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RESUMO

Esta tese tem por principal objetivo descobrir, descrever e compreender quais são e como se
desenvolvem as estratégias frequentemente utilizadas por pessoas com graves quadros de
deficiência física (pessoas com limitações motoras, tetraplégicos, amputados ou que não têm o
movimento de mãos e dedos), para construírem acessibilidade, incluírem-se ao ambiente digital
e por lá desenvolverem a sua cidadania. Tal tarefa é realizada através do mapeamento da
constituição e da ação dos atores que constituem a rede heterogênea da cidadania digital
(LUPTON, 2012, 2013; MARRES, 2012, 2013, 2015, 2017; COULDRY, 2006, 2009, 2010).
A pesquisa pauta-se nos princípios teórico-metodológicos da Teoria Ator-Rede (LATOUR,
1994, 2008, 2012; LAW, 1992; VENTURINI, 2010; LEMOS, 2013), compreendendo a ação
social enquanto um fenômeno heterogêneo e plural, desenvolvido através de associações entre
atores humanos e não-humanos. A cidadania, nesse contexto, é considerada uma ação tecnohumana, conceito que é incrementado a partir das categorias trabalho, obra e ação,
desenvolvidas por Hannah Arendt em “A condição humana” (ARENDT, 2014). Com o intuíto
de abrir a caixa-preta (CALLON; LATOUR, 1981) e seguir os rastros da da cidadania digital,
são utilizadas estratégias transmetodológicas (BONIN, 2011, MALDONADO, 2012) que
visam a cartografar as controvérsias (LATOUR, 2012; VENTURINI, 2010) observadas em
estudo de casos, em imersões (n)etnográficas e nos dados coletados pela aplicação de um
questionário. Além disso, é realizada uma vasta pesquisa bibliográfica para subsidiar as
discussões. Os mapeamentos revelam complexidades sobre a heterogeneidade dos atores e
demonstram peculiaridades sobre a materialidade e a ação dos objetos, com destaque para a
pluralidade de ações que decorre do desenvolvimento de gambiarras e a questão da
permissividade das affordances, que conduzem e ordenam as práticas de cidadania digital de
pessoas com deficiência física.
Palavras-chave: Cidadania. Pessoas com deficiência. Acessibilidade. Práticas digitais. Teoria
Ator-Rede.

CORNETI DE LIMA, Vívian Maria. The digital citizenship of people with physical
disability: strategies, practices and heterogeneous associations. Doctoral Thesis – Faculdade
de Comunicação. Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2019.

