lucre usando os dados
dos usuários de seus serviços.

O núcleo das empresas de tecnologia é o conhecimento, seja o já existente entre seus
colaboradores e funcionários; seja aquele que é desenvolvido no interior dessas empresas
em setores de pesquisa e desenvolvimento; seja entre os funcionários em períodos de “ócio
criativo”8; seja no relacionamento entre os funcionários e as comunidades compostas por
consumidores e entusiastas;

Também se tornou uma prática muito comum, especialmente no Google e no
Facebook9, adquirir jovens empresas de tecnologia, chamadas startups, com o objetivo de
integrar os produtos e serviços dessas empresas, mas principalmente o conhecimento e o
“capital humano” que as compõem.

Podemos ver evidências numéricas que o conhecimento é o ponto central das
startups mais bem-sucedidas (sob o ponto de vista de retorno de investimento), nos
seguintes números:

Equipes com pelo menos um fundador que tinha cursado uma faculdade de
elite (definida pela First Round 10como as oito universidades da Ivy League,
Stanford, ou MIT ) tendiam a ter um melhor desempenho.

O estudo constatou que essas empresas [com ao menos um fundador formado
nessas instituições] obtiveram um desempenho cerca de 220% superior às outras
equipes (MARION, 2016).

E que ter trabalhado em grandes empresas de tecnologia torna o empreendedor
mais apto a ter sucesso na criação de uma nova empresa própria, ou seja, o conhecimento
obtido é transferido para o novo empreendimento:

A First Round constatou que as equipes com pelo menos um fundador vindo
da Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, ou Twitter obtiveram um
desempenho 160% melhor do que as outras empresas. As equipes fundadoras com
experiência em qualquer dessas empresas de tecnologia também eram avaliadas
num valor quase 50% superior às outras, antes da rodada de investimento
(MARION, 2016).

8 O Google incentiva (e coloca seus recursos computacionais à disposição) que 20% do tempo de trabalho
dos funcionários seja dedicado ao trabalho em projetos pessoais, que possam ser encorporados pela
empresa: O Orkut, primeira rede social do Google, surgiu dessa abordagem e recentemente o Google
Now, que mostra informações dos arredores em celulares Android.

9 Principais aquisições de startups pelo Google: Android, Youtube, Zynga, Waze. Pelo Facebook: Whatsapp,
Branch, Threadsy, Spool, Karma. Fontes: Exame e O Globo. Disponível em: <http://exame.abril.com.
br/negocios/relembre-as-principais-aquisicoes-do-google-ate-agora/> e <http://oglobo.globo.com/
sociedade/tecnologia/todas-as-aquisicoes-do-facebook-nos-seus-10-anos-de-vida-11662830>

10 Análise publicada em 2005 pela empresa de capital de risco First Round Capital. Compreende informa-
ções sobre mais de 300 empresas e quase 600 fundadores. (MARION, 2016)

http://exame.abril.com.br/negocios/relembre-as-principais-aquisicoes-do-google-ate-agora/
http://exame.abril.com.br/negocios/relembre-as-principais-aquisicoes-do-google-ate-agora/
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/todas-as-aquisicoes-do-facebook-nos-seus-10-anos-de-vida-11662830
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/todas-as-aquisicoes-do-facebook-nos-seus-10-anos-de-vida-11662830
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Também podemos ver essa tendência, de buscar o conhecimento, no comportamento
organizacional: as antigas empresas de hierarquia rígida, com regras dogmáticas e estrutura
inflexível, têm dificuldades em operar no ambiente de inovação, conhecimento e profusão
de informação, extremamente veloz, contemporâneo.

Morgan (2010) descreve os diferentes paradigmas de organização desde o século
XIX:

O autor começa pelas organizações que funcionam como máquinas, cuja busca por
eficiência copiou estruturas hierárquicas dos exércitos e levou à seleção, especialização,
padronização e treinamento de pessoal para que cada peça humana da máquina produzisse
de forma otimizada e pudesse ser facilmente substituída. Organizações fundadas na
administração científica de Frederick Taylor.

Chegando, na primeira década dos anos 2000, ao que ele chamou de organização
como cérebro:

Capaz de se adaptar rapidamente, pois é baseada em autogestão, de hierarquia
flexível, com equipes multidisciplinares em que tanto a redundância de conhecimentos
(oposto da departamentalização), quanto a amplitude de saberes, são desejáveis para
que exista a maior quantidade possível de rearranjos entre os membros das equipes,
possibilitando maior chance de adaptação às mudanças de cenário e melhores condições
para inovação.

São essas “organizações como cérebros” que melhor representam o contexto da
economia do conhecimento e, consequentemente, são aquelas que têm mais sucesso.

Entre as organizações atuais, as de tecnologia são as que mais se assemelham a essa
descrição. Sendo as mais jovens e flexíveis mais aptas a crescer do que as mais antigas e
rígidas: Isso poderia explicar, ainda nos referindo ao quadro da Figura 1, o motivo pelo
qual a IBM, mais rígida, perdeu 6 posições, enquanto Facebook, mais flexível, ganhou 7.

É importante ressaltar que apesar da economia do conhecimento ser um fenômeno
real e contemporâneo, não podemos de forma alguma tomar a economia do conhecimento
como sinônimo de sociedade do conhecimento.

As duas até tornam-se antagônicas sob alguns pontos de vista. Por exemplo: a
economia do conhecimento não está interessada na distribuição do conhecimento, no acesso,
na cidadania. Ela está interessada em formação de mão de obra especializada capaz de
utilizar e produzir conhecimento.

Dessa forma, seu devir aproxima-se mais de um instrumento para o acúmulo e a
contenção do conhecimento, que aprofunda a desigualdade, do que no acesso universal ao
conhecimento, que caracteriza as sociedades do conhecimento descritas mais à frente neste
trabalho.
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O conceito de sociedade do conhecimento surge de uma série de fatores, um deles é
a economia do conhecimento, mas existem outros. Entre os principais estão a globalização
e o avanço das tecnologias da informação e comunicação (TIC) e a cultura digital.

A globalização,

desvinculada de todas as controvérsias, refere-se simplesmente à intensificação
das conexões, contatos e comunicações internacionais, e ao crescimento de
um mundo cada vez mais interdependente, integrado por novas tecnologias de
informações e de comunicações (ZELEZA, 2005).

“Desvinculada de todas as controvérsias”, a globalização parece um fenômeno
exclusivamente benéfico, que conectou os diferentes lugares do mundo em uma grande
rede social de democratização da informação e do conhecimento, desterritorializou o
mundo em uma rede internacional de pessoas e permitiu a ampliação dos fluxos de capital,
conhecimento e mercadoria, que chegariam a todos os lugares da Terra.

Retomaremos essas “controvérsias” no tópico sociedade desigual.

Também “desvinculada de todas as controvérsias”, a sociedade do conhecimento se
define como descrição social e cultural dessa rede global de pessoas trocando conhecimento
e desse fluxo globalizado.

1.3 Sociedade Digital
Como explicitado, as TIC são parte integrante da força motriz por trás da imagem

da sociedade do conhecimento:

Seria lógico assumir que, ao analisar os dados quantitativos do acesso e da apropri-
ação das TIC e do conhecimento, seria possível ver alguma homogeneidade tendendo para
universalidade. Mas será que é isso o que os dados mostram?

Comecemos por analisar os dados do TIC Domicílios do Centro Regional de Estudos
para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC) de 2015:

Tabela 1 – A1 - Proporção de domicílios com computador 11

Classe Social SIM NÃO
A 100 0
B 93 7
C 54 46
D/E 10 90

Fonte: (CETIC, 2015a)

11 Base: 67.038.766 domicílios. Dados coletados entre Novembro de 2015 e Junho de 2016.
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A Tabela 1 ilustra a proporção de domicílios com computador, e há de fato uma
tendência à universalização do acesso, mas apenas para as classes A e B. A classe C aparece
dividida quase ao meio e há acesso apenas para uma metade dessa classe. Os indivíduos
das classes D/E estão majoritariamente excluídos.

Seria possível, no entanto, argumentar que, devido à profusão de dispositivos digitais
conectados à internet, que os dados não mostram a verdadeira conectividade, pois ilustram
apenas o acesso a computadores. Cabe analisar no lugar estatísticas de acesso à internet:

Tabela 2 – A4 - Proporção de domicílios com acesso à internet 12

Classe Social SIM NÃO
A 99 1
B 88 12
C 56 44
D/E 16 84

Fonte: (CETIC, 2015a)

Os dados da Tabela 2 apresentam uma realidade bastante parecida com a da Tabela
1. A classe A tendendo à universalização do acesso à internet, seguida de perto pela classe
B; a classe C ainda dividida quase ao meio, mas agora com 2% a mais de lares com acesso
à internet do que com computadores. E as classes D/E com 6% mais lares conectados à
internet, do que com computadores, no entanto ainda vastamente excluídas.

Ainda assim, poder-se-ia argumentar que as pessoas estão acessando a internet fora
dos domicílios, e que a multiplicidade de pontos de acesso torna a conexão nos domicílios
desnecessária.

Existe, no entanto, um conjunto de dados, expresso pela Tabela 3, que contraria
essa argumentação, e mostra com mais clareza o acesso à internet no Brasil:

Tabela 3 – C1 - Proporção de indivíduos que já acessaram a internet (por classe social) 13

Classe Social SIM NÃO
Classe A 97 3
Classe B 89 11
Classe C 71 29
Classe D/E 39 61

Fonte: (CETIC, 2015a)

12 Base: 67.038.766 domicílios. Dados coletados entre Novembro de 2015 e Junho de 2016. As colunas
“Não sabe” e “Não respondeu” foram omitidas, pois não havia dados relevantes.

13 Base: 174.952.644 pessoas. Dados coletados entre Novembro de 2015 e Junho de 2016. As colunas “Não
sabe” e “Não respondeu” foram omitidas, pois não havia dados relevantes.
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Os dados da Tabela 3 ilustram uma realidade que contraria a retórica da sociedade
da informação/conhecimento. Segundo os dados, 6 em cada 10 pessoas das classes D/E,
1 em cada 3 pessoas da classe C e 1 em cada 10 pessoas da classe B nunca acessaram a
internet. Novamente, a classe à tende a universalização do acesso.

Os dados demonstram que a sociedade da informação/conhecimento, na qual existe
uma democratização plena dos conhecimentos, do acesso e do savoir-faire14, se restringe às
classes A e B. Que essa democratização não é assim tão democrática quanto é anunciado e
que o acesso está longe de ser universal.

É possível ter uma visão mais clara desse fenômeno ao analisar mais dois conjuntos
de dados, que preferencialmente devem ser analisados simultaneamente, nas Tabela 4 e
Tabela 5:

Tabela 4 – C1 - Proporção de indivíduos que já acessaram a internet (por faixa etária) 15

Faixa Etária SIM NÃO
De 10 a 15 anos 85 15
De 16 a 24 anos 93 7
De 25 a 34 anos 84 16
De 35 a 44 anos 72 28
De 45 a 59 anos 47 53
De 60 anos ou mais 20 80

Fonte: (CETIC, 2015a)

Tabela 5 – Proporção de indivíduos que nunca utilizaram internet, por motivos para nunca
ter utilizado a internet (por classe social) 16

Motivo / Classe Social A B C D/E
Falta de necessidade 55 56 59 60
Falta de interesse 72 81 75 66
Falta de habilidade com o computador 51 69 73 76
Não ter onde usar 28 13 35 53
Ser muito caro 0 17 42 60
Ter preocupações com segurança ou privacidade 13 33 42 54
Evitar o contato com conteúdo perigoso 13 32 42 54
Outro 0 3 1 2

Fonte: (CETIC, 2015a)

14 Termo muito utilizado por Lévy (2010, 2015) é a versão francesa de saber-fazer em português ou
know-how em inglês.

15 Ver nota da Tabela 3.
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O primeiro ponto a ser destacado é a profunda exclusão dos idosos do acesso à
internet: apenas 2 indivíduos entre 10, de 60 anos ou mais, navegaram na internet. Mais da
metade dos entrevistados entre 45 e 59 anos também nunca tiveram acesso à rede mundial,
o que explicita que idade é um fator importante de exclusão.

Por outro lado, não é de se espantar que os jovens entre 16 e 24 anos componham
o grupo mais incluído com relação ao acesso à internet. Seguidos pelo grupos de 10 a 15 e
25 a 34 anos.

Se combinados os grupos etários mais conectados em um grupo de 10 a 24 anos,
ele será composto, em sua maioria, pelos chamados “nativos digitais”, nascidos depois
da popularização da internet, e o grupo que sobra, de 25 a 34 anos, será composto
majoritariamente por indivíduos da intitulada Geração Y, nascidos depois da popularização
dos microcomputadores pessoais.

Ainda que haja discordância sobre esses termos, ao analisar os dados vê-se que a
ligação mais íntima desses dois grupos com as TDIC de fato se verifica e é relativamente
mais homogênea, uma vez que 3 em 4 dos indivíduos, no mínimo, acessam a internet.

É importante ter em mente as faixas etárias dadas pela Tabela 4 ao analisar a
Tabela 5, afinal os dados dela provêm daqueles que marcaram a opção “não” da Tabela
4. Portanto, convém analisá-la à luz das faixas etárias predominantes, particularmente o
grupo de mais de 60 anos.

Levando a faixa etária em consideração, fica mais fácil entender porque a “falta de
interesse” é o principal motivo para nunca ter utilizado a internet nas classes A, B e C e o
segundo mais citado na D/E. Afinal, em plena “era tecnológica” parece alguma forma de
sacrilégio não ter interesse pela internet.

Os motivos “falta de interesse” e “falta de necessidade”, ao nosso ver, são com-
plementares, afinal necessidades geram interesse e interesses geram novas necessidades.
Também são interiores ao indivíduo pesquisado, no sentido de que não são impedimentos
externos a ele.

No entanto, são motivos que poderiam ser mitigados por trabalhos de inclusão
digital voltados a esse grupo etário, bem como uma educação que não se restrinja aos
jovens.

Se esses motivos complementares,“falta de interesse” e “falta de necessidade”, forem
excluídos da tabela, passaremos a ver novos dados. Dados que representam as respostas
de quem gostaria de utilizar a internet, mas tem algum tipo de impedimento, externo à
sua própria vontade.
16 Base: 59.858.348 pessoas que nunca usaram a Internet. Respostas estimuladas e rodiziadas. Cada item

apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa sim. Dados coletados entre Novembro de
2015 e Junho de 2016. As colunas “Não sabe” e “Não respondeu” foram omitidas, pois não havia dados
relevantes.
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Nesse recorte dos dados, onde as duas primeiras linhas da Tabela 5 estariam
omitidas, vemos uma realidade clara e bem distribuída por todas as classes. A “falta de
habilidade com o computador” é a maior razão, externa às vontades do indivíduo, para
que ele não faça uso da internet.

E isso leva a uma conclusão óbvia, mas muitas vezes esquecida ou propositalmente
desprezada, que é: apenas o acesso ao dispositivo digital conectado à internet não é
suficiente para uma pessoa se apropriar dessa tecnologia.

Isso fica claro quando vemos que “não ter onde usar” foi marcado por menos
da metade do número de pessoas que marcaram a opção “falta de habilidade com o
computador”. Seria possível inferir que nesses casos há acesso, mas não apropriação.

Outro ponto importante é que 42% das pessoas de classe C e 60% das pessoas de
classes D/E marcaram a opção “ser muito caro”, que evidencia a exclusão pela condição
social. O que não existe na classe A, onde nenhum indivíduo marcou essa opção.

Mais um dado que vale a pena observar é que os motivos “ter preocupação com
segurança e privacidade” e “evitar o contato com conteúdo perigoso”, que estão mais
próximos do mito do que da realidade, e não deveriam impedir ninguém de utilizar a
internet, aumentam em direção às classes D/E. Da mesma forma que a “falta de habilidade
com o computador”.

Isso levaria a duas hipóteses: a primeira é que a falta de habilidade leva à mistificação
dessas questões técnicas e a segunda é que o menor nível de instrução, que também cai nas
classes mais baixas, abra espaço para mais mitos sobre a tecnologia. Ambas potencializadas
pela distância dos dispositivos digitais, que aumenta em direção às camadas mais pobres.

Pode-se verificar na Tabela 6, que a hipótese da falta de escolaridade influenciar
uma visão mistificada sobre assuntos de tecnologia se confirma parcialmente: apesar de
não haver uma progressão em queda conforme aumenta o nível de escolaridade, vê-se uma
mudança brusca no ensino superior.

Essa mudança, no entanto, poderia validar ambas as hipóteses: pode-se interpretar
que a escolaridade influencia na desmistificação da tecnologia, mas pode-se atribuir a
desmistificação ao contato, quase inevitável, com a tecnologia em cursos de ensino superior,
que catalisa o desenvolvimento de habilidades de uso de dispositivos digitais.

Foi ilustrado, a partir dos números, como se dá a exclusão na sociedade da infor-
mação/conhecimento, agora segue-se pela análise do comportamento dos incluídos, com
o objetivo de procurar por aquela imagem de conexão e democratização invocada pela
sociedade do conhecimento.

Iniciando pelos dados sobre frequência de uso da internet nas diferentes classes

17 Ver nota da Tabela 4.
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Tabela 6 – C15 - Proporção de indivíduos que nunca utilizaram internet, por motivos para
nunca ter utilizado a internet (por grau de instrução) 17

Motivo / Grau
de Instrução

Analfabeto /
Educação
infantil

Fundamental Médio Superior

Ter preocu-
pações com
segurança ou
privacidade

51 47 55 26

Evitar o contato
com conteúdo pe-
rigoso

52 47 52 25

Fonte: (CETIC, 2015a)

sociais, ilustrados na Tabela 7.

Tabela 7 – C3 - Proporção de usuários de internet, por frequência de uso (por classe
social)18

Frequência / Classe Social Classe A Classe B Classe C Classe D/ E
Todos os dias ou quase todos os dias 95 92 80 61
Pelo menos uma vez por semana 4 6 16 28
Pelo menos uma vez por mês 1 1 3 8
Menos do que uma vez por mês 0 1 1 3

Fonte: (CETIC, 2015a)

Nos dados da Tabela 7 verifica-se que, a maioria daqueles que têm acesso à internet,
a utiliza intensamente, ou seja, todos os dias.

Esses dados têm a distribuição mais homogênea, dentre os dados analisados até o
momento, sobre as diferentes classes sociais. Apenas a classe D/E tem uma frequência
muito menor de uso.

Novamente há uma distribuição mais homogênea nos dados apresentados pela
Tabela 8. A frequência de acesso à internet é semelhante nas diferentes faixas etárias. Ao
contrário do que poderia se esperar: um cenário onde a juventude fosse mais conectada.

Talvez se os dados fossem mais específicos, em horas por dia, por exemplo, haveria
uma diferença maior entre as diferentes faixas etárias.

Segue-se com a análise das atividades realizadas na internet, Tabela 9 e Tabela 10.
Nosso recorte aqui terá o foco na oposição de autoria e consumo.

18 Base: 102.046.288 usuários de Internet. Respostas estimuladas. Dados coletados entre Novembro de
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Tabela 8 – C3 - proporção de usuários de internet, por frequência de uso (por faixa etária)19

Frequência (%) / Faixa Etária (anos) 10-15 16-24 25-34 35-44 45-59 60+
Todos os dias ou quase todos os dias 77 83 85 80 82 80
Pelo menos uma vez por semana 18 12 11 17 14 16
Pelo menos uma vez por mês 3 3 3 2 2 3
Menos do que uma vez por mês 2 1 1 2 1 2

Fonte: (CETIC, 2015a)

Tabela 9 – C9 - proporção de usuários de internet, por atividades realizadas na internet -
downloads, criação e compartilhamento de conteúdo (por faixa etária)20

Atividade / Faixa Etária 10-15 16-24 25-34 35-44 45-59 60+
Compartilhar conteúdo na

Internet, como textos, imagens ou
vídeos

60 75 71 64 56 56

Criar ou atualizar blogs, páginas
na Internet ou website 15 21 19 14 9 9

Postar na Internet textos,
imagens, ou vídeos que criou 36 49 41 33 27 23

Baixar ou fazer download de
filmes 22 34 24 19 16 8

Baixar ou fazer download de
músicas 53 66 48 39 32 23

Baixar ou fazer download de
jogos 51 40 22 16 11 10

Baixar ou fazer download de
software, programas de

computador ou aplicativos
23 38 32 25 16 13

Fonte: (CETIC, 2015a)

Aparentemente, os pesquisadores do CETIC levaram em conta uma oposição entre
Web 1.0 e Web 2.0 nos indicadores usados nessas tabelas, o que facilita nosso recorte, pois
Web 1.0 tem relação com consumo e Web 2.0 com autoria. Para uma melhor compreensão
inicia-se pela enumeração dos indicadores das Tabelas 9 e 10:

• (1) Compartilhar conteúdo na internet, como textos, imagens ou vídeos

• (2) Criar ou atualizar blogs, páginas na internet ou website

2015 e Junho de 2016.
19 Ver nota da Tabela 7.
20 Base: 102.046.288 usuários de Internet. Respostas estimuladas. Cada item apresentado se refere apenas

aos resultados da alternativa sim. Dados coletados entre Novembro de 2015 e Junho de 2016.
21 Ver nota da Tabela 9.
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Tabela 10 – C9 - proporção de usuários de internet, por atividades realizadas na internet -
downloads, criação e compartilhamento de conteúdo (por classe social)21

Atividade / Classe Social Classe A Classe B Classe C Classe D/E
Compartilhar conteúdo na

Internet, como textos, imagens ou
vídeos

74 73 63 58

Criar ou atualizar blogs, páginas
na Internet ou website 20 21 14 11

Postar na Internet textos,
imagens, ou vídeos que criou 44 41 36 34

Baixar ou fazer download de
filmes 27 30 21 16

Baixar ou fazer download de
músicas 52 53 47 41

Baixar ou fazer download de
jogos 24 28 27 31

Baixar ou fazer download de
software, programas de

computador ou aplicativos
52 36 23 16

Fonte: (CETIC, 2015a)

• (3) Postar na internet textos, imagens, ou vídeos que criou

• (4) Baixar ou fazer download de filmes

• (5) Baixar ou fazer download de músicas

• (6) Baixar ou fazer download de jogos

• (7) Baixar ou fazer download de software, programas de computador ou aplicativos

Os itens 2 e 3 referenciam o uso da Web 2.0, caracterizada pela produção de conteúdo
pelos internautas, itens que indicam autoria. Já os itens 4, 5, 6 e 7 são referências ao uso
da Web 1.0, caracterizada pelo download de conteúdo e não pelo upload, por assim dizer.
Esses itens podem indicar o consumo.

Já o item 1, apesar de ser considerado uma prática da Web 2.0, não está diretamente
relacionado com a autoria. Ele pode indicar, no entanto, a capacidade de filtrar as
informações disponíveis para encontrar conteúdos de interesse pessoal ou dos grupos/redes
que o indivíduo faça parte. O compartilhamento é, portanto, qualitativamente superior
ao mero download.

Sendo assim, podemos condensar as informações das Tabelas 9 e 10 em uma nova
tabela (Tabela 11) para facilitar a leitura dos dados. Os números perderão seus valores
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absolutos, mas poderemos verificar, pelas grandezas, em que proporção se dá a relação
entre consumo x compartilhamento x autoria.

Para criar a Tabela 11 foi feita a média entre os itens de cada categoria, devido à
quantidade desigual de itens por categoria. A categoria compartilhamento compreende o
item 1 apenas, consumo os itens 4 a 7 e autoria os itens 2 e 3.

Tabela 11 – Proporção média de atividades na internet, agrupadas em grupos qualitativos

Percentual % 10-15 16-24 25-34 35-44 45-59 60+ A B C D/E
Compartilhamento 60,0 75,0 71,0 64,0 56,0 56,0 74,0 73,0 63,0 58,0
Autoria 25,5 35,0 30,0 23,5 18,0 16,0 32,0 31,0 25,0 22,5
Consumo 37,3 44,5 31,5 24,8 18,8 13,5 38,8 36,8 29,5 26,0

Fonte: Dados gerados a partir de CETIC (2015a)

Na Tabela 11 fica evidente que as atividades realizadas online, independentemente
de faixa etária ou classe social, se concentram majoritariamente em compartilhamento de
conteúdo. Seguido de consumo de conteúdo (downloads). A autoria de conteúdos fica em
último lugar, exceto no grupo de mais de 60 anos.

Em um recorte por classe social há uma distribuição relativamente homogênea
dos dados: todas as classes sociais compartilham mais do que baixam e baixam mais
do que criam conteúdos. Nas classes A e B os três comportamentos são realizados com
mais intensidade, o que pode nos levar a crer que nas classes C e D/E o uso da internet
encaixa-se menos nos critérios apresentados nas Tabelas 9, 10 e 11. Possivelmente centrado
em uso de aplicativos de mensagens e em leitura de conteúdo, como portais.

Ao dividir a porcentagem de autoria pela porcentagem de compartilhamento obtém-
se um coeficiente: quanto mais próximo de zero, maior a superioridade de compartilhamento
com relação à autoria, se mais próximo de 1 ambas as atividades são feitas com igual
intensidade e se maior que 1 autoria ocorre com mais intensidade que compartilhamentos.

Tabela 12 – Distância entre intensidade de compartilhamentos e intensidade de autoria de
conteúdos (por classe social)

Classe Social A B C D/E
Autoria/Compartilhamento 0,432 0,425 0,397 0,388

Fonte: Dados gerados a partir de CETIC (2015a)

A Tabela 12 evidencia que a distância entre a intensidade de autoria e a intensidade
de compartilhamento é maior nas classes sociais mais altas do que nas mais baixas.
Aproximando os dados, isso quer dizer que para cada 3,8 indivíduos de classe D/E que
realizam compartilhamentos na internet 1 também realiza atividades autorais, enquanto
na classe A, essa relação é de 1 a cada 4,3 indivíduos.
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Portanto, apesar de mais indivíduos das classes A e B criarem conteúdos na internet
do que os das demais classes, evidente na Tabela 11, mais indivíduos se dedicam a
apenas compartilhar e não a disponibilizar conteúdo autoral. Esse é um dado inesperado
e interessante que merece maiores pesquisas e análise, no entanto, foge ao escopo desse
trabalho.

Tabela 13 – C16 - Proporção de usuários de internet, por dispositivo utilizado (por classe
social)22

Dispositivo(%) /
Classe Social Classe A Classe B Classe C Classe D/E

Computador 93 86 58 30
Telefone celular 93 89 89 90
Videogame 12 13 6 2
Televisão 30 20 9 4

Fonte: (CETIC, 2015a)

Tabela 14 – C16 - proporção de usuários de internet, por dispositivo utilizado (por faixa
etária)23

Dispositivo(%) /
Faixa Etária 10-15 16-24 25-34 35-44 45-59 60+

Computador 62 57 63 68 74 80
Telefone celular 86 97 94 88 79 72
Videogame 13 11 6 7 2 4
Televisão 17 14 13 11 10 12

Fonte: (CETIC, 2015a)

Os dados apresentados nas Tabela 13 e Tabela 14 ilustram os dispositivos utilizados
para acesso à internet. É visível que o telefone celular é o maior responsável pela inclusão
digital das classes D/E. Também é o dispositivo mais utilizado pelas diversas faixas etárias
e classes sociais, exceto pelos indivíduos de 60 anos ou mais, que acessam a internet em
maior número pelo computador.

Vale ressaltar que em ambas tabelas, “Computador” equivale à soma de desktops,
notebooks e tablets. Omitimos o item “outros”, pois não houve respostas nessa alternativa.

Todos os dados analisados nesse tópico montam uma imagem do que é, na rea-
lidade brasileira, a sociedade do conhecimento/informação. Desmistifica a imagem de
homogeneização e democratização do acesso ao conhecimento e da inclusão digital.
22 Base: 102.046.288 usuários de Internet. Respostas estimuladas. Cada item apresentado se refere apenas

aos resultados da alternativa sim. Dados coletados entre Novembro de 2015 e Junho de 2016.
23 Ver nota da Tabela 12.
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No próximo tópico, analisaremos a desigualdade, sob diversos pontos de vista. Para
isso, recorremos sempre que necessário aos dados apresentados até o momento, bem como
às informações e aos autores utilizados no tópicos anteriores.

1.4 Sociedade Desigual
A desigualdade nas sociedades contemporâneas se manifesta de tantas formas

diferentes que não é uma tarefa simples descrevê-la, mas tomando a primeira parte deste
capítulo para análise, é possível dissertar sobre a desigualdade na sociedade de consumo.

Já foi dito que na transição de uma sociedade do consumo para uma sociedade
consumista, as vidas das pessoas passam a girar em torno da satisfação de seus desejos; que
esses desejos devem ser o mais rapidamente satisfeitos sob pena de perder oportunidades
únicas; que o acúmulo de bens dá lugar à rápida substituição, gerando enormes quantidades
de desperdício.

A primeira das desigualdades da sociedade de consumo que merece análise é a
desigualdade de gênero. As mulheres são vistas como pivôs do consumismo. Há uma
imagem comum de que elas são as responsáveis pelo consumismo. No entanto, a realidade
é bastante diferente: as mulheres são as principais vítimas das sociedades consumistas.

O Grupo Krisis (2003) explica que existe uma esfera separada do trabalho, que é
privada, doméstica, da família e da intimidade:

Nessa esfera definida como “feminina” restam as atividades humanas que não
podem ser, com algumas exceções, convertidas em dinheiro: da faxina à cozinha,
passando pela educação das crianças e a assistência aos idosos até o “trabalho
do amor” da dona de casa típica ideal, que reconstrói seu marido trabalhador
esgotado e que lhe permite “abastecer seus sentimentos”(p.41).

Essa esfera foi criada nas sociedades modernas de produção como consequência da
esfera do trabalho. Havia, portanto, dois mundos distintos: o do trabalho (dos homens) e
o doméstico (das mulheres) e um não poderia funcionar corretamente sem o outro. Por
conta dessa divisão,

não é por acaso que se fortaleceu o preconceito em massa da imagem da mulher
dirigida irracional e emocionalmente, ao lado da imagem do homem trabalhador,
racional e autocontrolado.(GRUPO KRISIS, 2003, p.42)

A divisão também impõe ao homem uma mudança de atitude para se separar o
máximo possível da esfera feminina,

dessa maneira, o homem [. . . ], para poder “funcionar” sem atrito, expulsou
de si mesmo todos os sentimentos e necessidades emocionais que, no reino do
trabalho, só contam como fatores de perturbação. (GRUPO KRISIS, 2003,
p.42)
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As sociedades de produção do início do século XX propagandearam essa cisão
entre o mundo doméstico e o mundo do trabalho, bem como os esteriótipos femininos e
masculinos, como sendo o modo certo de vida, afinal desses fatores dependia a manutenção
do trabalho, portanto da produção.

E ambos os gêneros passaram a representar seus papéis, os homens suprimindo
suas emoções e reforçando o machismo e as mulheres assumindo sua posição de emocional,
dependente do homem provedor, sensíveis e indefesas guardiãs do lar.

Aos poucos, a sociedade de produção foi fazendo sua transição para a sociedade
consumista e as mulheres, responsáveis pelas tarefas do lar, e especialmente pelas compras
do lar, tornaram-se o alvo perfeito para publicidade.

Na Segunda Guerra Mundial, as sociedades, centradas no homem, surpreenderam-
se com a capacidade das mulheres. Durante a guerra, com grande parte dos homens
combatendo nos frontes, as mulheres foram capazes de não apenas cuidar de seu mundo
doméstico, como de manter a produção, especialmente a bélica.

Não é por acaso, que no pós-guerra

as mulheres foram cada vez mais integradas no sistema de trabalho. [. . . ] De um
lado, o avanço das mulheres na esfera do trabalho não poderia trazer nenhuma
libertação,

apenas levar à mesma lógica de exploração já existente para os homens,

de outro lado, persistiu incólume a estrutura de ‘cisão’, e assim também as esferas
das atividades ditas ‘femininas’, externas ao trabalho oficial. As mulheres foram
submetidas, assim, à carga dupla e, ao mesmo tempo, expostas a imperativos
sociais totalmente antagônicos.(GRUPO KRISIS, 2003)

Depois de cerca de 70 anos de integração ao mercado de trabalho, as mulheres
ainda estão longe de ter equidade salarial com os homens e, em sua maioria, fazem dupla
jornada, cuidando do lar após o trabalho formal. Realidade evidente nas Tabelas 15 e 16.

Tabela 15 – Rendimento-hora do trabalho principal da população ocupada de 16 anos ou
mais de idade, por grupos de anos de estudo e sexo (em R$)24

Gênero/Anos de Estudo Até 4 4-8 9-11 12+
Mulheres 5,4 6,2 7,6 19,6
Homens 6,4 8,1 11,1 29,6

Fonte: (BRASIL, 2015)

24 Baseada na Tabela 3.13 – Rendimento-hora do trabalho principal da população ocupada de 16 anos ou
mais de idade, por grupos de anos de estudo, segundo o sexo e a cor ou raça (em R$) – Brasil, 2012
Fonte original: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2012.



1.4. Sociedade Desigual 47

Tabela 16 – Pessoas de 16 anos ou mais de idade que realizam afazeres domésticos, ocupa-
dos no mercado de trabalho, por sexo25

Distribuição (%) Homens Mulheres
41,9 58,1

Fonte: (BRASIL, 2015)

A integração da mulher veio a calhar para o projeto consumista: agora explorada,
mas com maior renda e maior independência sobre essa renda, a mulher tornou-se um alvo
ainda melhor para a sociedade do consumo, que passa a inventar mulheres ideais, com
padrões inatingíveis de beleza, com o objetivo de tomar de volta da mulher essa renda
proveniente de seu trabalho.

Como sublinham muitos autores (Gidenns, 1991; Sunott, 1993) existe hoje um
verdadeiro projeto de construção e de manipulação do corpo que visa recriá-lo
segundo as regras do mercado, recusando e culpabilizando ao mesmo tempo
os corpos que se afastam e se diferenciam dos modelos propostos (PARASOLI,
2004 apud FELERICO, 2013)26.

Retomando Bauman (2008), somos todos consumidores-mercadorias e, como tal,
precisamos nos tornar vendáveis. Para as mulheres, mais do que para os homens, isso
implica ter um corpo impecável, que acompanhe as melhores vestimentas, acessórios e
outros bens de consumo que as destaque.

O que importa aqui é observar que são comportamentos socialmente construídos.
Argumentos que atribuem esses comportamentos, especialmente os de consumo, à futilidade
e consumismo das mulheres estão completamente equivocados e mistificam o fenômeno,
tornando impossível a crítica relevante das reais forças em atuação.

Para WOLF (1992 apud FELERICO, 2013), o culto à beleza e à boa forma física é
transmitido como um evangelho,

criando um sistema de crenças tão poderoso quanto o de qualquer religião e
tomando conta dos hábitos de uma parcela representativa da nossa sociedade
(WOLF,1992, p. 33)27.

Como se não bastasse ser alvo de um verdadeiro projeto da sociedade do consumismo,
para fazê-las consumir mais, as mulheres ainda são vítimas de um outro fenômeno.
25 Baseada na Tabela 3.19 – Pessoas de 16 anos ou mais de idade que realizam afazeres domésticos, por

condição de ocupação no mercado de trabalho, total e distribuição percentual por sexo, segundo as
Grandes Regiões – Brasil, 2012 Fonte original: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios,
2012.

26 PARASOLI, M.M.M. Pensar o Corpo. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2004.
27 WOLF, N. O mito da beleza. Como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. Rio de Janeiro:

Rocco, 1992.
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Chamado de “Taxa Rosa”, ou Pink Tax, esse fenômeno descreve uma discrepância
de preços entre itens idênticos voltados para mulheres e para homens:

Segundo o New York City Department of Consumer Affairs, em um universo de
397 compras, as mulheres pagaram mais 42% das vezes; pagaram o mesmo que os homens
em 40% das vezes; e os homens pagaram a mais que as mulheres em 18% das vezes.

