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SOCIEDADE EM REDE E NOVAS
TECNOLOGIAS DE INFORMA<;AO E
COMUNICA<;AO
NOV OS DESAFIOS AO SERVIc;O SOCIAL

Rosario Serafim

Agrade~o o convite que me foi formulado para apresentar esta comunica~ao e
felicito os organizadores deste semimirio, nomeadamente o Director do ISSSL, Dr.
Jorge Ferreira eo Ex.mo Sr. Coordenador da Rede Erasmus, Dr. Nol Reverda, assim
como todas as Escolas de Servi~o Social e institui~6es que aderiram a esta iniciativa,
realizada no ambito da Rede Socrates/Erasmus. Desejo ainda que este debate contribua, de uma forma positiva, para o aprofundamento das quest6es relacionadas como
servi~o social no tempo presente.

Todos sentimos que o nosso quotidiano esta perpassado por mudan~as que configuram novos movimentos sociais, politicos e econ6micos que tern vindo a influenciar as politicas sociais, a ac~ao social eo servi~o social, em particular, assim com a
interferir nas abordagens, metodologias e orienta~6es estrategicas profissionais.
Sente-se o fervilhar da mudan~a: as dinamicas locais tornam-se eminentemente
globais; os multiplos actores da sociedade civil encontram-se, reunem-se e reflectem
em conjunto fortalecendo uma sociedade civil que se globaliza, conquistando urn
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espa<;o cada vez mais planetaria. Sente-se uma maior participa<;ao de uma comunidade global atraves de aclividades multiplas e diversificadas de organiza<;oes da sociedade civil. Sente-se que as possibilidades de constru<;ao colectiva sao muitas e que
toda a experiencia se reconfigura agora numa cultura em rede ancorada nas novas
tecnologias de informa<;ao e comunica<;ao. Como escreveu o Prof. Boaventura Sousa
Santos "ha urn desassossego no ar. Temos a sensa<;ao de estar na orla do tempo,
entre urn presente quase a terminar e urn futuro que ainda nao nasceu" (2000:39).

Nesta perspectiva gostaria de sublinhar, nesta comunica<;ao, alguns dos eixos
que influenciam as novas formas de pensar o social: tenho a fmte convic<;ao que toda
a experiencia se reconfigura numa cultura em rede, global e planetaria, dinamizada
pelo encorajamento de iniciativas locais, sustentadas numa 16gica descentralizada e
ascendente e, nesta perspectiva, estacada vez mais acentuada a necessidade da
consciencia profissional da centralidade da dimensao polftica na ac<;ao profissional,
no quadro do processo de digitaliza<;ao da sociedade e de intensifica<;ao tecnol6gica.
0 complexo te6rico, pratico, polftico e cultural do Servi<;o Social esta a fortalecer-se
e opera com novas categorias e perspectivas de analise que reconhecem a imporHincia potencial do ciberespa<;o e das novas comunidades virtuais.
Assim e como tese central defendo que, na actualidade, emergem tra<;os significativos de uma nova cultura, fundada na crescente virtualiza<;ao da sociedade, marcada
por outras vincula<;oes e interac<;oes, possibilitadoras de novas sociabilidades e
identidades e com repercussoes nos diversos campos profissionais, resgatando a
ideia de MacLuhan e de Marc Poster de que meios tecnologicamente diferentes promovem, atraves da sua utiliza<;ao, realidades socio-culturais diferentes porque a cultura e urn espa<;o de forma<;ao de identidades.
Nesta perspectiva, e fundamental equacionar quais os aspectos essenciais para a
reconfigura<;ao da interven<;ao social e que podem ser considerados novos desafios
para o servi<;o social. Sao muitas as teses sobre a informa<;ao, a comunica<;ao eo
mundo globalizado e interdependente. Contudo, estes novos referenciais e conceitos recolocam uma questao comum, na base do fortalecimento de uma estrategia de
renova<;ao dos la<;os sociais, que ultimamente tenho vindo a defender: a forma<;ao
dos saberes, do conhecimento, da interactividade e da forma como os individuos se
reconhecem como sujeitos nas novas rela<;oes sociais e humanas que se criam.
Pensar hoje estas questoes torna-se urn desafio epistemol6gico (Mattelart, A. e
M, 1995) que pressupoe a revisao de paradigmas aliada ao desmantelamento da constru<;ao cientifica baseada no pensamento racionalista, e uma nova redistribui<;ao simb6lica e social, face a urn Estado que se fragmenta e a novos sujeitos locais que se
vao redescobrindo na(s) comunidade(s) emergente(s) com mem6rias e experiencias,
onde se tecem os la<;os do nosso quotidiano.
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A. AMAGNITUDEDAREVOLU<;AOINFORMAOONAL

1. A centralidade do saber e da tecnologia

As consequencias da complexifica~ao da maquina da informa~ao e da comunicano ambito da revolu~ao informacional, tern vindo a ser aprofundadas por autores
varios, que enquadraram toda esta dinamica comunicacional num espa~o planetaria
onde o saber e o conhecimento tern vindo a ganhar urn novo estatuto, face a uma
nova alian~a entre a comunica~ao e a informa~ao como som, a imagem eo texto.
~ao,