ABSTRACT

The main objective of this thesis is to to discover, describe and understand the strategies
frequently used by people with severe physical disabilities (people with motor disabilities,
quadriplegics, amputees or those who don’t move hands and fingers), to build accessibility, to
include themselves in the digital environment and to develop their citizenship there. This task
is carried out by mapping the constitution and action of the actors that constitute the
heterogeneous network of digital citizenship (LUPTON, 2012, 2013, MARRES, 2012, 2013,
2015, 2017, COULDRY, 2006, 2009, 2010). The research is based on the theoreticalmethodological principles of the Actor-Network Theory (LATOUR, 1994, 2008, 2012; LAW,
1992; VENTURINI, 2010; LEMOS, 2013), comprising social action as a heterogeneous and
plural phenomenon, developed through of associations between human and non-human actors.
Citizenship, in this context, is considered a techno-human action, a concept that is augmented
by the categories of labor, work and action, developed by Hannah Arendt in "The Human
Condition" (ARENDT, 2014). With the aim of opening the black box (CALLON; LATOUR,
1981) and following the traces of digital citizenship, transmetodological strategies (BONIN,
2011, MALDONADO, 2012) are used to map the controversies (LATOUR, 2012;
VENTURINI , 2010) observed in case studies, in (n) ethnographic immersions and in the data
collected by the application of a questionnaire. In addition, extensive bibliographic research is
conducted to support discussions. The mappings reveal complexities about the heterogeneity
of the actors and demonstrate peculiarities about the materiality and the action of the objects,
with emphasis on the plurality of actions that results from the development of gambiarras and
the question of the permissiveness of the affordances that lead and order the practices of
citizenship people with physical disabilities.
Keywords: Citizenship. Disabled people. Accessibility. Digital practices. Actor-Network
Theory.
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INTRODUÇÃO
No dia 18 de novembro de 2018, o Fantástico, programa televisivo exibido aos
domingos pela Rede Globo, levou ao ar, no quadro “Você por aqui?”, duas pessoas com
deficiência física. A ex-ginasta, Laís Souza, e o ex-modelo e campeão de paracanoagem,
Fernando Fernandes, protagonizaram uma conversa espontânea sobre acessibilidade, superação
e amor 1.
Fernando é paraplégico. Perdeu os movimentos da cintura para baixo após um acidente
automobilístico. Laís, por sua vez, é tetraplégica. Não controla os movimentos de nenhum
membro do seu corpo localizado abaixo do pescoço. Ela se acidentou em 2014, durante um
treinamento para participar das Olimpíadas de Inverno em Sochi, na Rússia.
Ao falarem a respeito de suas adaptações após os acidentes, Fernando comenta sobre as
conexões entre ambos, relacionadas ao esporte e à perda da funcionalidade. Laís foi uma ginasta
bastante premiada pela Seleção Brasileira de Ginástica e Fernando tornou-se paratleta após sua
nova condição física; ele é tetracampeão mundial e bicampeão sul-americano de paracanoagem.
Em relação aos primeiros momentos após seu acidente, Laís relata: “Eu tentei mexer
meu braço todo, minha perna toda por muito tempo e não consegui. Eu não conseguia respirar
direito, não me mexia em nada e o que eu vejo, o que eu tirei hoje, é que graças a Deus eu fiquei
consciente”. Embora tenha perdido a capacidade física, ela valoriza a preservação de suas
habilidades mentais.
Ao comentarem sobre aquilo que sentem mais falta com a nova condição física, ambos
relatam que sentem falta de correr, e falam da sensação de movimento, da liberdade que a
corrida lhes proporcionava. Entretanto, Fernando comenta o quanto o esporte tem sido
importante para seu fortalecimento: “na terra, eu não tenho essa funcionalidade, só que quando
chega na água, tá tudo igual! E de um tempo pra cá surgiu uma parada na minha vida que foi o
negócio do kitesurf, daí eu virei um super herói, eu virei um Super Homem”.
O Kitesurf é uma prática esportiva em que o atleta permanece em pé, em cima de uma
prancha e é puxado por uma pipa (também conhecida como kite). Para Fernando desenvolver
tal técnica, foram necessários alguns ajustes nos equipamentos que lhes dão suporte, haja vista
que ele realiza o esporte sentado em uma prancha adaptada.

1

Disponível em: <https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2018/11/18/lais-souza-e-fernando-fernandes-abrem-ocoracao-no-quadro-voce-por-aqui.ghtml> Acesso em: 13 fev. 2019.

19

Já Laís Souza, comemora a preservação de sua consciência, mas diz que ainda não
pratica nenhum esporte, pois tal atividade, para os tetraplégicos, é mais restrita. O grau de
deficiência de Laís é mais elevado que o de Fernando. Sua deficiência é severa e atinge todos
os membros do corpo, como ela mesma relata ao longo da entrevista: “do pescoço pra baixo eu
me sinto um bebê... eu era totalmente independente, hoje eu sou dependente”. No esporte, as
práticas frequentemente utilizadas pelos tetraplégicos, como a bocha ou o futebol em cadeira
de rodas, são desenvolvidas por sistemas automatizados, cujo acionamento e controle
normalmente é realizado com o movimento do queixo, pelo próprio cadeirante.
Apesar das dificuldades de mobilidade, existem casos de tetraplégicos que desenvolvem
outras atividades importantes ao fazer uso das tecnologias, como o físico britânico, Stephen
Hawking, que utilizava um sistema digital de leitura, escrita e fala para se comunicar, acionado
por sensores que captavam o movimento de seus olhos e bochecha para escrever seus textos e,
posteriormente, os enviava a um sintetizador, que os transformava em sons.
Em um estudo que realizamos anteriormente, acompanhamos a trajetória de
tetraplégicos utilizavam a internet como um prolongamento de suas preferências pessoais,
gostos e prioridades particulares que constituem sua personalidade, incluindo também suas
características subjetivas, culturais e afetivas. Na ocasião, por reconhecermos a centralidade da
internet no desenvolvimento da ordem social contemporânea de relacionamentos e práticas
comunicacionais, direcionada pelos hábitos, influências e ditames da cultura digital,
vislumbramos uma aproximação que permitiu que os denominássemos de “ciborgues
midiatizados” (CORNETI DE LIMA, 2014).
O aprofundamento nos estudos relacionados à comunicação digital e às pessoas com
deficiência direcionou nossas perspectivas a respeito do entendimento de suas habilidades
comunicacionais, levando-nos compreender a cidadania digital enquanto um mecanismo que
lhes proporciona “super poderes”. Temos acompanhado diversas iniciativas de cidadania que
têm promovido a inclusão das pessoas com deficiência pelas plataformas digitais, como
campanhas de financiamento coletivo, ações de net-ativismo, divulgação de projetos
comunitários, ou o desenvolvimento de aplicativos e sites que visem a proporcionar melhores
condições de vida a essas pessoas. Dessa forma, acreditamos que os meios de comunicação
digitais teriam condições de proporcionar a pessoas como Laís a oportunidade de se tornarem
“super-heróis”. Porém, é preciso conhecer profundamente as características que constituem tal
cenário.
Diante dessa problemática, algumas questões podem ser levantadas: A internet
realmente é um meio inclusivo? As plataformas digitais permitem autonomia e liberdade às
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pessoas com deficiência ou apenas acentuam a desigualdade que já é vivenciada em outras
esferas? No esporte, as pranchas, cadeiras de rodas e outros instrumentos precisam ser
adaptados, mas como funcionam essas adaptações em relação aos meios de comunicação
digitais para os cidadãos deficientes? Qual é o papel desempenhado pelos objetos técnicos na
construção de sua cidadania? Qual é a ação dos humanos nesse processo? O que é a cidadania
digital?
Estes e outros questionamentos conduzem a nossa investigação sobre as habilidades
comunicacionais e cidadãs de um grupo bastante específico da sociedade, as pessoas com
deficiência física severa. Nosso enfoque recai sobre todos aqueles que, por não terem a
mobilidade de mãos e dedos, utilizam os meios de comunicação digitais de forma diferente do
habitual, por meio de adaptações.
A escolha pelo tema tem justificativa não apenas no interesse particular da autora por
questões que contemplem as pessoas com deficiência, mas sim pelo próprio contexto em que
se situam as investigações do campo da comunicação social, onde é crescente a preocupação
com as articulações e transformações sociais que decorrem das mais diversas formas de
manifestações, representações, mediações e práticas cidadãs. Justifica-se também por nos
alinharmos a um compromisso acadêmico e político em desenvolvimento constante num campo
interdisciplinar de investigação, denominado de Disability Studies, que contempla as ciências
sociais, humanas, médicas, reabilitação e educação (BERGER, 2013), interessado em
problematizar a sociedade em termos da reatribuição de significados às formas como são
contempladas as questões sobre a deficiência.