A mesma lâmina de barbear, por exemplo, custa U$ 1,99 na versão azul e, na rosa,
U$ 2,50. A diferença chega a 13% em produtos de cuidados pessoais, 8% em roupas para
adultos, 7% para brinquedos e acessórios e 4% em roupas de crianças28.

Essa mesma discrepância se observa no Brasil, e também com relação a produtos
para crianças, adolescentes e bebês, de acordo com o gênero, inclusive em produtos em
que uma divisão por gênero não faz nenhum sentido, como em itens de papelaria.

Hoje, as mesmas forças da propaganda que miraram as mulheres passaram a mirar
crianças e adolescentes, e estão gerando novos padrões de consumo para indivíduos cada
vez mais jovens, seja pelas mídias de massas ou pela internet. Sendo conveniente destacar o
consumo de eletrônicos como um desses padrões de consumo pela afinidade com a temática
central desse trabalho.

A questão racial, ainda mais do que a de gênero, é um profundo gerador de
desigualdade em nosso país. Trataremos dela em alguns números, ilustrados na Tabela 17,
sem nos determos longamente, por não ser o foco deste trabalho.

Entre os números da Tabela 17, que comparam indicadores em relação a brancos e
negros, os que mais merecem destaque são a taxa de analfabetismo, duas vezes maior entre
os negros; rendimentos mensais 57% menores entre negros, e o fato de que 21% menos
negros têm acesso à internet e a computadores.

Também merece destaque o conjunto dos dados: dos 16 indicadores, os negros estão
em desvantagem com relação aos brancos em todos os itens, exceto população residente.
Em outras palavras, apesar de serem a maioria, estão em relação de desigualdade em todos
os aspectos analisados com relação à minoria branca.

Retornando à sociedade do consumo, propomos uma questão para análise, a luz do
que já foi descrito em relação ao consumo se tornar o ponto central das relações sociais:
como vivem aqueles sem poder aquisitivo suficiente para consumir?
28 Fonte: http://money.usnews.com/money/personal-finance/articles/2016-02-17/the-pink-tax-why-

womens-products-often-cost-more
29 Tabela de produção nossa baseada em dados do IBGE. Fontes: (1) Microdados da Pnad (IBGE).

Elaboração: IPEA/DISOC/NINSOC - Núcleo de Gestão de Informações Sociais; (2) Microdados da Pnad
(IBGE). Elaboração: Disoc/Ipea; (3) IBGE/ Microdados da Pnad. Elaboração:IPEA/DISOC/NINSOC
- Núcleo de Informações Sociais; (4) IBGE, Censo Demográfico 1991 e 2000. Em todos os casos “Negra”
engloba “pretos e pardos”. A coluna “tabela de referência” (Tab. Ref.) corresponde às tabelas originais
de onde os dados foram extraídos. Todos os dados foram extraídos das colunas referentes ao ano
2013 nas tabelas originais, ano mais recente disponível. Dados obtidos em: <http://www.ipea.gov.br/
igualdaderacial/index.php?option=com_content&view=article&id=614&Itemid=18>

http://www.ipea.gov.br/igualdaderacial/index.php?option=com_content&view=article&id=614&Itemid=18
http://www.ipea.gov.br/igualdaderacial/index.php?option=com_content&view=article&id=614&Itemid=18
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Tabela 17 – Números da desigualdade racial no brasil29

Indicador Branca Negra Unid. Tab. Ref. Fontes
Abastecimento de Água 94,8 90,6 % 2.11 1
Rede de Esgoto 88,1 77,7 % 2.12 1
Coleta de Lixo 99,3 97,7 % 2.13 1
Média de Anos de Instrução For-
mal 8,8 7,2 anos 3.1 1

Taxa de Analfabetismo (15+
anos) 5,2 11,5 % 3.2 1

Jovens que Frequentam a Escola
(6-14 anos) 98,7 98,3 % 3.3 1

Taxa de Desemprego Aberto 5,3 7,4 % 4.5b 1
Rendimentos Reais Mês (Todas as
fontes) 1607,76 921,18 R$ 4.6a 1

Renda Domiciliar Per Capita <=
1/2 salário mínimo 18,6 37,2 % 5.2 2

Renda Domiciliar Per Capita <=
1/4 salário mínimo 6,0 13,9 % 5.2 2

Trabalho Infantil 10-17 anos (tra-
balha e estuda) 8,4 9,8 % 5.3 2

Trabalho Infantil 10-17 anos (só
trabalha) 2,1 2,4 % 5.3 2

Idosos que recebem aposentado-
ria/pensão 77,4 74,5 % 6.3 1

Acesso à internet 55,9 34,9 % 8.4 3
Acesso a computador 63,0 41,9 % 8.4 3
População Residente 90.621,28 97.171,61 1000 hab. 10.2 4

Fonte: IBGE (2013) (ver nota)

Especialmente em um contexto econômico e social onde aprofunda-se o acúmulo de
renda, a desigualdade social, e o enfraquecimento dos Estados, fenômenos denunciados
por diversos autores, como Chomsky (REQUIEM. . . , 2015), Bauman (2015), Bauman e
Bordoni (2016) e Habermas (2014).

Mais especificamente, como ficam aqueles que têm sua força de trabalho rejeitada
pelo mercado? Ou os que não estão aptos a vender sua força de trabalho por qualquer
motivo?

Nas palavras do Grupo Krisis (2003), “quem não consegue vender sua força de
trabalho é considerado supérfluo e é jogado no aterro sanitário social. Quem não trabalha,
não come!”.
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A situação é agravada pela globalização que, se analisada criticamente, revela a
velocidade e a desterritorialização dos fluxos de capital capazes de percorrer o mundo em
milisegundos por meio de sistemas digitais de informação (e especulação), enquanto os
fluxos de trabalho são quase imóveis, presos ao território, mas ainda assim disputando
vagas com mão de obra offshore, precarizada e semi-escrava, especialmente na Ásia.

Bauman (1999) descreve esse fenômeno da seguinte maneira:

Em princípio não há nada determinado em termos de espaço na dispersão dos
acionistas. Eles são o único fator autenticamente livre da determinação espacial.
E é a eles que “pertence” a companhia. Cabe a eles portanto mover a companhia
para onde quer que percebam ou prevejam uma chance de dividendos mais
elevados, deixando todos os demais - presos como são à localidade - a tarefa de
lamber as feridas, de consertar o dano e se livrar do lixo. A companhia é livre
para se mudar, mas as consequências da mudança estão fadadas a permanecer
(p. 15-16).

A globalização, como já citado, permitiu o fortalecimento das empresas multinacio-
nais, que tiveram seus lucros reforçados pela “manobrabilidade” global do capital.

Chomsky diz que a evidência mais clara desse processo é a substituição dos presiden-
tes de empresas da fase industrial, a maioria engenheiros e outros técnicos, por profissionais
da administração, cujo expertise não é a produção, mas sim os “truques financeiros”. Isso
é um exemplo da “financeirização da economia” (REQUIEM. . . , 2015).

O autor cita o exemplo da General Eletric (GE):

Nos anos 70, a General Electric podia lucrar mais mexendo com dinheiro do
que se podia ganhar produzindo nos EUA. É bom se lembrar de que a General
Electric é, substancialmente, uma instituição financeira hoje em dia. Ela ganha
metade de seu lucro só movimentando dinheiro de formas complexas. E é incerto
se eles fazem algo de valor para a economia (REQUIEM. . . , 2015).

Quando não estão apenas “movimentando dinheiro de formas complexas”, ou seja,
quando não são majoritariamente instituições financeiras disfarçadas, essas empresas
multinacionais focam na produção, no entanto, uma vez que não estão em seus países de
origem, têm pouquíssima preocupação social:

Buscam o trabalhador mais barato possível, não se comprometem com o meio-
ambiente, esgotam recursos naturais, poluem sem controle, não têm compromisso com
a sustentabilidade nem com o desenvolvimento local e, ao final, grande parte dos lucros
conseguidos com a exploração dos países mais pobres acaba no país-sede.

Nas palavras do mais importante geógrafo brasileiro, Milton Santos:

as grande empresas são esse centro frouxo do mundo que escapando ao controle
dos estados e que se distanciando de uma relação mais obrigatória com os
territórios acaba por lhes permitir uma ação sem responsabilidade. As grandes
empresas, não tem responsabilidade social, não tem responsabilidade moral
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sobretudo e é por isso que desorganizam os territórios tanto socialmente como
moralmente.

Poucos governos de países em desenvolvimento, especialmente dos mais pobres,
comprariam uma briga com uma empresa multinacional de grande porte, seja pelo poder
político com que o capital as reveste, seja pelas vagas de emprego criadas, seja pelo poder
de seus lobistas ou por receio que os países-sede mais protecionistas (onde o acúmulo de
capital gerou acúmulo de poder político e influencia as políticas do Estado) possam lhes
impor sansões.

Zonas de livre comércio são especialmente problemáticas sob essa ótica: quando
não há regulação de importações e exportações e proteção dos governos dos países mais
pobres para empresas locais, os países mais ricos tendem a afundar os mais pobres, que
não são capazes de pôr em prática políticas protecionistas, por conta das regras da zona:

Em vez de o país mais rico ajudar os países mais pobres a se desenvolverem, ele
atrapalha. Um exemplo claro disso é a falência da União Europeia (UE), segundo Habermas
(2014), em grande parte protagonizada pela hegemonia da Alemanha no bloco.

Em suma, o que vemos é que, acompanhando o crescimento da desigualdade entre
os diferentes setores das populações, há um crescimento da desigualdade entre países, onde
as potências não ajudam os países “em desenvolvimento” a crescer, mas, sim, atrapalham.

E essa realidade tem uma ligação íntima com a tecnologia. Especialmente com a
“ideologização da tecnologia”, mas sobre isso trata o próximo capítulo.

O fenômeno de desterritorialização inerente à globalização também se realiza
de forma desigual entre as classes sociais, fazendo com que a elite seja especialmente
desterritorializada, enquanto as camadas mais pobres estejam imóveis, presas ao território.

Ao buscar a desterritorialização dentro do espaço físico, a elite se isola, e com ela
isolam partes do espaço físico, usando muros, grades, condomínios, isentando-se do contato
com aqueles com quem dividiria o espaço físico(BAUMAN, 1999, p. 25-30). Criando mais
desigualdade: “se a extraterritorialidade da elite parece uma liberdade intoxicante, a
territorialidade do resto [...] parece cada vez mais com uma prisão” (p. 31).

De volta àquele trabalhador que tem sua força de trabalho rejeitada pelo capitalismo,
seja por não ser especializado o suficiente ou por qualquer outro motivo, esse trabalhador
sofre com a face mais cruel da sociedade do consumo:

Enquanto alguns consomem com grande velocidade e abundância e satisfazem seus
desejos assim que eles surgem, gerando grande desperdício e um consumo totalmente
descolado de suas reais necessidades, outros não têm como satisfazer suas necessidades
mais básicas.

Essa realidade também existe entre os países. Enquanto alguns, as potências econô-
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micas, desperdiçam a maior parte dos recursos do planeta para alimentar o consumismo,
outros países, especialmente na África e no sudeste da Ásia, não são capazes de alimentar
suas populações.

Para piorar, o consumismo atingiu a produção/comercialização de alimentos assim
como todos os outros setores, e as mesmas regras de desperdício valem: A União das
Nações Unidas (ONU) estima que 1/3 de toda a comida produzida no mundo acabe no
lixo30. Muitas das frutas, por exemplo, nem saem do pé. Sem a aparência adequada para
a exposição nas gôndolas, não valem a pena, financeiramente, para o fazendeiro sequer
colhê-las.

Esse desperdício na agricultura e na pecuária leva ao desperdício de água, uma
vez que esses setores são os que mais consomem esse recurso entre todas as atividades
econômicas. Também agravam o efeito estufa por meio do gás metano (20 vezes pior que
o CO2), seja o produzido no interior do estômago dos ruminantes, seja o produzido no
interior dos aterros sanitários (COWSPIRACY, 2014; OECO, 2014).

Se aproveitando dessa realidade, empresas de tecnologia agrária nos fazem acreditar
que apenas os organismos geneticamente modificados (GMO, ou transgênicos) podem
alimentar o mundo, e patenteando os seres vivos, buscam a escravidão do agricultor, que
não pode plantar suas próprias sementes devido ao risco de infringir patentes (GMO. . . ,
2013).

Quando a realidade é outra, são produtos cuja segurança é incerta (faltam testes),
os defensivos e herbicidas que acompanham os transgênicos são perigosos para saúde e para
o solo, e alimentar o mundo é mais uma questão de acabar com desperdício e racionalizar
e diversificar a produção, do que criar novas plantas, ou plásticos comestíveis.

Como os aterros sanitários foram mencionados acima, vale dizer que existe hoje a
globalização do lixo, especialmente do lixo eletrônico.

Uma primeira forma de globalização do lixo, mais especificamente, dos plásticos,
se dá pelas correntes marítimas. O lixo de um país, jogado nas praias, rios, no mar, ou
em aterros impróprios acaba sendo levado pelas correntes para as regiões costeiras de
outros países. Nos encontros das correntes, que são circulares, existem redemoinhos de
uma espécie de sopa composta por pedaços minúsculos de plásticos diversos, uma vez que
o material artificial se quebra em pedaços cada vez menores, mas não se biodegrada, o que
é uma verdadeira tragédia ecológica (TRASHED, 2012).

Uma segunda forma de globalização do lixo, ainda mais cruel, pelo simples fato
de ser intencional, é a exportação do lixo que contém materiais tóxicos, especialmente
eletrônicos (chamados e-waste), devido ao alto teor de chumbo nas placas de circuito
30 UN report: one-third of world’s food wasted annually, at great economic, environmental cost. UN news

Centre. Disponível em: <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45816#.WBkXRi0rK1s>.
Acesso em: novembro de 2016

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45816#.WBkXRi0rK1s
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impresso (PCB).

Os EUA (não signatário do BASEL Convention31) estão entre os poucos países
(talvez o único) que assumem a prática, argumentando que não lidarão com materiais
tóxicos em solo americano enquanto outro país aceitar recebê-los (EXPORTING HARM. . . ,
2013).

No entanto, diversos países ricos (signatários do BASEL Convention) utilizam uma
estratégia sutil e desleal. Eles enviam o lixo eletrônico para países pobres como doação para
proporcionar inclusão digital, no entanto, a maior parte dos equipamentos não funciona
(COMPRAR. . . , 2011).

Sem o know-how para consertá-los ou pela impossibilidade de repará-los, os equipa-
mentos acabam sendo pilhados de seus componentes mais valiosos, coloca-se fogo nos cabos
para extrair o metal, joga-se ácido sulfúrico nas placas para extrair o ouro das conexões e
mergulham-se placas em poças de estanho fumegante para extrair circuitos impressos e
componentes. E os plásticos, que não têm utilidade, e são extremamente abundantes nos
eletrônicos, são empilhados ou queimados (EXPORTING HARM. . . , 2013).

Várias dessas práticas liberam compostos tóxicos e/ou cancerígenos de materiais
como o revestimento antifogo, as placas de circuito impresso (PCB) de chumbo e o próprio
estanho.

Especialmente problemática, a fumaça de plástico contém dioxinas, compostos
extremamente perigosos para qualquer ser vivo, pois se acumulam no corpo e não há meio
de expelir. Exceto ao dar a luz, quando o feto levará com ele parte das dioxinas presentes
no corpo da mãe, e na amamentação, o que acarreta diversos problemas para a formação
da criança (TRASHED, 2012).

Há muita discordância sobre a frase “impactos das novas tecnologias”, mas Com-
prar. . . (2011, 37’50”) e Exporting Harm. . . (2013) explicitam o real e mensurável impacto
das tecnologias eletrônicas e da sociedade do consumo: o de ter de descartar uma quanti-
dade enorme de material tóxico; e da desigualdade ao delegar aos países pobres da África
e da Ásia o descarte desse material.

Já Trashed (2012) mostra os impactos do consumismo na produção do lixo em
geral e os dramas ecológicos e sociais causados. Pedimos licença para recomendar ao
leitor que assista ao menos os dois primeiros documentários, pois ilustram perfeitamente o
consumismo exacerbado de um lado e a pobreza absoluta do outro. São um choque de
realidade necessário a qualquer um que deseje entrar no debate das tecnologias digitais
com um olhar mais holístico.

31 Tratado no qual os países signatários concordam com o fim da exportação de resíduos tóxicos para
países pobres, obrigando o tratamento desses resíduos dentro de seu próprio território. Ocorrido em
1994. Os Estados Unidos foram o único país desenvolvido que não assinou o tratado.
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Seguindo para a temática da inclusão digital, de um lado vemos os países ricos
propagandeando a cultura digital, ou cibercultura, como se fosse algo em que o mundo
todo estaria inserido homogeneamente, no outro extremo vemos pessoas vivendo de tirar
pouco mais de um dólar das carcaças digitais dispensadas pelo primeiro grupo, enviadas
ao seu país usando a desculpa da promoção da inclusão digital.

O mundo globalizado promoveu de fato a inclusão digital, mas enquanto alguns
gozam dos benefícios, outros apenas sofrem as consequências desastrosas do consumo de
bens eletrônicos.

Dentro de um mesmo país é visível um microcosmo da mesma realidade, uma elite
com pleno acesso às tecnologias e que está plenamente inserida na cibercultura, retomando
as tabelas 1, 2, 3 e 7 do tópico anterior, enquanto, no caso do Brasil, nem a metade das
classes mais baixas está inserida nesse contexto.

Visível nos dados (Tabelas 4 e 5), os mais jovens estão mais inseridos do que os
mais velhos e os principais motivos, externos ao indivíduo, da falta de inserção são a falta
da habilidade com o computador para todas as classes e o fato de ser muito caro para as
classes sociais menos favorecidas.

Sobre a exclusão da faixa etária de 60 anos ou mais, pode-se tomar como referência
o mesmo caso na Estônia:

O país cujo plano de nação é ser uma “sociedade aberta da informação (Open
E-Society)” constatou a mesma realidade ao basear seu planejamento de desenvolvimento
de competências digitais nas escolas: a camada mais velha da população ficou excluída.

A solução foi criar um projeto de educação continuada por toda a vida, chamado
The Estonian Lifelong Learning Strategy 2020, que visa oferecer possibilidades de formação,
especialmente de competências digitais, aos cidadãos de idade mais elevada. (COUTO;
SILVA, 2016, p.6).

De volta ao Brasil, em números absolutos, há 34,1 milhões de domicílios conectados,
32,8 milhões desconectados e 30 milhões dos desconectados são de classe C, D e E (CETIC,
2015a). Nesses domicílios residem 23,4 milhões de crianças e adolescentes conectados à
internet, 6,3 milhões desconectados e 3,6 milhões que nunca acessaram a internet (CETIC,
2015c).

As pesquisas também mostram que o dispositivo mais utilizado para acesso à
internet é o celular, tanto nos domicílios, como entre as crianças e os adolescentes. É o
dispositivo de escolha das classes D e E, possivelmente o único acessível ao seu poder
aquisitivo (CETIC, 2015a; CETIC, 2015c).

Enquanto uma parte da sociedade está plenamente incluída, para as camadas mais
pobres ainda não há inclusão digital.
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Paradoxalmente, conforme a inclusão digital cresce, mas não alcança a universaliza-
ção, há um fenômeno de aprofundamento da exclusão. Lévy (2011) descreve da seguinte
forma:

Quando se constrói uma rede ferroviária, é como se aproximássemos fisicamente
as cidades ou regiões conectadas pelos trilhos e afastássemos desse grupo as
cidades não conectadas (p. 22).

Essa exclusão leva a pressões sócio-culturais, especialmente para os jovens, que
desejam fazer parte do grupo conectado. Por não ter um meio de comunicação móvel
conectado, como um aplicativo de mensagens instantâneas, ele será excluído das conversas,
até mesmo quando estiver fisicamente presente, por exemplo, porque os assuntos das
conversas físicas emergem daqueles debatidos no meio digital à distância.

Ele não vê os conteúdos compartilhados e até mesmo será excluído fisicamente, pois
os encontros presenciais passam a ser marcados pela internet.

Esse jovem é a cidade sem ferrovia que Lévy descreve: enquanto o grupo se aproxima
e se reforça pelo uso das TDIC, aquele que não as possui fica cada vez mais distante.

Aquele que está excluído passa a sentir as angústias da cibercultura, como a falta
de conectividade, sem nunca ter tido acesso a ela e, portanto, sem nenhum dos aspectos
positivos. Fica claro que é necessário mais do que incluir. É necessário universalizar o
acesso.

A Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e a Cultura (UNESCO),
tem uma visão da sociedade do conhecimento bastante clara, que foge da simples slogani-
zação e define a sociedade do conhecimento como um objetivo a ser alcançado, e não como
algo já dado nas sociedades contemporâneas. Um dos pilares da sociedade do conhecimento
para a organização é o “acesso universal à informação e ao conhecimento”:

As sociedades do conhecimento devem ser construídas sobre quatro pilares:
liberdade de expressão; acesso universal à informação e ao conhecimento; respeito
às diversidades cultural e linguística; e educação de qualidade para todos
(UNESCO, 2010).

Entendemos que o “acesso universal à informação e ao conhecimento” só poderá ser
atingido em uma população universalmente alfabetizada, tanto em sua língua natal quanto
em inglês, que é o idioma universal do nosso tempo, letrada digital e informacionalmente,
capaz de utilizar sistemas de comunicação e informação plenamente, como a internet, e se
expressar por meio deles.

Ora, o conhecimento é o aspecto mais valioso das sociedades contemporâneas como
já citamos, e a concentração desse “bem” é o que se reverte em capital e por consequência
em poder político para os indivíduos que o concentram.
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Também é a falta dele que permite a manipulação das massas, seja pela mídia
tradicional, seja pelas lideranças carismáticas.

Então é de se esperar que existam forças contrárias ao acesso universal à informação
e ao conhecimento, que trabalham em oposição aos pré-requisitos citados acima, a favor da
elitização. Essas são as forças da desigualdade contra as quais se faz necessário lutar, para
garantir que uma sociedade do conhecimento seja mais do que um slogan vazio, afinal:

Na sociedade em rede, a conexão se configura como um dos potenciais princípios
constitucionais da democracia, da redistribuição de renda e da economia, como
situa Weinberger (2003)32. Assim, estar conectado é uma questão de direito,
uma condição à participação na contemporaneidade, ao exercício pleno da
cidadania, ao acesso e expressão ampla e transparente à informação e aos meios
para a sua produção e compartilhamento e participação social (ALMEIDA;
SILVA, 2014).

A cultura nas sociedades do conhecimento, dominada por novas mídias digitais,
pela virtualização e pelos sistemas de informação, pode ser chamada de cibercultura, como
propôs Lévy (2010), ou cultura digital, usaremos os dois termos como sinônimos.

Apesar de o Brasil não estar plenamente incluído na cibercultura, se faz necessário
descrevê-la, sob pena de excluir os incluídos.

Também porque é caminhando em direção à inclusão na cultura digital, que seria
possível assegurar os direitos e a participação descritos acima por Almeida e Silva (2014).

É justamente sobre a cultura digital que trataremos no tópico seguinte. Nele
discutiremos esse tipo de cultura e suas características.

1.5 Cultura Digital
Toda cultura provém da popularização e no caso da cultura digital, ou cibercultura,

não é diferente. Seu início foi marcado pela popularização dos computadores pessoais, mas,
principalmente, pela descoberta e disseminação das novas maneiras de utilizá-lo.

Toda cultura nova também é normalmente fruto de uma certa contracultura. Afinal,
se cultura é de certa forma uma homogeneização dos hábitos da maioria, para que uma
nova cultura floresça é necessário que pessoas comecem a agir de forma dissonante da
maioria.

A cultura digital é de certa forma dissidente da cultura de massas iniciada pós
Segunda Guerra Mundial, cujo artefato máximo é o broadcasting televisivo. Também é
influenciada pelos movimentos libertários estadunidenses da década de 1960.

Nas palavras de Silva (2013), citando Lemos (2004 apud SILVA, 2013):
32 WEINBERGER, D. Why Open Spectrum Matters: the end of the broadcast nation. 2003.



1.5. Cultura Digital 57

“a microinformática surge ao mesmo tempo que a contracultura, é fruto da
contracultura”, e dessa forma situa os primórdios da cultura digital a partir
da popularização da microinformática, que possibilitou, a um cidadão, ter “na
sua mão um instrumento de produção de informação” sem a dependência de
grandes grupos de mídia ou do Estado (p. 2).

Vale lembrar que as diferentes formas de cultura não se substituem, mas se sobre-
põem. No Brasil, por exemplo, a cultura de massas coexiste com a cibercultura e ainda
atinge mais pessoas.

A cibercultura ganha força e expressão com a internet, mas podemos colocar sua
gêneses muito antes da rede mundial. Como contracultura da cultura de massas, um
dos aspectos fundamentais dessa gêneses é não aceitar apenas o consumo de conteúdo
proveniente do broadcasting e outro aspecto fundamental é o uso de novas tecnologias.

Olhando para trás, as tecnologias não são tão novas assim: segundo Shirky (2012),
são as tecnologias analógicas que começam um movimento contrário ao simples consumo
de conteúdo em direção à criação e ao compartilhamento.

Desde a invenção das fitas e gravadores de áudio e vídeo, as pessoas passaram a criar
seus próprios conteúdos, sejam eles autorais, ou combinações (chamamos mashups hoje
em dia) de conteúdo alheio. Também passaram a compartilhar esses conteúdos, criados
por eles, encontrados por eles ou uma combinação de ambos (SHIRKY, 2012).

As pessoas puderam se apropriar dessas novas mídias ainda que analógicas para
transmitir suas próprias mensagens. Mesmo algo tão básico como o xerox permitiu às
pessoas a publicação de fanzines e outras obras autorais. O ponto principal é que a mídia
tradicional passou a não ser mais a fonte única de conteúdo.

Nesse meio tempo, o computador foi sendo desenvolvido, passou de calculadora a
máquina programável, de máquina programável a máquina em rede, de máquina em rede a
máquina conectada à internet e simultaneamente a máquina com capacidades multimídia.

Por fim, o surgimento dos softwares de edição de texto, áudio, imagem e vídeo foram
se popularizando, e o computador tornou-se a principal ferramenta autoral, e com a internet
a principal ferramenta de compartilhamento de conteúdo, revigorando os movimentos
anteriores.

Obviamente, onde há uma contracultura se estabelecendo há conflito. Nesse caso,
com as mídias tradicionais. Segundo Shirky (2012), os donos de empresas de mídia,
oligopólios de pouquíssimas empresas, colocavam no ar programas que não precisavam ser
bons, apenas melhores do que os programas colocados no ar pelos concorrentes no mesmo
horário.

Como tinham garantida uma fatia do mercado correspondente ao total dividido
pelo número de empresas no oligopólio (que eram pouquíssimas), havia uma fração da
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audiência garantida, contanto que o programa não fosse péssimo.

No entanto, como o conteúdo sob demanda passou a existir, especialmente com
o surgimento do YouTube, essa lógica deixa de funcionar. A TV passa a concorrer com
conteúdos em que o espectador faz sua própria grade. Logo, se não há nada bom na TV
naquele momento, há certamente algo bom entre todos os vídeos disponíveis na internet.

Parte da elite econômica, os donos das empresas de mídia não aceitaram essa
realidade em nenhum momento. Desde o vídeo, a fita cassete, o CD, o DVD até o streaming,
as empresas de mídia procuram barrar a popularização da criação/compartilhamento de
conteúdo autoral para manter seu monopólio.

Segundo Shirky (2012), nos EUA houve várias tentativas de limitar a criação e o com-
partilhamento de conteúdos desde os dispositivos analógicos, começando pelo Audio Home
Recording Act de 1992, que definiu o que era considerado uma cópia/criação/compartilhamento
em termos legais e separou o que seria considerado pirataria.

Seguido pelo Digital Milennium Copyright Act (DMCA), de 1998, que permitia aos
produtores de conteúdo remover as capacidades de gravação/cópia dos aparelhos a partir
das mídias e tornou ilegal para o público final reabilitar essas funcionalidades.

O que se tornou obsoleto com a popularização da internet, pois as mídias físicas não
eram mais necessárias. Então surgiram os projetos de lei Stop Online Piracy Act (SOPA)
e o Protect IP Act (PIPA).

À primeira vista inofensivos, esse projetos determinariam que qualquer conteúdo
que infrigisse leis de copyright deveria imediatamente ser retirado do ar no sistema de
registro de nomes (DNS33) da internet. Por essa lógica, um site disponibilizando filmes, ou
conteúdo de TV a cabo online, seria retirado do ar, o que não parece um problema.

No entanto, esses projetos de lei tinham um propósito escondido: além de tirar do
ar o site a partir do DNS34, que não funcionaria na prática, eles proibiriam que qualquer
outro site, buscador ou grupo de discussão fizesse referência ao site bloqueado.

Na prática, inverte-se a lógica do inocente até que se prove o contrário. Não seria
necessário um julgamento e a determinação judicial para tirar um conteúdo do ar. Pelo
contrário, todos os sites de conteúdo, buscadores e etc. deveriam controlar ativamente
todo o conteúdo publicado.

Ainda de acordo com Shirky (2012), por essa lógica, que seria completamente
impraticável para os grandes sites de conteúdo, como YouTube, redes sociais, sites com
comentários (que não são “fiscalizados”), com uma quantidade massiva de usuários, se

33 DNS ou Domain Name System é o sistema responsável por traduzir os nomes inteligíveis de domínios
ex. google.com, para seu endereço IP, ex. 216.58.222.14, usado pelas máquinas para a conexão.

34 O bloqueio não funcionaria porque, como dito, o DNS apenas traduz nomes em endereços, os endereços,
no entanto, continuam acessíveis bastando digitar o IP diretamente no navegador.
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manter no ar. Portanto, a aprovação dessas leis teria mudado profundamente a internet
que conhecemos.

No ano passado, um movimento equivalente, ainda que em muito menor escala surge
no Brasil: as operadoras de internet queriam sobretaxar os serviços de banda larga quando
usados para streaming. Isso se dá porque essas empresas são operadoras de TV a cabo e
também possuem serviços de vídeo sob demanda, que têm sua audiência prejudicada pela
internet.

Por que essas questões são relevantes? Principalmente por dois motivos: o primeiro
para ilustrar que a cultura de massas, personificada por aqueles que controlam os conteúdos,
ainda luta ativamente contra essa nova cultura de criação/compartilhamento democráticos
de conteúdo.

Segundo, porque as questões envolvidas nessa briga não são exclusivamente econô-
micas. É essencial ver que a questão é mais que simples audiência, mas também poder de
manipulação das opiniões populares pelo conteúdo oferecido.

Enquanto a mídia tradicional for um oligopólio, serão essas poucas empresas que
determinarão o que pode e o que não pode ser visto, por qual ponto de vista, que tipos de
costumes devem ser criados ou extintos e, finalmente, que notícias/fatos convêm que as
pessoas saibam e quais não convêm. Tudo de acordo com sua própria agenda de interesses.

Parte dessa lógica aparece na educação: nos EUA, ao completar um artigo científico,
o pesquisador é obrigado a ceder os direitos do artigo para um diretório de artigos científicos
que irá vender o acesso a esse artigo. Apenas dentro das grandes universidades existe uma
conexão isenta de taxas a esse tipo de diretório35, uma prática elitista e antidemocrática.

Dois aspectos da cultura digital foram evidenciados até o momento: um deles é a
guinada do padrão de consumo passivo de conteúdo para um padrão de compartilhamento,
autoria, e compilação de conteúdo; outro aspecto é o conflito com o padrão de cultura de
massas anterior.

Mais um padrão importante, que foi mencionado no tópico anterior que abordava a
globalização, é a desterritorialidade. Na cibercultura, segundo (LÉVY, 2010), as distâncias
são extremamente diminuídas a ponto de o território físico não fazer mais sentido. Isso se
dá por conta dos meios instantâneos de comunicação.

Ainda segundo o autor, a não inclusão, como já foi comentado, aumenta as distâncias
na mesma proporção que a inclusão as diminui.

O mesmo aparece em Silva (2013):
35 Prática ilustrada no documentário Internet’s Own Boy, que retrata a vida de Aaron Swartz, que com

14 anos contribuiu para a criação do protocolo RSS, e era o principal pensador da Web semântica. Foi
levado ao suicídio pela desproporcional pressão realizada pela polícia federal americana após tentar
baixar um diretório de trabalhos científicos inteiro por uma conexão gratuita fornecida pelo MIT. Foi
um dos maiores contribuidores para que as leis PIPA e SOPA não passassem no congresso americano.
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a conexão se configura como um dos principais constitucionais da democracia e
da economia nas sociedades. Dessa forma, o não acesso e a não conexão impele
os indivíduos à exclusão digital e social (p. 2).

E em Bauman (1999):

Em vez de homogeneizar a condição humana, a anulação tecnológica das
distâncias temporais/espaciais tende a polarizá-la. Ela emancipa certos seres
humanos das restrições territoriais e torna extraterritoriais certos significados
geradores da comunidade - ao mesmo tempo desnuda o território, no qual outras
pessoas continuam sendo confinadas, do seu significado e da sua capacidade de
doar identidade. . .

Alguns podem agora mover-se para fora da localidade - qualquer localidade -
quando quiserem. Outros observam, impotentes, a única localidade que habitam
movendo-se sob seus pés (p. 25).

O próximo aspecto da cultura digital a ser abordado é o uso das mídias.

Como dito no começo deste tópico, as pessoas se apropriam e se expressam por
meio das mídias disponíveis em cada momento histórico. Antes do computador usavam-se
as mídias analógicas, como áudio e vídeo pelas fitas, o texto em papel amplificado pelo
xerox, pela imprensa, e voltando muito no tempo chega-se às pinturas em cavernas.

No entanto, com a popularização do computador e posteriormente da internet, passa
a existir a possibilidade da apropriação de diversas mídias simultaneamente, popularmente
chamadas de multimídia, ou como prefere Lévy (2010), de “unimídia multimodal”, que
se refere à convergência de modalidades perceptivas, sentidos receptores, em uma mesma
mídia.

Mas isso não é novo. O vídeo combina mais imagens, passando rapidamente, com
áudio; o que é novo é que chamamos de hipermídia. As hipermídias relacionam a “unimídia
multimodal” com a interatividade usando como suporte uma ou mais tecnologias digitais.

Por exemplo, além do texto há imagens, vídeos e áudios, que podem ser controlados
pelo leitor, para tocar se ele quiser, quando ele quiser e quantas vezes ele quiser. Também
torna-se possível ao leitor navegar de texto para texto por meio de hiperlinks.

Assim, na prática, um texto não é mais apenas um mesmo texto, mas potencialmente
um texto específico para cada leitor, determinado pela maneira interativa desse leitor ler o
texto.

O que nos remete ao próprio conceito de “virtual” proposto por Lévy (2011), que
não se opõe ao sentido de “real”, mas ao sentido de “atual”. Essa distinção é importante,
pois a partir dela fica claro que o “virtual” é “real”.

Lévy (2011) desvela que o virtual é o equivalente ao existir em forma de potência.
O que se revela na própria origem da palavra, advinda de virtus, que significa força ou
potência. Da mesma forma, atual é equivalente a existir em ato.
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O autor ainda explica, a partir da filosofia de Deleuze36, que o possível e o virtual
são diferentes: o possível é aquele estado que se realizará contanto que nada mude em sua
determinação ou natureza. Ele não é criação, é apenas um estado real latente.