Efectivamente, urn dos aspectos fundamentais desta mudan~a denota-se nas altera~6es tecnol6gicas do mundo do trabalho e de toda a dinamica social onde a informa~ao se torna, cada vez mais, no esqueleto das organiza~6es e institui~oes onde
nos inserimos. 0 uso progressivo das tecnologias da informa~ao e comunica~ao tern
vindo a alterar radical e profundamente a escola, as organiza~6es, as cidades e todas
as institui~6es da vida social.
As muta~oes em curso apresentam uma diferen~a em rela~ao as anteriores, uma
vez que o ponto de arranque eo saber eo conhecimento, que pass am a ser o elemento
central das inova~oes tecnol6gicas e sociais. Nesta perspectiva, o que esta em curso
nao e tanto uma revolu~ao cientffica e tecnica, mas sim urn a revolu~ao informacional
(Lojkine, 1995) que substitui o capitalism a industrial por urn capitalismo informacional
e em que a materia-prima da economia se transfere do dinheiro e das fabricas, para a
informa~ao. Com efeito, a modifica~ao dos actuais processos produtivos, feita na
base da revolu~ao cientffica, tecnol6gica e tecnica, esta sustentada por uma revolu~ao , de base informacional em que o uso da tecnologia e, sobretudo, do conhecimento, funcionam como urn input essencial. Hoje, a ciencia e, efectivamente, a for~a
produtiva que incide com maior intensidade no circuito dos bens imateriais e os
efeitos da tecnologia perpassam o todo da vida econ6mica e social e influenciam
altera~oes profundas na dinamica e estrutura econ6mica, social, polftica e cultural.

2. A nova rela~ao homem-tecnologia
Na experiencia actual, marcada por uma maior interac~ao do homem com a
tecnologia, a tecnica pas sa a ser uma ferramenta diaria dos indivfduos, embora seja
claro que a sua utiliza~ao tanto podera estar socialmente direccionada, como pode
ser perspectivada, de uma forma mais liberal, para o mercado e para o lucro. Uma via,
ou outra, tal como refere Fontela (2000), influenciarao as organiza~oes sociais segundo uma linha de maior concorrencia ou de maior coopera~ao cenarios estes que, por
motivos de tempo, nao poderao ser desenvolvidos nesta comunica~ao. Em ambas as
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perspectivas reconhece-se, contudo, que as tecnologias de informa<;ao influenciam
muitos aspectos da vida quotidiana. Deste modo, a possibilidade de uma utiliza<;ao
"socialmente positiva" da inova<;ao tecnol6gica, num futuro proximo, esta directamente relacionada com a sua influencia no saber, na actividade econ6mica e na vida
social e polftica, sendo largamente adrnitido que sera necessaria favorecer uma complexa interac<;ao entre os progressos sociais e tecnicos, para que se possa conduzir a
uma sinergia com efeitos vantajosos para a sociedade.

Assim, para que todo este dinamismo sociotecnico (Miller et al, 2000) tenha efeitos positivos no bern estar da humanidade, usufruindo-se das suas vantagens e
reduzindo os riscos, ha que ter em conta a forma como o contexto social e econ6rnico
determinam o ritmo e a orienta<;ao das inova<;5es tecnol6gicas, bern como as
consequencias da sua aplica<;ao e difusao na economia. Isto porque, de urn modo
geral, o debate te6rico associado ao que genericamente se designa por Sociedade da
Informa<;ao, deixa em aberto quest5es relacionadas com o nfvel de bern estar, de
emprego, da manuten<;ao do equilfbrio ecol6gico ou como papel dos poderes publicos enquanto promotores de politicas de inova<;ao, nao se questionando, no limite,
as possibilidades sociais, econ6micas e politicas que a sociedade de informa<;ao
pode proporcionar, tanto no que se refere a urn maior envolvimento humano e social,
como na sua influencia numa acentuada melhoria das condi<;5es de vida de popula<;5es em situa<;ao de desigualdade social.
Nesta perspectiva, a questao principal refere-se ao controlo social da tecnologia
(Fontella,2000) e as garantias de que as politicas publicas de vern ser reorientadas
para a satisfa<;ao das necessidades sociais, aspectos que exigem, necessariamente, a
revisao do papel do Estado, que de vera ter em aten<;ao as necessidades colectivas e
para a responsabilidade social, assim como de toda a organiza<;ao cfvica e institucional
que devera ser reorientada no sentido da coopera<;ao, das parcerias publico-privado,
da solidariedade e da justi<;a social.

3. A importancia da sociedade civil

Gostaria, contudo de frisar que o crescimento da sociedade civil internacional e a
crescente actividade de organiza<;5es nao governamentais sao, cada vez mais, factores essenciais para uma maior interven<;ao e controlo social destes fen6menos , apresentando fortes probabilidades de influenciarem muitos aspectos basicos da vida
social e humana. Por outro lado, estas muta<;5es favorecem a democratiza<;ao da vida
publica. As pessoas, cada vez menos organizadas em partidos politicos e cada vez
mais envolvidas em associa<;5es, organiza<;5es voluntarias e grupos de ajuda mutua,
(Giddens, 2000:76), come<;am a levan tar problemas e quest5es pertinentes para a sociedade em geral,ja que a dinamiza<;ao da sociedade civil, leito da cultura e expressao
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democnitica, fortalece a participac;:ao dos cidadaos, deixa ressurgir a cultura cfvica e
exige uma maior participac;:ao e responsabilidade pessoal e colectiva.