Para esta realidade, muito tem contribuído a invisibilidade social das pessoas com
deficiência, numa lógica em que invisibilidade e exclusão recursivamente se
perpetuam. Esta omissão é largamente reproduzida pelas ciências sociais, cujo
investimento analítico pouco tem considerado a deficiência enquanto uma das linhas
mais decisivas na produção e perpetuação de desigualdades nas sociedades modernas
ocidentais (Finkelstein, 1999; Barnes, 1997; Davis, 2002). Este “corpo silencioso” de
que Robert Murphy (1990) fala, para dar conta do fenómeno de invisibilidade
estrutural das pessoas com deficiência, é particularmente contundente na descrição da
realidade social portuguesa. Em países como os Estados Unidos da América e o Reino
Unido este retrato foi alterado, ao longo das últimas décadas, com a emergência no
início dos anos 1970 de movimentos sociais de pessoas com deficiência e com a
consequente politização da questão da deficiência (Oliver, 1996; Barnes e Mercer,
2002; Hanh, 2002; Thomas, 2002). Nestes contextos, a politização da deficiência foi
acompanhada pela emergência na academia dos estudos da deficiência (Disability
Studies), uma área de investigação matricialmente assente num compromisso político
com a denúncia da opressão social das pessoas e na aspiração de uma sociedade mais
inclusiva. (MARTINS et al, 2012, p. 45)
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Todavia, antes de nos adentrarmos num tema tão complexo como a deficiência,
precisamos considerar a terminologia adequada para estabelecer tal discussão, visto que “os
estudos sobre deficiência nos pedem para nos tornarmos mais conscientes das palavras e frases
que podemos usar, às vezes intencionalmente e às vezes não intencionalmente, que diminuem
as pessoas com deficiência2” (BERGER, 2013, p. 5).
O Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
realizada em 2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU), onde se estabeleceu como
apropriado o uso da expressão “pessoa com deficiência”, definido por ressaltar que, em primeiro
lugar, aborda-se o caráter humano de cada indivíduo, ou seja, prioriza-se o destaque à “pessoa” e
posteriormente apresenta-se a sua “deficiência”. Expressões como “portador de necessidades
especiais”, “pessoa com necessidades especiais” ou “portador de deficiência” são inadequadas e
não devem ser utilizadas, por não estarem de acordo com os pressupostos da Convenção,
construída em conjunto com a categoria.
Esclarecidas tais abordagens, seguimos com a construção de nossa problemática de
pesquisa, que contempla os aspectos relacionados à comunicação, à tecnologia, à acessibilidade
e à inclusão de pessoas com deficiência física para a construção de sua cidadania pelas
plataformas digitais. Conhecemos os smartphones, notebooks, tablets e computadores de mesa
como objetos projetados para formas de utilização que preveem movimentos realizados com os
braços, mãos e dedos, mas a pesquisa procurará compreender como pessoas que não possuem
tal mobilidade, poderiam desenvolver suas estratégias particulares de atuação no ambiente
digital e, por lá, exercerem a sua cidadania.
Baseados no entendimento de Hannah Arendt (2014, p 5), para quem “tudo o que os
homens fazem, sabem ou experimentam só tem sentido na medida em que se possa falar sobre”,
acreditamos nos “super poderes” da comunicação das pessoas com deficiência, com foco na
construção participativa e democrática da sociedade contemporânea. É preciso, contudo,
desmistificar o caráter genérico e ambíguo da cidadania, o qual vem sendo explorado, e
considerar as especificidades dos elementos que tornam viável a sua execução. Para tanto,
partindo dos preceitos da Teoria Ator-Rede, definimos nossa dinâmica intelectual de trabalho,
considerando as noções usuais sobre a cidadania insuficientes para destrinchar a forma efetiva
como ela se desenvolve e propondo uma perspectiva de análise sociotécnica híbrida, que
considera a ação dos objetos como primordiais, tal qual a ação dos humanos. Defendemos,