Já o virtual

é como o complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha
uma situação, um acontecimento, um objeto, ou uma entidade qualquer, e que
chama um processo de resolução: a atualização(LÉVY, 2011, p. 15-17).

Sendo a atualização o processo de solução de um problema. “É a criação, invenção
de uma forma a partir de uma configuração dinâmica de forças e de finalidades [. . . ] uma
produção de qualidades novas, uma transformação das ideias, um verdadeiro devir que
alimenta de volta o virtual” (LÉVY, 2011, p. 16-17).

Filosoficamente, essa questão é extremamente interessante, mas o que interessa
para a análise da cultura digital?

Primeiramente, deve-se entender que a mera digitalização não é um processo de
virtualização, ela se relaciona com um processo potencial, ou seja, texto, imagem, som ou
vídeo digitalizados não estão tendo seu potencial ampliado ou retomado pela digitalização.

A digitalização passa o documento (independentemente do tipo) do real, no papel,
por exemplo, para o potencial, na memória da máquina, sem lhe proporcionar ampliação
de potências. Em outras palavras, o texto é apenas traduzido, de linguagem humana
para linguagem de máquina e, novamente, para linguagem humana, todo o processo está
determinado.

Não há virtualização por um motivo muito simples, mas muito esquecido, ou
propositalmente ignorado, como trataremos no capítulo seguinte: a máquina, por si só, não
é capaz de problematizar, logo não é capaz de virtualizar. Quem problematiza é o homem,
em sua relação dialética com o objeto, que é capaz de reinventá-lo em uma atualização.

Nenhuma tecnologia é capaz de fazer esse movimento sem o homem, e esse é um
equívoco bastante comum, que resulta, por exemplo, em programas de inclusão digital
em que se oferecem apenas máquinas às pessoas, esperando um salto qualitativo em sua
expressão, leitura de mundo, ampliação de potências.

Diferentemente da digitalização, a passagem de um texto para um hipertexto, que
Lévy (2011) chama hipercontextualização, é um processo de virtualização: “o texto é
transformado em problemática textual” que não retorna

“ao pensamento do autor, mas para fazer do texto atual uma das figuras pos-
síveis de um campo textual disponível, móvel, reconfigurável à vontade, e até
para conectá-lo e fazê-lo entrar em composição com outros corpus hipertextuais

36 DELEUZE, Gilles. Différence et répétition. Paris: PUF, 1968. p.169-176.
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e diversos instrumentos de auxílio à interpretação. Com isso, a hipertextu-
alização multiplica as ocasiões de produção de sentido e permite enriquecer
consideravelmente a leitura” (p.43).

Essa passagem não é nova, tampouco exclusiva aos suportes digitais, no entanto, é
o computador que permite uma navegação tão rápida entre os nós (links) do hipertexto,
que pode ampliar seu alcance tornando possível um sem número de ligações consecutivas
em uma verdadeira rede hipertextual. E também permite que um hipertexto jamais precise
ser copiado, apenas referenciado, existindo apenas uma vez na memória de uma máquina.

Sempre é válido lembrar que hipertexto é multimodal, portanto, engloba texto,
imagem, áudio e vídeo. O hipertexto ou hipermídia não é por si uma característica da
cultura digital, eles são apenas uma modalidade textual.

Novamente aparece a questão homem x tecnologia, o que é característica da cultura
digital é o “uso [pelo homem] das mídias e por conseguinte, de uma configuração social
pautada num modelo digital de pensar, criar, produzir, comunicar e aprender.” (SILVA,
2013, p. 2, grifo nosso).

Se faz necessário elencar um último aspecto da cibercultura antes de encerrar este
tópico: a mobilidade.

Ao retomar o tópico “sociedade do conhecimento” deste trabalho, verifica-se nos
dados numéricos que o telefone celular é o principal dispositivo computacional conectado
à internet, especialmente entre as classes menos favorecidas.

Esses dispositivos, que por navegar na internet são chamados de smart, são capazes
de criar novas configurações de espaço na cibercultura. Sem a necessidade de ir a um lugar
específico e sentar à frente do computador e, portanto, de romper com o espaço físico para
entrar no espaço digital, eles são capazes de criar espaços híbridos, físicos e ao mesmo
tempo digitais.

Espaços híbridos são espaços móveis, criados pela constante movimentação de
usuários que carregam dispositivos portáteis de comunicação continuamente
conectados à internet e a outros usuários (Sousa e Silva, 2006 apud SILVA,
2013).

Esses espaços híbridos tendem a se potencializar com as novas aplicações de realidade
virtual (RV) e realidade aumentada (RA) que estão surgindo nos últimos anos, por exemplo,
com o surgimento do oculus rift37e semelhantes, que permitem imersão completa em cenários
virtuais e, em 2016, surgiu a primeira aplicação de realidade aumentada de uso massivo de
sucesso, o jogo Pokémon GO.

37 Oculus Rift é um equipamento de realidade virtual do tipo head-mounted display produzido pela
Oculus, hoje adquirida pelo Facebook.
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Quando Silva (2013, p. 1) diz “vivemos na era da conexão. Muitos manifestam a
necessidade de estar conectados o dia inteiro, com o celular ligado...” a necessidade provém
da mobilidade, afinal quando a conexão torna-se pervasiva, ubíqua, para falar em termos
comuns na Ciência da Computação, novas relações se dão.

Ora, não é uma questão de dependência da tecnologia, é mais uma questão de
adaptação à tecnologia.

Se há, em todo lugar, a todo tempo, uma possibilidade de conexão à “memória
coletiva” proporcionada pela internet, não há motivo para guardar informações na própria
memória.

É uma decisão lógica criar um processo de separação: o que é pessoal será guardado
na própria memória (estendida pelos dispositivos pessoais móveis), o que é genérico pode
ficar na internet e ser consultado sob demanda.

O que está em curso é que, da mesma forma que o espaço se transforma em
ciberespaço, o humano está se transformando em ciborgue, lembrando que a definição
formal de ciborgue, nascida na medicina38, não na ficção-científica, é de organismo que
tem suas capacidades ampliadas por máquinas.

Quando levamos esse processo em conta, especialmente ao tratar com aqueles
indivíduos nascidos pós-Google, essa relação homem-máquina é tão intrínseca que, ao
remover a conexão, ou o dispositivo, a sensação é semelhante (senão igual), a ter uma mão
amarrada às costas (ou ambas).

Em outras palavras, uma sensação de não estar em seu potencial pleno. E isso é
especialmente relevante para a análise da educação, porque é exatamente, salvo exceções
que sempre existem, o que as escolas têm feito dia após dia.

Em resumo, elencamos alguns aspectos da cibercultura, ou da cultura digital,
que entendemos relevantes à temática deste trabalho; não exploramos todos os aspectos,
tampouco os exploramos em toda a sua complexidade, mas o suficiente para apoiar as
argumentações posteriores.

Encerramos este tópico com uma última citação de Silva (2013), que resume bem
nossa visão sobre o tema:

A tecnologia provê a infraestrutura e dispositivos, o suporte a cultura digital,
e para a comunicação, mas é seu uso que faz a diferença. A cultura digital,
por sua vez, não é conceituada pelo determinismo tecnológico, mas emerge
como consequência do intenso uso e apropriação social dessas tecnologias de
informação e comunicação no dia a dia (p. 3).

Seguimos com um capítulo dedicado a discussão do conceito de tecnologia e suas
38 Manfred Clynes e Nathan Kline cunharam o termo, proveniente da expressão “organismo cibernético”

descreve o conceito de “homem ampliado”.
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implicações sociais.
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2 A Tecnologia

Tecnologia é um conceito extremamente utilizado nas sociedades contemporâneas,
mas a palavra é usada, em senso comum, para definir um grande número de conceitos
diferentes. Chamam-se de tecnologia, as técnicas, os dispositivos digitais, os programas de
computador, mas poucas pessoas têm firmeza de qual é o real conceito de tecnologia.

No dia a dia, as pessoas nem precisam ter essa “firmeza conceitual”, não é esperado
delas. O problema que advém desse polimorfismo do conceito de tecnologia é que, sem
entendê-lo, ou de fato conceituá-lo, ficamos vulneráveis a encarar a tecnologia como
encaramos a religião.

Ou seja, tomar a tecnologia como algo que está distante demais de nossas compre-
ensões, para o qual não devemos procurar explicações, apenas acreditar na palavra dos
especialistas, que nos pastoreiam pela “era tecnológica”. Isso é aceitável na metafísica, onde
a razão dificilmente conseguiria penetrar, mas não na física, especialmente das invenções
humanas.

Em outras palavras, ao delegar o entendimento da tecnologia aos técnicos, abdicamos
do direito a ela, nos influenciamos pela retórica dos “entendidos” e acabamos por aceitar
tanto a ideologização da tecnologia como a solução para todos os problemas do mundo, ou,
pelo caminho inverso, que a tecnologia seria a causadora de todos os problemas do mundo.

Como o conceito de tecnologia é bastante impreciso e, exatamente por essa im-
precisão, muda o tempo todo na mesma velocidade dos avanços tecnológicos e apesar de
diversos autores trabalharem o tema, poucas obras que tratam da tecnologia resistem ao
tempo.

Os autores que abordam a tecnologia como sendo o conjunto de técnicas e dispositi-
vos de uma determinada época, dispostos a descrever quão incríveis são os desenvolvimentos
tecnológicos do momento, ou autores que procuram fazer uma futurologia da tecnologia
olhando exclusivamente para ela mesma, geralmente se expõem à desatualização de suas
obras, ou ao engano de seus palpites.

Isso se dá porque a tecnologia só pode ser abordada com alguma solidez em uma
perspectiva histórico-dialética, ou seja, tomar a tecnologia como algo que, desde o fogo,
acompanha a humanidade, e que se dá na relação dialética tanto com as necessidades
humanas que as criam como com o uso que se faz dela.

Neste ponto, a obra do filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto, apesar de antiga, é
extremamente atual. Ao procurar escrever uma filosofia da tecnologia, o autor criou uma
obra que não só resiste ao tempo, mas que também é mais atual do que muitas obras mais



66 Capítulo 2. A Tecnologia

recentes que tratam sobre o tema.

Dissemos desde o fogo, pois tecnologia não é apenas aquilo de mais moderno na
sociedade contemporânea, o que é digital, mecatrônico, biomecânico, mas engloba tudo
aquilo que é “um produto da percepção humana que retorna ao mundo em forma de
ação, materializando-se em instrumentos e máquinas, e entregue à transmissão cultural”
(VIEIRA PINTO, 2005, p. 221).

Portanto, cada técnica, de cada época, se soma em uma construção de técnicas
cada vez mais modernas. Vendo por essa perspectiva, o fogo ou a roda tem a mesma
importância ao estudarmos a tecnologia que o microchip.

O próximo tópico se dedica à explicação do conceito de tecnologia, e seu apoio
teórico principal é a já citada obra de Álvaro Vieira Pinto.

2.1 O conceito de tecnologia
A tecnologia pode ser entendida de diversas formas: como sinônimo das técnicas;

como a epistemologia das técnicas, em outras palavras, uma grande área de conhecimento
que engloba todas as técnicas (o logos da técnica); como ideologia.

Cada uma dessas abordagens revela uma intencionalidade: quando técnica e tecno-
logia se confundem, por exemplo, não há uma área do conhecimento capaz de fazer uma
abordagem crítica das técnicas, rebaixando a discussão à “parte técnica” das técnicas,
como funcionam, porque funcionam, quais as vantagens e desvantagens.

Já quando a tecnologia é tomada como ideologia, a “bala de prata”, única responsável
pela salvação da humanidade frente a todos os problemas, ela passa de ciência à religião, e
como tal, permite a dominação pela crença. Quem domina, como será exposto a seguir em
mais palavras, são aqueles que criam as tecnologias.

Neste tópico descrevemos dois aspectos que entendemos principais do conceito de
tecnologia: um deles é a tecnologia como ideologia e o outro como epistemologia da técnica.
Sendo que o primeiro repudiamos, e o segundo entendemos ser o mais importante e correto.

Ao citar tecnologia como ideologia, ou ideologização da tecnologia, nos referimos ao
uso do conceito de tecnologia como uma mitologia, uma ideologia social, que “converte-se
em teologia da máquina, à qual, imitando os casos clássicos de outras formas de alienação,
o homem, o técnico ou o operário que se aliena, faz votos perpétuos de devoção” (VIEIRA
PINTO, 2005, p. 291).

Segundo o autor, isso acontece pela “pura absorção de produtos alheios” majorita-
riamente estrangeiros em detrimento da criação, que permitiria “o surgimento da ideia na
inteligência nativa, e em sua concretização em métodos ou instrumentos elaborados no
país” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 291).
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Ao tomar a tecnologia como sagrada, assim como em qualquer assunto que tange a
metafísica, o homem passa a entender o assunto como fora de seu alcance intelectual, e
precisa do intermédio de uma “autoridade religiosa” para se entender com ele.

Essa autoridade no caso da tecnologia está nos técnicos e pensadores dos países
capazes de criar novas técnicas, afinal, segundo Vieira Pinto (2005)

as criações técnicas de significativo porte, capazes de influir sobre os rumos
do progresso e a produção dos bens de uso, só se [originam] em restritas áreas
nacionais dominantes, e nestas [são] promovidas por grupos economicamente
privilegiados, que delas auferem todos os proveitos (p. 43).

Essa realidade leva os países incapazes de produzir as técnicas como citado acima,
a se submeter aos países dominantes, tomar emprestada sua tecnologia, em troca de seus
recursos naturais, humanos e mesmo monetários, que são rapidamente captados pelo país
dominante. Essa relação aprofunda o que pode ser entendido como neo-colonialismo ou,
como chamado por Milton Santos, de globalitarismo.

Nas palavras de Vieira Pinto (2005), o

endeusamento da tecnologia [é] aquele que visa unicamente a fortalecer ideolo-
gicamente os interesses dos criadores do saber atual, a fim de conservá-lo no
papel de instrumento de domínio e espoliação econômica da maior parte da
humanidade, levada a trabalhar para as camadas dos povos senhoriais sob a
falsa e emoliente impressão de estar participando, na única forma que lhe é
possível, da promoção do progresso em nosso tempo (p. 44).

Também adiciona à tecnologia um valor moral, que quando bom, se estende àqueles
que “cedem” a tecnologia e permitem aos países pobres a sua utilização. Inversamente,
quando o valor moral é o mau, culpam a tecnologia, por tirar empregos, por exemplo,
excluindo o homem, verdadeiro culpado da equação.

É tolo dizer que uma ferramenta possa ser boa ou má, ou uma máquina, ou uma
técnica, mas é exatamente isso que aqueles que transformam a tecnologia em ideologia
fazem para seu próprio proveito e para confundir ainda mais a população, especialmente
aquelas de países menos desenvolvidos.

Segundo Vieira Pinto (2005), “esse sofisma é mortal para a consciência das nações
pobres”, que acabam por aceitar seu papel de inferior, e chegam “a orgulhar-se das modestas
realizações de simples aplicação do saber e da ciência” importadas dos países dominantes.
Que os veem como nada mais que área de consumo e de exploração. Consequentemente,

tornam-se mendicantes confessas da generosidade tecnológica dos poderosos
[. . . e] desse contentamento consigo próprias, pela demonstração de “também
estarem crescendo”, passam naturalmente à atitude de gratidão para com as
potências exploradoras, as forças que precisamente impedem a expansão de sua
capacidade criadora nativa (p. 45).
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Esse conceito, de tecnologia como ideologia, será retomado mais à frente, no
próximo tópico, por enquanto segue-se pela descrição ainda que breve da tecnologia como
epistemologia da técnica, como uma área do conhecimento (da ciência) dedicado a teorizar
a técnica de forma crítica.

Segundo Vieira Pinto (2005), a técnica é relevante o suficiente, “na condição de
ato produtivo”, de ser tomada como objeto de um setor do conhecimento, que seja capaz
de chegar, pela reflexão crítica, ao nível de teorização. Esse setor do conhecimento, essa
“ciência admite ser chamada de tecnologia” (p. 220). Essa ciência deve abordar e explorar
a técnica, resultando em formulações teóricas que englobem um “complexo e rico conteúdo
epistemológico” (p. 221).

A importância de uma ciência da técnica não está exclusivamente no aperfeiçoamento
da técnica, e nas novas técnicas que poderiam vir a gerar, mas sim na relação do homem
com a técnica, que quando refletido criticamente é libertador.

Libertador porque parte de um indivíduo dominado pela técnica “a ponto de
receber do trabalho particular, profissional, sua qualificação social enquanto ser humano”
a um indivíduo com uma percepção unária e universal da técnica. Em suma, “o domínio
teórico da técnica pelo homem liberta-o da servidão prática à técnica, que vem sendo,
crescentemente, o modo atual de vida pelo qual é definido e reconhecido” (VIEIRA PINTO,
2005, p. 223)

Da mesma forma que já foi colocado no tópico cultura digital do capítulo anterior,
quando dissemos que cultura digital quem faz é o homem e não as tecnologias que a
suportam, a diferença fundamental entre essas duas visões do conceito de tecnologia é
que uma delas centra-se exclusivamente na tecnologia e favorece a dominação do homem,
enquanto a outra centra-se no homem em sua relação com a técnica e favorece sua
libertação.

Começa a surgir um padrão que tem potencial de auxiliar na busca por uma
educação que englobe a tecnologia e seja ao mesmo tempo libertadora. Parece-nos uma
premissa que esse tipo de educação, ainda que voltada ao ensino da tecnologia, centre-se
no homem em sua relação dialética com a tecnologia. Esse conceito será retomado no
capítulo sobre pensamento computacional.

Segue-se com uma questão importante que não poderíamos deixar de analisar. Se
faz necessário entender a serviço de quem está a tecnologia para que se possa refletir sobre
como transformá-la de ferramenta de dominação em ferramenta de libertação. O tópico
seguinte destina-se a essa reflexão.
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2.2 Tecnologia a serviço de quem?
Sobre o computador na educação, consequentemente sobre a tecnologia, Paulo

Freire escreveu1:

Para mim, a questão que se coloca é: a serviço de quem as máquinas e a
tecnologia avançada estão? Quero saber a favor de quem, ou contra quem as
máquinas estão sendo postas em uso.

Entendemos que essa questão é tão pertinente que esse tópico é dedicado a ela.
Recapitulando o que já foi escrito neste trabalho, viu-se pelos números do primeiro capítulo
que a tecnologia, materializada pelo computador e pela internet, não está homogeneamente
distribuída, que é um benefício dos mais ricos.

Viu-se também que o conhecimento, especialmente aquele relacionado à tecnologia,
é o que movimenta a economia do conhecimento e, por isso, as empresas de tecnologia se
empenham em mantê-lo centralizado, distribuindo parte dele apenas quando se encontram
com escassez de mão de obra qualificada.

Depois, nas citações de Vieira Pinto, tornou-se claro que a tecnologia, ideologizada,
funciona como instrumento de dominação dos países dominantes sobre os mais pobres.
E que se não é possível refletir criticamente sobre a técnica, fundando uma verdadeira
epistemologia, a tecnologia será uma força de alienação para todos que a utilizam, exceto
seus criadores, dominando o homem.

Freire (2014b) ainda diz que,

na medida em que, para dominar, [os opressores] se esforçam por deter a ânsia
de busca, a inquietação, o poder de criar, que caracterizam a vida, os opressores
matam a vida. Daí que vão se apropriando, cada vez mais, da ciência também,
como instrumento para suas finalidades. Da tecnologia, que usam como força
indiscutível de manutenção da “ordem” opressora, com a qual manipulam e
esmagam (p. 65).

Vieira Pinto (2005) define quais são os povos capazes de criar tecnologias:

Não tem sentido [. . . ] imaginar uma comunidade universal onde todos os
povos pudessem gerar, em igualdade de condições, as criações da ciência e da
técnica. Estas, por necessidade, exigem a concentração de recursos econômicos
e intelectuais, implicam a concentração geográfica. Noutras palavras, os avanços
superiores da cultura científica só podem ter lugar nas áreas dominantes (p.
43).

Vieira Pinto trata das relações de dominação entre os países, enquanto Freire
trata as relações de dominação internas ao país. Estas se assemelham quanto aos grupos
1 FREIRE, Paulo. A máquina está a serviço de quem? Revista BITS, São Paulo, v. 1, n. 7, p. 6, 2001.

Disponível em: <http://www.acervo.paulofreire.org:8080/jspui/handle/123456789/24>

http://www.acervo.paulofreire.org:8080/jspui/handle/123456789/24
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dominantes, mais ricos e possuidores de tecnologia, quanto aos grupos dominados, mais
pobres e não possuidores de tecnologia. E a dominação sempre se dá do mais rico sobre o
mais pobre.

Novamente, como se deu no primeiro capítulo deste trabalho, aparecem semelhanças
entre as estratégias geopolíticas externas dos países e a lógica interna de um país. Isso não
ocorre por acaso: a globalização, como se dá na contemporaneidade, é uma estratégia de
dominação, como já mencionado.

Da mesma forma em que há uma estratégia de dominação entre opressores da classe
dominante e os oprimidos da classe trabalhadora, apontada até agora nesse trabalho por
Chomsky (REQUIEM. . . , 2015), no caso dos EUA, e por Souza (2016), no caso do Brasil.
Ambas com os mesmos motivos, objetivos e mesmos protagonistas, afinal são as classes
dominantes dos países dominantes que oprimem tanto a classe trabalhadora daquele país
como a dos países dominados e, portanto, seria impossível não haver semelhança.

Vale dizer que a relação de dominação pela tecnologia está longe de ser novidade.
Desde os primórdios da tecnologia ela foi usada para subjugar outros grupos, da pedra
lascada à bomba atômica a tecnologia tem sido usada com intuito de dominação. O absurdo
é que em tantos milhares de anos de existência do ser humano racional, não pudemos (ou
melhor, não houve vontade política de) mudar essa prática.

E como já explicitado por Vieira Pinto, e enfatizado na preocupação de Freire
citada acima, assim como já citada em vários trechos deste trabalho, a tecnologia não é
nem boa nem má, não faz sentido julgá-la moralmente, o que é bom ou mau é o uso que o
homem faz dela. O que fica claro nas palavras de Milton Santos, a seguir:

Nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão
adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições
foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um
mundo perverso (ENCONTRO. . . , 2006).

Para Morin (2014), a ciência é cooptada pelo capitalismo e o Estado, mas nem um
nem outro são “guiados pelo espírito científico”, portanto, apenas “utilizam os poderes
que a investigação científica lhes dá”(p. 20).

Talvez se dê mais que isso, pois existe um direcionamento do que se pesquisa, no
interior das empresas, obviamente, mas também no interior das universidades em direção
ao que é economicamente rentável. Existem exceções, mas cada vez mais os laboratórios
de universidades são patrocinados por empresas, e pesquisam majoritariamente o que
interessa a essas empresas.

Nos casos em que os interesses da empresa são os mesmos que os da sociedade isso
não é um problema, no entanto, quando eles entram em conflito há:
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As empresas farmacêuticas, por exemplo, se seu interesse está em lucrar, evidente
no patenteamento de medicamentos, não se pode esperar que pesquisem remédios para
doenças raras, pois não haverá consumidores o suficiente para justificar, economicamente,
os custos da pesquisa e da produção. Além disso, não se solidarizam com o fato de que
pessoas que não podem pagar fiquem sem remédios.

Um exemplo para ilustrar essa questão é o medicamento Daraprim. Em 2015,
a empresa farmacêutica que fabrica esse remédio, usado para tratamento de infecções
parasitárias, subiu o preço por pílula (nos EUA) de U$13,50 para U$750 (5.500% mais)2.

Essa realidade, de empresas que usam a pesquisa contra os interesses da população,
não se resume às farmacêuticas; a indústria dos Organismos Geneticamente Modificados
(GMO) também é conhecida por “encomendar” estudos em universidades para justificar que
não há riscos em consumir seus produtos. Sendo os parâmetros, especialmente o intervalo
de tempo estudado, insuficiente para que sequelas do uso do produto se manifestem
(GMO. . . , 2013).

Outra prática comum é aliciar cientistas: vários pesquisadores que provaram em
laboratório que o consumo de GMO’s, em prazos maiores do que os testados pelas
companhias produtoras, podem causar câncer foram cooptados a trabalhar para as empresas
e desacreditar a própria pesquisa.

Essa prática é especialmente comum na empresa de insumos agrícolas Monsanto,
comprada pela Bayer, ilustrada em GMO. . . (2013). Compra que se tornou motivo de
piada na internet como sendo o nascimento da companhia mais malévola do mundo, uma
vez que a Monsanto criou o Agente Laranja, usado para desfolhar a selva durante a guerra
do Vietnã, e a Bayer criou o gás usado nas câmaras de gás do nazismo e conduziu diversos
experimentos desumanos à época3.

O Agente Laranja, baseado em Glifosato, uma dioxina, que sabe-se causar problemas
genéticos a fetos quando os pais são expostos a grandes quantidades do produto químico
(TRASHED, 2012), é vendido até hoje pela empresa, como herbicida, com o nome de
Roundup, e é extremamente utilizado nas lavouras pelo mundo, inclusive nas brasileiras.

Grande parte do foco das pesquisas atuais de transgênicos é desenvolver plantas
que resistam ao Roundup, de modo que esse inseticida atinja apenas as ervas daninhas,
em vez de plantas, e aumente as vendas do produto.

A Monsanto é citada aqui, pois se utiliza da ideologização da tecnologia praticada
abertamente nos EUA: sua propaganda de TV diz que a nova tecnologia dos transgênicos
é a única maneira de alimentar a população crescente do mundo (GMO. . . , 2013):

2 Fontes: <http://www.nytimes.com/2015/09/21/business/a%2Dhuge%2Dovernight%2Dincrease%
2Din%2Da%2Ddrugs%2Dprice%2Draises%2Dprotests.html?_r=0> e <http://www.abc.net.au/news/
2016-11-30/daraprim-nsw-students-create-drug-martin-shkreli-sold/8078892>

3 Por exemplo: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/story/2003/08/030820_cobaiamt.shtml>

http://www.nytimes.com/2015/09/21/business/a%2Dhuge%2Dovernight%2Dincrease%2Din%2Da%2Ddrugs%2Dprice%2Draises%2Dprotests.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/09/21/business/a%2Dhuge%2Dovernight%2Dincrease%2Din%2Da%2Ddrugs%2Dprice%2Draises%2Dprotests.html?_r=0
http://www.abc.net.au/news/2016-11-30/daraprim-nsw-students-create-drug-martin-shkreli-sold/8078892
http://www.abc.net.au/news/2016-11-30/daraprim-nsw-students-create-drug-martin-shkreli-sold/8078892
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/story/2003/08/030820_cobaiamt.shtml
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Ao perguntar para um fazendeiro por que usa sementes transgênicas ele responde
que está trabalhando para alimentar o mundo. Essa é a realidade citada por Chomsky,
transcrita no primeiro capítulo deste trabalho, a TV ditando o pensamento das pessoas,
que no caso do campo não se veem em condições de contradizer os “especialistas”.

Ora, no final é a mesma lógica que leva empresas a sobrecarregar barragens anti-
quadas para minerar por mais tempo e mais barato4, que levam companhias de aviação a
fazer rotas no limite da autonomia dos aviões, e orientar os pilotos a fazer planos de voo
sem reabastecimento5. E há outros tantos exemplos dessa lógica que põe, deliberadamente,
vidas humanas em risco para aumentar os lucros.

Em suma, enquanto o capital, e o lucro, forem mais importantes que o homem, essa
lógica perversa permanecerá e a tecnologia seguirá cooptada pelo capital para satisfazer
suas necessidades, seja na criação de novas técnicas voltadas exclusivamente ao lucro,
seja limitada pelo poder político ou pelo financiamento particular, seja no seu uso como
ferramenta de dominação.

Na cultura digital essa inversão também existe. O senso comum entende que as
grandes plataformas de compartilhamento (redes sociais, plataformas de vídeo, troca
de informação) estão a serviço da democratização do conhecimento, da aproximação de
pessoas, da organização dos indivíduos, da liberdade de expressão.

No entanto, a realidade é que elas estão a serviço do próprio lucro. O que acontece
é que a empresa que comanda uma plataforma desse tipo agencia os conteúdos criados
pelos usuários e os oferece, como entretenimento, para outros usuários.

Mostramos pelas palavras de Bauman, que o homem tornou-se mercadoria, e que o
que acabamos de descrever é um exemplo disso. As ideias, sentimentos, conhecimentos
colocados nos conteúdos compartilhados tornaram-se commodities para essas empresas.

O trecho a seguir foi escrito em 1994, por Carmen Hermosillo, chama-se Pan-
dora’s Vox: On Community in Cyberspace, considerado o primeiro manisfesto contra a
ideologização do ciberespaço como um espaço democrático de livre expressão:

[O ciberespaço] é um buraco negro; Ele absorve energia e personalidade e, em
seguida, re-apresenta como espetáculo.

Eu vi muitas pessoas contarem tudo sobre si online, e eu também fiz isso,
finalmente, eu comecei a ver que eu tinha me tornado commoditie. Se tornar
commoditie significa você transformar algo em um produto que tem um valor
monetário. [...] criei meus pensamentos interiores como um meio de produção
para a corporação que possuía o fórum que eu estava postando e que a mercadoria
estava sendo vendida para outras entidades mercadorias/consumidoras como

4 Que causou a tragédia de Mariana (2015). Fonte:<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/
2016-10/mpf-denuncia-21-por-homicidio-e-diz-que-ganancia-causou-tragedia-em-mariana>

5 Principal hipótese da causa da queda do avião da chapecoense (2016), ainda em investigação no
momento de escrita desse trabalho. Fonte: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/11/
conversa-reforca-suspeita-de-falta-de-combustivel-na-queda-de-aviao.html>

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-10/mpf-denuncia-21-por-homicidio-e-diz-que-ganancia-causou-tragedia-em-mariana
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-10/mpf-denuncia-21-por-homicidio-e-diz-que-ganancia-causou-tragedia-em-mariana
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/11/conversa-reforca-suspeita-de-falta-de-combustivel-na-queda-de-aviao.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/11/conversa-reforca-suspeita-de-falta-de-combustivel-na-queda-de-aviao.html
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entretenimento. Isso significa que eu vendi a minha alma [...] e não tirei proveito
da venda da minha alma(HERMOSILLO, 1994, tradução nossa).

É exatamente isso que as redes sociais fazem nos dias de hoje. É importante frisar
esse fato, pois esses meios “democráticos de livre expressão” têm dono, e não somos nós; têm
regras e não são as nossas; geram lucro e não é para nós; portanto, não são democráticos,
e têm diversas regras de utilização que limitam a livre expressão. Ainda segmentam os
usuários e analisam padrões e tendências usando seus dados, que são vendidos a outras
empresas, e não há como saber quais.

Portanto, deve-se pensar criticamente no uso das redes e plataformas online como
meio de democratização do conhecimento e expressão, pesando quando vale a pena utilizar
e quando não vale. Assim como quais possibilidades existem para atingir o mesmo efeito
sem utilizá-las.

De volta ao ponto principal, se não for para servir ao capital, a quem a tecnologia
deve estar a serviço?

Para responder essa questão coloca-se a seguinte frase de Milton Santos:

Precisamos recomeçar o debate da civilização, que a gente abandonou, a gente
passou a debater o crescimento econômico. [...] A civilização, ela própria,
quase não é objeto de discussão. E isso abre espaço para qualquer forma de
barbárie como essa pela qual a gente deixa morrer crianças e velhos e adultos
tranquilamente (ENCONTRO. . . , 2006).

Deve-se atentar para a oposição que o autor faz nessa frase, civilização x crescimento
econômico. Houve um tempo, assunto citado no capítulo 1, que crescimento econômico
fora sinônimo de melhoria de vida e distribuição de renda, como pregavam os filósofos
germinais do capitalismo.

Mas hoje, como também foi visto no capítulo 1, a concentração de renda e poder
que o capitalismo financeiro trouxe é o oposto disso. Ainda assim, nos preocupamos quase
que exclusivamente com a economia, como se ela ainda fosse uma ferramenta capaz de
distribuição de renda, de redução de desigualdade e melhoria de vida para todos.

Foi a preocupação com a população, guardadas as devidas proporções, que nos fez
dar tanta importância à economia, e hoje que a economia não é mais capaz de ajudar a
população, apenas reforça a dominância das classes mais ricas, deve-se dar um passo atrás
e retornar nosso olhar às pessoas. Se extrapolarmos a população para algo mais genérico,
transnacional, estamos falando da civilização.

Portanto, a oposição civilização x crescimento econômico na fala de Milton Santos
é a chave para responder a pergunta acima. Se a tecnologia não deve estar a serviço da
economia, do capital, ela deverá estar a serviço da civilização.
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Vieira Pinto (2005) embasa essa conclusão:

Sendo a técnica a forma da ação produtiva humana, racionalizada em virtude
de obedecer ao conhecimento das propriedades dos corpos e das forças naturais,
no conceito dela não se contém nenhuma nota indicando relacionar-se com
qualidades excepcionais de indivíduos isolados. Ao contrário, o conceito da
técnica mostra que deve ser, por necessidade, patrimônio da espécie. Sua função
consiste em ligar homens na realização das ações construtivas comuns. Constitui
um bem humano que, por definição, não conhece barreiras ou direitos de
propriedade, porque o único proprietário dele é a humanidade inteira
(p. 269, grifo nosso).

Encerra-se esse tópico com mais diretrizes para o estudo do pensamento computaci-
onal mais à frente neste trabalho:

Já havia sido levantado no tópico anterior que um dos critérios seria priorizar
o homem e não a tecnologia, neste tópico pode-se levantar mais dois critérios, (a) que
não deve-se priorizar o aspecto econômico, mas o social. E (b) garantir a distribuição da
técnica ao maior número de indivíduos, afinal o proprietário da tecnologia é, como visto, a
civilização.

Também convém pensar em como o pensamento computacional poderia auxiliar na
questão colocada sobre as redes sociais, a democracia e a liberdade de expressão.

A seguir, um tópico sobre um conceito que surgiu por acaso em nossa pesquisa, mas
entendemos interessante e relevante, portanto conveniente para citar, ainda que brevemente:
O conceito de “desobediência tecnológica”. Após, encerrando o capítulo, um também breve
tópico explicitando a questão dos letramentos.

2.3 Desobediência Tecnológica
Para entender o conceito de desobediência tecnológica, se faz necessário analisar

alguns movimentos em evidência no momento.

O primeiro, mais antigo, é o movimento Do It Yourself (DIY), que surge inicialmente
nos Estados Unidos (por volta de 1950) com dois principais objetivos. O primeiro é obter
bens customizados, afinal a produção em massa não possibilitava mais a personalização.
O segundo, mais recente e especialmente verificado em tempos de recessão, é economizar
dinheiro fazendo a própria versão de um objeto industrial ou serviço prestado por terceiros.

Mesmo com a mudança dos centros produtivos para o sudeste asiático década mais
tarde, quando os preços dos bens de consumo industrializados caíram muito (pelos motivos
problemáticos citados no capítulo 1) e fazendo cada vez menos sentido usar o DIY para
economizar, o movimento tornou-se um modo de vida, e ficou na cultura estadunidense,
gerando diversas publicações com conjuntos de instruções sobre como fazer coisas. Algumas
chegaram até o Brasil como as revistas Eletrônica Popular e Mecânica Popular.
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Entre as coisas mais comuns de serem feitas em DIY estavam as melhorias nas casas,
a construção ou reparo de eletrônicos analógicos e equipamentos para hobbies de todos
os tipos, difíceis de encontrar prontos, pois ainda não havia se estabelecido o conceito de
mercado de nicho, como há hoje.

Mais recentemente (por volta de 2005), surge um novo movimento, o movimento
MAKER.