B. ATECNO-CULTURAEMERGENTE

1. A importancia das novas tecnologias de informa~ao e comunica~ao na
contemporaneidade
A importancia das novas tecnologias de informac;:ao e comunicac;:ao na
contemporaneidade e sentida tanto ao nfvel de uma maior utilizac;:ao e capacidade dos
computadores, do comercio electr6nico e da multiplicac;:ao e extensao das redes de
dados por comutac;:ao, como ao nfvel do reordenamento dos sistemas de organizac;:ao
do trabalho e da vida social configurada agora em torno das novas tecnologias,
mudanc;:a esta que con tern em si particularidades diferenciaveis que estao a provocar
uma transformac;:ao revolucionaria no quotidiano e na sociedade.
A inovac;:ao induzida pela Internet, assim como a sua utilizac;:ao extensiva tern
vindo a abrir espac;:o para uma nova forma de produc;:ao e organizac;:ao na sociedade
actual, cujo desenvolvimento esta a provocar efeitos muito significativos em toda a
sociedade em geral, sendo ilimitado o potencial destas aplicac;:oes. Bastantes areas
beneficiam da explorac;:ao destes recursos destacando-se, por exemplo, a educac;:ao a
distancia, as livrarias virtuais e a autoaprendizagem, entre muitos outros campos de
interesse .
Convem contudo nao esquecer que OS grandes obstaculos ageneralizac;:ao da
Internet continuam a ser de natureza econ6mica e polftica, embora se possa afirmar,
que a maior parte da sociedade tern mostrado alguma disponibilidade psicol6gica e
afectiva para aceitar e incorporar os grandes desafios da sociedade da informac;:ao.
Sem duvida que a principal forc;:a que sustenta o desenvolvimento da Internet e a
competic;:ao econ6mica num mercado globalizado para atingir beneffcios comerciais,
mas a ideia de ligar escolas, livrarias, associac;:oes, pessoas e todas as formas de
trabalho, jogos, aprendizagem, lazer e interacc;:ao com outros e uma consequencia
desta competic;:ao, cujo campo de aplicac;:ao ficou de tal modo aberto que possibilita a
utilizac;:ao desta tecnologia para outros fins de natureza social, cultural e/ou
infmmacional.
A analise das consequencias e implicac;:oes da extensao da Internet na actividade
social e econ6mica indica que os seus utilizadores, integrados numa comunidade,
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procuram informa~ao, relacionamento activo, proximidade, conseguindo concretizar
variados modos de interac~ao entre multiplos utilizadores. Estas novas comunidades, utilizam novos e variados instrumentos criando uma multiplicidade de espa~os
de interac~ao e dia.logo, de forma a poderem partilhar os mais variados domfnios de
interesse e informa~6es.

2. A nao neutralidade da tecnologia
Achamada nova ontologia (Levy, 1997), nascida com a era informatica, equaciona
uma nova visao do conhecimento e da comunica~ao e distingue urn conjunto de
aspectos relacionados com os novos modos de pensar, ver e agir que se tern vindo a
reelaborar no mundo das NTIC (Novas Tecnologias de Informa~ao e Comunica~ao ).
A emergencia desta tecno-cultura contemporanea, manifestada na acelera~ao da
(... ) tendencia de fundo que e, muito provavelmente, irreversfvel e que
devemos integrar em todos os nossos raciocfnios e em todas as nossas decis6es
(Levy, 1997 :219), deve salvaguardar, no en tanto, a necessidade da nao ilusao quanto
adisponibilidade total da tecnica. Nao existe abordagem neutra da tecnica e devemos
ter presente que esta se objectiva tanto em fun~ao de interesses associados a tendencias que aperfei~oam os mecanismos de mercado, de concorrencia e de poder,
quanto a processos alternativos direccionados para o desenvolvimento individual e
colectivo, integrado num processo emancipador e aberto de inteligencia colectiva.
virtualiza~ao

Com efeito, nao sendo neutra a tecnologia, as interac~6es entre os elementos
tecnicos e s6cio-culturais conduzem a resultados muitas vezes diferentes daqueles
que se querem atingir, com consequencias que podem ser vantajosas ou desvantajosas, conforme o projecto social que esta subjacente .
Por outro lado, a discussao sobre a falta ou o excesso de informa~ao esconde, de
urn modo geral, a questao essencial da ausencia de acesso a urn conjunto de bens
sociais como a instru~ao, a educa~ao, o conhecimento, condi~6es estas que nao
serao seguramente ultrapassadas por urn "mundo ligado ern cabos que ponha os
seres humanos em contacto com vastas bases de dados e sistemas de comunica~ao"
(Winner, 1993: 140), podendo levar ao esquecimento de problemas graves relacionados corn a desigualdade e a redistribui~ao social, confundindo o mero fornecimento
de informa~ao com a capacidade de transformar essa informa~ao, numa base util para
os grupos sociais mais desfavorecidos .
Nesta perspectiva, muitos estudos tern vindo a aprofundar as implica~6es das
recentes altera~6es tecnol6gicas na vida privada e publica, no aprofundamento da
participa~ao democratica, nos perigos da info inclusao e exclusao e da divisao digital
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no mundo, procurando sobretudo entender-se a sua influencia na cultura, na sociedade e nas rela~oes humanas e sociais, agora mediadas pelo computador.
Efectivamente, urn aspecto relevante em todo este processo esta relacionado com
o risco que este novo capitalismo informacional (Lojkine, 1997), se torne mais distante do contrato social entre capital e trabalho, evidenciando contornos mais fortes de
desregulamenta~ao, flexibilidade e privatiza~ao , em detrimento do fortalecimento de
urn Estado de Bem-Estar, no que se refere aos seus ideais de equidade e justi~a social.
Toda a arquitectura desta nova economia informacional revel a tendencias para ser
cada vez mais assimetrica porque, sen do global (Castells, 1999:a), os fluxos de capital
e de informa~ao circulam em espa~os globalmente integrados e interligados, em tempo real, a uma escala planetaria, regionalmente diferenciada, porque apenas organizada e interligada em torno de tres eixos p1incipais (Europa/Uniao Europeia, America do
Norte e regiao do Pacifico Asiatica) e determinada pel a posi~ao que cada pais ocupa
na divisao internacional do trabalho. Neste sentido, a nova economia nao e planetaria porque nao abarca todos os processos econ6micos do planeta, nao abrange todos
os territ6rios e nao inclui todas as actividades das pessoas, embora afecte directa ou
indirectamente, a vida de toda a humanidade (Castells, 1999a:120).
Este processo de exclusao afecta tanto pessoas, como territ6rios. Sob determinadas condi~oes, as popula~oes de algumas regioes, pafses, cidades e bairros sao
exclufdas do vinculo a uma sociedade em rede, devido anova 16gica do espa~o de
fluxos (Castells, 1999), que ignora algumas areas do fluxo de riqueza, informa~ao e
das conexoes transterritoriais dominantes no capitalismo informacional, areas estas
privadas de infra-estruturas tecnol6gicas que impedem as pessoas de comunicarem
como mundo e de viverem com melhores condi~oes de vida.
Na ascensao do capitalismo informacional, o mundo esta agora polarizado entre
regioes que acumulam a maior fatia dos rendimentos e outras marcadas pelo avan~o
da pobreza e propaga~ao da miseria. Pela relevancia desta questao, importa salientar
o crescimento do fosso desta divisao digital, tendo presente que, hoje, apenas 15%
da popula~ao mundial beneficia dos 90% da despesa global em tecnologias de informa~ao.