2

Tradução nossa. TEXTO ORIGINAL: “disability studies asks us to become more aware of the words and phrases
we may use, sometimes intentionally and sometimes unintentionally, that demean people with disabilities”.
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portanto, um pensamento que corrobora com os entendimentos já adotados, mas que os
ultrapassa e inova, ao considerar como fundamental o estudo da ação dos distintos elementos
que são os responsáveis pela viabilização da cidadania.
A prancha de kitesurf adaptada foi o objeto que possibilitou a Fernando Fernandes a
experiência de conhecer novas funcionalidades de seu corpo. Pensamos que objetos como
celulares ou mouses adaptados, que permitem o exercício da cidadania pelas plataformas
digitais, também têm o mesmo potencial em relação a pessoas com condições físicas ainda mais
complexas, como é o caso de Laís Souza. Porém, considerando seu grave quadro de imobilidade
física, as associações que precisa desenvolver para estabelecer tais conexões são mais
contundentes.
Desde o momento da aquisição dos equipamentos, ou das adequações relacionadas aos
suportes de acessibilidade, até quando são realizadas postagens, compartilhamentos ou
quaisquer outras atividades cidadãs pelas plataformas digitais, as associações entre elementos
humanos e não-humanos são essenciais. Porém, a peculiaridade é que, embora existam no
mercado equipamentos com tecnologia assistiva3, como leitores de tela acionados por comando
de voz e teclados virtuais, investigações anteriores nos permitiram constatar que os mesmos
ainda não fazem parte das realidades da maioria dos cidadãos brasileiros, por fatores que, dentre
outros aspectos, englobam questões comerciais e econômicas, como o alto custo de fabricação
e o baixo poder aquisitivo da população, fazendo-se necessário o desenvolvimento de
estratégias improvisadas de adaptação dos equipamentos, tal qual aconteceu com a prancha de
kitesurf, adaptada para a utilização pelo paracanoísta. Tais considerações nos levam a acreditar
que, embora a cidadania se desenvolva a partir de relações heterogêneas, no caso de pessoas
com graves deficiências físicas há uma inclinação para uma atuação mais categórica dos
objetos, ou seja, a performance dos não-humanos é ainda mais vigorosa, cujo desempenho nas
relações se mostra diferente do comumente desempenhado nas atividades que englobem as
pessoas sem deficiência.
Acreditamos que a ação dos objetos precisa ser considerada em virtude do seu poder de
transformação e ordenamento das relações, impondo características específicas nas formas de
comunicação, que se desenvolvem a partir de sua intervenção. Conduzidos por tais princípios,
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Segundo a Secretaria Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Tecnologia Assistiva compreende “uma
área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias,
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas
com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida
e inclusão social” (Disponível em: <http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/publicacoes/tecnologiaassistiva. > Acesso em: 01 /dez. /2018)