Impulsionado principalmente pelo lançamento da placa Arduino, que permitiu trazer
a eletrônica digital para o alcance de todos com um mínimo conhecimento de programação
e micro-eletrônica, o movimento MAKER abarca os entusiastas do DIY e soma a eles as
facilidades da internet em termos de construção de comunidades digitais; entrega, criação,
atualização, compartilhamento de conteúdo; e visibilidade.

O movimentoMAKER torna-se, nas palavras de Massimo Banzi, criador do Arduino,
“[a] sort of turbo-charged DIY community”6, que ganha força com a criação de diversas
publicações, como a revista Make, sites de instruções como o Instructables, e sites de venda
de componentes, como Adafruit e RadioShack.

Os programadores aderem em peso ao movimento, trazendo consigo alguns valores
nascidos na criação dos sistemas operacionais livres, como o Linux. Esses valores incluem
saber exatamente como um dispositivo funciona e ter controle pleno sobre ele, e para isso
é essencial que o código seja aberto.

Uma vez que o código está aberto, diversas pessoas podem opinar sobre ele, propor
melhorias, gerando uma comunidade com interesse naquele determinado código; as mu-
danças são compartilhadas entre todos e novamente avaliadas e modificadas. O resultado
técnico é que o código produzido tem muito mais qualidade que o inicial, e o resultado
social é que essa comunidade internaliza essa forma de criação, compartilhada, aberta e
que ficou conhecida como open-source.

O open-source torna-se um aspecto central do movimento MAKER e a produção
de conteúdo é tanta que para quase qualquer aplicação eletrônica simples do dia a dia,
existe uma “receita”, usando Arduino por exemplo, para implementá-la.

Os criadores do Arduino introduzem um novo conceito, o open-hardware, que é a
versão do open-source, inicialmente aplicada para placas de circuito. No caso são todos os
esquemas eletrônicos e listas de peças que permitem fazer uma versão do Arduino em casa.

A invenção das impressoras 3D leva a imprensa a tomar o movimento MAKER
como a próxima revolução industrial, pois permitiria a fabricação de bens nas próprias
casas, sem a necessidade de produção centralizada e logística. Bastaria baixar um esquema
do produto e imprimi-lo. No entanto, não houve o sucesso previsto, nem o alcance.

6 Fonte: <http://www.ted.com/talks/massimo_banzi_how_arduino_is_open_sourcing_imagination>

http://www.ted.com/talks/massimo_banzi_how_arduino_is_open_sourcing_imagination
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Ainda assim surgiram diversos sites de esquemas 3D para impressão, como o
thingiverse. Foram incorporados projetos realizáveis em madeira usando CNC (corte
controlado por computador) e aliados ao open-source/hardware surgiram “móveis abertos”,
cujos esquemas de corte estão disponíveis em sites como OpenDesk.

Os exemplos são muitos para descrever e se estendem por todos os setores produti-
vos, até mesmo genética DIY é possível nos dias de hoje. Graças ao compartilhamento e à
abertura dos projetos, aos produtos voltados para a facilidade de uso, aos sites7e às comu-
nidades e seus tutoriais, o movimento MAKER é uma força respeitável de democratização
da tecnologia.

No entanto, não são todos que podem participar desse tipo de movimento. Nos
países mais pobres, onde as necessidades de fazer você mesmo têm muito mais relação com
o pouco poder aquisitivo e com as necessidades de consumo que não podem ser satisfeitas
pelo mercado, esse movimento MAKER funciona de uma forma bastante diferente.

Nos países pobres o que se vê é o conserto ou o reaproveitamento de produtos
industriais para outros propósitos: carros movidos a lenha, bombas de máquina de lavar
roupas usadas na criação de peixes em caixas de água, centenas de itens criados a partir de
garrafas PET, aquecedores de água usando latinhas de refrigerante, bicicletas motorizadas
e os exemplos continuam ao infinito.

Com a saída dos americanos de Cuba, na década de 1960, após a revolução de
1959, ficaram muito aparelhos, eletrodomésticos, e produtos industriais americanos, mas
não havia quem pudesse consertá-los, ou produzir novos produtos. Com a crise da União
Soviética, somada ao embargo, o povo cubano é forçado a fazer tudo sozinho, localmente,
inclusive lidar com a tecnologia americana que ficou na ilha.

Segundo Oroza (2013), nos itens criados pelos cubanos nessa época “há sempre
improvisação, invenção ou reinvenção, conserto, e muitos processos” de fabricação e
manipulação. É desse designer cubano que emprestamos o termo desobediência tecnológica,
que nomeia esse tópico.

O termo aparece no livro Rikimbili. Une étude sur la désobéissance technologique et
quelques formes de réinvention, que conta a história das Rikimbilis, as bicicletas motorizadas
cubanas, criadas das mais diversas formas e com os mais diversos tipos de propulsão.

A desobediência tecnológica acontece quando

a pessoa pensa além das capacidades normais de um objeto, e tenta ultrapassar
as limitações que o objeto impõe. O objeto impõe limitações por que vem
com um código tecnológico [pré-]estabelecido, que dificilmente satisfaz todas
as necessidades do usuário e as vezes ele supera [essas limitações] e consegue

7 Endereços dos sites citados: <http://makezine.com/>, <http://www.instructables.com/>, <https:
//www.adafruit.com/>, <https://www.radioshack.com/>, <https://www.opendesk.cc/>, <http:
//www.thingiverse.com/>.

http://makezine.com/
http://www.instructables.com/
https://www.adafruit.com/
https://www.adafruit.com/
https://www.radioshack.com/
https://www.opendesk.cc/
http://www.thingiverse.com/
http://www.thingiverse.com/
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ir além das qualidades do objeto. [. . . ] Dessa maneira rompe todos os limites,
estéticos, legais, econômicos. Essa liberação é uma liberação moral (OROZA,
2013).

No movimento MAKER existe uma dinâmica parecida. Quando alguém “ultrapassa
as limitações do objeto”, muda o propósito de um objeto, os “makers” dizem que o objeto
foi hackeado, novamente uma influência dos programadores e profissionais da computação.

Seja no movimento MAKER dos países desenvolvidos, em setores abastados dos
países em desenvolvimento, ou na “desobediência tecnológica” das camadas mais pobres,
há uma vantagem em criar, especialmente quando opomos criar x consumir.

A criação nos dois casos é expressão da criatividade, é apropriação do que está
disponível e da tecnologia para modificá-lo, é transformação do que está dado, criação
de cultura, em suma, trabalho no sentido mais importante da palavra, a modificação dos
entornos para satisfazer necessidades do homem.

E dessa breve digressão pela cultura MAKER e pela desobediência tecnológica
surge mais um aspecto para levar em conta ao analisar o pensamento computacional: a
criação e a expressão usando a tecnologia.

Segue-se pelo último tópico desse capítulo uma breve discussão sobre letramentos.
Breve porque o intuito é introduzir alguns conceitos como o de letramentos fracos e fortes,
que serão retomados nos capítulos 3 e 4, que discutem, respectivamente, a educação e o
pensamento computacional.

2.4 A questão dos letramentos
A questão dos letramentos ganha importância cada vez maior nas sociedades

contemporâneas e está intimamente relacionada com a linguagem, cuja importância deve
ser central, segundo Rojo (2009):

É preciso trazer a linguagem para o centro de atenção na vida escolar, tendo
em vista o papel do discurso nas sociedades densamente semiotizadas em que
vivemos. São muitos os discursos que nos chegam e são muitas as necessidades
de lidar com eles [. . . ] também para saber fazer escolhas éticas entre discursos
em competição [. . . ] entender como a linguagem funciona no mundo atual é
tarefa crucial da escola na construção da cidadania (p.89).

Esse aspecto central ganha mais importância nas sociedades contemporâneas, pois

trata-se agora de dar conta das demandas da vida, da cidadania, e do trabalho
numa sociedade globalizada e de alta circulação de comunicação e informação,
sem perda da ética plural e democrática, por meio do fortalecimento das
identidades e da tolerância às diferenças. Para tal, são requeridas uma visão
situada de língua em uso, linguagem e texto e práticas didáticas plurais e
multimodais (ROJO, 2009).
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Entendemos que a tecnologia possa ser parte chave dessas “práticas didáticas
plurais e multimodais”, seja por um fator mais técnico como a mudança de mídias, que
consequentemente muda a linguagem e as estratégias de transmissão de informação, seja
por um fator mais humano, como a proximidade entre pessoas em ambientes virtuais
multiculturais, que as TDIC possibilitam.

A mudança das mídias é um aspecto importante impulsionado pela internet e pela
computação, como descrito no capítulo 1 (no tópico sobre a cultura digital). Essa mudança
pode tomar duas direções:

A primeira direção é a da convergência, que possibilitou as “unimídias multimodais”
ou “mídias multissemióticas” às quais chamamos, segundo Lévy (2010, p. 64-65), comum
e imprecisamente, de multimídias.

A segunda direção se dá na virtualização das mídias tradicionais, que passam a
poder ser reorganizadas em um formato chamado hipertexto.

É importante não perder de vista que o hipertexto engloba textos, imagens, imagens
móveis e som, também tem um nível inédito de interatividade, suportada pelas TDIC, que
ressignifica o hipertexto cada vez que uma pessoa o lê (vê, assiste ou ouve), ou que altera
de alguma forma a teia de conexões (hiperlinks), que o relaciona com diversos outros
recursos digitais.

É possível dizer que a WEB é um único hipertexto, enorme e complexo, que altera
seu significado todas as vezes que um novo conteúdo é publicado, que um novo hiperlink é
criado, ou que um novo nó surge na rede.

Essa descrição dinâmica, mutável, de ressignificação constante do hipertexto que
compõe a WEB é equivalente à virtualização do texto, lembrando a oposição entre
virtualização e digitalização destacada no capítulo anterior. Segundo Lévy (2011), essa
virtualização se dá quando “o texto é transformado em problemática textual” (p.42).

Mas Lévy (2011) deixa um alerta, quando diz “porém, mais uma vez, só há proble-
mática se considerarmos acoplamentos humanos-máquina e não processos informáticos
apenas”(p.42).

Nesse alerta fica evidente a necessidade de novos tipos de letramentos, que permitam
aos humanos, em sua interface com as máquinas, entender e se expressar nesse novo formato,
nessa nova mídia, virtualizada e hipertextual.

Afinal, as máquinas não são capazes de problematizar sozinhas, tampouco as mídias
digitais podem operar independentes da interação humana.

Segundo Soares (1998)8citado por Rojo (2009), existem duas versões do conceito
de letramento: a versão fraca e a forte.

8 SOARES, M. B. Letramento - Um tema em três gêneros. Belo Horizonte, CEALE/Autêntica, 1998.
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A versão fraca do conceito de letramento

estaria ligada ao enfoque autônomo, é (neo)liberal e estaria ligada a mecanismos
de adaptação da população às necessidades e exigências sociais do uso da leitura
e escrita, para funcionar em sociedade (p.99).

Enquanto a versão forte

seria revolucionária, crítica, na medida em que colaboraria não para a adaptação
do cidadão às exigências sociais, mas para o resgate da autoestima, para constru-
ção de identidades fortes, para a potencialização de poderes (empoderamento,
empowerment) dos agentes sociais, em sua cultura local, na cultura valorizada,
na contra-hegemonia global. Para tanto leva em conta os múltiplos letramentos,
sejam valorizados ou não, globais ou locais (p.100).

Essas duas versões de letramento estão intimamente ligadas com a pergunta central
deste trabalho; elas serão retomadas no capítulo 4, que debruça sobre o pensamento
computacional.

O que já pode ser adiantado aqui é que neste trabalho advogamos por uma
perspectiva de letramento digital e de pensamento computacional, que é mais próxima da
“versão forte” descrita acima e mais distante da “versão fraca”.

Segundo Rojo (2009), essa versão forte do conceito de letramento é “mais próxima
do enfoque ideológico e da visão paulo-freireana de alfabetização” (p.100). O próximo
capítulo deste trabalho é dedicado à educação, especialmente à pedagogia de Freire, à
educação libertadora, e trataremos também da tecnologia na educação.
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3 A Escola na Era Digital

Este capítulo se dedica à discussão da escola e da tecnologia na escola. Aqui começa-
se a desvelar a estratégia por trás da divisão das temáticas apresentadas neste trabalho. O
capítulo 1 é uma fotografia da sociedade contemporânea, focado especialmente em suas
incoerências; o objetivo por trás dele, confessamos, foi causar um certo mal-estar.

Esse mal-estar é o ponto de partida fundamental para a mudança. Não há urgência
em mudar o que é bom, e não há esperança em mudar o que não pode ser mudado, e são
essas duas falácias que os sistemas atuais esperam colocar nas cabeças das pessoas: que
essa sociedade é a melhor possível, e que as pessoas não têm poder para mudá-la.

A escola tem sido, historicamente, cooptada a fazer esse trabalho: preparar os
jovens para a adaptação a esses sistemas. Mas, alguns educadores se recusaram a fazer
esse tipo de educação, viram como objetivo da educação o oposto. A educação deve ser
uma ferramenta para o desenvolvimento do protagonismo e do senso crítico com o objetivo
de transformar a sociedade.

Esse foi o caso de Paulo Freire e de outros tantos educadores de matriz crítica,
educadores que se recusaram a educar para manter as relações de opressão e que optaram
por educar para a liberdade.

Almeida (2009) tratando a temática da liberdade em Freire diz:

O senso comum liberal nos diz que ‘a minha liberdade termina onde começa a
do outro’. Paulo Freire defende um conceito de liberdade que supera esta visão
liberal do tema.

A liberdade para Freire é aquela que começa onde começa a do outro; e a
liberdade termina onde um cidadão ou uma classe social perde a sua (p.37).

É sobre esse tipo de educação, contra-hegemônica e fundada na liberdade, que
trata este capítulo, especialmente na “era digital”. Para isso, será feita a oposição entre a
educação tradicional e sua relação com a tecnologia, e a educação libertadora e sua relação
com a tecnologia.

Toda essa discussão à luz do que foi escrito no capítulo 2 sobre a tecnologia, sua
ideologização, e seu uso pelo “establishment”.

Ao final deste capítulo, começa-se a discussão sobre o pensamento computacional
na escola sob uma perspectiva libertadora, que terá como pilares fundamentais a discussão
sociológica do capítulo 1, a discussão tecnológica do capítulo 2 e a discussão educacional
do capítulo 3.

Para entender a escola e discutir as práticas dentro do ambiente escolar se faz
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necessário discutir currículo, especialmente entender qual das muitas definições de currículo
é a mais adequada. Sobre isso trata o próximo tópico.

3.1 O currículo e a tecnologia
As definições de currículo são várias, cada uma incorpora sob o conceito de currículo

uma série de fatores presente nos ambientes escolares.

As definições mais antigas tomavam currículo como a divisão dos horários e disci-
plinas em uma grade, sob essa perspectiva não era da alçada do currículo nenhuma outra
questão além desta grade.

A definição acima resume currículo a uma matriz estática, que não leva em con-
sideração aspectos educacionais importantes, especialmente a realidade da escola, dos
alunos, os contextos históricos, econômicos e políticos, e até mesmo quais são as práticas
educacionais e metodologias necessárias para o desenvolvimento das disciplinas da grade.

Em oposição, as definições mais atuais de currículo levam em conta estes e outros
aspectos, chegando a incluir o que ocorre fora de sala de aula, a cultura dentro da escola,
e até mesmo fora.

Segundo Sacristán (2000),

O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um modelo
coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias das crianças e
dos jovens, que tampouco se esgota na parte explícita do projeto de socialização
cultural das escolas.
É 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 (p. 15-16).

Este tipo de definição, evidencia a complexidade que o termo currículo traz consigo.
Complexidade que não existe na definição de currículo como grade. Essa práxis complexa
envolve todos os agentes na instituição de ensino, não são apenas aqueles que desenvolvem
o currículo que participam dele diretamente.

Ainda de acordo com Sacristán (2000),

é uma prática na qual se estabelece um diálogo, por assim dizer, entre agentes
sociais, elementos técnicos, alunos que reagem frente a ele, professores que o
modelam, etc.

Sob o aspecto de práxis, o currículo envolve diversos “setores” das instituições de
ensino e até de fora dela e por esse motivo, o currículo pode ser visto, e será, de forma
diferente devido à perspectiva de cada grupo.

Por exemplo, o aluno vê (experiencia) o currículo de uma forma, que pode ser
diferente do que o professor acredita que está fazendo, que por sua vez, pode ser diferente
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do currículo planejado pela escola, que também pode ser diferente do currículo dado pelas
políticas públicas.

Por esse motivo, pode-se observar o currículo por diversas perspectivas, podendo
ser uma perspectiva normativa, ou uma que se dá na subjetividade de um dos grupos que
desenvolve o currículo, como os alunos ou os professores.

Essas perspectivas não são novas. Já encontramos em Domingues (1988), citando
Goodlad (1977)1, uma listagem delas. Diz o autor:

Jonh I. Goodlad (1977), depois de visitar centenas de salas de aula, afirma que
há:
(a) um currículo formal: o que foi prescrito como desejável por alguma organi-
zação normativa;
(b) um currículo operacional: o que ocorre, de fato, na sala de aula. Em outras
palavras, o que o observador vê quando está presente na sala de aula;
(c) um currículo percebido: o que o professor diz que está fazendo e o porquê
dessa ação;
(d) um currículo experienciado: o que os alunos percebem e como reagem ao
que está sendo oferecido. (p. 43).

Há mais uma perspectiva que precisa ser adicionada na lista. Michael Apple (1990)
aponta a necessidade de olhar para uma perspectiva chamada currículo oculto:

Denomina-se currículo oculto tudo aquilo que é feito em sala de aula, mas não está
explícito, “ou seja, normas e valores que são implicitamente, mas efetivamente, ensinados
nas escolas e não são normalmente falados nas declarações de objetivos e metas dos
professores (p. 84)” ou das instituições.

É no currículo oculto que se encaixam as dinâmicas da escola, que a priori não
são vistas como currículo, mas que ensinam tanto quanto as aulas. São exemplos, as
relações de poder e conflito entre alunos e professores, a adequação aos códigos de conduta
e comportamento da escola por parte dos alunos, e outras regras, bem como as ações
práticas levadas a cabo quando essas, e outras, regras são quebradas.

Ainda segundo Apple (1990), merece uma maior atenção

como o tratamento do conflito no currículo escolar pode levar a aquiescência
política e a aceitação por parte dos estudantes de uma perspectiva de conflito
social e intelectual que atua para manter a distribuição existente de poder e
racionalidade em uma sociedade (p. 84, tradução nossa).

Afinal,

é na interação entre o conhecimento curricular - as coisas que ensinamos, a
“cultura legítima” - e as relações sociais da vida na sala de aula [...] que podemos
começar a ver relações reais que a escola tem com a estrutura econômica desigual
(APPLE, 1990, p. 40, tradução nossa).

1 Não tivemos acesso à referência original.
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Fica claro, portanto, que tanto a escolha dos conteúdos do currículo, como as formas
de abordagem deste conteúdo, as práticas e metodologias envolvidas na docência e até
os aspectos ocultos nas relações interpessoais e nas dinâmicas institucionais da escola
acabam servindo a um propósito político. No entanto, Apple (1990) nos avisa que não é
uma questão de teoria da conspiração.

Não há um homem mau, sentado à meia-luz, com o rosto escondido nas sombras,
puxando as linhas que regem a educação, moldando currículos e práxis educativas conforme
suas vontades para garantir que a sociedade permaneça desigual.

O que acontece é que

os currículos são a expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam
sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto através dele se realizam
os fins da educação no ensino escolarizado.
O currículo, em seu conteúdo e nas formas através das quais se nos apresenta e se
apresenta aos professores e aos alunos, é uma opção historicamente configurada,
que se sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, política, social
e escolar; está carregado, portanto, de valores e pressupostos que é preciso
decifrar (SACRISTÁN, 2000, p. 17).

Portanto, currículos (como práxis) que não sejam críticos, que não estejam empe-
nhados em educar para a mudança, para a construção de uma sociedade melhor serão
currículos empenhados, por exclusão, em adequar o estudante a esse modelo de sociedade,
remover dele seu protagonismo, sua potência transformadora.

A questão, como foi dito, não é maldade da escola, mas o fato dela ceder às forças
hegemônicas que repetem incessantemente as duas falácias que descrevemos anteriormente,
que essa é a melhor sociedade possível e que não cabe ao aluno (à ninguém) transformá-la.

Assim, a escola da adaptação forma “diferentes tipos de personalidade que cor-
respondem com os requerimentos de um sistema de relações de trabalho em um modo
econômico de produção”, mas vai além,

não apenas aloca indivíduos em posições relativamente fixas na sociedade - uma
alocação de posições determinada por forças econômicas e políticas - mas o
processo educacional em si, os currículos formal e oculto, socializam pessoas
a aceitar como legítimos os papeis que eles, ao final, ocuparão na sociedade
(APPLE, 1990, p. 32, tradução nossa).

O que se procura salientar é um fato que consideramos essencial na discussão sobre
currículo: fazer currículo é um ato político. Existe, e deve existir, uma intencionalidade na
prática educativa, não existe educação neutra, apolítica.

Este fato fica óbvio na escolha dos conteúdos, por exemplo. A escola não é capaz
de ensinar todo o conhecimento humano, portanto, é obrigada a fazer duas escolhas: a
primeira, que conteúdos incluir, e por consequência, a segunda, que conteúdos excluir.
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Esta decisão é política, se dá balizada pela intencionalidade do projeto político da
escola.

Portanto, é necessário ter um olhar crítico para propostas educacionais que se dizem
neutras, apolíticas: um movimento que ressurgiu no ano de 2016 com essa proposta é o
“Programa Escola Sem Partido”, cuja bandeira é a neutralidade na educação, fazer uma
educação apolítica.

Sempre existirão pressões externas à escola, como as descritas, que procuram
influenciar o currículo prescrito e essas pressões são essenciais para a discussão da tecnologia
na escola e consequentemente no currículo.

A programação de computadores na escola, por exemplo, tem sido incluída como
disciplina nos currículos nacionais de vários países, sob a influência de empresas de
tecnologia que sofrem com a falta de mão de obra.

Outro exemplo é a inclusão da tecnologia de uma forma geral nas escolas, normal-
mente impulsionada por programas de inclusão digital:

Primeiro, é injusto dizer que a escola é antiquada e que não quer utilizar as TIC no
seu dia a dia, ou incluí-la no currículo. Afinal, historicamente, nas últimas décadas, as
escolas têm tentado incluí-las.

Conforme os especialistas nas TIC lançam novos paradigmas de tecnologia para a
educação, as escolas têm corrido atrás para tentar utilizá-los e implementá-los em seus
currículos. Sob pena de se desatualizar.

Valente (1999a) argumenta que, desde a comercialização dos primeiros computadores,
existem experiências educativas com eles. Os primeiros experimentos nesse sentido datam
da segunda metade da década de 1950:

Por exemplo, em 1955, foi usado na resolução de problemas em cursos de pós-
graduação e, em 1958, como máquina de ensinar [. . . ] no entanto, a ênfase dada
nessa época era praticamente de armazenar informação em uma determinada
sequência e transmiti-la ao aprendiz [. . . ] era a tentativa de implementar a
máquina de ensinar idealizada por Skinner (p.1).
No início dos anos 60, diversos softwares de instrução programada foram
implementados [. . . ] nascia a instrução auxiliada por computador ou o Computer
Aided Instruction (CAI) (p.6).

A instrução auxiliada por computador foi o paradigma dominante das décadas de
1950 e 1960, até que em 1967 uma forma inédita de uso do computador surgiu: a linguagem
de programação Logo.

Os resultados das experiências com o Logo se mostraram interessantes e promis-
sores. Na verdade, foi a única alternativa que surgiu para o uso do computador
na educação com uma fundamentação teórica diferente, passível de ser usado
em diversos domínios do conhecimento e com muitos casos documentados, que
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mostravam a sua eficácia como meio para a construção do conhecimento por
intermédio do seu uso (p.7).

As duas formas supracitadas de uso de computadores na educação foram vasta-
mente utilizadas, inclusive no Brasil, onde ganharam força a partir da popularização dos
microcomputadores pessoais, na década de 1980.

Na década seguinte, a popularização da internet modificou profundamente o uso
dos computadores, tanto nas casas como na escola. A internet permitiu acesso a uma vasta
quantidade de informação, a possibilidades de formação para docentes e a uma forma
embrionária e muito simples, na época (1995-2000), de atividades colaborativas.

No entanto, as escolas buscavam incluir a tecnologia como parte integrante do
currículo, mais para estarem alinhadas com “práticas mais modernas” ou para não ficarem
desatualizadas, do que por uma real necessidade pedagógica ou com uma determinada
intencionalidade de formação.

O resultado é uma inclusão artificial da tecnologia na escola, que muitas vezes não
sabe o que fazer com ela, mesmo quando oriunda de programas de inclusão digital que
ofereceram formação aos professores.

O professor entende que não precisava da tecnologia antes, e depois dela ser
implantada ele continuará entendendo que não precisa dela em sua aula. Esse fenômeno é
amplificado pelo fato de muitos professores não atualizarem suas disciplinas constantemente,
o que leva à resistência a fazer mudanças, seja no conteúdo, seja nas práticas de ensino.

É importante lembrar que as tecnologias vão primeiro dificultar a vida do professor,
que deverá adaptar-se e adaptar suas práticas ao uso delas, para apenas em um segundo
momento promover resultados e benefícios.

Para que esses resultados apareçam de forma mais rápida, deve-se levar em conta o
nível de apropriação de tecnologias pelos professores e alunos, especialmente quais são as
tecnologias das quais eles se apropriam.

Para ilustrar essa questão temos as tabelas 18, 19, 20.

Fica evidente na tabela 18 que a maior parte dos usuários de internet de 9 a 17
anos (85%), faz uso do celular como forma de acesso à internet. Nas classes D/E, o uso
2 Base: 23.380.494 usuários de Internet de 9 a 17 anos. Respostas estimuladas e rodiziadas. Cada item

apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa ’sim’. Dados coletados entre novembro de
2015 e junho de 2016. Publicação dos dados em: 10/10/2016. Correção dos dados em: 28/10/2016.
Mais informações em: http://cetic.br/noticia/cetic-br-informa-correcao-dos-resultados-da-pesquisa-tic-
kids-online-brasil-2015/

3 Tabela compilada apartir dos dados dos indicadores F3 - PROPORÇÃO DE ALUNOS, POR PERMIS-
SÃO PARA O USO DO CELULAR FORA DA SALA DE AULA e F2 - PROPORÇÃO DE ALUNOS,
POR PERMISSÃO PARA O USO DO CELULAR NA SALA DE AULA (CETIC, 2015b). Base: 9213
alunos. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2015.

4 Base: 9213 alunos. Resposta estimulada. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2015.



3.1. O currículo e a tecnologia 87

Tabela 18 – A1 - proporção de crianças e adolescentes, por tipos de equipamentos utilizados
para acessar a internet2

Tipo de Equipamento Percentual do Total%
Telefone celular 85
Computador de mesa 41
Computador portátil 35
Tablet 21
Videogame 11
Televisão 11

Fonte: (CETIC, 2015c)

Tabela 19 – Proporção de alunos por uso de celular dentro e fora de sala de aula3

Permissão para uso de celular Total de alunos (%)
Sim (dentro de sala de aula) 05
Não (dentro de sala de aula) 94
Não sabe (dentro de sala de aula) 00
Sim (fora de sala de aula) 57
Não (fora de sala de aula) 41
Não sabe (fora de sala de aula) 01

Fonte: (CETIC, 2015b)

Tabela 20 – F1 - Proporção de alunos, por permissão para o uso do wi-fi da escola4

Permissão para o uso do Wi-Fi da escola Total de alunos (%)
Sim, os alunos podem usar 20
Não, o acesso é proibido aos alunos 50
Não sabe 03
Segundo os alunos, a escola não possui Wi-Fi 26

Fonte: (CETIC, 2015b)

do celular para navegar na internet foi citado por 84% das crianças e adolescentes e o
próximo dispositivo mais utilizado, o computador (somando desktops e portáteis), só foi
citado por 41% (CETIC, 2015c).

O que indica que os jovens pesquisados devem ter mais afinidade, portanto maior
apropriação das tecnologias disponíveis no celular do que em outros dispositivos, logo, o
celular seria o dispositivo mais indicado para o uso em sala de aula, especialmente nas
escolas públicas, que atendem classes sociais em que o celular muitas vezes é o único
dispositivo computacional.
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Seria de esperar que as escolas já adequassem suas estratégias para fazer uso desse
dispositivo, que além de permitir o acesso à rede mundial de computadores, ainda goza
dos benefícios inerentes a um dispositivo móvel, citados anteriormente no tópico sobre
cultura digital.

No entanto, os dados mostram o contrário. De acordo com a tabela 19, apenas 5%
dos alunos responderam que podem utilizar o celular em sala de aula e apenas 57% dizem
ter permissão de utilizar o celular em outros ambientes da escola.

A pesquisa não deixa claro se entre os 5% dos alunos, que responderam que o
celular é permitido em sala de aula, é feito uso acadêmico do dispositivo ou se ele é apenas
tolerado.

Ilustrando uma realidade similar, a tabela 20 mostra que apenas 20% dos alunos
pesquisados responderam que suas escolas possuem conexão sem fio à internet e disponibi-
lizam essa conexão para uso do aluno, contra 50% que responderam que a escola possui
Wi-Fi, mas não disponibiliza para os alunos.

Esses dados são importantes, pois para o uso democrático do celular em sala de
aula, a escola deverá disponibilizar uma conexão própria, permitindo que os alunos que
não têm planos de dados possam participar das atividades e que os que têm não precisem
gastá-lo.

Da mesma forma, a escola terá que ter um número de dispositivos para empréstimo
para aqueles alunos que não possuem celular e possuir uma estratégia de formação para
que esses alunos se apropriem rapidamente das capacidades do dispositivo.

No entanto, a mudança do dispositivo computacional, apesar de trazer benefícios
por já fazer parte da realidade dos alunos e permitir rápida apropriação, não dará conta
de trazer uma grande mudança ao cenário da tecnologia na educação.

Isso se dá porque o formato “padrão” de aula, expositivo, não abre espaço para
uma prática adequada usando as TIC. O uso de maior valor da tecnologia na educação é
um uso prático, explorativo, onde não há certo ou errado.

O tópico seguinte explica as incoerências desse modelo de aula “padrão”, chamado
bancário, e como essa incoerência se aprofunda quando esse modelo coexiste com uma
sociedade da informação/conhecimento imersa em sistemas ubíquos de tecnologia.

Mas, antes de descrever essa “educação bancária”, é necessário descrever algumas
premissas, pois sem elas torna-se mais difícil entender porque é necessária uma mudança
profunda na forma de educar:

Vimos, no primeiro capítulo deste trabalho, que as desigualdades, sejam elas de
renda, gênero, raciais continuam muito profundas, e algumas aumentam ao invés de
diminuir, especialmente as de renda.
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Citamos Bauman, que em A Riqueza de Poucos Beneficia Todos Nós?, mostra em
números a desigualdade profunda de renda entre as elites mundiais e o “resto do mundo”.

Citamos Chomsky, que descreve as relações entre o dinheiro e o poder político, que
permite às mesmas elites se beneficiar de legislações e legisladores cujos lobbies garantem
e ampliam seus benefícios e enfraquecem os Estados.

Citamos Latouche, que lembra que não é possível um crescimento infinito da
economia em um planeta onde os recursos são finitos.

Em suma, colecionamos exemplos para retratar que o caminho que a civilização
humana está percorrendo é insustentável e se faz necessário e imediato repensar as formas
econômicas e governamentais vigentes.

O capitalismo na sociedade do consumo, baseado no desperdício, desigual e que con-
trola as democracias nacionais pelo poder econômico, precisa ser repensado, transformado
ou superado.

No entanto, a resposta não está na dicotomia capitalismo versus socialismo, mas
em “inéditos viáveis” que existam entre os dois conceitos, ou até mesmo completamente
fora das linhas de pensamento de ambos.

Para alcançar uma mudança real é necessário que as pessoas estejam dispostas a
(e tenham os meios para) questionar e objetivar criticamente o mundo. Para isso se faz
necessária uma educação que se preocupe com a inserção crítica do educando no mundo,
na garantia de seu protagonismo, e em seu empoderamento como agente de mudança
social.

Mas quais pessoas estariam aptas a realizar uma transformação social para melhor?

É muito conhecida a divisão dos indivíduos em duas classes sociais que Marx e
Engels propuseram em 1848, aquela que divide detentores dos meios de produção e aqueles
que são obrigados a vender sua força de trabalho, sendo os primeiros chamados de burguesia
e os segundos chamados de proletariado.

No entanto, no Manifesto Comunista, existe uma definição mais abrangente:

Dizem os autores, que as sociedades há muito tempo “têm se baseado no antagonismo
entre classes opressoras e oprimidas” (MARX; ENGELS, 1994, p. 43, tradução nossa), logo
os membros dessas classes podem ser chamados respectivamente de opressores e oprimidos.

Essa definição foi a escolhida por Freire por ser geral o suficiente para descrever as
classes em sociedades com a complexidade das terceiro-mundistas do final do século XX.
Em Freire, os termos oprimido e opressor são usados para determinar tanto o indivíduo
como a classe (STRECK; REDIN; ZITKOSKI, 2010, p. 294-295).

Freire (2014b) argumenta que o homem é um ser incompleto, e que ao tomar



90 Capítulo 3. A Escola na Era Digital

consciência de sua incompletude, se coloca em um permanente movimento de busca. A
vocação do homem e o objetivo desse movimento de busca é sua própria humanização, um
movimento para “ser mais”.

Quando o homem tem a vocação de se humanizar impedida por outro homem ele
torna-se vítima de uma situação de opressão, portanto, pode ser chamado de oprimido. Já
aquele que oprime pode ser chamado de opressor. Da mesma forma, dividem-se as classes
sociais entre aquela que oprime e aquela que é oprimida.

Freire deixa clara a resposta à nossa pergunta sobre quem são aqueles capazes de
realizar uma profunda mudança social:

Como distorção do ser mais, o ser menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a
lutar contra quem os fez menos. E esta luta somente tem sentido quando os
oprimidos, ao buscarem recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la,
não se sentem idealistamente opressores, nem se tornam de fato opressores dos
opressores, mas restauradores da humanidade de ambos. E aí está a grande
tarefa humanista e histórica dos oprimidos - libertar-se a si e aos opressores
(FREIRE, 2014b, p. 41).

Portanto, faz-se imediato uma mudança social, que só ocorrerá quando houver a
inserção crítica do oprimido no mundo, pois é apenas na tomada de consciência de sua
própria opressão que o oprimido será capaz de agir e refletir para uma mudança social.

Uma das grandes dificuldades é que

a realidade opressora ao constituir-se como um quase mecanismo de absorção dos
que nela se encontram, funciona como uma força de imersão das consciências.

Nesse sentido, em si mesma, essa realidade é funcionalmente domesticadora.
Libertar-se de sua força exige, indiscutivelmente, a emersão dela, a volta sobre
ela. É por isso que só através da práxis autêntica [. . . ] é possível fazê-lo (FREIRE,
2014b, p. 41).

Essa emersão é a tomada de consciência sobre a própria opressão, que é pré-requisito
para que o subjetivo constitua com o objetivo uma unidade dialética, possibilitando a
práxis autêntica, sendo ela a “reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo”
(FREIRE, 2014b, p. 41).

A educação bancária é parte integrante, e fundamental, dos sistemas domesticadores.
Ela é uma parte fundamental do mecanismo de absorção citado, que age como força de
imersão das consciências.