Paul Virilio, por exemplo, interroga se este fen6meno nao ira agravar aja existente
divisao entre Norte e Sul, que passa agora a estar dividida por duas temporalidades
distintas, duas velocidades: uma absoluta e a outra relativa. Na sua opiniao, o corte
entre pafses desenvolvidos e subdesenvolvidos refor~a-se nos cinco continentes e
conduzira a uma ruptura, mais radical ainda, entre aqueles que vived'io sob o imperio
do tempo real o essencial das suas actividades econ6micas no seio da comunidade
virtual da cidade mundial, e aqueles, mais desprovidos que nunca sobreviverao no
espa~o real das cidades locais, esse grande subUrbia planetaria que devera reunir,
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amanha, a comunidade, verdadeiramente real, essa dos que ja nao disporao de urn
emprego nem de urn habitat susceptfvel de favorecer uma socializa~ao harmoniosa e
duravel (Virilio, 2000:1 03).

3. A iliteracia informatica eo problema da info-exclusao
A generaliza~ao da multimedia interactiva destaca a importancia de se alcan~ar
uma nova literacia que ultrapasse a compreensao do texto escrito, pelo que a generaliza~ao da comunica~ao mediada por computador exige, por conseguinte, uma revisao
e actualiza~ao do conceito de literacia, entendida apenas enquanto capacidade de ler,
escrever e en tender todo urn conjunto de informa~6es.
Sob este ponto de vista, a questao da sua universalidade e urn aspecto essencial
evitando criar-se uma sociedade dos infoinclufdos (aqueles que tern acesso aos ultimos avan~os da tecnologia comunicacional) e infoexclufdos (conceito que engloba
todos aqueles que nao tern condi~6es para beneficiar das vantagens destas aplica~6es, ficando exclufdos do acesso a informa~ao e tambem escolas, areas urbanas ou
rurais com popula~6es de baixos rendimentos ), sen do esta uma questao central no
actual debate te6rico e politico em torno da democratiza~ao da informa~ao.
Hoje, os lirnites na democratiza~ao do acesso as novas tecnologias de informa~ao
e comunica~ao tern aver com a sua utiliza~ao, que esta ainda restrita a grupos sociais
com mais possibilidades econ6micas e, nessa medida, a infoexclusao torna-se num
serio problema atendendo sobretudo as dificuldades materiais de aquisi~ao ou
disponibiliza~ao de equipamentos que possam ajudar a disseminar o uso da Internet
por grupos sociais desfavorecidos e nas sociedades com menores indices de desenvolvimento humano-social e econ6mico. Por esta razao, importa frisar que a questao
da universaliza~ao do acesso a informa~ao e ao conhecimento e hoje, uma questao
essencial e de grande importancia para a interven~ao social, devido ao impacto destas transforma~6es na forma como se vive, aprende, trabalha. Como advento da
sociedade da informa~ao, as oportunidades de educa~ao e forma~ao tornam-se urn
dos requisitos mais importantes para o futuro. As condi~6es para uma melhor aprendizagem estao associadas a rap ida explosao do microcomputador e a utiliza~ao da
tecnologia diversificada para melhorar a capacidade de aprendizagem, assim como a
possibilidade de se aumentar o volume de informa~ao disponfvel para o domfnio
publico, aspecto este muito importante para Portugal em particular, sobretudo quando se equaciona o gap entre os inforicos e os infopobres.
Se, por urn lado, todo o desenvolvimento tecnol6gico tern proporcionado altera~6es profundas na dinarnica social, por outro nao se poder deixar deter grande inquieta~ao quanto a uma maior desigualdade econ6rnica e social que persiste. Nao sendo
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a tecnica que ira resolver esta questao, mas sima vontade e determinar;ao dos homens em viver numa sociedade mais justa, esta influenciara, por certo, muitas das
determinantes causais desse problema.