23

acreditamos que as associações realizadas pelas pessoas com deficiência, quando da construção
de sua cidadania pelas plataformas digitais, se desenvolvam de maneiras mais trabalhosas e
dificultosas do que as que experimentam pessoas sem deficiência. Dessa forma, o objetivo geral
desta pesquisa é descobrir quais são e como se desenvolvem as estratégias frequentemente
utilizadas pelas pessoas com deficiência física para construírem acessibilidade, incluírem-se ao
ambiente digital e por lá desenvolverem a sua cidadania, tarefa que será realizada através do
mapeamento da constituição e da ação dos atores sociotécnicos que constituem essa rede
heterogênea da cidadania digital. O referido mapeamento, contudo, é complexo, e compreende
também a descrição e a compreensão da formação dessa rede.
Ainda que se construa por etapas distintas, mapear, descrever e compreender a
constituição e ação dos elementos que se associam na rede é um objetivo único, que visa a uma
imersão nos elementos que se associam quando do desenvolvimento da ação comunicacional
digital. São ações interdependentes e complementares, visto que a compreensão sobre os temas
de nosso interesse apenas se efetivará a partir do momento em que realizarmos o mapeamento
e a descrição dos atores que compoem tal rede sociotécnica.
O cumprimento de tal objetivo será desenvolvido a partir de direcionamentos
conduzidos por objetivos específicos que possam nos nortear e nos auxiliar a atingir aos
própositos maiores desta investigação e, assim, posicionarmo-nos de acordo com principíos
equilibrados e simétricos em nossa análise, sem ceder atenção demasiada a determinado ator
em detrimento de outro. Propomo-nos a apontar, por exemplo, o que fazem, como atuam e qual
a importância dos atores humanos para a concretização de suas atividades cidadãs, mas também
a explicitar as estratégias particulares de aquisição e adequação dos objetos técnicos sem
acessibilidade (não-humanos) e compreender a complexidade de sua utilização.
Em relação aos objetos, será preciso também verificar possíveis direcionamentos da
ação comunicacional e, partir do estudo da materialidade dos dispositivos, buscar compreender
o quanto a ação desses atores interfere e/ou modifica o cumprimento dos anseios do usuário.
Acreditamos que seja fundamental mapear tanto a comercialização quanto as iniciativas
de divulgação de estratégias particulares de adequação dos equipamentos técnicos, a fim de
identificar os motivos que impedem e/ou dificultam seu acesso e também conhecer as
características de inventividade e precariedade que se fazem presentes nos processos
individuais de adaptação dos dispostivos.
É importante também que tenhamos a oportunidade de indicar quais são as atividades
cidadãs desenvolvidas pelas pessoas com deficiência no ambiente digital e, para tanto, nos
utilizaremos de um delineamento específico que conduzirá nossos olhares ao longo da
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investigação. Devido a isso, pretendemos, por meio de imersões netnográficas, fazer um
levantamento que nos permita conhecer e apontar algumas atividades cidadãs que são realizadas
pelo grupo em plataformas digitais, a fim de demonstrar a viabilidade de sua inserção digital e
demonstrar que, tal como o esporte condeceu ao ex-modelo Fernando Fernandes a possibilidade
de se tornar um super herói, a internet dá as mesmas condições a pessoas cujas limitações sejam
ainda mais acentuadas.

2 PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

A proposta deste capítulo é situar o leitor acerca dos direcionamentos conceituais e
teórico-metodológicos pelos quais será construída a investigação. A discussão se inicia com a
demonstração sobre a abrangência conceitual da cidadania, passando pela apresentação de seu
contexto histórico, bem como evidenciando as formas pelas quais tem se desenvolvido a luta
pela cidadania de pessoas com deficiência. A partir disso, com vistas a um direcionamento mais
preciso, é apresentado o conceito proposto por Annah Arendt (2014) em “A condição humana”
enquanto estratégia para o estudo da cidadania. São apresentados os princípios e fundamentos
teóricos da Teoria Ator-Rede, que compreendem uma concepção diferenciada da área da
sociologia, também conhecida como “sociologia das associações”. A questão do pensamento
em rede é problematizada e, ao final do capítulo, são anunciados os atravessamentos
metodológicos que serão construídos ao longo da investigação.