No tópico a seguir, faremos uma dupla crítica à educação bancária, por um lado de
sua função social, que acabamos de descrever, por outro uma crítica metodológica como já
indicamos alguns parágrafos acima.
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3.2 O modelo bancário na era digital

O nome modelo bancário, ou educação bancária, foi o dado por Paulo Freire ao
modelo de aula “padrão”, que citamos no tópico anterior. Sob o olhar crítico de Freire, a
análise dessa forma de dar aulas desvela uma série de incoerências, que ao contrário de
contribuir para o aprendizado e o empoderamento do educando, o prejudica.

Segundo Freire (1997), Freire (2014a), a concepção bancária se constitui de um
depósito permanente de conteúdo, onde o depositante é o educador e o depositário é o
educando.

Essa concepção de educação é baseada na narração de conteúdos, onde o educador
é o narrador, sujeito, e os educandos são objetos ouvintes. O conteúdo dessas narrações
retrata a realidade como atemporal e compartimentada, e não raras vezes, disserta sobre
algo totalmente alheio à experiência existencial do estudante.

Ao enfatizar em vez de superar a contradição educador-educando, esse tipo de
educação serve à domesticação do homem.

Da não superação dessa contradição decorre:

a) que o educador é sempre quem educa; o educando, o que é educado;

b) que o educador é quem disciplina; o educando, o disciplinado;

c) que o educador é quem fala; o educando, o que escuta;

d) que o educador prescreve; o educando segue a prescrição;

e) que o educador escolhe o conteúdo dos programas; o educando o recebe na
forma de “depósito”;

f) que o educador é sempre quem sabe; o educando, o que não sabe;

g) que o educador é o sujeito do processo; o educando seu objeto

(FREIRE, 1997, p. 13).

Por esse conceito, aos educandos cabe apenas receber os depósitos, arquivá-los,
memorizá-los, para depois repeti-los. O objetivo passa a ser evitar a inquietação, frear a
impaciência, mistificar a realidade, evitar a desocultação do mundo. Tudo a fim de adaptar
o homem.

Freire resume que a concepção bancária,

por fim, nega a realidade de devenir. Nega o homem como um ser da busca
constante. Nega a sua vocação ontológica de ser mais. Nega as relações homem-
mundo, fora das quais não se compreende nem o homem nem o mundo. Nega
a criatividade do homem, submetendo-o a esquemas rígidos de pensamento.
Nega seu poder de admirar o mundo, de objetivá-lo, do qual resulta o seu ato
transformador. Nega o homem como um ser da práxis. Imobiliza o dinâmico.
Transforma o que está sendo no que é, e assim mata a vida. Desse modo, não
pode esconder a sua ostensiva marca necrófila (FREIRE, 1997, p. 13).
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Metodologicamente, a concepção bancária baseada no monólogo expositivo do
professor tem feito cada vez menos sentido com o passar dos anos.

Desde a crítica de Freire até os dias de hoje, as mudanças nas TIC têm exposto
os alunos a uma quantidade cada vez maior de informação, mas a forma bancária de dar
aula assume um monopólio da informação por parte do professor, o que gera conflito.

O aluno mais bem informado, não se contenta com monólogos, quer dialogar, colocar
seu ponto de vista, suas experiências, seus achados nas diversas redes digitais.

Ele é capaz de contestar as informações do professor, especialmente quando esse
não se atualiza constantemente. Muitas vezes o professor acostumado com a concepção
bancária não sabe lidar com essa situação, e recorre a opressão quase como um reflexo
condicionado.

Quando a tecnologia entra em sala de aula, especialmente na forma de dispositivos
conectados à internet, o professor vê sua posição em perigo. Como ele deixa de ser a única
fonte de informação e sua aula é baseada exclusivamente na transmissão dessa informação,
surge o receio de ter seu conhecimento posto em xeque, ou até mesmo de ser substituído
por um dispositivo computacional.

Isso explica em parte porque os professores são resistentes às TIC. A mecânica de
depósito, memorização e reprodução fica comprometida quando informações de outras
fontes, possivelmente conflitantes, assim como novas formas, ou formas diferentes, de
resolução dos problemas colocados pelo professor começam a surgir.

O professor bancário tem medo de ter seu protagonismo “furtado” pelos alunos e
seus dispositivos, de deixar de ser o sujeito e de objetificar o aluno, e acabar objetificado
no lugar, pois sua aula baseia-se na crença de que o educando é vazio, e é o educador que
o enche com conhecimento.

Muitas vezes a única solução lógica encontrada pelos educadores é a proibição
das TIC, dos dispositivos computacionais em sala, e até mesmo na escola, especialmente
os dispositivos móveis. Fenômeno ilustrado pelos dados do CETIC (tabelas 19 e 20),
reproduzidos no tópico anterior.

As práticas que envolvem tecnologia são limitadas ao espaço dos laboratórios de
informática, normalmente têm um objetivo pontual, fechado, como o uso de um software
específico, um jogo, ou alguma outra atividade que não confere uma liberdade criativa
ao aluno, ou o acesso a outros recursos. Também podem ter o formato de pesquisas na
internet sobre um tema específico.

Em suma, além de ser uma educação para a adequação, para a domesticação
do educando, que anula seu potencial transformador, a prática educativa da concepção
bancária de educação não é compatível com a inclusão das TIC para além dos usos mais
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básicos, aqueles em que um meio analógico é substituído por um meio digital, para realizar
exatamente a mesma tarefa.

Em oposição, uma prática libertadora, ou humanizadora, é aquela que promove a
inserção crítica do oprimido na realidade, oferecendo meios de objetivar o mundo e que
visa o empoderamento do oprimido, possibilitando sua atuação na realidade de forma
transformadora. Também será a concepção de educação que poderá tirar maior proveito
da inclusão das TIC, utilizando-as para o empoderamento do educando e para ampliar
seu potencial transformador.

3.3 A educação libertadora na era digital

A educação humanizadora ou libertadora é o oposto da educação bancária. É uma
concepção de educação dotada de intencionalidade, portanto, política.

Sua intencionalidade, sua política, tem como objetivo a inserção crítica do opri-
mido no mundo, de forma que ele passe de um estado imerso, ou seja, mero espectador
dos processos que acontecem à sua volta, para um estado emerso, onde deseja e exige
participação e, finalmente, a um estado crítico, quando o oprimido passa a objetivar o
mundo, condição necessária para transformá-lo (FREIRE, 2014a, p.75; STRECK; REDIN;
ZITKOSKI (Org.), 2010, p.220).

Ao contrário da educação bancária, exposta acima, a educação libertadora

jamais dicotomiza o homem do mundo.

[...]

Afirma e se baseia na realidade permanentemente mutável. Não só respeita a
vocação ontológica do homem de ser mais, como se encaminha para esse objetivo.
Estimula a criatividade humana. Tem do saber uma visão crítica; sabe que
todo o saber se encontra submetido a condicionamentos histórico-sociológicos.
Sabe que não há saber sem a busca inquieta, sem a aventura do risco de criar.
Reconhece que o homem se faz homem na medida em que, no processo de sua
hominização até sua humanização, é capaz de admirar o mundo. É capaz de,
despreendendo-se dele, conservar-se nele e com ele; e, objetivando-o, transformá-
lo. Sabe que é precisamente porque pode transformar o mundo que o homem
é o ser da práxis ou um ser que é práxis. Reconhece o homem como um ser
histórico. Desmistifica a realidade, razão por que não teme a sua desocultação.
(FREIRE, 1997, p. 15)

Essa concepção de educação trabalha para transformar a sociedade para o bem
do homem, não adaptá-lo para a manutenção da sociedade. Uma vez que a realidade é
permanentemente mutável e as sociedades democráticas devem, ao menos deveriam, refletir
esse fato.

A educação libertadora não aceita a lógica de depósitos, tampouco a contradição
educador-educando:
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A concepção humanista, que recusa os depósitos, a mera dissertação ou narração
dos fragmentos isolados da realidade, realiza-se através de uma constante
problematização do homem-mundo. Seu quefazer é problematizador, jamais
dissertador ou depositador. Assim como a concepção recém-criticada [bancária],
em alguns de seus ângulos, não pode operar a superação da contradição educador-
educando, a concepção humanista parte da necessidade de fazê-lo. E essa
necessidade lhe é imposta na medida mesma em que encara o homem como
ser de opções. Um ser cujo ponto de decisão está ou deve estar nele, em suas
relações com o mundo e com os outros. (FREIRE, 1997, p. 15).

O monólogo observado na concepção bancária, sempre no sentido do professor para
o aluno e entendido como depósito, é substituído pelo diálogo na concepção libertadora.
Essa discussão bilateral sobre um objeto a ser apreendido é a inversão que permite vencer
a contradição educador-educando. Supera-se, assim, o modelo composto pelo educador
do educando e o educando do educador, dicotomizados e de relação unilateral, por um
modelo educador-educando com educando-educador, mediado pelo diálogo.

Nas palavras de Freire (1997, p. 16), “ninguém educa ninguém; ninguém tampouco
se educa sozinho; os homens se educam entre si mediatizados pelo mundo”. É importante
realçar que a função do professor não é esvaziada ou diminuída por essa concepção de
educação, pelo contrário, a função do professor ganha ainda mais importância.

Na educação bancária, a função do professor não era de ensinar, no sentido de
construir conhecimento, mas de transmitir pedaços de informação altamente comparti-
mentados pelas disciplinas, imutáveis, sem relação direta com o mundo ou com a realidade
do educando, que como citado acima, deveria mediatizar o processo de aprendizado.

O estudante acaba restrito a memorizar esses fragmentos de informação, muitas
vezes sem conseguir organizá-los e relacioná-los para construir seu conhecimento.

Já na concepção libertadora, a função do professor é selecionar objetos a serem
aprendidos e pelo diálogo constrói-se o conhecimento sobre esse objeto. Freire e Shor (1986)
colocam da seguinte forma:

O educador refaz a sua ‘cognosibilidade’ através da ‘cognosibilidade’ dos edu-
candos. Isto é, a capacidade do educador de conhecer o objeto refaz-se, a cada
vez, através da própria capacidade de conhecer dos alunos, do desenvolvimento
de sua compreensão crítica. (p. 124).

A educação libertadora também é chamada de educação dialógica, pois os processos
acima descritos, bem como o objetivo desse tipo de educação, dependem do diálogo, que é

uma espécie de postura necessária, na medida em que os seres humanos se
transformam cada vez mais em seres criticamente comunicativos. O diálogo é o
momento em que os humanos se encontram para refletir sobre sua realidade tal
como a fazem e re-fazem (FREIRE; SHOR, 1986, p. 122-123).
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O diálogo é parte fundamental da atividade social, que é o educar, especialmente
se esse educar tem uma intencionalidade transformadora e crítica, afinal é

através do diálogo, refletindo juntos sobre o que sabemos e não sabemos, [que]
podemos, a seguir, atuar criticamente para transformar a realidade (FREIRE;
SHOR, 1986, p. 122-123).

O diálogo, quando voltado ao ato de educar, não é “solto” como uma conversa, ele

se dá dentro de algum tipo de programa e contexto. Esses fatores condicio-
nantes criam uma tensão para alcançar os objetivos que estabelecemos para
a educação dialógica. Para alcançar os objetivos da transformação, o diálogo
implica responsabilidade, direcionamento, determinação, disciplina, objetivos
(FREIRE; SHOR, 1986, p. 127).

O professor dialógico não refaz todo seu conhecimento a cada aula por ter “alguma
certeza científica” sobre os objetos em estudo. No entanto, ele está sempre disposto a
refazer seu conhecimento. Para ele não há conhecimento imutável, dogmático, verdades
universais, pois ele assume que

...a ciência tem historiedade. Isto significa que todo conhecimento novo surge
quando outro conhecimento se torna velho e não mais corresponde às necessida-
des do novo momento, não mais responde às perguntas que estão sendo feitas.
Por causa disso, cada conhecimento novo, ao surgir, espera sua própria vez de
ser ultrapassado pelo próximo conhecimento novo, o que é inevitável (FREIRE;
SHOR, 1986, p. 126).

Vê-se na citação acima a atemporalidade da pedagogia de Freire, que apesar de
observar uma realidade dos anos 1980 nesta obra, continua a fazer sentido na década
de 2010. As 3 décadas que separam a citação acima dos dias atuais foram décadas de
enorme desenvolvimento tecnológico, e é no campo da tecnologia onde observa-se a maior
obsolescência de conhecimento, onde surge algo novo diariamente, ampliando fronteiras,
refutando antigas verdades, impactando positiva ou negativamente a vida de todos.

A escolha dos objetos, bem como os conhecimentos do professor, em uma perspectiva
libertadora, não é sempre a mesma, portanto, não só o professor deverá estar disposto a
refazer seu conhecimento sobre um objeto, como deve estar disposto a mudar os objetos
completamente.

Para um professor em uma disciplina de tecnologia, como programação, o cuidado
nessa escolha é especialmente essencial; as mudanças na área são tão rápidas que de um
mês para o outro um professor poderá estar ensinando uma linguagem de programação
em desuso. A forma de resolver um problema de programação, em uma linguagem em
desenvolvimento, pode mudar semanalmente.
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Além das rápidas mutações da tecnologia, o educando tem maior acesso à informação,
fato que pesa a favor de uma aula dialógica. Porque em uma aula dialógica, os educandos
são levados em conta, não apenas o momento escolar a que eles pertencem.

Não se pode assumir, sob essa perspectiva, por exemplo, que toda quinta série
será igual, terá os mesmos interesses, experiências de vida, maturidade e conhecimentos
prévios ano após ano. Da mesma forma que uma turma de faculdade também pode variar
completamente, nos pontos acima descritos, de um semestre para o outro. Esse é o perigo de
um currículo prescrito muito rígido, e do professor não conhecer/compreender os educandos
a ponto de trazer suas experiências, conhecimentos, interesses para a sala de aula:

A educação dialógica parte da compreensão que os alunos têm de suas experi-
ências diárias, quer sejam alunos da universidade, ou crianças do primeiro grau,
ou operários de um bairro urbano, ou camponeses do interior, minha insistência
de começar a partir de sua descrição sobre suas experiências da vida diária
baseia-se na possibilidade de se começar a partir do concreto, do senso comum,
para chegar a uma compreensão rigorosa da realidade. [...] O rigor científico
vem de um esforço para superar uma compreensão ingênua do mundo. A ciência
sobrepõe o pensamento crítico àquilo que observamos na realidade, a partir do
senso comum (FREIRE; SHOR, 1986, p. 131).

Fica óbvio nos exemplos e citações acima que o papel do professor nesse paradigma
é mais complexo e possivelmente mais difícil que o do professor bancário. Também é mais
nobre, pois o professor escolhe não ser uma figura autoritária, escolhe entender o aluno
como igual e, mesmo assim, manter sua autoridade, que deixa de ser imposta e passa a
ser reconhecida. Neste processo o professor ganha importância, melhora sua autoestima
e ajuda o estudante a resgatar uma postura ativa, de protagonismo, em relação ao seu
conhecimento e, com relação ao mundo, abandonando a passividade e a docilidade, que
são a base da educação bancária.

Entendemos que, nos dias de hoje, “chegar a uma compreensão rigorosa da realidade”,
como foi dito por Freire e Shor, e citado por nós, deve necessariamente envolver a tecnologia.
Sua ubiquidade nas sociedades contemporâneas e os impactos dela no cotidiano, por si,
já seriam motivos para tomá-la como objeto de estudo nas escolas. Mas deve-se ir além:
faz-se necessário entender o papel da tecnologia como catalisadora das transformações
sociais.

A concepção libertadora, também chamada de problematizadora,

ao colocar o homem-mundo como problema, exige uma posição permanente-
mente reflexiva do educando. Esse não é mais a caixa passiva, que vai sendo
preenchida, mas é um corpo consciente, desafiado e respondendo ao desafio
(FREIRE, 1997, p. 17).
(...)
A concepção problematizadora, ao desafiar os educandos através de situações
existenciais concretas, dirige seu olhar para elas, com o que aquilo que antes
não era percebido destacado passa a sê-lo.
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(...)

Dessa forma, a educação se constitui como verdadeiro quefazer humano. Educadores-
educandos e educandos-educadores, mediatizados pelo mundo, exercem sobre
ele uma reflexão cada vez mais crítica, inseparável de uma ação também cada
vez mais crítica. Identificados nessa reflexão-ação e nessa ação-reflexão sobre
o mundo mediatizador, tornam-se ambos - autenticamente - seres da práxis
(FREIRE, 1997, p. 17).

Em outras palavras, tanto o professor como o estudante tornam-se mais críticos,
suas ações acompanham reflexões que levam a novas ações, criando um potencial de
transformação social, que entendemos como o real empoderamento, que é diferente do
empoderamento individual liberal, por exemplo. Mais sobre isso no capítulo que segue.

A emergência de um modelo de educação com essas premissas nunca foi tão grande
quanto nos dias de hoje: com a democratização do acesso à informação, principalmente
pela internet, o papel de professor transmissor, depositante, proveniente da concepção
bancária se torna cada vez mais desnecessário e, exatamente por isso, esse professor vê na
tecnologia o perigo de substituí-lo.

E com as novas mudanças do capitalismo, mais concentrador que distribuidor
de riquezas e mais desigual do que em qualquer período de sua história, professores e
estudantes críticos, que estejam dispostos a mudar a realidade na qual se inserem são
extremamente necessários.

Pelas razões acima citadas, já existe uma aproximação entre o ensino/uso educaci-
onal de tecnologia e a forma dialógica de aprender/ensinar. E que o professor dialógico
poderia, com formação e incentivo, ser mais aberto ao uso de tecnologia em sala de aula,
sem receio de ser substituído por ela, com intencionalidades diferentes, como a ampliação
do diálogo e como apoio ao protagonismo e empoderamento do educando.

É essencial destacar que, apesar de já haver uma predisposição, dada pela forma
que o educador dialógico trabalha, não há garantia nenhuma de que a tecnologia apareça
como objeto de estudo, como ferramenta em aula, como disciplina transversal às demais.

O capítulo seguinte começa a tratar desse assunto: a partir da literatura pesquisada,
como seria uma aproximação entre o ensino de tecnologia nas escolas e uma educação
libertadora.

Já explicitamos que tipo de educação utilizaremos para fazer essa aproximação, nos
falta explicitar apenas uma última premissa, que tipo de ensino de tecnologia. Dificilmente
encontraríamos aproximações entre uma aula tradicional de informática, usando softwares
como substitutos de meios analógicos, e uma educação libertadora, apesar de possível.

Elencamos, portanto, um conceito chamado Pensamento Computacional. A partir
dele buscaremos entender como esse conceito poderia ser reestruturado para que, junto
com as premissas dialógicas, permita uma educação tecnológica com finalidade libertadora.
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É sobre essa temática que trata o capítulo a seguir.



99

4 Pensamento Computacional

Todos os capítulos anteriores deste trabalho tiveram o objetivo de reunir uma
coleção de premissas:

Essas premissas justificam nossa inclinação pela transformação do mundo, da
sociedade e pela liberdade, em uma sociedade que preza o individual, a satisfação de
prazeres cada vez mais efêmeros em um consumo desenfreado, que sustenta uma economia
que deve crescer sempre, em direção ao infinito, mesmo que os recursos sejam limitados e
que essa direção seja insustentável.

Justificam a emergência que há na retomada de uma temática como a tecnologia,
que desconceituada, é usada para ideologização, como ferramenta de controle e manipulação
pelas mesmas forças que se beneficiam da manutenção da “ordem das coisas” e se opõem
à mudança.

Justificam a escolha de uma forma de educação que seja capaz de ser o gérmen da
mudança, que auxilie educandos e educadores a desenvolver uma “compreensão concreta
da realidade” e a partir dela questionar e então transformar o mundo ao seu redor.

Para responder a nossa pergunta de pesquisa “quais são as possibilidades do de-
senvolvimento de um Pensamento Computacional sob uma perspectiva libertadora?” é
necessário uma última e fundamental premissa, entender o que é Pensamento Computaci-
onal e de que forma é possível inseri-lo em um contexto de educação anterior ao ensino
superior, onde ele foi teorizado.

Os próximos tópicos se dedicam ao desenvolvimento desta premissa para que
possamos, ao final do capítulo, tentar responder a pergunta de pesquisa que norteia esse
trabalho.

4.1 Surgimento do termo Pensamento Computacional

Cunhado por Jeannette M. Wing, em 2006, o pensamento computacional descreve
um conjunto de habilidades aprendidas por cientistas da computação ao longo de suas
práxis. O termo descreve os benefícios que a programação é capaz de trazer para quem
programa e como esses benefícios podem moldar o pensamento.

No entanto, o pensamento computacional aparece em uma época conturbada para a
Ciência da Computação. De acordo com a Figura 2, pode-se ver que o ano de 2006 marca
o quinto ano consecutivo de queda no número de alunos na disciplina nos EUA.

Acredita-se que o próprio termo pensamento computacional tenha sido uma estraté-
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Figura 2 – Quantidade de alunos em Ciência da Computação por departamento (US)

Fonte: Network World

gia para tornar os cursos de Ciência da Computação mais atrativos, a partir da promessa
de que por meio da programação a pessoa seria capaz de pensar melhor.

A queda brusca no interesse pela Ciência da Computação nessa época foi devido ao
estouro da bolha da internet, conhecido como “crash das ponto com”. A bolha da internet
foi um fenômeno marcado pela supervalorização das ações das empresas de serviços online,
especialmente as de e-commerce.

A bolha estourou em 2000, motivada pelo mau desempenho em vendas das empresas
varejistas online e pelos vários processos ocorrendo simultaneamente contra empresas de
tecnologia, que leva a um efeito em cadeia de venda e desvalorização de ações.

Interessantemente, a Ciência da Computação, que aparecia com a carreira certa
para um futuro bem sucedido, também é desacreditada e a procura pela disciplina em
universidades diminui ano após ano, só retomando o crescimento a partir de 2007, como
mostra a Figura 3.

A retomada do crescimento se deve à web 2.0, termo criado em 2004, mas que só
se tornou entendido e popular com o surgimento das diversas redes sociais digitais.

É possível, estimando a partir da cenário da época, que o termo pensamento
computacional possa ter sido criado como uma forma de propaganda da Ciência da
Computação.

No entanto, a teoria por trás do conceito é sólida o suficiente e perceptível pelos
programadores para dar credibilidade ao termo. Hoje, o termo já foi apropriado por diversos
pensadores da computação, e está em constante mutação, mas começaremos descrevendo
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a proposta original feita por Wing.

Figura 3 – Quantidade de bacharéis em Ciência da Computação por departamento (US)

Fonte: CRA - Computer Research Association

O pensamento computacional proposto por Wing (2006) leva em conta uma série
de habilidades ligadas principalmente à resolução de problemas. Segundo ela, o aspecto
fundamental do pensamento computacional é o desenvolvimento da abstração e da auto-
mação.

A abstração, ainda segundo Wing (2006), é a capacidade de decompor um problema
em suas partes menores e mais fundamentais levando a uma resolução incremental, onde
resolvem-se os problemas menores e mais simples e suas soluções são integradas para
atingir a resolução do problema maior.

O pensamento computacional de Wing relaciona-se com a matemática, uma vez
que, qualquer problema precisa ser modelado em uma linguagem universal antes de ser
resolvido, e essa modelagem tem base em modelos matemáticos. No entanto, a matemática
permite modelos teóricos abstratos, que não podem ser processados.

O pensamento computacional não é capaz de tratar os modelos estritamente
teóricos da matemática. Por isso, aproxima-se da engenharia, que reforça um “pressuposto
existencial”, que no caso do pensamento computacional é a possibilidade de processamento,
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seja por uma máquina, seja por uma pessoa. Em outras palavras, a engenharia determina
os limites do universo computável.

No conjunto de habilidades que o pensamento computacional descreve está também
a avaliação dos modelos descritos acima. Duas das características mais importantes a
serem avaliadas são a eficiência e a correção (WING, 2014).

Novamente, o julgamento da eficiência é ligado à engenharia e garante que um
modelo possa ser processado em tempo hábil, e correção está ligada à matemática, e
garante que a tradução do problema para uma linguagem matemática ou computacional
tenha sido feita corretamente.

Para ilustrar essa questão, tomemos como exemplo o trabalho de Alan Turing, um
dos pais da computação, na Segunda Guerra Mundial: Turing liderava uma equipe de
criptógrafos cuja missão era decifrar um formato de criptografia usado pelos nazistas em
suas comunicações.

Toda criptografia é composta pelos seguintes elementos: (a) uma chave, que é um
código/senha usado para criptografar e descriptografar uma mensagem; (b) um algoritmo,
ou seja, uma série de transformações ordenadas, que utiliza uma chave para transformar o
texto plano em cifrado. E (c) uma mensagem, em texto plano, para ser criptografada ou
cifrada para ser descriptografada.

Turing tinha acesso ao algoritmo, a máquina enigma, e à mensagem cifrada, mas
não à chave. O algoritmo utilizado pela máquina enigma não era novo, tampouco difícil
de ser quebrado. O problema era o tempo: os alemães trocavam as chaves diariamente, e
os criptógrafos demoravam mais de um dia para desvendar uma chave.

Turing modelou o problema e, a partir dessa modelagem, criou uma máquina capaz
de fazer o mesmo trabalho que os criptógrafos faziam manualmente, mas sua máquina
também não era rápida o suficiente.

Apenas quando a equipe de Turing descobriu que toda a mensagem começava com
palavras em comum, a saudação a Hitler e a previsão do tempo, que Turing foi capaz de
remodelar o problema para obter a chave em menos de um dia e tornar sua máquina capaz
de processar e chegar a um resultado em tempo hábil.

Retomando o pensamento computacional, a matemática de Turing estava correta,
a modelagem da máquina era correta e funcionava, no entanto, a engenharia não, pois a
máquina não era capaz de chegar a um resultado em tempo hábil.

Interessantemente, as criptografias modernas se baseiam nesse conceito. Nenhuma
é inquebrável, mas demoraria tanto para serem quebradas pelo poder computacional atual,
que torna-se inviável tentar. Outro ponto interessante, evidente na história de Turing, é
que a repetição de palavras em uma mensagem, ou a reincidência de palavras iguais em
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um mesmo ponto de diversas mensagens, reduz substancialmente o tempo necessário para
quebrar uma chave criptográfica.

A máquina eletromecânica de Turing é o precursor do computador moderno e a
programação, hoje muito mais abstrata, tem relações diretas com a forma com que Turing
modelou seu problema. Podemos dizer que em precursores da computação como Alan
Turing, Charles Babbage e Ada Lovelace já é observável o pensamento computacional
descrito por Wing, apesar de ainda não existir computador.

Isso deixa claro um ponto bastante destacado por Wing (2006, 2014), que a
modelagem de um problema não necessariamente leva em conta seu processamento por
um computador, um algoritmo também pode ser processado por uma pessoa ou máquina
não programável (autômato finito), como no caso de Turing.

O pensamento computacional proposto por Wing limita-se a contemplar habili-
dades desenvolvidas e necessárias à Ciência da Computação, a como utilizar conceitos
computacionais para melhorar a eficiência de problemas do mundo real, como usar teoria
das filas para melhorar o fluxo de pessoas na lanchonete, ou algoritmos de busca textual
para auxiliar na codificação do genoma humano(WING, 2014).

Não retiramos a importância dessas contribuições, afinal em muitos casos a eficiência
é o ponto chave, como no caso que descrevemos de Turing, e no caso do genoma, que é
grande demais para processar sem a velocidade dos computadores.

Vemos, no entanto, uma questão ainda mais interessante: o que a modelagem de
um determinado problema em uma linguagem matemática ou computacional ensina sobre
o problema em si?

Em Wing, essa resposta pode estar implícita, nada foi escrito nessa direção nos arti-
gos que descrevem o pensamento computacional a partir do ponto de vista da autora. Para
responder a essa questão, precisa-se recorrer a outros autores que teorizam o pensamento
computacional.

Para Zapata-Ros (2015a, 2015b), por exemplo, o pensamento computacional pode
ser decomposto em 15 componentes. São eles:

1. Análise Ascendente: Resolução dos problemas menores e mais concretos que
compõem um problema maior, deixando os problemas menores mais abstratos para
um segundo momento.

2. Análise Descendente: Obtenção de um método geral de resolução para um pro-
blema, como um algoritmo, por exemplo.

3. Heurística: Técnicas baseadas na experiência para a resolução de um problema,
para a aprendizagem, para o descobrimento de propriedades ou regras.
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4. Pensamento Lateral ou Divergente: Forma de pensar que desvia de um caminho
pré-concebido ou do padrão de pensamento atual, que pode limitar as soluções de
um problema.

5. Criatividade: Deriva do pensamento divergente; é o tipo de inteligência usada para
a invenção e a investigação, para gerar novas ideias e estabelecer associações não
usuais.

6. Resolução de Problemas: O pensamento computacional permite a criação de
ferramentas virtuais e reais para a resolução de problemas.

7. Pensamento Abstrato: Capacidade de operar com modelos ideais abstratos da
realidade, abstraindo as propriedades dos objetos que são relevantes para o estudo.

8. Recursividade: É a redução de um problema maior em um problema menor que
segue o mesmo conjunto de regras, por exemplo, reduzir uma potência a uma série
de multiplicações do mesmo número.

9. Iteração: Consiste em repetir uma ação diversas vezes, com parâmetros diferentes
a cada vez, até que uma condição seja satisfeita. Pode ser utilizada para resolução
de problemas.

10. Método por Aproximação Sucessiva: Resolução de problemas por aproximação,
ou seja, por tentativas e erros cada vez mais próximos da solução. É colocar uma
hipótese à prova contra a realidade até que uma se comprove.

11. Métodos Colaborativos: Mais do que um simples trabalho em grupo, é o oposto
da competição; a aceitação do compartilhar toma proporções de um compromisso
ético.

12. Padrões: Reconhecimento de padrões identifica similaridades entre coisas diferentes
criando regras para a resolução de problemas semelhantes, bem como boas práticas.

13. Synectics: “É um ponto de confluência das teorias que tratam de explicar e estudar
a criatividade, e as técnicas de trabalho em grupo como meio para exteriorizar
fluxos e impulsos que de outra forma não seriam observados e, portanto, analisados
e melhorados”(ZAPATA-ROS, 2015a).

14. Metacognição: É o pensar sobre o pensar, definir como o pensamento e a aprendi-
zagem acontecem e definir as novas e melhores estratégias para otimizá-las.

15. Cinestesia: Construção de conhecimento a partir de sensibilidade táctil ou da
percepção do corpo, do movimento, do espaço, do tempo e das posições.
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São muitos mais componentes do que existem na descrição inicial de Wing, no
entanto, muitos deles são subdivisões das habilidades que Wing já propunha. Se reordenados
de acordo com a teoria de Wing (2006), pode-se evidenciar o que Zapata-Ros(2015a, 2015b)
propõe de novo sobre o conceito de pensamento computacional.

1. Resolução de Problemas

a) Abstração

• Pensamento Abstrato
• Análise Ascendente
• Análise Descendente
• Heurística
• Reconhecimento de Padrões

b) Automação

• Recursividade
• Iteração
• Método por Aproximações Sucessivas

Ao reagrupar os 15 pontos descritos por Zapata-Ros (2015a, 2015b), de acordo
com os pontos propostos por Wing (2006), vemos que 9 deles são os mesmos, porém, com
maior nível de detalhamento. Sobram 6 deles, que entendemos poder agrupar da seguinte
maneira:

1. Synectics

a) Criatividade

b) Pensamento Lateral ou Divergente

2. Métodos Colaborativos

3. Metacognição

4. Cinestesia

Em suma, a diferença entre o que é proposto por Wing (2006), mesmo que de
forma mais genérica, e Zapata-Ros (2015a, 2015b) são os 4 conceitos descritos acima: (a)
Synectics, (b) Métodos Colaborativos, (c) Metacognição e (d) Cinestesia.

Uma vez que Synectics é descrito por Zapata-Ros (2015a) como sendo algo próximo à
uma epistemologia da criatividade, agrupamos abaixo dele o próprio conceito de criatividade



106 Capítulo 4. Pensamento Computacional

e pensamento Lateral ou divergente, popularmente conhecido como o “pensar fora da
caixa”.

Vale alertar que existe uma divergência sobre associar criatividade com programação
de computadores. Essa é uma discussão comum na Ciência da Computação, em que alguns
veem o pensamento lógico-dedutivo utilizado na programação como um elemento que
restringe a criatividade e não a estimula. Afinal, para modelarmos um problema devemos
necessariamente reduzi-lo à uma linguagem simples e fortemente regrada que pode ser
entendida pelo computador.

Já outros argumentam que existem tantas formas diferentes de modelar um problema
em forma de algoritmos, que o processo em si é uma forma de exercitar a criatividade.

Sem a intenção de nos aprofundar nesse assunto, que por si só mereceria um
trabalho, indicamos que o problema de oposição desses dois pontos de vista pode ser
semântico:

A palavra criatividade não está sendo utilizada para descrever a mesma coisa nos
dois casos. Tendemos a entender uma única criatividade, e bi polarizar entre criativo e
não-criativo, mas é possível que existam diversas formas de criatividade, desenvolvidas por
processos cognitivos diferentes. Sendo assim, a programação não será capaz necessariamente
de desenvolver a criatividade artística, mas de desenvolver, por exemplo, um olhar criativo
frente a um problema.

Em suma, entendemos que dizer que o pensamento computacional é capaz de
desenvolver a criatividade, sem fazer ressalvas a que tipo de criatividade, e como esse
processo se dá parece um pouco ousado e questionável.

Seguindo em frente nos conceitos elencados por Zapata-Ros, os Métodos Colabora-
tivos aparecem como parte integrante do pensamento computacional, o que é bastante
interessante, pois eles não fazem parte, necessariamente, da programação em si, mas da
comunidade de programadores.

Desde o início da programação de computadores, estudantes de programação se
encontravam para discutir meios de resolver problemas, de criar programas e novas
aplicações computacionais.

Muitos desses estudantes eram considerados, ou se consideravam hackers. Seu
intuito na maior parte das vezes era tirar o máximo dos limitados hardwares da época e
expandir o que se imaginava como limite do que podia ser feito com computadores.

O cerne desses encontros era trocar códigos com outros participantes, muitos
escritos em assembler, uma linguagem de programação de baixo nível1, ou seja, na qual o
programador escreve instruções para serem executadas diretamente no processador.

Como assembler rodava exclusivamente no hardware para o qual era desenvolvido,
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muitos dos primeiros programadores agrupavam-se pelo tipo de hardware que possuíam
ou usavam, criando comunidades em torno de determinados tipos de computador.

Nesse contexto, visionários como Dennis Ritchie perceberam que era possível criar
um programa, chamado compilador, capaz de transformar um código mais simples de
escrever e entender e mais abstrato em “linguagem de máquina” assembler.

Dessa forma, tudo que o programador precisava fazer era ter um compilador
compatível com seu hardware para que fosse capaz de escrever em uma linguagem única
e traduzi-la para o assembler de sua máquina. Surgem então as linguagens compiladas,
como a linguagem C. As comunidades se somam formando grupos maiores, já não mais
divididos pelo hardware que possuíam.

Graças à linguagem C surgem os sistemas operacionais, que tornam os computadores
mais simples de utilizar, e permitem que pessoas que não entendam de programação sejam
capazes de usufruir de suas capacidades, ainda que de forma rudimentar.

Os sistemas operacionais são camadas de abstração que separam o usuário do
hardware, não mais era necessário programar processadores, agora os programadores pode-
riam comandar os sistemas operacionais que, por sua vez, comandavam os processadores,
gerenciavam memória e disco.

Surgem diversos sistemas operacionais (Unix, DOS, Windows, Linux, e MacOS) e
as comunidades voltam a se dividir em torno do sistema operacional, mas as linguagens
de programação que extrapolam os sistemas onde residem tornam-se intersecções desses
diversos grupos.