C. 0 CffiERESPA(:O EANOVA CULTURA VIRTUAL

A virtualizar;ao nao 6 urn fen6meno recente ja que, segundo a teoria de Levy, a
especie humana construiu-se na e pela virtualizar;ao, atraves do desenvolvimento
das linguagens e do conjunto de operar;oes gramaticais, dialecticas e ret6ricas, da
multiplicar;ao das tecnicas e da complexificar;ao das instituir;oes . Tudo o que existe
no presente possfvel 6 urn virtual que se actualiza quando oreal acontece na forma
dialectica do "ser como criar;ao". A virtualizar;ao, fen6meno tao antigo quanto o
homem 6, assim, urn processo de constante redefinir;ao de urn campo problematico,
no qual se configura toda a sua essencia e se actualiza qualquer uma das suas formas.
Uma das suas principais modalidades refere-se ao desprendimento do aqui e agora (Levy, 1996: 19), contrariamente ao caracter nao presencia! que muitas vezes lhe
esta associado. Por essa razao e tal como adverte Kerckhove (1997) , a realidade
virtual 6 qualquer coisa que se pode tocar, sentir, ouvir ever atraves dos sentidos
rems.
Nesta perspectiva, o ciberespar;o implica o desenvolvimento de urn dispositive
comunicacional requalificante, civilizacional e solidario, associado ao mundo virtual
e ainformar;ao em fluxo, enquanto conjunto de dados disperses em mem6rias varias
que podem ser, a todo o momento, actualizados pelos participantes dessa comunicar;ao integral, digital e interactiva. Eeste dispositive de comunicar;ao entre varias
comunidades, num contexto comum, (comunicar;ao todos-todos ) que influencia mutar;oes culturais significativas atraves da utilizar;ao de suportes varios de informar;ao
no todo social porque a cibercultura implica, como refere Kerckhove (1997: 193), ver
atras e atraves da materia, do espar;o e do tempo com as nossas tecnicas de recolha
de informar;ao.

1. Uma nova dinamica comunicacional requalificante e interactiva
0 desenvolvimento do ciberespar;o abre, assim, novas perspectivas de existencia
ao nfvel da comunicar;ao interactiva e comunitaria proporcionando novas formas de
relar;ao, ao nfvel dos espar;os de informar;ao e saber, novos modos de conhecimento,
de aprendizagem e de pensamento,ja que a compreensao do novo domfnio cibernetico
6 fundamentado pelo nascimento de uma nova literatura electr6nica atraves do qual o
computador recupera parcialmente o equilfbrio entre as formas de pensar alfab6ticas
J lnrlituto \up<:nor J,
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e videognificas: os computadores criaram uma nova forma de cogni<;ao intermedia
que medeia o mundo exterior e os eus interiores. Hoje, na nova arquitectura os computadores deram-nos poder sobre o ecra e permitiram-nos a personaliza<;ao do tratamento de informa<;ao. Nao e o mundo que se est<i a tornar global, somos n6s
(Kerckhove, 1997:123).
A liga<;ao dos computadores em rede permite uma comunica<;ao universal numa
interliga<;ao para a interactividade. Nestes colectivos organizados em torno dos computadores, a rela<;ao humana acontece na base de urn ideal livre e desterritorializado,
relacionado como ideal da inteligencia colectiva. A finalidade da inteligencia colectiva e p6r os recursos de grandes colectividades ao servi<;o das pessoas e pequenos
grupos e nao o in verso (Levy, 1997:218) sendo, por isso, urn projecto fundamentalmente humanista, que retoma, com os instrumentos de hoje, os grandes ideais de
emancipa<;ao da filosofia das luzes, o ideal da emancipa<;ao e maior autonomia das
pessoas, porque se reconhece que o alcance da cibercultura nao e neutro, nem tao
pouco desprovido de movimento e de interactividade.
Esta nova linguagem, constitufda por outras/novas formas de expressao representadas na combina<;ao multipla da escrita, da palavra, da imagem, da musica, etc.
podeni dar "vez avoz" ilustrando o valor do sujeito que se ex prime atraves da circula<;ao dos signos do tempo presente.
Urn outro aspecto importante a salientar refere-se anova oralidade, a uma cultura
electr6nica oral (Kerckhove, 1997) expressa pelos meios electr6nicos, enquanto escrita informal, que pode refor<;ar os padroes da interactividade e de coesao social de
uma dada "elite cosmopolita" que, por enquanto, e ainda a que contribui com maior
numero de utilizadores desta forma de comunica<;ao.
Esta cultura oral assume uma nova representatividade face a uma mente colectiva
em emergencia, que excede as capacidades do ser humano individual, na medida em
que se testemunha uma inversao entre o valor das palavras numa cultura letrada, que
negligenciou a audi<;ao e urn maior valor da palavra, do some da oralidade. Na era do
livro, o controlo da linguagem foi sempre privado, mas com os media electr6nicos o
controlo da linguagem torna-se publico e oral. Como advento da Internet temos o
primeiro meio que e orale esctito, privado e publico, individual e colectivo ao mesmo
tempo (Kerckhove, 1997: 249).
A cultura oral, mais proxima do naturale do humano, induz apartilha colectiva,
contrariando a deten<;ao privada da informa<;ao porque o discurso orale "empatico e
participativo" e cujo foco relacional eo espa<;o criado entre os interlocutores: a
audi<;ao oral procura imagens em vez de conceitos, pessoas em vez de nomes
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(Kerckhove, 1997: 157). A Internet pass a a ser urn ponto essencial deste cerebro colectivo, mutante e sem fronteiras, cujos embrioes existemja nas redes enos grupos de
conversa~ao unidos num processo comunicativo suportado pelo computador.
Outro aspecto muito importante refere-se anova universalidade proporcionada
pela cibercultura e que e construfda numa nova dinamica, interactiva e global. A
contfnua amplia~ao do ciberespa~o torna-o cada vez mais universal, evidenciandose novos tra~os , embora ainda indeterminados, sobre as condi~oes de vida em sociedade. A participa~ao dos seres humanos por intermedio de computadores reune-os
numa interoperacionalidade geral, aplicada a diversos contextos, em torno de comunidades diversificadas e dificilmente totalizaveis, pela multiplica~ao constante da
sua singularidade.

