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O artigo estabelece algumas abstrações sobre a interação social 
como elemento fundamental no desenvolvimento humano e 
elenca algumas das características das tecnologias digitais que 
potencializam os processos interativos.

Por fim, com o intuito de ilustrar este potencial as abstrações teóricas 
realizadas, procede-se a um relato de uma experiência prática do 
projeto Mutirão pela Inclusão Digital da Universidade de Passo Fundo.
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Interação social e desenvolvimento humano
Como afirma Vigotski "o comportamento do homem é formado por peculiaridades 

e condições biológicas e sociais do seu crescimento" (2001, p.63).

É importante que a criança, ao estabelecer esta comunicação, já se sinta parte 
do mundo e que dele participe ativamente. Afinal, o conhecimento não está no 
sujeito nem no objeto, mas na interação entre ambos. Agindo sobre os objetos e 
sofrendo a ação destes, o homem vai ampliando a sua capacidade de conhecer, 
ou seja, de vivenciar processos de aprendizagem. Nesta dinâmica, é possível 
apontar que o sujeito é um elemento ativo no processo de construção do seu 
conhecimento pois, conforme estabelece relações e se comunica, 
desenvolve-se cultural e socialmente, constituindo-se como individuo ativo. 
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A interação social potencializada pelas tecnologias de rede

  O sujeito, mesmo no ciberespaço é um sujeito com sua história, ideias e 
conhecimento, e ali vai se estabelecer um novo ambiente ativo onde a 
dinâmica orienta-se à comunicação.
    Em uma rede não se tem apenas um emissor, todos são 
participantes, em alguns momentos como emissores e em outro como 
receptores, são membros ativos no processo. Neste sentido, a função do 
educador é dar condições para que esse conhecimento seja construído de 
maneira participatória. 
      Conseguimos mudar a dinâmica de um nó central  para uma rede 
distribuida.
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As oficinas do mutirão pela inclusão digital
 

O propósito básico das oficinas do mutirão pela inclusão 
digital é a busca pela autonomia dos sujeitos. Se 
espera que os envolvidos sejam seres sociais capazes 
de participarem desse novo lugar que é o ciberespaço. 
Ao se apropriarem dos recursos tecnológicos é 
importante que estabeleçam relações, os utilizem de 
maneira significativa não somente como uma fonte de 
busca de informações, mas que se permitam explorar 
os ambientes, navegar livremente e também 
contribuir na construção do ciberespaço, interagir e 
colaborar com o outro são características  
desejáveis deste novo sujeito.
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As oficinas do mutirão pela inclusão digital
 

Para motivar essa postura de leitor-autor, as atividades 
propostas instigavam os alunos a relacionarem-se com 
o outro e a emitir opiniões individuais respeitando o 
coletivo. Após conhecerem um texto literário, 
escutarem uma canção ou  visualizarem ilustrações, 
eles foram desafiados a expressar o que entenderam, o 
que mais gostaram, o que poderia ser diferente e 
relacionar o assunto abordado com a sua realidade. Os 
diálogos eram presenciais ou na rede, e todos os alunos, a 
seu tempo, foram percebendo que expressar sua opinião 
para o grupo era interessante.
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As oficinas do mutirão pela inclusão digital
 

 Quando a oficina chegou a este nível de interação 
social, se percebeu que todos os envolvidos estavam 
conectados, não havia mais uma divisão da turma e os 
alunos eram vistos como sujeitos participantes 
daquele grupo, havia respeito e valorização individual.

A comunicação através de e-mails, blogs, chat, google docs viabilizou a 
interação e a colaboração. Conforme os alunos conheciam os recursos e 
deles se apropriavam, também se constituíam como um ser social neste 
novo contexto.
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Conclusão

O que se pode destacar a partir da perspectiva 
apresentada neste artigo, é que a internet é um recurso 
tecnológico que está presente na sociedade e que pode 
contribuir no desenvolvimento dos sujeitos, uma vez que 
possibilita a livre comunicação, abolindo a ideia de 
que somente quem, pretensamente, domina um 
conceito pode se pronunciar. As crianças de acordo 
com o seu conhecimento apropriaram-se das tecnologias 
com um diferencial o de criar e compartilhar com o outro 
ser social o seu conhecimento sem questionar a 
propriedade do trabalho executado ou com receio de 
inferioridade. O foco foi o de compartilhar descobertas. 
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Visite o blog da oficina para conhecer alguns trabalhos.
http://inclusaoupf.blogspot.com 

Informações:
Elisângela Mello – elisffm@gmail.com

Adriano Teixeira – teixeira@upf.br
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