Com o surgimento das primeiras redes de computadores, essas comunidades se
apropriaram rapidamente desse ambiente virtual em criação. Ainda não existiam interfaces
gráficas para a WEB, mas essas comunidades já interagiam por protocolos de chat, que
funcionavam como um quadro de avisos.

Nesses quadros de aviso virtuais, as comunidades de programadores se ajudavam,
ensinando, dividindo códigos, escrevendo partes de programas uns para os outros. São
nessas comunidades que surge a subespécie de hackers2mais conhecida: aqueles que desejam
entrar onde não podem, ver o que não era para ser visto e fazer o que não é permitido
ou esperado e sempre se vangloriando de suas conquistas nessas mesmas comunidades
virtuais.
1 Hoje em dia, usa-se linguagens de alto nível, ou seja, existem camadas de abstração entre o código

e o processador. A camada de abstração mais básica é o próprio sistema operacional, mas podem
existir mais, como as máquinas virtuais que rodam Java e .NET, por exemplo. Quanto maior o nível
da linguagem, mais abstrata ela será e mais longe do hardware ela estará.

2 O nome Hacker não designa pessoas envolvidas em invasões, e outras atividades virtuais ilegais. Os
hackers se dividem entre 3 grupos de uma forma geral, os White Hats, que são os hackers que exercem
atividades legais, como segurança da informação; os Grey Hats, que realizam atividades legais e ilegais,
normalmente com tendências ideológicas; e os Black Hats, descritos no texto, são aqueles que se
dedicam a atividades ilegais rentáveis e/ou destrutivas contra sistemas.
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Interessantemente, esses hackers tendiam, como parte de sua busca por glória, a
relatar as estratégias utilizadas em suas atividades e não raramente compartilhar códigos
com a comunidade; muitos desses códigos tinham alguma espécie de assinatura de seu
autor camuflada na programação.

Essa breve história da computação tem o objetivo de ilustrar que o compartilhamento
e a colaboração estão no DNA da programação de computadores desde o início e continuam
até os dias de hoje.

Tomemos como exemplo o site stackoverflow, um site dedicado a perguntas sobre
programação onde a própria audiência responde e discute as respostas tentando chegar à
melhor forma de resolver a questão:

O site, segundo o “developers survey 2016”, teve no mês de janeiro de 2016 a visita
de 46 milhões de pessoas. Se tomado o mês de março de 20173 como exemplo, o número de
perguntas diárias criadas no site variou entre 10 e 20 mil, totalizando 535.219 perguntas no
mês, visualizadas 10.347.830 de vezes, das quais 164.835 foram respondidas, com um total
de 241.055 respostas. Dessas perguntas, 8.700 foram respondidas no mesmo dia em que
foram feitas. Ainda foram feitos 535.219 comentários sobre essas perguntas, que podem
ter auxiliado de alguma forma a pessoa em dúvida.

Esse é um grande exemplo da extensão da comunidade de programadores e da
dedicação que eles têm para ajudar e ensinar programação, nas mais diversas linguagens e
com as mais diversas tecnologias.

Outro exemplo é a comunidade open-source:

Historicamente, as empresas sempre trataram seus códigos-fonte como um ativo de
grande valor e entendiam que se alguém pudesse ler esses códigos, esse alguém poderia
explorar as vulnerabilidades do sistema resultante.

Por conta desse pensamento, os códigos ficavam, e em alguns casos ainda ficam, em
cofres. Essa forma de pensar e trancar os códigos ainda faz sentido em alguns casos, onde
o negócio principal de uma empresa é a comercialização do código.

Sistemas comuns, que todas as empresas utilizam, também seguiam essa lógica,
como softwares de escritório, sistemas operacionais, sistemas de telefonia de voz sobre
IP (VOIP), servidores de aplicação, bancos de dados, ambientes gráficos de programação
(IDE), entre centenas de outros exemplos de softwares de código fechado.

Diversas empresas do mesmo tipo de software competiram e ainda competem pelo
mercado. No entanto, conforme o capitalismo e as sociedades e a economia tornaram-se
mais e mais dinâmicos, os “softwares de prateleira”, aqueles já prontos que não permitem
customização, passaram a atender cada vez menos as necessidades das instituições.
3 Dados obtidos por meio de consultas diretamente ao banco de dados do Stackoverflow pela url:

<http://data.stackexchange.com/stackoverflow/>

http://data.stackexchange.com/stackoverflow/
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Empresas começam a desenvolver seus próprios softwares, outras começam a custo-
mizar seus programas para atender mais empresas; vários softwares migram para WEB
em forma de serviços e o mercado de software desacelera. Essa mudança começa a ganhar
força no final da década de 1990.

No final da década de 1980, um movimento, cujo membro mais famoso era Richard
Stallman, levanta uma questão importante: como podemos confiar em softwares de código
fechado, se não sabemos o que ele faz, com quem se comunica, quais são as vulnerabilidades
dele?

Stallman propõe o que seria o começo do movimento open-source, que as pessoas
só tivessem em seus computadores softwares que fossem de código aberto. Assim, cada um
poderia saber exatamente que informação cada software está processando, guardando e
enviando.

O começo dessa empreitada seria criar um sistema operacional de código aberto.
Stallman começa então a desenvolver o GNU, um sistema operacional totalmente aberto.

A parte que faltava para esse sistema era o Kernel, parte do sistema operacional
que faz a interface do software com o hardware. Um projeto de Kernel também aberto
estava em desenvolvimento, por Linus Torvalds. A combinação do sistema de Stallman
com o Kernel de Torvalds dá origem ao GNU/Linux, o primeiro sistema operacional de
código aberto.

Milhares de projetos open-source como esse surgiram, e muitos colaboradores já
enviaram códigos para ajudar no desenvolvimento de cada um desses projetos, tornando-os
mais seguros e melhores, o que marca o retorno do modo de pensar colaborativo dos
programadores das primeiras décadas da computação.

Essa digressão ilustra porque é tão lúcida a inclusão de metodologias colaborativas ao
pensamento computacional como proposto por Zapata-Ros (2015a), afinal os programadores
estão contidos nessa comunidade de compartilhamento, colaboração e de aprendizado entre
pares.

Retornando às contribuições de Zapata-Ros ao conceito de pensamento computaci-
onal, chegamos ao conceito de metacognição. Definido como o pensar sobre o pensar, a
metacognição é a tomada de consciência sobre o pensar, o conhecer, e consequentemente
sobre o aprender.

A metacognição é um passo importante em direção à pergunta que fizemos no
começo deste tópico: o que a modelagem de um determinado problema em uma linguagem
matemática ou computacional ensina sobre o problema em si?

Por um lado é preciso ter clareza sobre o problema para representá-lo computa-
cionalmente. A abstração auxilia esse processo até certo ponto, pois separa o problema
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em seus aspectos importantes, em suas propriedades essenciais, que contribuem com a
resolução do mesmo, e os não importantes, que são particularidades que não influenciam
nem a modelagem nem a resolução.

Por outro lado, precisa-se ter consciência da clareza que se tem sobre o problema, ou
o oposto, a consciência de que não há essa clareza. Essa clareza provém da metacognição.
A partir de uma exploração do próprio conhecimento acerca da natureza do problema, dos
conceitos fundamentais que o compõem:

O que o computador faz, por meio de uma linguagem de programação, é a mediação
desses conceitos fundamentais para a resolução digital de um problema.

Para entender o processo, precisamos entender como funciona uma linguagem de
programação. Partimos do fato de que o computador não é capaz, salvo as inteligências
artificiais mais modernas, de fazer nenhum tipo de abstração - para que ele faça qualquer
coisa são necessários comandos pré-definidos.

A rigor, linguagens de programação seguem a mesma estrutura lógica que uma
linguagem natural, como o português. A linguagem de programação consiste em um
conjunto de palavras, escritas a partir de um alfabeto.

Assim como no português em que existe um conjunto finito de palavras válidas e
todas essas palavras são compostas pelas letras pertencentes ao alfabeto, nas linguagens
de programação as palavras são comandos, operadores e nomes arbitrários, que também
são formados por um alfabeto, que no caso da programação é um subconjunto do ASCII4.

Com menos de 35 comandos, um programador é capaz de modelar qualquer problema
passível de ser resolvido por algoritmos em uma linguagem moderna, como JAVA. A
pequena quantidade de comandos aliada a uma sintaxe bastante rígida que governa como
esses comandos podem ser combinados, torna a linguagem de programação ao mesmo
tempo versátil e restritiva.

Restritiva porque as formas de combinar os comandos permitidas pela sintaxe da
linguagem não são muitas, mas versátil porque a quantidade de comandos e a ordem em
que eles aparecem no código permitem criar infinitos algoritmos diferentes.

Uma vez aprendidos os comandos e a sintaxe, o programador passa a trabalhar
exclusivamente com lógica de programação - em outras palavras, com a combinação e a
ordenação correta dos comandos. É a esse processo que nos referimos quando dizemos
“modelar um problema em uma linguagem computacional”.

Um problema do tipo “solicite ao usuário duas notas, faça a média e mostre o valor na
tela” necessita de diversos conceitos matemáticos para ser modelada computacionalmente:

4 American Standard Code for Information Interchange: Alfabeto representado em forma binária conven-
cionado para troca de informação entre sistemas. Contém 95 sinais gráficos (letras do alfabeto latino,
sinais de pontuação e sinais matemáticos) e 33 sinais de controle.
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O programador deve saber o conceito de variáveis, entender o conceito de média,
saber aritmética básica, saber a precedência dos operadores, afinal, o resultado de n1 +
n2 / 2 é diferente de (n1 + n2) / 2, pois a divisão precede a soma.

Escrever esse exemplo em uma linguagem de programação requer 4 linhas de código:

• Linha 1: declarar uma variável, ler o valor da primeira nota digitado e armazená-lo.

• Linha 2: declarar uma variável, ler o valor da segunda nota digitado e armazená-lo.

• Linha 3: declarar uma variável, fazer a conta da média e armazenar o resultado.

• Linha 4: mostrar na tela o conteúdo da variável do resultado.

Assim que executar seu código, o programador digitará as duas notas e verá o
resultado na tela. Esse resultado pode ser diferente do que o esperado pelo programador,
a média pode ter sido calculada errado, por exemplo.

As vantagens da programação nesse cenário são: o resultado é imediato, portanto,
o erro fica evidente imediatamente; se não houver erros de programação (como armazenar
o valor da segunda nota na variável que continha a primeira, consequentemente apagando
o valor antigo) o erro estará na linha 3, onde a conta foi feita e o resultado armazenado.

O programador poderá rapidamente checar se sua conta está correta ou não; se
for um erro simples como digitação ele pode corrigir e executar novamente vendo o novo
resultado. Se não for, ele provavelmente tem um problema conceitual, por exemplo, não
colocar parênteses na soma.

Quando isso ocorre, o programador terá que refletir se o seu conceito de média está
correto ou não e por que, eventualmente corrigindo o conceito errado que ele tinha ou
reforçando pelo uso os conceitos que já estavam corretos.

Essa reflexão, que acontece no processo de depuração de um código incorreto, é
metacognitiva. Retomaremos esse conceito em mais profundidade, ao transpô-lo para a
educação mais à frente neste trabalho.

Em suma, ao pensar em como modelar um problema, o programador utiliza os
conceitos que já possui, ou procura aprendê-los. Se ele utiliza esses conceitos corretamente
os reforça; se utiliza de forma incorreta reflete sobre sua validade e os corrige.

Enquanto faz esse processo ele terá a chance de refletir sobre o próprio conhecimento
e sua validade, sobre sua postura diante do erro, entendido na programação como uma
valiosa oportunidade de aprendizado, sobre como organizar seu pensamento e problemas
complexos em pequenos passos lógicos ordenados, e terá um contexto significativo para
aplicar/adquirir conhecimento.
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Resta tratar apenas um último conceito proposto por Zapata-Ros, o conceito de
cinestesia.

Esse conceito não é tão bem desenvolvido nos trabalhos pesquisados. Ele provém
da percepção sensorial conjunta dos sentidos, assim como da percepção de tempo, espaço
e posicionamento.

Não é muito claro porque Zapata-Ros incluiu cinestesia em sua descrição do
pensamento computacional, no entanto, sabe-se que a inspiração foi o trabalho de Seymour
Papert com a linguagem Logo, que utilizava uma tartaruga, inicialmente física (eletro-
mecânica) e posteriormente virtual, para representar os comandos de uma linguagem de
programação graficamente na tela.

Os comandos dados na linguagem moviam a tartaruga no espaço; a tartaruga tinha
também a opção de “riscar” seu percurso, formando figuras conforme se deslocava.

Apesar de não ficar totalmente clara a intenção de Zapata-Ros quanto à cinestesia,
a inclusão do conceito não é incorreta, especialmente nos dias de hoje, em que o campo
da domótica, a computação física, se amplia rapidamente. Outro campo que torna essa
questão bastante relevante é o campo da realidade virtual e da realidade aumentada que
permite a imersão sensorial em ambientes virtuais e a mescla de camadas virtuais ao
mundo físico, respectivamente.

Cada vez mais vemos aplicações de programação interagindo com o “mundo físico”.
Essa área baseada na leitura do ambiente por sensores, processamento, e interação com o
ambiente usando atuadores, que costumava estar restrita às universidades em cursos de
mecatrônica, engenharia elétrica e alguns cursos de computação, tem se tornado mais e
mais acessível ao público leigo.

Esse fenômeno se deve à popularização de placas capazes de gerenciar sensores, as
regras de processamento (expressas em linguagem de programação), e atuadores. Merecem
destaque nesse movimento as placas Arduíno e todos os shields5desenhados para aumentar
suas capacidades e as placas raspberryPi, que são computadores completos do tamanho de
cartões de crédito e que permitem conexão com sensores e atuadores, além dos periféricos
normais de um computador.

E a virtude dessas placas é exatamente ter um resultado tangível, portanto ci-
nestésico, do que se escreve no código de programação. E conforme atuam no ambiente,
essas placas ampliam as possibilidades do que é alcançável por meio da programação e da
eletrônica.

Assim, torna-se possível aumentar a abrangência da relação transdisciplinar que

5 Shields são placas do tamanho do arduíno que se empilham em cima da placa original para aumentar
suas funcionalidades, por exemplo, adicionar um GPS, um chip de celular, um componente para
conexão em rede wireless, um leitor de RFID ou NFC, etc...
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o pensamento computacional é capaz de ter com outras disciplinas, especialmente na
educação. Esse assunto será tratado no próximo capítulo onde é feita a transposição do
conceito de pensamento computacional para a educação.





Parte II

Apresentação e Análise dos Dados
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5 Pensamento Computacional Educacional

Esta pesquisa tem como um de seus objetivos construir o conceito de “pensamento
computacional educacional” para descrever a transposição do conceito de pensamento com-
putacional para o ambiente escolar (Ensino Fundamental e Médio). O termo pensamento
computacional originalmente descreve o desenvolvimento de habilidades que, segundo
Wing (2006), se manifesta no ensino superior em cursos de Ciência da Computação.

Wing (2014) ressalta que o desafio para os pesquisadores do pensamento computa-
cional seria exatamente o de desenvolver formas de levar o conceito ao ensino básico ou
K-121. A discussão sobre o conceito e as aplicações do pensamento computacional sob esse
ponto de vista é embrionária no Brasil até o momento.

Ao realizar uma pesquisa de produções acadêmicas, foram levantadas teses e
dissertações que relacionam tecnologia e educação nas bases de dados da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e na Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP)2.

Uma busca abrangente, cujos critérios foram a incidência das palavras pensamento
e computacional, não necessariamente juntas, nos títulos, resumos e palavras-chave das
teses e dissertações resultou em 9 trabalhos, mostrados na tabela 21.

No entanto, o termo pensamento computacional com a frase completa (Pensamento
Computacional), só aparece em duas das teses e dissertações:

1. Design computacional: comunicação do in-visível

2. Utilizando o pensamento computacional e a computação criativa no ensino da
linguagem de programação Scratch para alunos do ensino fundamental

Entre elas, apenas a segunda utiliza o termo pensamento computacional com o
mesmo conteúdo conceitual utilizado neste trabalho. Portanto, apenas uma entre todas
as teses e dissertações pesquisadas trabalha com o termo pensamento computacional no
sentido descrito neste trabalho. A tabela 22 oferece as informações completas sobre o
trabalho.
1 Sigla usada nos EUA para descrever o ensino no país do kindergarten à décima segunda série, o que

equivale no ensino brasileiro à educação básica: educação infantil, fundamental e média.
2 Base de teses e dissertações da PUC-SP: disponível em: <https://sapientia.pucsp.br/> Base de teses

e dissertações da UNICAMP: disponível em: <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br> Os dados
foram consumidos em 20/11/2016.

3 Na coluna Universidade foram usadas as letras P para PUC-SP e U para UNICAMP; A coluna Tipo,
refere-se ao tipo do trabalho, sendo D para Dissertação de Mestrado e T para Tese de Doutorado.

https://sapientia.pucsp.br/
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br
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Tabela 21 – Incidência das palavras pensamento e computacional em teses e dissertações
na PUC-SP e UNICAMP3

ES. Tipo Ano Programa Título
P T 2009 Programa de Estudos

Pós-Graduados em Co-
municação e Semiótica

Design computacional: comunicação do in-
visível

P D 2002 Programa de Estu-
dos Pós-Graduados em
Educação Matemática

Conceito de integral: uma proposta computa-
cional para seu ensino e aprendizagem

U D 2010 Faculdade de Ciências
Médicas - FCM

Desenvolvimento e avaliação de um programa
computacional baseado em lógica fuzzy para
verificação da acurácia diagnóstica de estu-
dantes de enfermagem

U D 2004 Faculdade de Educa-
ção - FE

Estudo dos processos de resolução de pro-
blema mediante a construção de jogos com-
putacionais de matemática no ensino funda-
mental

U D 1995 Faculdade de Educa-
ção - FE

Ambiente LOGO e interdisciplinaridade: a
concepção dos professores

U T 2008 Faculdade de Educa-
ção - FE

As Estratégias no jogo Quarto e suas relações
com a resolução de problemas matemáticos

U T 2007 Faculdade de Engenha-
ria Civil, Arquitetura
e Urbanismo - FEC

Os princípios da síntese da forma e a análise
de projetos arquitetônicos

U D 2016 Faculdade de Tecnolo-
gia - FT

Utilizando o pensamento computacional e a
computação criativa no ensino da linguagem
de programação Scratch para alunos do ensino
fundamental

U T 2015 Instituto de Computa-
ção - IC

Interfaces tangíveis e o design de ambientes
educacionais para co-construção de narrativas

Fonte: Base de teses e dissertações da PUC-SP e UNICAMP

P = PUC-SP, U = UNICAMP

O trabalho descrito na tabela 22 foi selecionado para análise por também fazer a
transposição do pensamento computacional para a educação básica. Nele, a pesquisa se
desenvolve em torno da criação de conteúdo autoral, por crianças de 8 e 11 anos, utilizando
como ferramenta o software de programação para crianças Scratch 2.04.

4 Software que utiliza programação por blocos para criar jogos, animações, simulações, narrativas digitais
entre outras aplicações. Foi desenvolvido em 2003, como software de desktop; sua versão 2.0, usada
atualmente via internet, foi desenvolvida em 2013. O projeto Scratch é liderado pelo professor Mitchel
Resnick do Massachusetts Institute of Technology (MIT). O programa é visto como um possível sucessor
da linguagem Logo.
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Tabela 22 – Trabalho(s) que usa(m) o termo pensamento computacional com conceito
semelhante ao descrito neste trabalho

Universidade UNICAMP
Tipo Dissertação
Ano 2016
Programa Faculdade de Tecnologia - FT
Autor Ana Lucia Stella
Orientador Marcos Augusto Francisco Borges
Título Utilizando o pensamento computacional e a computação criativa no ensino da

linguagem de programação Scratch para alunos do ensino fundamental
Link http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000968531

Fonte: Base de teses e dissertações da PUC-SP e UNICAMP

A criação do conteúdo, segundo a autora, é dividida em três atividades, cada uma
baseada em um paradigma de ensino/aprendizagem: a primeira de “exploração livre”, a
segunda no construcionismo e a terceira no instrucionismo.

A autora descreve maior sucesso com a abordagem instrucionista do que com a
construcionista. Segundo ela:

Com base no questionário respondido pelas crianças ao concluir o projeto,
verificou-se que as crianças aprovaram as atividades de uma forma geral e que
houve preferência do grupo envolvido pela criação do Cartão de Natal Animado,
que seguiu uma dinâmica inspirada mais fortemente no instrucionismo
[. . . ]
os resultados nas atividades construcionistas ficaram aquém do esperado, com
as crianças ficando desmotivadas em meio às dinâmicas e não conseguindo
desenvolver aplicações interessantes (STELLA, 2016, p.76).

A própria autora, que esperava um resultado diferente, relata diversas possibilidades
para justificar o resultado obtido, como falta de estrutura e planejamento das atividades
mais livres, tempo limitado para desenvolver a atividade construcionista, até mesmo o
fato de a atividade instrucionista prometer um “prêmio” às crianças que terminassem com
sucesso.

Entendemos que o resultado inclinado à dinâmica instrucionista possa se dar devido
a faixa etária, mais precisamente com o nível de desenvolvimento das crianças envolvidas no
experimento e da familiaridade das crianças com as abordagens instrucionistas vivenciadas
nas escolas.

Retomaremos essa discussão no próximo tópico, no qual aborda-se a inserção da
atividade de programação de computadores na educação, que tem sido um tema em debate
nos últimos anos e é relevante à temática do pensamento computacional na educação.



120 Capítulo 5. Pensamento Computacional Educacional

5.1 A Programação de Computadores na Escola

Nos últimos anos, mais precisamente a partir de 2012, tem sido discutido em
vários países a introdução de disciplinas voltadas para a programação de computadores no
ensino básico. Segundo Couto e Silva (2016), a Estônia foi o primeiro país a introduzir a
programação no ensino, em seu currículo nacional, por meio de uma iniciativa chamada
ProgeTiger, que se baseia na introdução de programação de computadores e robótica
na educação e oferece formação para docentes e material didático. Outras disciplinas
optativas ou transversais que trabalham tecnologia e informação também estão presentes
no currículo.

Segundo os autores, essa estratégia curricular faz parte de um projeto de nação,
cujo objetivo é transformar a Estônia em uma potência tecnológica, denominada Open
E-Society, ou sociedade aberta digital. Dentre as iniciativas para atingir esse objetivo estão
a profunda informatização do Estado, a abertura de todos os dados públicos e o incentivo
aos negócios focados em tecnologia.

A opção pela adoção de programação de computadores no ensino básico feita
pela Estônia desencadeou uma discussão nos países da União Europeia inicialmente e,
posteriormente no mundo todo. A Inglaterra aderiu à ideia de introduzir programação de
computadores no currículo nacional em 2013.

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama também encampou iniciativas
de atividades envolvendo programação ou codificação para crianças, participando de
eventos como Hour of Code5e por iniciativas próprias, como o Computer Science for All.
No entanto, os EUA não acrescentaram um componente de programação de computadores
em seu currículo nacional.

As iniciativas descritas estão alinhadas com as necessidades do mercado de trabalho
de tecnologia, que exerce grande pressão para a formação de programadores. As iniciativas
privadas de incentivo à programação por crianças também estão majoritariamente ligadas
às grandes empresas de tecnologia.

Assim, optamos por pesquisar o pensamento computacional, e não simplesmente
a programação no ensino. Apesar de a programação de computadores ser o meio mais
tradicional para desenvolver as habilidades compreendidas no pensamento computaci-
onal, existem outras formas de desenvolvê-las, assim como não existe garantia de que,
simplesmente por aprender programação, se desenvolva o pensamento computacional.

5 “A Hora do Código” começou como uma introdução de uma hora à Ciência da Computação, projetada
para desmistificar a programação de computadores, para mostrar que qualquer um pode aprender
o básico e ampliar a participação no campo da Ciência da Computação. Desde então, tornou-se um
esforço mundial para celebrar a Ciência da Computação, começando com atividades de codificação
de 1 hora, mas expandindo para todos os tipos de esforços da comunidade. Disponível em: <https:
//hourofcode.com/> Acesso em: Junho de 2017.

https://hourofcode.com/
https://hourofcode.com/
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O pensamento computacional, segundo esta pesquisa, deve preceder a programação
de computadores na escola.

Historicamente já existem diversos ambientes voltados à formação de habilidades
específicas para atender as necessidades de programar computadores, como escolas técnicas,
faculdades técnicas, cursos do tipo tecnólogo e instituições privadas de formação. A escola
não é o ambiente mais propício para o ensino da técnica de programação, uma vez que já
enfrenta outros grandes dilemas.

Desenvolver a técnica da programação, pode ser mecânica a ponto de não desen-
volver as habilidades do pensamento computacional e de não ser capaz de ajudar no
empoderamento do educando.

Tomando novamente a dissertação pesquisada descrita no começo deste capítulo, a
abordagem instrucionista foi mais bem-sucedida que a construcionista, mas foi avaliado
o produto final da programação. Avaliar o produto final é uma avaliação que prioriza a
técnica da programação, em outras palavras, o que foi “produzido” usando a linguagem.

Uma avaliação pelo ponto de vista do pensamento computacional, deveria priori-
zar, por exemplo, a metacognição, que dificilmente seria desenvolvida pela abordagem
instrucional de seguir um passo-a-passo.

O pensamento computacional, quando pensado para crianças, deverá levar em conta
os estágios de desenvolvimento teorizados por Piaget, assim como as contribuições de
Vigotski, que serão descritas mais à frente.

Se tomarmos os estágios definidos por Piaget, especialmente o das operações
concretas (operatório-concreto) e das operações formais (operatório-formal), que se dão
dos 7 aos 12 anos e dos 12 em diante respectivamente, temos uma indicação do momento
ideal para introduzir a programação às crianças.

Segundo Palangana (2015), no operatório-concreto, as crianças têm dificuldades de
trabalhar com enunciados verbais, e de abstrair completamente um problema. Elas estão
presas ao concreto, portanto precisam de uma contrapartida empírica para entender o que
se propõe. Nesse estágio, a programação pode ser ainda abstrata demais para que a criança
faça um bom entendimento e consiga lidar com conceitos como variáveis, movimentação
em eixos, entre outros.

Nesse estágio, talvez seja mais adequado trabalhar com representações lúdicas
de conceitos computacionais, como, por exemplo, as atividades Ciência da Computação
sem computadores (Computer Science Unplugged), que reúne uma série de conceitos
computacionais em formatos lúdicos, em jogos e quebra-cabeças, representação teatral
de componentes da computação como redes, entre outros. Esse tipo de atividade seria
mais adequado a esse estágio devido aos componentes materiais usados como, cartões, giz,
pessoas representando, que fazem a ponte entre o conceito e a realidade concreta.
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Já no operatório-formal, as crianças já venceram essa limitação. Ainda segundo
Palangana (2015), elas serão capazes de entender conceitos completamente abstratos,
mesmo conceitos que sejam contraditórios com a realidade observável. A criança passa
a distinguir o real do possível, mudando sua forma de raciocinar do indutivo para o
hipotético-dedutivo. Dessa forma, “será capaz de pensar em termos abstratos, de formular
hipóteses e testá-las sistematicamente, independentemente da verdade factual” (p.32).

Portanto, é nesse estágio que a criança terá mais facilidade de ser introduzida à
programação de computadores. O que é aderente, ao menos do ponto de vista teórico, com
a descrição de uma atividade usando a linguagem de programação visual Logo, desenvolvida
por Seymour Papert, em 1967, na qual o estudante “ensina” uma tartaruga virtual a fazer
um percurso, que criará uma representação gráfica na tela:

O desenvolvimento dos procedimentos se inicia com uma idéia de como resolver
o problema, ou seja, como produzir um determinado gráfico na tela. Essa idéia
é passada para a Tartaruga na forma de uma sequência de comandos do Logo.
Essa atividade pode ser vista como o aluno agindo sobre o objeto "computador".
Entretanto, essa ação implica na descrição da solução do problema através dos
comandos do Logo (VALENTE, 1993, p.7).

Uma linguagem como o Logo poderia ser utilizada no estágio operatório-concreto,
mas requer uma mediação pedagógica para que a criança consiga relacionar os comandos
com o que vê na tela, como realidade concreta. Vale observar que Papert (1993) usa o
termo “ensinar a tartaruga” e não programar computadores, trazendo o conceito abstrato
de programar para algo mais tangível, assim como ele descreve a linguagem Logo como
um idioma, que permite que a criança e a tartaruga “se entendam”.

No trabalho de STELLA (2016), se os resultados tivessem sido observados à luz
das teorias de Wing, Zapata-Ros, Valente e Papert, e não focasse o resultado material,
talvez fossem vistos dois aspectos fundamentais: de um lado a metacognição e, do outro, a
importância de um mediador que, apesar de existir, o seu papel não ficou claro na descrição
da dinâmica construcionista descrita no trabalho.

Ao programar a linguagem Logo (ou a linguagem Scratch), a metacognição já se
inicia em conjunto com o exercício. Dado o problema, se faz necessário recorrer ao que
se conhece previamente sobre o problema, ou sobre os conceitos envolvidos no problema,
para gerar uma ideia de como resolvê-lo. Até esse momento, a programação não é diferente
dos exercícios analógicos.

A primeira diferença está na tradução da ideia em comandos Logo. A linguagem
do Logo, como toda linguagem de programação, é limitada, ou seja, tem uma quantidade
finita de comandos possíveis, ainda que as possíveis combinações entre esses comandos
seja infinita.
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Nesse ponto, o estudante deve relacionar o que conhece sobre o problema com o
que sabe que a linguagem é capaz de fazer. Se não surgir nenhuma ideia de resolução desse
processo, existem duas explicações: a primeira é que o aluno não sabe o suficiente sobre o
problema, e a segunda, o aluno não sabe o suficiente sobre a linguagem Logo.

De acordo com Palangana (2015),

Vigotski define dois níveis de desenvolvimento, [um] chamado “nível de de-
senvolvimento real” ou “efetivo”, compreende as funções mentais da criança,
resultantes de ciclos de desenvolvimento já completados. Em outras palavras,
esse nível é composto pelo conjunto de informações que a criança tem em seu
poder. [...] Determinado pela solução de problemas independentemente de ajuda
alheia.

O segundo é o nível de desenvolvimento potencial, definido pelos problemas
que a criança consegue resolver com o auxílio de pessoas mais experientes.

Além desses dois níveis, segundo Vigotski, existe uma zona de “desenvolvimento
proximal”, que se refere à distância entre o nível de desenvolvimento real [...] e
o nível de desenvolvimento potencial (p.135).

Transposto para a teoria de Vigotski, o problema acima não faz parte do “nível
de desenvolvimento real” do aluno, ou seja, ele não é capaz de resolvê-lo sozinho a partir
de seu próprio conhecimento acumulado. Porém, assumindo que a atividade tenha sido
planejada corretamente, ela estará dentro do “nível de desenvolvimento potencial” do
aluno. Em outras palavras, dentro do que ele é capaz de fazer se auxiliado por alguém
mais experiente.

Se o caso for outro, e o aluno for capaz de ter uma ideia e começar a resolver o
problema, ele programará a tartaruga com os comandos que entende serem capazes de
gerar um resultado satisfatório para o problema. Ele então avaliará o resultado refletindo
se sua abordagem para resolver o problema foi correta ou não. De forma simplificada, se o
que ele vê na tela é ou não a figura que deveria ter criado.

Segundo Valente,

o processo de refletir sobre o resultado de um programa de computador pode
acarretar uma das seguintes ações alternativas: ou o aluno não modifica o
seu procedimento porque as suas idéias iniciais sobre a resolução daquele
problema correspondem aos resultados apresentados pelo computador, e, então,
o problema está resolvido; ou depura o procedimento quando o resultado é
diferente da sua intenção original (1993, p. 7).

Voltando a fazer um paralelo com a teoria de Vigotski, se o aluno vê o resultado
esperado na tela, de acordo com a ideia inicial, e esse resultado resolve o problema, isso
quer dizer que o problema faz parte do “nível de desenvolvimento real” do aluno (ele é
capaz de resolvê-lo sozinho). No entanto, se esse não é o caso, o aluno começa um processo
de depuração:
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A depuração pode ser em termos de alguma convenção da linguagem Logo,
sobre um conceito envolvido no problema em questão (o aluno não sabe sobre
ângulo), ou ainda sobre estratégias (o aluno não sabe como usar técnicas de
resolução de problemas) (VALENTE, 1993, p.7).

A formalidade das linguagens de programação auxilia o processo de depuração:
como os comandos tendem a ser simples e diretos, sempre executados de forma igual, e
sempre em ordem, linha a linha de cima para baixo, o aluno pode ver o resultado de cada
pequeno trecho, digamos uma linha de código de seu programa, até encontrar qual foi a
parte do código que se afastou da ideia inicial.

Nesse ponto, se o aluno programou um comando errado, ele corrige a linha e
re-executa seu programa para ver um novo resultado. Ele fará, então, um ciclo, repetindo
esse procedimento de correção e re-execução até que o programa não tenha mais erros.

Se ainda assim o programa não produz o resultado desejado, a ideia inicial deve ter
falhas e o aluno passará a pensar sobre como chegou àquela ideia inicial, nos conceitos
envolvidos, e começará a depurar seu próprio pensamento. Vale mencionar que cada
comando em uma linguagem de programação faz muito pouco, então fica mais fácil, ao
analisar linha a linha, o aluno encontrar em que ponto sua ideia divergiu do resultado
esperado.

Nas palavras de Valente (1993),

O processo de achar e corrigir o erro constitui uma oportunidade única para o
aluno aprender sobre um determinado conceito envolvido na solução do problema
ou sobre estratégias de resolução de problemas. O aluno pode também usar seu
programa para relacionar com seu pensamento em um nível metacognitivo. Ele
pode analisar seu programa em termos de efetividade das idéias, estratégias
e estilo de resolução de problema. Nesse caso, o aluno começa a pensar sobre
suas próprias idéias (abstração reflexiva)(p.7).

É possível que, retomando o conceito de Vigotski, o aluno consiga, mediatizado6

pelo computador, fazer a transição entre um problema que estava em sua zona de desen-
volvimento proximal (ZDP7) para o nível de desenvolvimento atual, tornando-se capaz de
resolver sozinho algo que não era possível antes do processo de depuração e sem ajuda de
outra pessoa, o que caracteriza o nível de desenvolvimento potencial.

Lembrando que a ZDP, se constitui

daquelas funções que ainda não estão maduras, mas sim em processo de ma-
turação, quer dizer, que ainda ainda se encontram em processo embrionário
(PALANGANA, 2015).

6 Neste trabalho o termo mediatizado é empregado quando se refere a máquina como meio , ao passo
que é empregado mediador quando se refere ao Homem como meio.

7 Como se trata de uma tradução de Zone of Proximal Development, vemos em português tanto o
termo “zona de desenvolvimento proximal” como “zona proximal de desenvolvimento”, o que leva
consequentemente a duas siglas, ZPD e ZDP, que se equivalem.
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No entanto, vale mencionar que o computador não é quem ensina, o aluno constrói
seu conhecimento ao refletir sobre o problema, sobre o que sabe sobre o problema, e sobre
as estratégias para resolver o problema, e por meio dessa reflexão, e muitas vezes por
tentativas e erros, para testar suas hipóteses.

O que o computador faz é propiciar uma plataforma lógica em que o aluno poderá
encontrar com alguma facilidade o ponto exato (comando) onde seu resultado diverge do
esperado, onde poderá testar suas hipóteses alterando o código e onde os resultados são
mostrados instantaneamente, agilizando o processo.

STELLA (2016) descreve em seu experimento que as atividades construcionistas
acabaram “com as crianças ficando desmotivadas em meio às dinâmicas e não conseguindo
desenvolver aplicações interessantes” (p.76). É possível que a atividade estivesse fora da
zona proximal de desenvolvimento das crianças.