2. As novas comunidades virtuais e a interven.;ao social
0 movimento social que emerge da cibercultura con tern em si novas formas esteticas e novas formas de interagir e de rela~ao com o saber, na convic~ao de uma
grande amplitude e alcance que pode arrastar altera~oes profundas e significativas,
nao pela "tecnica desumanizante" , falsa questao face aconvic~ao de que nao e a
tecnica que determina os processos, mas sim as grandes possibilidades de extensao
dos colectivos humanos , proporcionada pela sua comunica~ao interactiva,
descompartimentada e transversal.
Neste quadro, encaro de uma forma positiva e esperan~osa, a rela~ao do desenvolvimento da cibercultura com a exclusao social, tendo presente que a velocidade
de adesao social ao uso das novas tecnologias de comunica~ao tern vindo a aumentar
de uma forma exponencial. Econtudo prudente reafirmar que a tecnologia nao resolve os problemas da globaliza~ao e da acumula~ao capitalista, nem equaciona sequer
a exclusao porque, se por urn lado, se intensifica a internacionaliza~ao de mercados e
capitais, por outro agudizam-se as rupturas entre o mundo nao desenvolvido eo
mundo desenvolvido.
Deste modo, repensar as condi~oes de exercfcio dos direitos cfvicos, humanos e
sociais e tarefa imprescindfvel. A garantia, preserva~ao e fortalecimento destes direitos, questao essencial nas sociedades democraticas, requer uma aten~ao particular,
no pressuposto de que e necessaria ter presente, independentemente de uma maior
complexidade e desenvolvimento tecnol6gico, que os compromissos face aos direitos humanos se de vern manter e garantir, por forma a melhorar os nfveis de qualidade
de vida e participa~ao polftica dos cidadaos na sociedade onde se inserem.
As novas comunidades virtuais, em bora coexistindo com as comunidades locais e
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territoriais, tendo tantas possibilidades de mobiliza~ao e de res ponsabiliza~ao , nao
podem esquecer que a ferramenta da tecnologia tern que estar sempre abra~ada a
ferramenta da democracia. Efectivamente, o avan~o da tecnologia poden1 contribuir
para que os cidadaos possam desempenhar urn papel mais activo, do ponto de vista
politico e social. A rapidez e facilidade de comunica~ao entre si, a nfvel mundial e em
tempo real, possibilitara tomadas de decisao conjuntas e compatibilizadas entre actores de varias zonas do globo .
Deste modo, o debate acerca do impacte politico da revolu~ao digital deve, obviamente, equacionar as questoes relacionadas com a democracia e a participa~ao politica nos processos de tomada de decisoes da sociedade. As novas tecnologias de
informa~ao, associadas a urn conjunto amplo de possibilidades de comunica~ao, facilitam o acesso publico a informa~ao e ao conhecimento, podendo abrir outras possibilidades de participa~ao publica efectiva, pelo que o acesso as tecnologias de informa~ao devia ser considerado urn direito humano, conforme sublinhado nas conclusoes da Conferencia Internacional sobre Participa~ao Publicae Tecnologias de Informa~ao porque, no mundo actual, ter acesso a tais tecnologias e saber usa-las sao
condi~oes essenciais para uma cidadania completa.
A amplia~ ao do espa~o politico e das praticas democraticas, atraves das novas
tecnologias de informa~ao e comunica~ao, Ionge de gerar comodismo e apatia, podera ajudar a desfazer la~os corporativos e monopolistas, contribuindo para novas
formas de sociabilidade e poder nas varias esferas da vida social. Como Agamben
(1993) pro poe, e necessario pensar a comunidade que vern, como alcance essencial
de permitir aos homens fazerem a experiencia da sua essencia lingufstica, escaparem
a aliena~ao da linguagem e recuperarem aquilo de que foram espoliados: a sua natureza relacional e comunicativa.
As oportunidades qu e se vislumbram para estas nova s identidades/
subjectividades sao tantas quantos os riscos de se reinventar urn novo sujeito sem
forma, sem perten~a e sem Iugar. Por essa razao, a invisibilidade do poder da tecnologia
e a sua aparente neutralidade requerem maior objectividade e aten~ao para o discurso, para a linguagem e para a imagem (Poster, 2000), elementos que se assumem
enquanto tecnologia do poder que promovem, atraves da sua utiliza~ao , realidades
socio-culturais diferentes. Esta e uma das razoes por que a produ~ao , o processamento
e a transmissao de informa~ao passaram a ser, no seu conjunto, fortes aliados e
factores fundamentai s do poder, cada vez menos localizado e mais disseminado, de
urn modo supra-nacional, constituindo urn complexo de Poder-Infonna~ao. Nesta perspectiva, a forma de utiliza~ ao da informa~ao exige que se pense e opte pelo caminho