2.1 O CONCEITO DE CIDADANIA

Na obra “Cidadãos do mundo – para uma teoria da cidadania” a filósofa espanhola
Adela Cortina apresenta, logo na introdução, uma analogia com a ficção científica para situar
o leitor acerca do cerne dos valores e princípios básicos abrangidos pelo processo da cidadania.
Cortina (2005, p. 9) retorna ao clássico “A Ilha do Doutor Moreau”, de Herbert George Wells,
publicado em 1896 na Inglaterra, para esclarecer que o processo de humanização e de
envolvimento com normas de conduta não se torna concreto sem a real imersão e
conscientização das pessoas sobre a raiz de onde se originam algumas determinações.
Caracterizado pela imprensa enquanto livro de terror, “A Ilha de Doutor Moreau” narra
a história de um cientista que, exilado, realiza experimentos macabros com animais,
objetivando conceder a eles instintos e tendências humanas. Pelo enredo, percebe-se, na
verdade, tratar-se de um romance que engloba temas como a evolução do homem e uma
contundente sátira social.
As experiências do Doutor Moreau são realizadas em duas etapas, sendo a primeira um
doloroso procedimento de vivissecção, que modifica as características anatômicas e fisiológicas
dos animais. Em um segundo momento, os animais são submetidos a um processo de
mentalização, a fim de fazer com que os mesmos sintam e pensem como os seres humanos. De
acordo com Moreau, esse segundo passo seria o mais complexo e, para tanto, faz-se necessária
a ajuda de dois ingredientes: a imposição de uma lei e a implantação do castigo.

Dessa forma, os “humanimais” são submetidos a um rigoroso processo de internalização
das leis, o que aguçaria sua humanidade e, no caso de falhas desse passo, seriam castigados.
Em uma espécie de ritual, os sujeitos são obrigados a recitar, repetitivamente, os mandamentos
que devem ser efetuados para torná-los humanos, atividade que, na perspectiva do Doutor
Moreau, seria suficiente para convencê-los de já pertencerem à espécie humana. Nos casos em
que ocorre alguma falha, ou seja, quando algum “humanimal” se descuida e duvida de que
tenha efetivamente se tornado homem, surge então o castigo como forma de contornar a
situação.
Aqueles que questionam às leis são levados à “Casa da Dor”, espaço onde um chicote
tem a função de suprir a falta de argumentação e convencê-los forçadamente acerca de sua
humanidade. Porém, com a morte do Doutor Moreau, todo o processo de humanização dos
animais chega ao fim, visto que os mesmos, ainda que tenham tido sua aparência externa
modificada, continuam com a mesma inteligência e sentimentos quando deixam de ser expostos
incessantemente à lei e ao castigo.
Os aspectos da narrativa destacados por Cortina, que compõem a essência de sua
analogia, dizem respeito ao desenvolvimento da cidadania enquanto uma evolução processual
da sociedade, sendo essa uma congregação de diversos valores e diferentes pontos de interesse.
A imposição de normas de conduta, de leis e de regras somente se efetivará a partir do momento
em que os sujeitos se sentirem contemplados e forem envolvidos desde a concepção dos atos
normativos até a sua implantação, tendo acompanhado de perto todo o trajeto e se envolvido
com ele. O desenvolvimento da justiça social, por exemplo, somente se engrandece e se
fortalece quando se englobam os sujeitos na compreensão das causas que lhes deram origem.
A imposição forçada, descolada da vivência interpessoal não é duradoura, ao passo que apenas
um processo educativo e integrador contempla tal transformação.
A perspectiva de cidadania que defendemos movimenta-se no sentido de evidenciar as
características que equilibram os interesses individuais e coletivos. O conceito de cidadania
“pode representar um certo ponto de união entre a razão senciente de qualquer pessoa e esses
valores e normas que consideramos humanizadores” (CORTINA, 2005, p. 16), e, para que
possamos discorrer sobre seus aspectos práticos e operacionais, propomos ao leitor que, junto
a nós, coloque-se sempre aberto a compreender as causas e interesses de categorias que, por
vezes, têm seus direitos deixados de lado, em virtude da baixa representatividade dos grupos
com os quais se identifica.
Os estudos mais abrangentes sobre cidadania demonstram seu caráter múltiplo.
Dimensões políticas, econômicas, civis, interculturais e também aquelas chamadas de sociais,

entendidas aqui enquanto preocupações atinentes ao estado de bem-estar e de justiça da
população, compreendem a diversidade desse conceito, como bem apresentado por Cortina
(2005). Assim a filósofa sintetiza os aspectos que dificultam a definição de uma teoria
específica que englobe todos os preceitos necessários para efetiva cidadania.

Construir uma teoria da cidadania que satisfaça a todos os requisitos exigidos por
noções atuais de justiça e de pertença, uma noção de cidadania capaz de motivar os
membros de uma sociedade a dar sua adesão a projetos comuns sem empregar para
tanto recursos enganadores, exige que se enfrente um conjunto amplo de problemas,
frequentemente herdados, outras vezes novos. (CORTINA, 2005, p. 28)

A corrente filosófica do utilitarismo, por exemplo, fortemente idealizada e
desenvolvida pelos ingleses Jeremy Bentham (1748-1832) e John Stuart Mill (1806-1873),
defende os princípios da máxima felicidade e também é empregada para subsidiar um conceito
abrangente sobre o tema da cidadania. Em síntese, por tal concepção, um ideal de justiça
compreende aquele que contempla aos anseios da maior quantidade de pessoas. Ou seja, quanto
mais pessoas se sentirem felizes com determinada decisão, mais justa ela é.