Muitas vezes a abstração reflexiva do aluno, mesmo com a mediação do computador
e da linguagem de programação, não será suficiente para que o aluno consiga chegar a
uma resolução para o problema e nesse caso será necessário um mediador:

A interação aluno-computador precisa ser mediada por um profissional que
conhece Logo [ou outra linguagem utilizada], tanto do ponto de vista computa-
cional, quanto do pedagógico e do psicológico.

[. . . ]

Para que a sua intervenção seja efetiva, ele [o profissional mediador] deve
trabalhar dentro da ZPD. Se o mediador intervém no nível de desenvolvimento
atual do aluno, o mediador está "chovendo no molhado"— o aluno já sabe o
que está sendo proposto pelo mediador. Se, atuar além do nível potencial de
desenvolvimento, o aluno não será capaz de entender o mediador (VALENTE,
1993).

A importância do mediador é crítica para o desenvolvimento do pensamento
computacional, por mais que em alguns casos o aluno consiga resolver seu problema
sozinho, desenvolvendo “funções em processo de maturação”, mediatizado pelo computador
e a linguagem, isso não acontecerá na totalidade das vezes.

No entanto, diferentemente do que Valente observava na década 1990, o mediador
hoje pode ter uma presença virtual via internet, e na prática o aluno pode estar sozinho na
frente do computador. O que não mudou é que no processo de construção do conhecimento
existirão momentos em que é necessário obter informação externamente:

Esse processo pode se dar pelo mediador, que poderá usar um conceito como o da
ZDP para a orientação do aluno, ou pela obtenção de informação por outros meios, como
a internet, onde o aluno terá que avaliar por si mesmo a informação.

Entendemos que, a partir das dinâmicas descritas por STELLA (2016), e das
citações de Valente, existe a necessidade de um moderador/pesquisador multidisciplinar
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para entender os processos educacionais e cognitivos envolvidos no desenvolvimento de um
Pensamento Computacional Educacional. E que, consequentemente, será necessária uma
formação específica capaz de englobar os campos pedagógico, psicológico e tecnológico.

Com o modismo da programação para crianças, surgiram diversas empresas e
organizações não-governamentais fazendo cursos e oficinas. Muitas delas idealizadas por
profissionais da computação que estão focados no ensino da técnica da programação,
e esse é um motivo pelo qual se faz necessário ampliar o debate sobre o pensamento
computacional, com o intuito de ir além da formação operacional ou técnica.

Nenhum profissional recém-formado no ensino superior, seja de formação pedagógica,
seja da psicologia ou da computação é capaz, hoje, exclusivamente a partir do que
vivenciou em seu currículo de formação inicial, de lidar com a complexidade exigida pelo
Pensamento Computacional Educacional. O que nos leva ao próximo tópico, o Pensamento
Computacional Educacional numa perspectiva transdisciplinar.

5.2 Pensamento Computacional Educacional e Transdisciplinaridade

Já mostramos que o Pensamento Computacional Educacional requer um profissional
multidisciplinar para dar conta das demandas sob os aspectos pedagógico, cognitivo
e computacional, mas vamos além: não só é necessário um educador multidisciplinar,
como o próprio Pensamento Computacional Educacional precisa, para desenvolver suas
potencialidades, ser multidisciplinar, e mais do que isso, ser transdisciplinar.

A transdisciplinaridade é um conceito defendido por diversos autores, entre os mais
importantes Basarab Nicolescu (1999) e Edgar Morin(2002). Esse conceito baseia-se em 3
princípios fundamentais: (a) a complexidade, (b) o princípio do terceiro incluído, e (c) os
níveis de realidade (NICOLESCU, 1999).

Tais princípios são bastante complexos, especialmente os níveis de realidade. Afinal,
foram anunciados a partir de observações no campo da física quântica. Portanto, nos
reteremos em suas implicações educacionais e como o conceito de transdisciplinaridade
tangencia o Pensamento Computacional Educacional.

O princípio do terceiro incluído é uma inversão de um princípio da lógica formal,
chamado princípio, ou axioma, do terceiro excluído. Esse último enuncia que um objeto
não pode ser A e não-A ao mesmo tempo. Em outras palavras, um objeto não pode ser
ele mesmo e seu contraditório ao mesmo tempo.

Já o princípio do terceiro incluído diz que sim, um objeto de estudo pode ser ele
mesmo e seu contraditório ao mesmo tempo. No entanto, não é em todos os casos que esse
princípio invalida o do terceiro excluído, por exemplo:

Se tomarmos A como verdadeiro, por exemplo, e não-A como falso, o terceiro
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excluído parece fazer todo o sentido, afinal algo não pode ser verdadeiro e falso ao
mesmo tempo. Mais isso se dá porque o exemplo é muito simples.

Quando tentamos aplicar o mesmo princípio a enunciados complexos, observa-se
uma realidade diferente:

As dicotomias são exemplos complexos de pares A, não-A, por exemplo, partícula
e onda opunham-se na física como contraditórios, o que é partícula não era onda, o que
é onda não poderia ser partícula. Quando descobriu-se que tanto os elétrons como os
fótons podem ser ambos ao mesmo tempo, essa dicotomia foi desfeita, afinal existia algum
terceiro incluído.

Conforme o objeto de estudo torna-se mais complexo, as dicotomias estão mais
vulneráveis a serem quebradas pelo terceiro incluído, especialmente quando as dicotomias
originalmente foram criadas pela divisão do conhecimento em disciplinas.

Se tomado o conceito de homem, ele pode ser dicotomizado pelo conceito de natureza
por disjunção/distinção, ou seja, “determina o que há de específico no homem pela exclusão
da ideia de natureza” ou faz-se a redução do homem ao natural, ou seja, “faz-se dele um
ser natural e reconhece a natureza humana” (MORIN, 2002).

Quando o homem é analisado à luz das disciplinas que dividem o conhecimento,
a complexidade inerente ao seu conceito perde-se, uma vez que cada disciplina o toma
por um aspecto que o constitui. Por exemplo, a sociologia entende o homem como ser
social, a biologia como ser natural (biológico), a política como ser político, a história como
histórico... Quando esses conceitos são dicotomizados, por exemplo, social e natural, o
terceiro excluído obriga a escolha de apenas um para definir o homem, jamais os dois.

No entanto, o homem é tudo isso, e mais, ao mesmo tempo, um terceiro incluído.
O que descreve-se no conceito de complexidade. Para analisar o homem, se faz necessário
analisá-lo em toda a sua complexidade, sob pena de, se feito de outra forma, não entendê-lo
no todo. Afinal, tanto para Nicolescu (1999) quanto para Morin (2002), o todo revela-se
com frequência maior e mais complexo do que a soma das partes.

Foram descritos e exemplificados os conceitos básicos da transdisciplinaridade,
resta aplicá-los ao conceito de Pensamento Computacional Educacional. Para isso, se
faz necessário analisar a própria Ciência da Computação, que foi o berço do conceito de
pensamento computacional.

Ao contrário do que se entende popularmente, a Ciência da Computação não é uma
ciência que estuda computadores. Não faria sentido uma ciência dedicada ao estudo de
uma máquina criada pelo homem. Retomando a teoria de Vieira Pinto (2005) previamente
descrita, apesar de toda a ideologização que se faz em cima dele, o computador não é mais
(nem menos) que uma ferramenta.
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Como tal, o computador surgiu a partir de um problema humano, que requeria
uma nova ferramenta. Portanto, o computador não foi criado pelo acaso, como o senso
comum por vezes faz parecer, mas pela intencionalidade de resolver um problema.

Charles Babbage tinha a intenção de criar uma calculadora, para substituir os
livros com resultados de operações matemáticas complexas, que eram usados em diversos
setores da sociedade. Esses livros costumavam ter erros, uma vez que os cálculos eram
todos feitos a mão (NORMAN, 2005, p. 50).

Para desenvolver sua máquina mecânica, ele lançou mão de diversas estratégias
que estão presentes ainda hoje nos computadores modernos. Por exemplo, sua máquina
era programável por conta de uma arquitetura que dividia a memória programável da
memória usada para os dados, era capaz de executar condicionais e era programável por
instruções (DISTEFANO; RUDESTAM; SILVERMAN, 2003, p. 71-72).

Interessantemente, ao buscar criar uma calculadora mecânica, Babbage não se deu
conta do potencial completo de sua máquina. Foi Ada Lovelace quem, ao ver as capacidades
da máquina, apontou que seus usos potenciais iam muito além de contas. Ela até mesmo
teorizou que a máquina seria capaz de fazer música. A condessa de Lovelace é considerada
a primeira programadora da história, por criar um algoritmo capaz de ser executado na
máquina de Babbage8.

Já Turing, como descrito anteriormente neste trabalho, criou sua máquina, agora
eletromecânica, com a intenção de processar dados com maior velocidade, pois tinha um
tempo limitado para quebrar a criptografia usada pelos nazistas na Segunda Guerra, que
era impossível pelo trabalho manual ou mesmo por uma máquina mecânica (DISTEFANO;
RUDESTAM; SILVERMAN, 2003, p. 72).

Essa passagem histórica inclui conceitos fundamentais da computação, mesmo antes
de existir o computador. Os engenheiros alemães tiveram que fazer uma análise de quanto
demoraria para processar uma quebra de criptografia, dados o poder computacional, no
caso a qualidade e a velocidade dos criptógrafos, e o tempo hábil.

Chegaram assim à conclusão que, se restringissem o tempo hábil para um dia,
trocando a chave de criptografia diariamente, o poder computacional da época não daria
conta da tarefa de quebrá-la. A Ciência da Computação utiliza o mesmo conceito até hoje.
Toda a criptografia é assumidamente quebrável, no entanto, não com o poder computacional
disponível e em tempo hábil.

A análise de Turing aconteceu no mesmo sentido. Sem poder controlar a complexi-
dade do problema, tampouco o tempo hábil para resolvê-lo, ele investiu suas forças em
criar um poder computacional inédito, que não fora previsto pelos nazistas, que pudesse
realizar a tarefa em tempo recorde.

8 Disponível em: <http://www.computerhistory.org/babbage/adalovelace/> Acesso em Junho de 2017.

http://www.computerhistory.org/babbage/adalovelace/
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Nossa intenção com esses exemplos é ilustrar que a computação e seus conceitos
precedem o computador, portanto, a Ciência da Computação é, em sua essência, uma
ciência da automação (Babbage) e do desempenho (Turing) do processamento de dados,
mas que principalmente existe para resolver os problemas humanos, que não poderiam ser
resolvidos sem ela.

Foi apenas no final da década de 1960 que outra necessidade, a de conectar um
computador com outro, adicionou à essência da computação mais um aspecto importante:

Com o advento das redes, o computador passa a ser uma máquina de comunicação.
Aspecto que ganha importância central quando outra necessidade, a de descentralizar e
adicionar redundância nas redes, acaba culminando na criação da internet.

Dessa forma, não é errado dizer que a Ciência da Computação moderna estuda a
automação, o desempenho e a comunicação no processamento de dados, impulsionada pela
resolução de problemas humanos, os quais, na maioria das vezes, não têm sua origem na
própria computação.

A Ciência da Computação é um ciência capaz de trazer benefícios para todas as
outras ciências, áreas de conhecimento e disciplinas. Para isso, se faz necessário modelar
os dados em padrões computacionais, mas para isso é um requisito entender o contexto
em que esses dados são gerados, processados ou consumidos, esse contexto é chamado de
domínio na programação.

Assim, a computação entra em contato com as especificidades de outras ciências e
disciplinas, gerando novos métodos digitais de resolução de problemas, que potencialmente
podem chegar a revolucionar uma área de conhecimento, como o uso de sensores digitais
na física/engenharia, do mapeamento do genoma na medicina, da internet na comunicação,
entre outros tantos exemplos.

É por essa integração que entendemos a Ciência da Computação como essencialmente
uma ciência com vocação transdisciplinar, no entanto, para ser transdisciplinar ela não
pode ter seu foco apenas na automação, no desempenho e na comunicação de dados e
remover o homem da equação.

Isso leva, retomando Vieira Pinto (2005), citado no capítulo 2, à ideologização da
tecnologia, que perde seu devir de ferramenta humana, torna-se ilusoriamente passível
de crítica moral, tem seus conceitos pervertidos, desviando os olhares do uso feito pelos
homens para si mesma, agora personificada.

Ocupa-se com seus próprios problemas enfraquecendo seu caráter transdisciplinar,
resume-se no estudo das técnicas computacionais e não na sua relação dialética com o
homem e as demais áreas do conhecimento, que a transformam e por ela são transformados.

Grande parte desse problema vem justamente da divisão do conhecimento, especi-
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almente entre exatas e humanas, gerando uma dicotomia do tipo que citamos acima. A
definição da Ciência da Computação como sendo exata, graças ao terceiro excluído, acaba
por excluir o que é humano.

O que parece isentar os cientistas da computação das discussões fundamentais dos
aspectos humanos da computação, como, por exemplo, a ética aplicada ao tratamento de
dados, os impactos ecológicos dos materiais usados em computadores, os aspectos sociais
da exclusão digital, o gasto de recursos para suportar o crescimento exponencial de dados,
o uso de conceitos como Big Data para transformar sociedades e melhorar a vida das
pessoas, a discussão da alocação de recursos e pessoas no desenvolvimento de tecnologias
comerciais que excede em muito a alocação para tecnologias sociais...

Em suma, a computação deixa para outras disciplinas teorizarem sua relação com
o homem enquanto se ocupa da técnica. O que leva a todo tipo de equívocos inerentes ao
desconhecimento do funcionamento das tecnologias usadas no dia a dia, e no surgimento
de uma grande quantidade de falsos profetas da tecnologia advocando ou demonizando seu
uso de acordo com seus próprios interesses, como alerta Vieira Pinto, citado anteriormente.

Por esse motivo, aliado à presença ubíqua da tecnologia em nosso dia a dia, que
advogamos pela inclusão do pensamento computacional na escola, mas com o cuidado de
não cometer o mesmo erro que a Ciência da Computação vem cometendo, de se focar na
técnica computacional.

Portanto, entendemos o Pensamento Computacional Educacional como uma diretriz
curricular transdisciplinar que, ao contrário de ser uma disciplina com fim em si mesma,
como a programação de computadores na escola, possa lidar com as questões dialéticas
dadas na relação homem-tecnologia.

Podendo ser uma ferramenta para as demais disciplinas, bem como um elo entre
elas, para que o aluno tenha contato com a Ciência da Computação em sua essência e não
apenas em sua técnica e que os conceitos trabalhados pela computação sejam desenvolvidos
conforme as necessidades surjam em projetos das demais disciplinas.

Propomos alguns exemplos hipotéticos para ilustrar a questão da programação
como ferramenta para as demais disciplinas:

1. Programação de Computadores em Matemática: Criação de um programa, al-
goritmo, capaz de resolver qualquer equação de segundo grau, por meio da fórmula de
Baskara. Serão trabalhados os conceitos de variáveis, já em desenvolvimento na pró-
pria disciplina sob o nome de incógnitas, e o conceito de condicionais (se/então/senão)
da lógica formal.

2. Bancos de Dados em Geografia: Criação de um banco de dados, a partir de
dados coletados de alguma fonte (ex. IBGE, estudo do meio etc...), modelar tabelas
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para armazenar esses dados e construir consultas capazes de relacioná-los, a partir
de uma proposição anterior. Serão trabalhados os conceitos de modelagem de dados
e de consultas estruturadas em uma linguagem de banco de dados como o SQL
(Structured Query Language).

3. Simulações em Física: Criação de simulações físicas utilizando um motor de jogos
(Game Engine). Definindo a influência da gravidade e outras forças sobre objetos
de jogo, observando suas consequências e comparando com proposições teóricas.
Serão trabalhados os conceitos básicos de programação de jogos e linguagens de
programação como atribuição e variáveis (as engines têm funcionalidades pré-prontas
para física, basta configurá-las corretamente).

4. Simulação de doenças contagiosas em Biologia: Usando NetLogo9, é possível
fazer a simulação de uma doença contagiosa a partir de uma série de variáveis, como
quantidade de pessoas, densidade populacional, porcentagem vacinada, e verificar a
influência dessas variáveis no resultado da simulação. Serão trabalhados todos os
conceitos básicos de programação: variáveis, condicionais, laços de repetição, vetores
e funções.

5. Análise combinatória genética em Biologia: Criação de um programa capaz
de realizar a análise combinatória de pares de genes, resultando na quantidade
de possibilidades de uma determinada característica se manifestar, determinar a
porcentagem de chance de uma determinada característica se manifestar dados os
genes envolvidos e os genes dos pais. Serão trabalhados os conceitos computacionais
de laços de repetição (aninhados), vetores e condicionais.

6. Automatização de balanceamento de reações na Química: Criação de um
algoritmo capaz de receber uma reação química e balanceá-la. Para isso, pode-se
usar um método de tentativa e erro, algoritmos genéticos, ou a divisão da reação
em seus componentes e balancear da forma tradicional na ordem metal, ametal,
carbono, hidrogênio e oxigênio. Serão trabalhados conceitos de divisão de um texto
em partes menores de acordo com operadores, aderente ao conceito de compiladores,
e conceitos básicos de lógica de programação.

7. Narrativas interativas em 2D e 3D em Português/Inglês: Criação de narra-
tivas digitais usando Scratch (2D) ou Alice (3D), que sejam interativas ao espectador.
Serão trabalhados conceitos de programação usando linguagens de blocos, que aliviam
a dificuldade da sintaxe das linguagens de programação.

8. Criptografia de mensagens em Português: Criptografar e descriptografar men-
sagens usando algoritmos de criptografia simples. Serão trabalhados conceitos de texto

9 NetLogo é uma variação mais moderna e poderosa da linguagem LOGO.
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plano, texto cifrado, chaves de criptografia, algoritmos de criptografia e sal10(salt).
Assim como conceitos de criptologia como frequência de letras, palavras iguais entre
outras.

9. Museu de realidade aumentada em História: Criar uma exposição de obras
históricas usando realidade aumentada em que são afixados QR codes na sala de
aula, em locais estratégicos, e quando vistos pelo celular eles mostrarão as obras.
Serão trabalhados princípios de realidade aumentada usando softwares prontos.

10. Arte digital usando fractais em Educação Artística: Criar uma obra digital
usando conceito de fractais e repetições com variações. Serão trabalhados princípios
de fractais e conceitos de programação como laços de repetição.

Naturalmente o tipo de atividades descrita acima assume um certo nível de apro-
priação de tecnologias digitais pelos alunos e professores, assim como profissionais de
computação para auxiliar na elaboração e na execução das atividades.

A escola pública estadunidense Quest to Learn11, totalmente baseada em jogos,
oferece um exemplo interessante: a escola mantém uma equipe de game designers para
auxiliar os professores na concepção e no desenvolvimento das atividades e aulas, que
são gameficadas. Da mesma forma, uma equipe de programadores poderia fazer o mesmo
trabalho focando o Pensamento Computacional Educacional.

Essas atividades também foram pensadas para serem desenvolvidas no ensino
médio. Dessa forma, a apropriação do uso básico de computadores pelos educandos pode
ser desenvolvida no ensino fundamental II, assim como algumas introduções lúdicas aos
conceitos principais de Ciência da Computação no fundamental I.

Alguns conceitos computacionais poderiam ser introduzidos na cultura da escola,
como abordar o erro de forma positiva, como apenas um passo para chegar ao acerto, que
na programação é chamado de iteração; a colaboração como substituta da competição; a
formação de comunidades em torno de um objeto em investigação e a descrição detalhada
de resultados de atividades e seu compartilhamento como no modelo open-source.

Por um ponto de vista, olhando a partir da computação, ela tem um caráter mais
próximo ao transdisciplinar, pois ignora os limites das disciplinas. Existem problemas para
os quais a computação procura soluções, contanto que esses problemas sejam claros e
modeláveis computacionalmente. As disciplinas de onde eles surgiram tornam-se pouco
relevantes.

10 Sal é quantidade de texto aleatória concatenada antes ou depois de um texto plano para evitar que o
texto possa ser inferido por tabelas pré-computadas.

11 Disponível em: <http://www.q2l.org/about/> Acesso em: Maio de 2017

http://www.q2l.org/about/
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No entanto, se olhado pelo ponto de vista das demais disciplinas, essa abordagem de
ensino não é transdisciplinar, pois vê-se apenas uma contribuição da disciplina computação
às demais. Também porque não são rompidas as divisões do conhecimento.

Esse tipo de modelo necessita de recursos, mas nosso objetivo não é propor um
conceito elitista. Pelo contrário, entendemos que uma educação para a transformação
social, pela qual advogamos, não será realizada por aqueles que educam e são educados
para a manutenção do establishment.

Ainda assim, a proposição do Pensamento Computacional Educacional poderá
contribuir para uma nova educação. Assim, servindo de ponto de partida para que, depois
de muitas “iterações” e contribuições das comunidades de educadores, programadores,
psicólogos e todos aqueles que se preocupam com uma educação universal de qualidade,
possam contribuir para o surgimento de um modelo de pensamento computacional para
uma educação universal e de qualidade no futuro.

Mas não se faz necessário esperar o futuro. Entendemos que o pensamento com-
putacional educacional pode perfeitamente ser desenvolvido nas escolas públicas hoje,
promovendo o empoderamento dos alunos, e servindo de apoio a uma transformação
social que levará ao que foi descrito acima. Afinal, apenas os oprimidos podem fazer uma
mudança profunda na sociedade, não faz sentido esperá-la do opressor (FREIRE, 2014a;
FREIRE, 2014b; MARX; ENGELS, 1994).

Discute-se o Pensamento Computacional Educacional nos dois últimos tópicos
deste capítulo: no primeiro, uma breve distinção entre o empoderamento liberal e o
empoderamento libertário, tão necessária quando se discute a programação nas escolas,
e, no segundo, procura-se paralelos entre o Pensamento Computacional Educacional e a
educação libertadora.

5.3 Empoderamento Liberal versus Empoderamento Libertário
As palavras liberal e libertário, no título deste tópico, têm um sentido bastante

específico que se faz necessário explicitar. Para isso, cita-se uma passagem de Almeida
(2009) em que o autor explica o conceito de liberdade para Freire. Nesse trecho, libertário
e liberal ficam obviamente em oposição, e a partir desta oposição poderemos desvelar o
que entendemos por essas palavras no título desse tópico.

A liberdade prometida pelo liberalismo - daí, aliás seu nome original, donde
surgem suas promessas e quimeras - é a da possibilidade meramente virtual
perante a lei. Não a vivência da liberdade por todos, com posses ou sem elas,
de qualquer cor de pele, etnia ou religião. [. . . ] Esta é a liberdade liberal em
sua raiz, apenas formal e não de fato.
Mais restrita ainda é a liberdade própria da sociedade de consumo. Esta é a
liberdade de ter o que se quer, na hora que o desejo surge, com toda a rapidez.
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Conquista própria dos que têm recursos para cumprir seus desejos.

O senso comum liberal no diz que “a minha liberdade termina onde começa
a do outro”. Paulo Freire defende um conceito de liberdade que supera essa
versão liberal do tema.

A liberdade para Freire é aquela que começa onde começa a do outro; e a
liberdade termina onde um cidadão ou classe social perde a sua (ALMEIDA,
2009, p.36-37).

Dito isso, o empoderamento liberal, especialmente na sociedade do consumo, é
aquele que oferece as ferramentas para prosperar individualmente rumo ao “ter o que
se quer na hora que se quer”, a palavra-chave aqui é individualmente. Os liberais não
defendem (ao menos abertamente) a privação da liberdade do outro (a minha liberdade
termina onde começa a do outro), no entanto, tampouco advogam por ajudar o outro
em sua libertação. Entendem que a sociedade é o que é e para vencer a chave é o esforço
individual.

Os canonizados do pensamento liberal são aqueles que, mesmo de origem pobre,
venceram na vida. Aquele camelô que consegue montar uma cadeia de lojas e se aproveita
de sua antiga classe social tomando-lhe o suado dinheiro por juros exorbitantes nos
pagamentos parcelados no carnê, que apesar de estatisticamente insignificante, é a prova
viva aos olhos liberais de que o esforço individual é a chave para o sucesso.

Souza (2016) mostra como essa falácia não procede. Segundo o autor, os privilégios
e a identidade de classe formam uma barreira quase intransponível para a mobilidade social.
Também citamos Bauman (2015), que mostra como o acúmulo de renda tem crescido no
mundo, fenômeno que também é observado no Brasil.

Por outro lado, o empoderamento libertário, a nosso ver, será um empoderamento
social, em outras palavras, um empoderamento que ofereça condições ou ferramentas para
transformar a sociedade, em vez de vencer individualmente procurar superá-la com o outro.
O que é aderente ao conceito de liberdade em Freire descrito por Almeida (2009).

Escapando assim da falácia liberal do esforço individual em prol de um esforço
social transformador. Como fazer isso é a questão-chave.

Tomando a programação nas escolas como exemplo, vimos o movimento de grandes
empresas para que a programação de computadores fosse adicionada aos currículos escolares
e que alguns países já optaram por fazê-lo. E que esse movimento tem origem na escassez
de mão de obra especializada em programação no mercado de trabalho.

Sem uma visão mais ampla dos benefícios que o Pensamento Computacional
Educacional poderia trazer aos estudantes, a programação é adicionada aos currículos de
forma solta, como um disciplina estanque, sem atenção para seu devir transdisciplinar,
tampouco para o desenvolvimento de habilidades cognitivas que poderia auxiliar.
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Portanto, podemos dizer que para além das necessidades do mercado, a única forma
de empoderamento que esse tipo de estratégia curricular poderá alcançar é o liberal. Em
outras palavras, ensinando a técnica de programação nas escolas dessa forma a escola
formará um programador precocemente, que terá uma ferramenta extra para ser bem
sucedido no mercado de trabalho.

Ou talvez nem isso. Afinal não podemos perder de vista a tradicional estratégia de
mercado de montar um “exército de reserva”, desde as primeiras mecanizações pós revolução
industrial, que o desemprego, aliado à qualificação para trabalhar nas fábricas, permitiu
aos detentores dos meios de produção reduzir salários, negar benefícios e aumentar as
cargas horárias. Afinal, bastava demitir o operário descontente porque certamente haveria
outros esperando na fila para assumir o seu lugar.

Mais um motivo pelo qual defendemos o Pensamento Computacional Educacional e
não simplesmente a programação na escola, apesar de o primeiro ser composto em grande
parte pelo segundo, os objetivos são totalmente distintos:

Se por um lado a disciplina de programação estará formando mão de obra barata e
especializada para o capitalismo, do outro o pensamento computacional estará desenvol-
vendo habilidades cognitivas e técnicas úteis ao dia a dia do jovem, seja qual for o caminho
profissional que ele desejar seguir, sem nenhuma pretensão de colocá-lo precocemente em
busca de uma carreira profissional de programação, apenas em oferecer ferramentas que
possam lhe ser úteis para entender e “escrever” digital e criticamente na cultura digital de
uma sociedade da informação e potencialmente transformá-la.

Aqui fica claro a aderência por um lado do conceito de programação na escola com
a versão fraca de letramento, e do Pensamento Computacional Educacional, com a versão
forte de letramento, ambas descritas no capítulo 2.

Relembrando que a versão fraca tem enfoque autônomo, ligada à adaptação da
população às demandas da sociedade e a versão forte busca o resgate da autoestima, para
a construção de identidades fortes e o empoderamento dos agentes sociais, na cultura local
e na contra-hegemonia global (ROJO, 2009).

A versão forte de letramento é aquela que melhor descreve a alfabetização freireana,
que além de ler e escrever, que são técnicas, ainda era capaz de resgatar a autoestima
do homem como produtor de cultura e desenvolver uma leitura crítica de mundo e uma
escrita crítica no mundo.

O próximo tópico procura relacionar o conceito de Pensamento Computacional
Educacional com esse tipo de alfabetização buscando verificar se esse conceito é capaz
de ser o equivalente à “versão forte do letramento digital”, uma versão da alfabetização
freireana aplicada à alfabetização digital.
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5.4 Pensamento Computacional Educacional sob um ponto de vista
libertador: Aproximações

Antes de mais nada, faz-se necessário esclarecer que o conceito de pensamento
computacional, como pensado pelos autores descritos no decorrer desse trabalho, não tem
o objetivo de ir além do desenvolvimento de habilidades que sejam úteis ao aluno por meio
da programação.

Ao propor um Pensamento Computacional Educacional, pretendemos ampliar o
conceito de pensamento computacional e não simplesmente fazer a transposição do mesmo
para a educação. Essa ampliação poderia se dar de diversas formas: técnica, metodológica,
ideológica etc...

A ampliação que propomos é técnica, no sentido de que, quando aplicado na escola,
o pensamento computacional terá que dar conta de fazer mais do que quando restrito ao
ensino superior de Ciência da Computação.

Na escola não se tem a garantia do domínio do computador pelo aluno, muitas vezes
nem mesmo acesso ao computador pelo aluno, fazendo necessário que um Pensamento
Computacional Educacional dê um passo atrás e seja uma ferramenta de inclusão digital
e de alfabetização digital, para só posteriormente desenvolver as habilidades descritas
anteriormente por meio da programação e de outras técnicas.

A ampliação também é metodológica: não entendemos que a simples inserção da
programação de computadores nos currículos nacionais dos países seja uma forma garantida
de desenvolver as habilidades do pensamento computacional nos estudantes. O que será
desenvolvido é a técnica da programação, não necessariamente as habilidades cognitivas
descritas pelos autores do pensamento computacional.

E a ampliação também será ideológica. Uma vez transposto para a educação básica,
o pensamento computacional será contaminado com sua intencionalidade. Deixa de ser
um conceito neutro, como tem sido pensado até o momento, como uma técnica, e passa a
ser um conceito dotado de intenção.

Se isso é positivo ou negativo depende da intencionalidade da educação, dada pela
visão de sociedade, pelo plano de nação, pela imagem de cidadão que se pretende formar.
Dessa forma, em uma educação acrítica e bancária, o pensamento computacional será mais
uma ferramenta de manutenção e adequação ao sistema, como nos exemplos já citados,
onde ele se resume à programação no ensino básico para suprir uma demanda do mercado.

No entanto, em uma educação crítica, libertadora, ele pode assumir um papel
bastante diferente: um papel de empoderamento individual, mas, melhor ainda, de em-
poderamento social; de resgate do homem como um ser criador de cultura (digital); e do
resgate da tecnologia como direito do homem, em oposição à tecnologia como instrumento
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de dominação.

Segue-se pela aproximação do Pensamento Computacional Educacional com a
educação crítico-libertadora sob os aspectos técnicos, metodológicos e ideológicos que os
compõem. Quando necessário, extrapolaremos conceitos desse tipo de educação para a
tecnologia.

Primeiro se faz necessário entender que a educação libertadora é uma educação
focada nos oprimidos, afinal apenas o oprimido é capaz de se libertar e de, consequentemente,
libertar o opressor (FREIRE, 2014a, 2014b).

Apesar da dualidade oprimido x opressor não ter uma relação absoluta com a
dualidade rico x pobre, já que é possível haver oprimidos de maior renda, o que se observa
na classe média, por exemplo, e pessoas de baixa renda trabalhando a favor da opressão, na
maioria dos casos, ao oprimido estão reservadas as classes sociais mais baixas da sociedade.

Afinal, diferentemente do que pregam os liberais, as condições e as oportunidades
não são as mesmas para todos os cidadãos, especialmente em uma sociedade onde direitos
de todos tornam-se privilégios de alguns, como acesso aos bens culturais, como explicado
por Souza (2016).

A tecnologia ainda é um privilégio das classes mais altas, e um Pensamento Com-
putacional Educacional, que procura trabalhar de forma libertadora tem o dever de operar
no sentido de retomar a tecnologia como direito e não como privilégio, afinal é justamente
esse privilégio que cria as condições de uso da tecnologia como instrumento de dominação
e segregação social.

O livro Educação como Prática da Liberdade, de Freire, traz um apêndice que
descreve um Círculo de Cultura. Esses círculos substituem e ultrapassam os conceitos de
sala de aula e de turmas. O Círculo possui atividades que precedem a alfabetização:

Freire (2014a) descreve que, em uma primeira situação, por meio de imagens que
fazem parte da realidade dos educandos ou universais o suficiente para serem compreendidas
por todos, introduz-se os conceitos de necessidade, trabalho e cultura. Especialmente o
fazer do mundo objeto do conhecimento e submetê-lo, pelo trabalho, a um processo de
transformação (p. 163).

Em seguida, discute-se o papel do diálogo como comunicação (encontro de consci-
ências), mediador do mundo e dos fundamentos “amoroso, humilde, esperançoso, crítico, e
criador” do diálogo (p. 164).

As discussões descritas acima são de suma importância ao pensar uma educação
focada no oprimido, seja ela para alfabetização seja ela para desenvolver o Pensamento
Computacional Educacional. Isso se dá porque o oprimido encontra-se furtado de seu
protagonismo, furtado de sua condição de sujeito crítico no mundo, furtado de sua condição
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de ser cultural.

É ingênuo pensar que sentar um indivíduo nessas condições na frente do computador
e ensiná-lo técnicas de computação será suficiente para empoderá-lo. Enquanto ele não
resgatar seu protagonismo, se entender como um sujeito crítico no mundo (e com o mundo)
e que seu trabalho tem potencial transformador criador de cultura, computador nenhum
será capaz de mudar e transformar a realidade à sua volta.

Esse é um ponto-chave de um empoderamento social: primeiro ajudar o indivíduo a
resgatar seu protagonismo, para então ensinar-lhe as técnicas. Se essa etapa é omitida, só
será atingido o empoderamento liberal (individual), que só proporcionará que o indivíduo
venda sua força de trabalho, agora mais especializada, por mais dinheiro, mas não muda
sua condição de oprimido, de objeto dominado, alheio a seus próprios potenciais, alheio à
cultura.

Nos Círculos de Cultura, segue-se pela oposição da cultura iletrada e letrada, pelo
reconhecimento de objetos de cultura e pelo valor estético da cultura. Já no caso do
Pensamento Computacional Educacional, convém seguir pela oposição entre sociedades
mais e menos tecnológicas e as implicações da tecnologia em cada uma, bem como nas
relações entre elas; na identificação dos produtos da cultura digital; dos meios da cultura
digital e finalmente das técnicas computacionais que a sustentam.

Ao final, os Círculos de Cultura tomavam a si mesmos como objetos de análise.
“Debate-se a cultura como aquisição sistemática de conhecimentos e também a democrati-
zação da cultura”. Freire (2014a) resume a reflexão desse momento do Círculo de Cultura
da seguinte maneira:

Só assim a alfabetização cobra sentido. É a consequência de uma reflexão que
o homem começa a fazer sobre sua própria capacidade de refletir. Sobre sua
posição no mundo. Sobre o mundo mesmo. Sobre seu trabalho. Sobre seu poder
de transformar o mundo. Sobre os encontros das consciências. Reflexão sobre a
própria alfabetização, que deixa assim de ser algo externo ao homem para ser
dele mesmo. Para sair de dentro de si, em relação ao mundo, como uma criação
(FREIRE, 2014a, p.180).

Um ponto aqui que deve ser transposto para o Pensamento Computacional Educa-
cional é, da mesma forma que a alfabetização para Freire, que a reflexão sobre a tecnologia
seja capaz de fazer com que ela deixe de ser externa ao homem.

Escapando assim das ideologizações alertadas por Vieira Pinto (2005), resgatando
o homem como o ponto de partida de qualquer tecnologia, afinal, a tecnologia é a materia-
lização da cultura desde a mais simples, como um machado de pedra, até a mais avançada
inteligência artificial.

Podemos traçar outro paralelo no seguinte trecho:
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Na medida em que o homem, embora analfabeto, descobrindo a relatividade da
ignorância e da sabedoria, retira um dos fundamentos para a sua manipulação
pelas falsas elites. (FREIRE, 2014a, p.181).