que se pretende para o processo de desenvolvimento, face aos problemas e necessidades sociais existentes, unindo-se as razoes do desenvolvimento tecnol6gico as
op~oes politicas, numa 6ptica de cidadania responsavel, reconhecida e respeitada.
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Pela primeira vez, o homem tern a possibilidade de dominar a tecnologia e nao
apenas usa-la ou depender dela. Esta altera~ao, no sentido de uma maior apropria~ao
da tecnica interfere, profundamente, no ser humano: hoje, o conflito de gera~5es ja
nao e ideol6gico- e erninentemente tecnol6gico, na vertente mais ampla das mudan~as sociais e de comportamentos.
Neste contexto, torna-se essencial pensar nas novas categorias que podem influenciar o campo das profiss5es, nomeadamente, como ja referi, o novo sentido de
comunidade, de rela~ao , de linguagem e de cultura e e nesta base que se entende e
perspectiva urn novo contrato que una o homem anatureza, as na~5es ao planeta, o
local ao global porque a experiencia transforma-se e as rela~5es entre as pessoas
alteram-se.
Face ainfinidade de informa~ao e conhecimento na contemporaneidade e contrariando a sacraliza~ao do saber, torna-se imperioso equacionar para que serve todo
este saber, embora esteja crente que toda esta inteligencia acabara, eventualmente,
por ser social mente mais util porque assente em novos sistemas de comunica~ao que
mobilizam outras competencias, muitas vezes esquecidas pelo predominio de outros
saberes oficialmente validos. Quem sabe se nao podera mesmo contribuir para encontrar outros caminhos que evitem o descomprometimento social que caracteriza
hoje a vivencia humana?
A natureza global do mundo digital abarca o centro da vida quotidiana e todo o
universo mais intimo do ser humano, moldando-o nas suas representa~5es, ilus5es,
ancorado num tempo total e na simultaneidade do espa~o . Assim, importa salientar
que, em bora a interven~ao social esteja inserida em contextos de inova~ao tecnol6gica
e virtual, mantem-se de pe urn conjunto de determina~5 es ideo-politicas subjacentes
a essas praticas profissionais, sobretudo a exigencia de praticas democraticas eo
fortalecimento da cidadania e participa~ao politica porque n6s, seres humanos, e que
lhe damos vida quotidianamente como nosso exercicio profissional, o qual, coerentemente como nosso projecto politico singular e em articula~ao com projectos sociais mais amplos, devera impulsionar o processo de tran sforma~ao da realidade
(Martinelli, 1998: 147). Por esta razao, a reinven~ao de novos modos de ver o mundo
devera nao esquecer as promessas nao cumpridas da modernidade. A procura de
alternativas ligadas para sempre ainsaciavel necessidade de ju sti~a e bem-estar social, recomenda uma reflexao ao uso que se da a essas ferramentas tecno16gicas,
porque se deve ter presente que os seus limites se estendem para la do planeta.
Deste modo, dos profissionais da interven~ao social espera-se o seu desassossego e responsabilidade acrescida pela natureza da sua interven~ao, sempre associ ada
a praticas democraticas e emancipadoras que contribuam para reinventar a politica e
respeitar, sempre, a condi~ao e dignidade humana.
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Muitos dos profissionais incorporam ja, no seu quotidiano profissional, as
tecnologias digitais, particulmmente a Internet, amplo meio de difusao de informa~ao
e de estabelecimento de contactos e novas rela~oes . Num futuro proximo, tudo indica
que o trabalho social sera tanto face a face como on-line. "Se ignorarmos a tecnologia
como profissao, os trabalhadores nao sociais irao faze-lo por nos, para nos, por cima
de nos, por tras de nos, e para alem de nos , mas nao connosco"(Vernon e Lynch,
2000: 12), porque os objectivos do trabalho a desenvolver nao mudarao, mas mudara
seguramente tanto o lugar, como o modo de os atingir.
A in vulgar aposta nas comunidades humanas renasce porque, se esta a amp liar o
de articula~ao, participa~ao e decisao. 0 caminho esta em aberto, e estar fora
de toda esta dinamica, digital e comunicacional, e como que nao estar munido das
ferramentas imprescindfveis para a nova era que emerge, num espa~o sem tempo, mas
num mundo com todos, em que o homem, sendo homo digitalis nao esque~a a sua
memoria colectiva, a sua sensibilidade, os seus afectos e emo~oes. Estes serao, sem
duvida, os seus elementos distintivos enquanto ser humano que, teimosamente, podera lutar por uma nova cidadania democratica, global e sem fronteiras .
espa~o