O utilitarismo procura mostrar-se como uma ciência de moralidade baseada na
quantificação, na agregação e no cômputo geral da felicidade. Ele pesa as preferências
sem as julgar. As preferências de todos têm o mesmo peso. Esta proposta de não
julgamento é a origem de grande parte de seu atrativo. E a promessa de tornar a
escolha moral uma ciência esclarece grande parte do raciocínio econômico
contemporâneo. Para agregar valores, no entanto, é necessário pesá-los todos em uma
única balança, como se tivessem todos a mesma natureza. (SANDEL, 2017, p. 55)

Críticos ao pensamento utilitarista ressaltam a negligência aos direitos individuais, que
precisariam ser respeitados, acima do interesse coletivo. Contudo, uma vertente dessa filosofia
(proposta por Mill) defende que a maximização da felicidade humana tende a ocorrer com mais
fluidez, a partir do respeito às liberdades individuais. Presume-se, por tal interpretação, que, a
partir da defesa do direito à discórdia e da liberdade individual, estabelecer-se-ia o bem-estar
da sociedade em longo prazo.
Encontramos em Hannah Arendt (2014) uma perspectiva abrangente e precisa, que
questiona a divisão da cidadania entre aspectos sociais, econômicos, civis ou culturais, (que
englobam ideologias como o liberalismo ou o utilitarismo) e propõe um pluralismo político,
por reconhecer nele seu potencial de igualdade e de liberdade, defendendo a unidade entre o
status moral e o status legal. Arendt (2014) considera a condição humana como imperativo
para a construção harmoniosa dos homens em sociedade, sendo contra a perspectiva utilitarista
por não acreditar na possibilidade de universalização da bondade e por temer ao massacre das

minorias. Sua interpretação será a base pela qual, por meio da perspectiva ator-rede,
desenvolveremos nossa concepção sobre cidadania e também a oportunidade em que
buscaremos acompanhar na prática o desenvolvimento e o exercício da cidadania por pessoas
com deficiência pelas plataformas digitais.
É preciso entender a cidadania para além da imposição de normas rígidas a serem
repetidas e da aplicação de castigos por possíveis inconformismos, mas pensá-la enquanto um
processo integrador, acolhedor e envolvente que procura compreender toda a diversidade que
compartilha e habita esse grande espaço público chamado “sociedade”. O que nos torna
humanos, diferentemente das inferências do Doutor Moreau aos seus “humanimais”, é a
sensibilidade, o respeito ao próximo e o entendimento do conjunto de interesses que permeiam
nosso ambiente.

2.1.1 O contexto histórico da Cidadania

Hartley (2010) afirma que o primeiro uso registrado em inglês da expressão
“citizenship” (cidadania, em português) fora cunhado na Inglaterra, em meados de 1611, como
tradução de uma palavra francesa: “Citoyennerie, uma cidadania, a liberdade de uma cidade”4.
A expressão, nos dias atuais, encontra menos relação com as cidades e posiciona-se mais
próxima de um conceito relacionado à rápida expansão da política moderna, sendo esta mais
abrangente e agregadora.
A noção de cidadania é apresentada por Joppke (2007) baseada em uma interpretação
que considera a combinação entre três diferentes aspectos: status, direitos e identidade. Sobre
a dimensão do status, o autor considera como relevantes as transformações históricas ocorridas
em meados do século passado que tensionaram o enfraquecimento de barreiras sexuais e raciais,
estimulando, assim, maior abertura e diversificação sobre questões étnicas, raciais e religiosas.
Em relação aos direitos, Joppke (2007, p. 38) afirma que o fortalecimento dos direitos têm
implicações importantes para a dimensão atual da cidadania: “Com a diversificação étnica da
sociedade, a base dos direitos sociais torna-se frágil, enquanto outros tipos de direitos tomam a
frente: direitos de antidiscriminação e reconhecimento multicultural”5. No que diz respeito às
identidades, corroborando as bases também apresentadas por Cortina (2005) quando da
introdução deste capítulo, Joppke afirma ser primordial que a cidadania se constitua a partir do
4

TEXTO ORIGINAL: “Citoyennerie, a Citizenship, the freedom of a Citie”.
TEXTO ORIGINAL: “With the ethnic diversification of society the basis for social rights becomes brittle while
other types of right move to the fore: rights of anti-discrimination and multicultural recognition”
5

reconhecimento e da proteção dos sujeitos a partir dos grupos, castas ou classes com as quais
se identificam.