Fazer cultura é inerente ao homem, é o produto de seu trabalho. A tecnologia surge
como a materialização do trabalho do homem, seja como uma técnica, ferramenta ou
artefato e é também inerente ao homem. O fato de que por tanto tempo uma elite se
apossou da tecnologia, fazendo parecer que é tudo complexo demais para o homem comum
afastou a tecnologia de seu próprio conceito e das pessoas, tornando-a privilégio enquanto
deveria ser um direito.

A partir do momento que se torna privilégio, passa a servir a todo tipo de dominação,
seja ela bélica, econômica, cultural, política... O que pode se dar dentro de um país,
onde a classe privilegiada domina as demais, e pode ser entre países, em que o mais
tecnológico domina os menos tecnológicos, como visto em Vieira Pinto (2005) e Milton
Santos (ENCONTRO. . . , 2006) no capítulo 2 deste trabalho.

Outra lição dos Círculos de Cultura que pode-se trazer para o Pensamento Compu-
tacional Educacional são os temas geradores. Na alfabetização Freireana, temas geradores,
ou palavras geradoras, são as palavras das quais as sílabas eram extraídas para análise,
que não eram as mesmas que as das cartilhas de alfabetização, mas sim palavras que saiam
da realidade diária dos educandos. Sendo variadas dependendo do grupo de alfabetizandos
e seu contexto.

À primeira vista, a escolha de palavras para o aprendizado das sílabas pode parecer
indiferente, o que seria um grande erro de interpretação. Freire afirma categoricamente
que, antes de ler a palavra, a pessoa já lê o mundo, ou nas palavras do autor:

a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura
não pode prescindir da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem
dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica
implica na percepção das relações entre o texto e o contexto (FREIRE, 2011,
p.25-26).

Portanto, ao escolher palavras que fazem parte da realidade do educando, que os
educandos mesmo elencam como palavras importantes em seu contexto, o processo de
alfabetização se dá de uma forma muito mais natural do que com as palavras/frases de
cartilha, elencadas por conter sílabas da mesma família fonética, o que é uma escolha
estritamente técnica.

Se utilizado o mesmo conceito no Pensamento Computacional Educacional (lem-
brando que o conceito foi ampliado para abarcar o letramento digital e proporcionar
inclusão digital quando os educandos tiverem essas necessidades), também é possível tra-
balhar com temáticas geradoras provenientes dos alunos, principalmente, e dos educadores,
secundariamente.
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Almeida (2009) trata a importância da transposição dos temas geradores para a
tecnologia dizendo que

. . . o desafio contemporâneo é continuar a construir, com leitores-aprendizes, a
problematização sobre os temas geradores em cada nova realidade - como no
mundo digital, especialmente.
Tornado realidade pela reorganização do capitalismo volátil, o mundo digital
deve ser também objeto de um novo processo de alfabetização. O mundo digital
em nada é menos opressor e desumanizador que o mundo do latifúndio e da
favela. São desafios mais sutis e mais encobertos em aparências de globalização
democrática (p.29).

Para ilustrar a diferença, tomando um mesmo tema como a internet, podemos
tomar dois caminhos: um deles estritamente técnico a partir das técnicas computacionais
que compõem a rede mundial, e outro em direção contrária que, discute a internet a partir
da experiência do educando ao interagir com ela, suas questões humanas, aguçando a
curiosidade do educando em ir mais além e entendê-la mais a fundo, aí sim introduzir as
tecnologias em que ela se baseia.

No primeiro caminho, o técnico, seria necessário explicar Arquitetura de Compu-
tadores (a), Sistemas Operacionais (b), Servidores de Aplicação (c), Protocolos de Rede
(d), Protocolo HTTP12(e), Arquitetura Server-Client (f), Linguagens de Programação (ao
menos uma) para servidor (g), Linguagem Javascript para lado cliente (h), HTML (i), CSS
(j), Comunicações Assíncronas por AJAX (k), Criptografia (l), Sistemas de Gerenciamento
de Banco de Dados (m), Redes de Computadores (n), Servidores de Nomes (o). Isso tudo
apenas com o intuito de explicar como uma rede social digital funciona em termos técnicos.

Fica claro que a abordagem técnica não é adequada para o uso com crianças e
adolescentes na escola. Até porque certamente não é isso que o educando espera quando
pergunta como funciona a internet.

Pela segunda abordagem, a humana, discute-se o uso que o educando faz da internet,
suas implicações, os dados que ele gera na rede, os que ele consome. Assim podem ser
abordados o conceito de que a rede mundial não é uma nuvem, mas um aglomerado de
máquinas, que essas máquinas têm um dono, e esse dono tem seus dados e ele faz algo
com eles. Que esses dados podem ser públicos ou privados. Entre outras diversas questões.

Os conceitos computacionais aparecem simplificados apenas quando são necessários
para desmistificar algum aspecto que tenha implicações humanas, não simplesmente por
que ele é necessário como parte da complexidade técnica do conceito.
12 HTTP é a sigla para Hypertext Transfer Protocol, usado como protocolo padrão de transferência de

dados na WEB. Outros conceitos descritos no parágrafo: HTML, HyperText Markup Language, é a
linguagem de marcação hipertextual com a qual as páginas da WEB são escritas. CCS: Cascading
Style Sheets, mecanismo para adicionar estilos e modificar o padrão visual de páginas HTML. AJAX:
Asynchronous Javascript and XML, tecnologia da linguagem javascript usada para fazer comunicações
cliente-servidor transparentes ao usuário.
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Uma abordagem humana para o ensino de tecnologia é essencial. Segundo Almeida
(2009),

para estar nesse mundo e poder participar de suas potencialidades é preciso
dominá-lo. Este domínio não se dará pelo controle simples de seus manuais de
instrução ou pela manipulação de seus teclados e softwares - “caminhar sobre
as letras”, como dizia Freire.
Tal participação demanda um aguçamento do senso crítico, acompanhando a
discussão de seus problemas e de suas perspectivas. Este domínio se desenvolve
também com a compreensão de seus instrumentais [. . . ] isso pode ser um
caminho freireano de uso crítico e político (p.29).

Em outras palavras, apenas a técnica, como já discutido neste trabalho, não será
suficiente para fazer um ensino que efetivamente empodere o educando para um uso crítico
e político da tecnologia, um uso com potencial transformador e libertador.

Essa abordagem não é inédita, tampouco é o uso dos temas geradores em relação
ao mundo digital. Tal abordagem já foi utilizada no projeto de alfabetização digital MOVA
Digital, criado pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, em 2001. Em sua
apresentação lê-se13:

A digitalidade cidadã se opõe ao digital servil, inocentemente maravilhado
e docemente ingênuo. O mundo das novas tecnologias da informação não se
apresenta aos seus usuários docilmente como se fosse um éden de facilidades e
de libertação do ser humano das tarefas repetitivas e rotineiras. Ele faz parte
de um mundo que deve ser conquistado por ações tecnológicas, educativas e
políticas. No fundo, a sociedade da informação é o espaço de lutas simbólicas e
discursivas. Sua apropriação se dá por esforços organizados, intencionalmente
construídos em planejamentos estratégicos sofisticados.

É exatamente pautado nessa “digitalidade cidadã”, portanto não “servil”, que
entendemos o empoderamento que pode ser proporcionado pelo Pensamento Computacional
Educacional. A integração da programação de computadores no ensino, como proposta
por países como Estônia e Reino Unido, com a finalidade de satisfazer necessidades do
mercado, não será capaz de ultrapassar o digital servil.

Apesar de advogarmos por um formato transdisciplinar de Pensamento Computa-
cional Educacional, e de o entendermos como um tópico curricular transversal que sirva
de elo entre as disciplinas, não como uma disciplina em si, um possível início de caminho
para a integração do Pensamento Computacional Educacional pode ser a programação de
computadores como disciplina ou a robótica/domótica.

No entanto, para que elas tenham esse caráter cidadão, para que funcionem sob
uma perspectiva libertadora, não podem ser disciplinas técnicas com fim em si mesmas,
mas devem trazer em conjunto de perspectivas éticas, estéticas, sociais e políticas.
13 Disponível em: <http://www.prodam.sp.gov.br/sme/movadigital/projeto.htm>. Acesso em Maio de

2017.

http://www.prodam.sp.gov.br/sme/movadigital/projeto.htm
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Devem ser ferramentas que auxiliem o entendimento crítico do mundo e de sua
perspectiva digital; e tragam conhecimentos capazes de empoderar o indivíduo assim
como transformar a sociedade. Uma escrita digital do homem no mundo, seu trabalho em
formato digital, no conceito mais puro de trabalho, como expresso por Freire (2014a):

Na medida em que, implicando todo o esforço de reflexão do homem sobre si
e sobre o mundo em que e com que está, o faz descobrir “que o mundo é seu
também, que seu trabalho não é pena que paga por ser homem, mas um modo
de amar - e ajudar o mundo a ser melhor” (p.181).

Papert (1993) descreve, a partir de seu olhar de matemático, um ciclo vicioso onde
famílias sem o domínio da Matemática, sem a linguagem matemática presente em seu dia
a dia, têm filhos que herdam a falta dos modelos matemáticos. Tornando mais difícil o
aprendizado da disciplina na escola e, consequentemente, podendo vir a odiar a matemática.
Tornando-se pais que, por sua vez, também não falam a linguagem matemática com seus
filhos, refazendo o ciclo.

Traçando um paralelo com a linguagem da tecnologia, identificamos duas possíveis
situações: uma semelhante à descrita por Papert em que famílias que não têm contato com
a tecnologia, não falam a linguagem da tecnologia, não passam essa linguagem adiante aos
filhos, que têm mais dificuldade em lidar com ela. Podendo até tornar-se aversão.

E outra em que as famílias têm contato pleno com a tecnologia, mas apenas do
ponto de vista de usuário, não fazem ideia de como seus aparelhos e programas do dia a
dia funcionam e acabam por falar um idioma da tecnologia como bem de consumo, como
ferramentas que estão dadas para serem usadas, não entendidas.

O autor também descreve que as dificuldades na escola, oriundas do que foi descrito
acima, são

o primeiro passo de um processo intelectual invasivo, que nos leva a definirmo-nos
como conjuntos de aptidões e inaptidões [... dessa forma] deficiências tornam-
se identidade e o aprender é transformado da exploração livre do mundo na
infância para uma tarefa obstruída por inseguranças e restrições auto-impostas
(p.9, tradução nossa).

Papert teorizou que a computação teria o potencial de romper o ciclo de aversão à
Matemática. Portanto, é mais que razoável dizer que ela possa também romper esse ciclo
para a própria tecnologia. Quanto à questão do ensino que define o estudante como apto e
inapto, o aspecto chave é a postura frente ao erro.

A forma como a escola, o professor e o estudante encaram o erro, como algo negativo,
tradicionalmente como uma vergonha, que leva à descrença do aluno em suas próprias
capacidades, pode levá-lo à desistência, mas raríssimo à motivação.

Esta punição constante levou a um ciclo, muito próximo do descrito por Papert,
que começa e se encerra na formação de geração após geração de pessoas tementes ao erro,
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que se empenham em punir o erro da mesma forma que foram punidas, perpetuando uma
lógica perversa.

O Pensamento Computacional Educacional tem o potencial de romper esse ciclo.
Isso se dá porque o ensino e a aprendizagem da programação veem o erro de forma positiva.
Talvez a maior lição que a programação de computadores tem a oferecer às demais áreas
de conhecimento é que o erro nada mais é que um passo que precede o acerto ou, na
linguagem da computação, uma iteração em direção ao acerto.

Como tal, o erro se faz mais interessante, sob o ponto de vista pedagógico que o
acerto. O acerto se dá como a assertividade de um conceito, que já está dominado, que na
teoria de Vigotski está dentro do nível de desenvolvimento real ou efetivo. Como tal, não
oferece, por si só, oportunidades para novas aprendizagens. O conceito poderá servir de
alicerce para novos conhecimentos, mas o acerto em si não contribui para isso.

Já o erro abre diversas possibilidades: o erro marca o início de um processo de
depuração e este processo tem o potencial de se reverter em construção de um novo
conhecimento; de reforçar outros conceitos que são revisados; de desencadear um processo
de pesquisa, que por sua vez é uma habilidade importante; de desencadear um processo
colaborativo; de resultar em um novo erro, um passo à frente do anterior. O erro pode até
gerar um resultado ainda mais interessante do que o esperado.

Essa visão positiva do erro é aderente ao processo científico de proposição e refutação,
de prototipação iterativa, fundamentos do conhecimento e das técnicas humanas. Portanto,
ao reforçar essa postura frente ao erro, indiretamente reforça-se uma postura científica, e
uma postura crítica. Afinal, uma vez que o erro deixa de ser vexatório, pode-se procurá-lo
no que se acredita certo, como ponto de partida para a construção um conhecimento novo
e cada vez mais sólido.

O Pensamento Computacional Educacional, sob uma perspectiva libertadora, tam-
bém deve advogar pela democratização do conhecimento e da tecnologia, pela colaboração,
pelo open-source, opondo-se a processos de centralização do conhecimento como patentes e
outras formas de restrição. Para isso, é conveniente sempre que possível utilizar tecnologias
e metodologias abertas, que servirão, além de seus propósitos, como reforço positivo das
vantagens desse tipo de abordagem.

Se o Pensamento Computacional Educacional substituir a estratégia de tecnologia
educacional da escola deverá ir além da substituição de meios analógicos por digitais. Será
necessário que ele propicie meios de expressão que usam novas tecnologias, produção de
conteúdo autoral digital, colaborativo e aberto, retomando a escola como local de produção
de conhecimento. Além de desenvolver as habilidades do pensamento computacional.

É conveniente que ele foque sua atenção nas transformações que a tecnologia pode
trazer ao próprio ambiente da escola e à comunidade próxima, quando possível aplicar
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projetos implementados por estudantes no interior da escola e da comunidade. Reforçando
seu caráter transformador.

É essencial que o Pensamento Computacional Educacional seja trabalhado de
uma forma prática, por meio de projetos, e não seja meramente teórico. Entendemos
não ser possível desenvolver as habilidades supracitadas sem atividades práticas. Para
isso, a robótica ou a domótica educacional, a programação, especialmente a destinada a
dispositivos móveis e atividades MAKER são as mais recomendáveis. Além das diversas
atividades transdisciplinares possíveis envolvendo todas as outras disciplinas.

Atividades de desconstrução e reaproveitamento de peças para outros propósitos,
processo chamado de hacking em língua inglesa, ou como já citamos de “desobediência
tecnológica” também são recomendáveis, especialmente em escolas e regiões de menor renda
de países em desenvolvimento. O processo incentiva a inventividade, ensina o funcionamento
“interno” das coisas, e reforça a apropriação dos princípios de funcionamento dos objetos
ao remanejá-los em algo novo, além de ser um processo autoral.

Por fim, resgatando os princípios metodológicos da educação libertadora de Freire,
é essencial superar a aula expositiva em favor de uma aula dialógica, onde a experiência
de vida do aluno com relação à tecnologia, ainda que seja de exclusão, seja a luz capaz
de iluminar cada objeto de estudo com o objetivo de desenvolver um entendimento
crítico de cada conteúdo trabalhado, seus impactos positivos e negativos em diversos
aspectos, as consequências da centralização ou democratização desses conhecimentos e
suas potencialidades.

Portanto, é conveniente evitar depósitos de conhecimento do professor para o aluno
e resgatar o protagonismo, o que muitas vezes será auxiliado pela curiosidade inerente à
discussão da tecnologia. Evitar a memorização das técnicas provendo “colas” dos aspectos
técnicos, como comandos na programação, circuitos na robótica; ou incentivar o uso da
consulta a internet, desenvolvendo habilidades de pesquisa e filtragem da procedência e
qualidade da informação técnica.

Da mesma forma, entendemos inconveniente avaliar as técnicas computacionais
por meio de provas ou de outros instrumentos. Em seu lugar é de nosso entendimento
ser mais adequado avaliar os aspectos outros dos projetos. O que não quer dizer ignorar
as técnicas. Deve-se avaliar de forma transparente (por acompanhamento contínuo, por
exemplo) as técnicas utilizadas pelos alunos, com o único intuito de apoiá-los em aspectos
deficientes, em novas abordagens de resolução de problemas mais adequadas, ou para ir
além dos conceitos já dominados.

Em suma, a construção do conceito de Pensamento Computacional Educacional não
apenas é factível e desejável, como necessário e urgente nas sociedades contemporâneas,
para dar conta de forma crítica de entender e atuar (ler e escrever) no mundo e no mundo
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digital de forma transformadora e libertadora.

Seguimos com as considerações finais deste trabalho.





Parte III

Conclusões
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Considerações Finais

Este trabalho tem dois objetivos principais: Analisar de forma exploratória a
temática do pensamento computacional por meio do levantamento bibliográfico de autores,
buscando identificar autores e pesquisas sobre pensamento computacional; e tecer a
relação teórica do conceito de pensamento computacional para a educação básica sob uma
perspectiva libertadora, buscando a aproximações e relações a partir do levantamento
bibliográfico.

Para atingir o primeiro objetivo foi feita uma pesquisa em um universo de 58.871
teses e dissertações defendidas na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
SP) e na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), onde foi procurado o termo
Pensamento Computacional em títulos, resumos e palavras-chave. Dessa pesquisa, apenas
2 trabalhos utilizam o termo pensamento computacional e deles apenas 1 utiliza o termo
com o mesmo significado teórico descrito neste trabalho.

Isso nos leva a crer que o pensamento computacional ainda é um conceito embrionário
no cenário acadêmico brasileiro e pouco pesquisado. O trabalho encontrado foi defendido
na Faculdade de Tecnologia da UNICAMP, mas seu conteúdo tem grande inclinação para
o campo da Educação.

A análise exploratória descrita elenca como autores principais da temática do
pensamento computacional:

1. Referenciados no trabalho encontrado na pesquisa e neste trabalho

• WING, J. M.

• RESNICK, M.

2. Referenciados apenas no trabalho pesquisado

• PHILLIPS, P.

• BRENNAN, K.

• BAR, D.

• HARRISON, J.

• CONERY, L.

• WAGNER, F. R.

• MIT

3. Referenciados apenas neste trabalho
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• ZAPATA-ROS, M.

Dos autores acima, apenas WING e ZAPATA-ROS contribuem para a definição
do termo pensamento computacional, sendo WING a criadora do termo. ZAPATA-ROS
contribui para a expansão da abrangência do pensamento computacional propondo um
maior número de habilidades que poderiam ser desenvolvidas por ele.

Os demais autores não colaboram para a definição ou expansão do conceito de
pensamento computacional, resumem-se a utilizar o conceito como foi definido por WING,
em seus próprios cenários e reflexões.

A tabela 23 reúne as obras dos autores supracitados que foram usados nos referenciais
teóricos sobre pensamento computacional, tanto no trabalho resultante da pesquisa como
neste trabalho.

Tabela 23 – Obras referenciadas sobre Pensamento Computacional em referenciais teóricos

BARR, D., HARRISON, J., & CONERY, L. Computational Thinking: A Digital Age Skill
for Everyone. Learning & Leading with Technology, p.20-23, mar/apr. 2011.
BRENNAN, K., & RESNICK, M. New frameworks for studying and assessing the deve-
lopment of computational thinking. American Educational Research Association (AERA),
Vancouver, BC, Canada, 2012.
CUNY, J., Snyder, L., & WING, J. M. Demystifying Computational Thinking for Non-
Computer Scientists, 2010.
MIT. Tradução por EduScratch. Computação Criativa: uma introdução ao pensamento
computacional baseada no conceito de design, set. 2011.
PHILLIPS, P. Computational Thinking: A problem-solving tool for every classroom,
Microsoft Corporation, Computer Science Teachers Association, 2009.
WAGNER, F. R. A computação como ciência básica. Computação Brasil. Revista da
Sociedade Brasileira de Computação, Porto Alegre, R.S., abr./mai./jun. 2011.
WING, J. M. Computational thinking. Communications of the ACM, 2006.
WING, J. M. Computational Thinking: What and Why? The link. The magazine of the
Carnegie Mellon University School of Computer Science. Nov. 2010.
ZAPATA-ROS, M. ¿por qué "pensamiento computacional"? (¿y xii?) cinestesia. 2015b.
ZAPATA-ROS, M. Pensamiento computacional: Una nueva alfabetización digital. In:
RED-Revista de Educación a Distancia. 46 (4). 15-sept.-2015. Murcia: RED, 2015a. p.
1–47.

Fonte: Pesquisa realizada em teses e dissertações defendidas na PUC-SP e UNICAMP

PAPERT, S. e VALENTE, J. A. são autores que tangenciaram o conceito de
pensamento computacional em obras referenciadas tanto no trabalho resultante da pesquisa
quanto neste, listadas na tabela 24.



151

Essas obras são anteriores ao surgimento do termo, mas as temáticas tratadas e os
experimentos descritos têm grande relevância para a discussão do conceito, especialmente
quando transposto para a educação básica.

Suas observações são baseadas em pesquisas com programação na educação desen-
volvidas com a linguagem Logo e trazem um aporte de teorias da psicologia, especialmente
a Piagetiana, que descrevem com profundidade os processos cognitivos envolvidos na
programação de computadores, portanto, suas obras são valiosas para o entendimento e o
desenvolvimento da temática do pensamento computacional.

Tabela 24 – Obras referenciadas de temática tangente à de Pensamento Computacional
em referenciais teóricos

PAPERT, S. MINDSTORMS: Children, Computers and Powerful Ideas. 2 ed. Londres:
Harverster Wheatsheaf, 1993. ISBN 0745016049.
PAPERT, S. A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática. Porto
Alegre: ArtMed, 2008.
VALENTE, J. A. Por que o computador na educação? In: VALENTE, J. A. (Org.). Com-
putadores e Conhecimento: Repensando a Educação. Campinas, SP: UNICAMP/NIED,
1993. p. 24–44.
VALENTE, J. A. Informática na educação no brasil: Análise e contextualização histórica.
In: VALENTE, J. A. (Org.). Computadores e Conhecimento: Repensando a Educação.
Campinas, SP: UNICAMP/NIED, 1999. p. 1–27.
VALENTE, J. A. (Org.). O computador na sociedade do conhecimento. Campinas,
SP:UNICAMP/NIED, 1999.

Fonte: Pesquisa realizada em teses e dissertações defendidas na PUC-SP e UNICAMP

Consideramos que esse referencial de obras e autores pode ser de grande valia para
futuros pesquisadores que venham a tomar o pensamento computacional como objeto de
suas pesquisas.

O segundo objetivo, o de transpor o conceito de pensamento computacional para
educação básica e procurar possibilidades de realizá-lo sob uma perspectiva libertadora,
lançou mão de uma pesquisa bibliográfica focada em autores que conceituam o pensamento
computacional (descritos acima), e em autores críticos que abordam educação e tecnologia.
Por entendermos que a computação é essencialmente transdisciplinar, os autores deste
tema também foram pesquisados.

Estamos convencidos, por toda a bibliografia pesquisada e por todas as relações
feitas no decorrer deste trabalho, que não só um Pensamento Computacional Educacional
é possível sob uma perspectiva libertadora, como é viável e factível.

No entanto, para que seja possível trabalhar dessa forma com o pensamento
computacional, elencamos alguns pontos centrais que devem ser levados em consideração,
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sob pena de, se omitidos, perder-se de vista a perspectiva libertadora ou até mesmo não
desenvolver as habilidades do pensamento computacional.

Iniciamos com a enumeração de 10 tópicos que nos parecem fundamentais para
o desenvolvimento do Pensamento Computacional Educacional, evitando confusões com
outros conceitos:

1. Pensamento Computacional Educacional não é o mesmo que programa-
ção de computadores: Pensamento computacional é sobre adquirir habilidades
cognitivas e novas formas de pensamento, sobre a estruturação do conhecimento e
aplicação de técnicas computacionais como formas de resolução de problemas. Essas
habilidades podem ser desenvolvidas pela programação de computadores, no entanto,
a mera técnica da programação, sintaxe e comandos não é suficiente para desenvolver
essas habilidades.

Não há problema algum em prover ao estudante folhas com comandos e sintaxe
para consulta, a memorização não é essencial ao desenvolvimento das habilidades
descritas acima, o raciocínio é muito mais importante. Os programadores têm folhas
chamadas cheat sheets, folhas de trapaça, que listam comandos e sintaxes menos
usuais, atalhos em programas de edição de código etc...

Pensamento Computacional Educacional e programação na escola não são sinônimos:
o primeiro foca habilidades, o segundo técnicas. Enquanto o primeiro prioriza o
desenvolvimento e o empoderamento do aluno, o segundo tem sido motivado por
necessidades do mercado.

2. O benefício da programação se dá na modelagem e na depuração: Como
dito, não são a sintaxe e os comandos da linguagem de programação os aspectos-chave
para o desenvolvimento do pensamento computacional. O benefício da programação
acontece inicialmente na modelagem de um problema real, em uma linguagem
simples e restritiva que o computador consiga entender. Ao fazer isso, o estudante
deverá extrair do problema só o que é necessário para a sua resolução, ignorando
os detalhes, e decompor o problema em comandos ordenados. Nesse processo, ele
precisará reorganizar suas ideias e conhecimentos sobre o problema.

Já a depuração acontece quando a solução que o estudante programou não funcionou
como o esperado: ele precisará reorganizar suas ideias e depurar linha a linha o
código que fez, procurando um erro na implementação ou em um conceito necessário
à resolução.

3. Não há erro no Pensamento Computacional Educacional, apenas iteração:
A abordagem punitiva do erro, tão comum nas sociedades contemporâneas e nas
escolas, é incompatível com a programação de computadores e com o pensamento
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computacional. Como já dito acima, o erro é um dos momentos em que a programação
pode ajudar a desenvolver o pensamento computacional. Dessa forma, a postura
adequada é de celebração do erro, e de tomá-lo como um passo necessário em direção
à resolução. O processo de depuração decorrente do erro pode trazer mais benefícios
do que o próprio acerto.

4. Pensamento Computacional Educacional não se faz sozinho: Mesmo no pen-
samento computacional desenvolvido no ensino superior de computação os estudantes
não o desenvolvem sozinhos. A comunidade tem um papel fundamental no desenvol-
vimento das habilidades de modelagem, das técnicas de programação, nas estratégias
de depuração. No ensino básico, deve haver um monitor, com sólidos conhecimentos
de Ciência da Computação e no mínimo noções de pedagogia e psicologia acompa-
nhando os alunos. Para os mais velhos, esse monitor poderá facilitar as consultas a
diversas comunidades online.

5. Pensamento Computacional Educacional requer estrutura: Colocar o jovem
na frente do computador e deixá-lo fazer qualquer coisa não desenvolve o pensamento
computacional. As habilidades que o compõe só serão desenvolvidas com atividades
estruturadas preparadas com o intuito de desenvolvê-las. É necessário ter um coor-
denador versado em Ciência da Computação responsável por criar essas atividades,
preferencialmente de forma transdisciplinar, em conjunto com os professores das
demais disciplinas.

6. Pensamento Computacional Educacional transdisciplinar: Da mesma forma
que a computação é transdisciplinar, aporta todas as demais áreas do conhecimento,
é desejável que o pensamento computacional também seja. Nos currículos, ele poderia
ser uma diretriz transversal que guie as iniciativas de tecnologia educacional da escola.
Não é recomendável que seja uma disciplina no currículo. Obviamente disciplinas
como programação e robótica podem aparecer no currículo com o intuito paralelo de
desenvolver o pensamento computacional, mas não uma disciplina dedicada a ele.

Sempre que possível, as demais disciplinas deveriam recorrer a atividades que, além
de abordar o conteúdo da própria disciplina, também aborde o desenvolvimento do
pensamento computacional. Para isso, como já dito, é necessário um profissional capaz
de desenvolver e acompanhar as atividades computacionais junto com o professor da
disciplina.

7. Pensamento Computacional Educacional é prático: O pensamento computa-
cional não é desenvolvível apenas em atividades teóricas. A prática é estritamente
necessária. Quanto mais o estudante se envolve na prática da atividade, seja ela pro-
gramação, robótica ou até uma atividade lúdica, mais chance ele terá de desenvolver
habilidades. Atividades MAKER são recomendadas.
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8. Pensamento Computacional Educacional é autoral: Atividades fechadas de-
mais, com apenas uma resolução possível, são desaconselháveis. O pensamento
computacional não assume o estudante como mero usuário das técnicas computacio-
nais, mas como autor, com isso trabalha o pensamento divergente. Se as atividades
precisam ser executadas exatamente da mesma forma por todos os alunos, e só há
uma resolução possível - o aluno estará no papel de usuário da programação, por
exemplo, e não no papel de programador autor - arrisca-se que o raciocínio seja
substituído pela memorização, que a atividade torne-se mecânica e, por consequência,
que possa perder seus benefícios.

9. Pensamento Computacional Educacional não tem a finalidade de formar
programadores: O pensamento computacional foca o empoderamento, a autoria,
a expressão por meio da tecnologia, e desenvolve habilidades que podem ser úteis
em qualquer área de atividade, tanto profissional como pessoal. Seu objetivo não é
formar programadores, mas cidadãos capazes de fazer mais com a tecnologia, capazes
de entender que a tecnologia também é sua, e não apenas do outro.

10. Pensamento Computacional Educacional não é informática: Uso de softwa-
res de escritório, da internet, de jogos educativos e de qualquer atividade fechada
que não permita a expressão criativa e autoral do aluno, em aulas de informática,
por exemplo, não pode ser considerado pensamento computacional. Essas atividades
e ferramentas, ainda que sejam conhecimentos desejáveis pela sociedade, não serão
capazes de desenvolver as habilidades do pensamento computacional, que se desen-
volve em uma relação autoral com as técnicas computacionais e não apenas no uso
de ferramentas prontas.

Dados os tópicos acima, que são condições propostas para a educação básica oriundos
da pesquisa bibliográfica realizada neste trabalho, prosseguimos com alguns tópicos que
entendemos essenciais para desenvolver um Pensamento Computacional Educacional sob
uma perspectiva libertadora:

1. Intencionalidade: Talvez o mais importante dos tópicos é um lembrete de que a
educação é uma atividade política. Como tal, a educação precisa ter uma intenciona-
lidade. Essa intencionalidade na educação crítica libertadora tem como objetivo a
transformação da sociedade, ampliando a democracia e terminando as relações de
opressão. Para isso procura ajudar o homem a se libertar por meio de sua inserção e
de ações críticas no mundo.

Para transpor essa intencionalidade para o Pensamento Computacional Educacional
faz-se necessário entender que a tecnologia é a materialização do trabalho transfor-
mador do homem (VIEIRA PINTO, 2005) e como tal é direito de todo homem. No
entanto, ela foi usurpada por uma elite que a utiliza como ferramenta de dominação.
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Portanto, não seria incorreto tomar como intencionalidade do Pensamento Computa-
cional Educacional o resgate do homem como sujeito tecnológico e a apropriação,
por meio do entendimento e uso crítico, da tecnologia como ferramenta de expressão,
de escrita (digital) no mundo e de transformação social.

2. Empoderamento: O empoderamento buscado sob uma perspectiva libertadora
é outro. Consequentemente a uma “nova intencionalidade”, como mencionado no
tópico anterior, não é restrito ao empoderamento individual.

As habilidades continuam sendo desenvolvidas, mas o foco passa a ser em como
aplicar essas habilidades socialmente, e de forma crítica, com intuito transformador
e libertador. Em outras palavras, o empoderamento deixa de ser individual e passa
a ser social.

3. Caráter inclusivo: O Pensamento Computacional Educacional tem como pré-
requisitos a inclusão digital (o acesso) e o letramento digital (a apropriação do uso).
É a partir deles que é possível desenvolver atividades cada vez mais complexas
usando conceitos computacionais cada vez mais avançados.

Sob uma perspectiva libertadora, em situações em que esses pré-requisitos não
existam, torna-se responsabilidade do Pensamento Computacional Educacional prover
inclusão e letramento digital forte (transpondo o conceito descrito por Rojo (2009)
para letramento digital).

Isso se dá porque a exclusão é uma prática, ou fenômeno, diametralmente oposta à
intencionalidade, descrita acima.

4. Ampliação dos sentidos: Freire (2014b) disse “ninguém liberta ninguém, ninguém
se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão” - não é por acaso que o
individualismo é tão profundo nas sociedades do consumo, desde que se percebeu
possível manipular os hábitos de consumo e opiniões, os senhores do “establishment”
incentivam o individualismo, porque sabem que quanto mais isolados, mais longe os
oprimidos estarão da liberdade.

No entanto, a tecnologia é capaz de ampliar os sentidos, trazer para perto o que está
longe, conectar o mundo. Milton Santos (ENCONTRO. . . , 2006) alertava para o
absurdo de perdermos o conceito de civilização; Morin (2002) afirma que retomar
esse conceito é essencial para a educação do futuro, e não há nenhuma ferramenta
mais adequada para alcançar esse objetivo do que a tecnologia.

Dessa forma, o uso crítico da internet, como ferramenta capaz de possibilitar essa
“comunhão” em escala global, retomar a discussão sobre civilização global, e fazer
frente ao que Milton Santos chamou de “globalitarismo”, permitindo que o homem
entre em contato e se solidarize com a situação de outros oprimidos espalhados
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pelo mundo, é um aspecto que deve ser trabalhado pelo Pensamento Computacional
Educacional.

5. Desmistificação: A tecnologia muitas vezes se apresenta de forma misteriosa. Isso
se dá porque aqueles que detêm as técnicas tendem a monopolizá-las, dão a entender
que tudo é complexo demais para os olhos dos meros mortais. Em outras situações,
são criados verdadeiros mitos para simplificar os conceitos tecnológicos. O problema
se dá quando essas simplificações obscurecem a realidade e nos tornam alheios às
suas implicações.

O exemplo mais óbvio é a própria internet, que ao ser chamada de nuvem, tem seu
real funcionamento “nublado” pela metáfora, e nos faz passar despercebidos por
questões importantes:

Desmistificar a tecnologia é essencial para entender a serviço de quem ela está, quais
as implicações de seu funcionamento, entender o uso real que se faz dela, e é o
primeiro passo no sentido de dominá-la. Portanto, o Pensamento Computacional
Educacional deverá desmistificar a tecnologia, especialmente quando há implicações
sociais importantes.

6. Diálogo: Toda pessoa tem uma experiência com a tecnologia, mesmo que seja de
exclusão, portanto é exatamente dessas experiências, em um processo dialógico, que
devem emergir as temáticas trabalhadas pelo Pensamento Computacional Educacio-
nal, com o intuito de prover um entendimento crítico sobre cada tema, técnica ou
conceito.

Existem outros tópicos que poderiam ser elencados, no entanto, não temos nenhuma
intenção ou pretensão de esgotar o tema. Pelo contrário, esperamos que o que foi proposto
neste trabalho possa servir de ponto de partida para futuras reflexões sobre o tema, levando
a novas proposições e refutações e, especialmente, a projetos práticos que ponham à prova
o que foi descrito aqui em teoria.

Afinal, se faz necessário e urgente a inclusão no ensino básico de uma diretriz que
seja capaz de tomar a tecnologia, especialmente as técnicas computacionais, como objeto
com a finalidade de promover a compreensão crítica de seus conceitos e a apropriação das
tecnologias como forma de escrita no mundo. Empoderando assim os alunos para, que se
expressem melhor com a linguagem da tecnologia, e convivam de forma mais harmoniosa,
já em grande parte imersos na cultura digital.

E ao tomar essa diretriz sob um aspecto libertador, proporcionar ferramentas que
aliadas à práxis crítica sejam capazes de proporcionar transformações sociais, fazendo com
que a tecnologia passe de ferramenta de dominação a ferramenta de libertação.
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