Assim, e no limiar do seculo XXI, quando sao escancaradamente manifestas as
velhas questoes nas novas questoes sociais globais, em tempo de globaliza~ao, torna-se urgente pensar o futuro, nao pela inevitabilidade de que nada pode mudar, na
logica de uma vida consentida, mas pelo possfvel e na utopia de uma vida com
senti do.
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Notas

Numerasos autores (Miller eta!. 2000:24) chamam a atenc;ao para uma serie de riscos associados aos progressos das novas tecnologias, entre os quais o potencial de destruic;ao e de ameac;a relevante para o ambiente natural e humano, sobretudo no que di z respeito aos progressos da engenharia genetica, enquanto
factores de maior vulnerabilidade humana. A crescente dependencia do homem face atecnologia e outro
aspecto a considerar, uma vez que pode aumentar os riscos de clesregulac;ao dos sistemas, hoje de natureza
cada vez mais tecnol6gica. Outra risco apontado relaciona-se como choque que podeni existir entre certos
avanc;os tecnol6gicos e respectiva difusao e algumas normas eticas em vigor, caso da clonagem humana. E
clara que todas estas fragilidades poclerao ser controladas, desde que clebatidas e equacionados os seus
riscos de uma forma participada e reflex iva, pel a sociedade.
A tecnologia como mediadora da aprendizagem tem efeitos muito vantajosos na educac;ao adistancia, cujas
origens se encontram na formac;ao por correspondencia, a aprendizagem ultrapassa as brureiras da distancia
e do tempo, aspectos que ate adata foram bloqueadores da aprendizagem. As li vrarias virtuais, comuns na
Web, sao verdacleiros armazens virtuais de informac;ao em que a conversao do texto pru·a hipertexto e um
pracesso simples, nipido e bastante acessfvel e a auto formac;ao e um pracesso que a prutir de agora se torna
relevante e muito impottante para a generalizac;ao da informac;ao e do conhecimento.
lnstrumentos v<hios tipo MUDS (climensoes multi-utili zador) que poclerao sercombinados como VRML
(Virtual Reality Markup Language/linguagem de coclificac;ao da realiclade).
Nesta perspectiva, para alguns autores mais crfticos, por exemplo, tudo isto e uma ilusao porque Ionge de
tennos uma revoluc;ao, temos neg6cio, (Winner, 1993) riclicularizando as novas tecnologias como uma
fantasia ut6pica e sustentanclo que os actuais clesenvolvimentos cia area de infonnac;ao contribuem para o
au mento de pocler daqueles que ja o cletem,justificado pelos interesses claqueles que estao acti vamente
empenhados em pramover a sua generali zac;ao, por interesses de neg6cios e Iueras porque na grande maioria das vezes, a revolu(;iio do computador estanotoriamente silenciosa, ace rca dos seus pr6prios.fins
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(Winner, 1993: 134).
Segundo algumas teses, as ex pectati vas mais positivas nao sao mais do que pura fantasia porque sea
so lu~ao dos problemas de ignorancia e instn1~ao deficiente passassem apenas pelo fornecimento de informa~ao, entao a melhor polftica seria aumentar o numero de bibliotecas bem fornecidas( ... ).
Cas tells adopta esta d es i g n a~ao porque considera que a produtividade e competiti vidade da economia
dependem da sua capacidade de gerar, processar e aplicm, de forma eficiente, informa~ao baseada em conhecimentos e porque as principai s actividacles proclutivas, o consumo e a c ircul a~ao estao organi zaclos a
escala global. "E informacional e global porque, sob novas concli~oes hist6ricas, a proclutiviclacle e geracla
e a concorrencia e feita numa recle global de interac~ao (CastelIs, 1999:87).
Segundo claclos forneciclos no Semaml.rio Econ6mico de 29 de Dezembro de 2000, num rutigo intitulaclo "A
Europa que acerte o passo, se conseguir".
Existem bastantes estuclos que clemostram que quando a aprendizagem e acompanhacla por estrategias de
utili za~ ao multimedia os seus resultados sao mais vantajosos clevido acontinua variedacle de aplica~oes
ao nfvel cla ecluca~iio tecnol6gica e interactiva e apossibiliclacle de acesso imecliato a um qualquerconjunto
de claclos, em que o computaclor actua como um guia cla inteligencia para o conhecimento.
A virtualiza~ao e uma dessubsta11ciarao associacla aos movimentos complementares de objecti va~ao e
s ubj ectiva~ao clos n6s flutuantes de acontecimentos que se intetfaceiam e se envolvem reciprocamente. A
virtualizariio e o movimellfo pelo qual se co11stitui e se continua a criar a nossa especie (Levy, 1996: 147).
Segundo P. Levy, "a palavra virtual vem do latim medieval virtualis, cleri vaclo por sua vez de virtus, for~a.
potencia. Na filosofia escolastica e virtual o que existe em potencia e nao em acto. 0 virtuallencle a actualizar-se, sem ter passaclo no entanto aconc reti za~aoefecti va ou formal( .. .) Em tennos rigorosamente filos6ficos, o virtual nao se opoe ao real mas ao actual: virtualidacle e actualiclacle sao apenas cluas maneiras de
ser cliferentes" (Levy, 1996: 15).
A palavra ciberespa~o foi ctiacla por um au tor de fic~ao , William Gibson, no seuli vro Neuro11wncer (1984)
para descrever a sua vi sao de um computaclor em recle, liganclo pessoas, maquinas e fontes de infonna~ao no
munclo e atraves do qual se podia navegar nesse espa~o virtual. Nessa perspectiva, c iberespa~o eo Iugar
oncle ocorrem co munica~oes entre seres humanos, suportaclas por telefones, em qualquer prute do munclo e
numlugar qualquer inclefiniclo. A palavra ciber, relacionacla com a ciencia cla cibernetica, clefine-se como
a ciencia cla infonn a~ao e comunica~ao , cleriva do verbo grego "kubemao" que significa conduzir eque e
a raiz cla palavra governm. A icleia e a de navegar m1111 espa~o electr6nico, nao passivo, oncle os seus canais
de comunica~ao estao ligaclos ao mundo real e penn item aos cibernautas interagir com esse munclo.
Etimologicamente, cibernetica significa ciencia cla governa~ao. A palavra espa~o e, virtualmente, uma extensao infinita cla liberclacle de movimento, incluinclo toclo o possfvel.
Os mundos virtuais cla comuni ca~ao, os sistemas de aprencli zagem ou o trabalho cooperativo, o WWW
poclem ser consicleraclos como sistemas de com unic a~ao toclos-toclos (Levy, 1997:67).
0 conceito de inteligencia colectiva tem vi nclo a ser clesenvolviclo por Kevin Kelly (Out of Control, que
propoe uma aborclagem baseacla no moclelo clos insectos sociais). Joel de Rosney (0 hom em simbi6tico, que
pro poe o cibionte, ser simbi6tico construfclo pel a reel e), Tim Berners Lee (o inventor cla WWW), Rheingolcl
(As comunidades virtuais, com uma aborclagem polftica ecomunitaria do conceito e Pierre Levy (A inteligencia colectiva, 0 que eo virtual, oncle valoriza as singulariclacles em torno de um projecto humanista).
Muitas clestas novas possibilidades de interve n~ao global co me~am a ser experimentaclas pelas Associa~5es de Desenvolvimento e ONG 's, ass im como em regioes caracteri zaclas por grancles fragiliclacles
clemograficas e econ6micas, onde o uso clas recles digitais pocle beneficiru·uma melhor utiliza~ao clos servi~os existentes em localiclacles clistantes, aproximanclo-os clos ciclaclaos que cleles precisam, embora a estas
fragiliclacles se associ em outras limita~oes, relacionaclas como baixo nfvel de iliteracia e de ecl u ca~ao escolar, aspectos que poclem ser conclicionantes psicol6gicos e sociais do uso e ace ita~ao clas novas
tecnologias.
Esta conferencia, organizacla pelo CITIDEP (Centro de In ves tiga~ ao sobre Tecnologias de Infonna~ao e
Democracia Participativa) e DCEA-FCT-UNL (Depmtamento de Ciencia Am bientale de Engenhru·ia), foi
realizada em Lisboa, nos elias 20-22 de Outubro de 1999.
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