Na medida em que a cidadania se torna disponível sem condições étnicas, raciais ou
culturais e que as afiliações primordiais do grupo são protegidas ou mesmo
promovidas por direitos antidiscriminatórios e multiculturais, a participação no estado
não mais conota uma identidade específica; adesão e identidade. Fechando o ciclo de
status-direitos-identidade, isso, por sua vez, provoca preocupações sobre a unidade e
a integração de sociedades etnicamente diversas, e os estados responderam a isso com
campanhas para promover simbolicamente a cidadania, o que pode incluir um
estreitamento do acesso.6 (JOPPKE, 2007, p. 39)

A cidadania é um conjunto complexo de ações, sejam elas individuais ou coletivas,
cujos objetivos prezam pelo bem-estar, pela liberdade, integridade e igualdade entre os sujeitos,
respeitando sempre as características legais, morais e éticas atinentes às realidades em que se
habita, mas é superficial apresentar uma definição sobre o tema da cidadania sem antes realizar
um resgate que possa evidenciar sua consolidação e sua transformação.
Ainda que exista um período histórico que date o registro da utilização do termo, de
acordo com Cortina (2005), a concepção inicial sobre cidadania parte exclusivamente de uma
relação política, estabelecida por raízes gregas e romanas, através de jogos de poder, desde dos
séculos V e IV a.C. A visão inicial tinha mais relação com a questão da propriedade do que
com a democracia. Isto é, consideravam-se cidadãos, os proprietários de grandes territórios
(essencialmente homens brancos), que comandavam as organizações locais e públicas.
A noção contemporânea mais disseminada de cidadania é aquela proposta por Marshal
(1967), denominada “cidadania social”, que contempla aspectos civis, políticos e sociais,
apreendidos em contextos não tão longínquos. Para a definição desses aspectos, Marshall
apresenta e utiliza como parâmetros uma sequência histórica e evolutiva do contexto inglês, a
partir do século XVIII, tendo como centro o indivíduo enquanto titular de direitos e também
como aquele que pertence a uma comunidade cívica, o Estado-nação.

A cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de uma
comunidade. Todos aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos direitos
e obrigações pertinentes ao status. Não há nenhum princípio universal que determine
o que estes direitos e obrigações serão, mas as sociedades nas quais a cidadania é uma
instituição em desenvolvimento criam uma imagem de uma cidadania ideal em
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relação à qual o sucesso pode ser medido e em relação à qual a aspiração pode ser
dirigida. A insistência em seguir o caminho assim determinado equivale a uma
insistência por uma medida efetiva de igualdade, um enriquecimento da matéria prima
do status e um aumento no número daqueles a quem é conferido o status. A classe
social, 'por outro lado, é um sistema de desigualdade. E esta também, como a
cidadania, pode estar baseada num conjunto de ideais, crenças e valores. É, portanto,
compreensível que se espere que o impacto da cidadania sobre a classe social tomasse
a forma de um conflito entre princípios opostos. (MARSHALL, 1967, p. 76)

A proposta de Marshall contempla três etapas sucessivas da cidadania, que se dividem
entre os aspectos:
1. Civil – relacionados aos "Direitos do Homem" como liberdade de expressão,
liberdade pessoal, direitos de propriedade e o acesso à justiça;
2. Político – referindo-se ao direito de representação democrática, ao voto e ao direito
de ocupar cargos públicos;
3. Social – atrelado ao bem-estar social, em que educação, emprego e benefícios sociais
(como a previdência) são direitos.

2.1.2 Cidadania Brasileira

A cidadania brasileira tem características distintas em termos históricos, que conferem
a ela um status ainda de atualidade. O desenvolvimento da cidadania no Brasil tem
características peculiares que são fortemente marcadas em especial pelo processo de
colonização pelo qual o país passou7. O primeiro cidadão brasileiro foi o povo indígena (se é
que se pode dar a eles a nomenclatura de “cidadãos” nesse período histórico), estimado por
historiadores em cinco milhões, quando da chegada dos portugueses. Com início da exploração
do território brasileiro, iniciou-se também a violência extrema contra esse grupo, caracterizada
por explorações, agressões até a morte.
No Período Colonial, consolidou-se no país a cultura escravocrata, em que os
portugueses, buscando facilitar a exploração de território e a produção de açúcar, traziam da
África milhares de negros e os obrigavam a trabalhar forçadamente, em regime de escravidão.
Naquele período, os “governantes” eram escolhidos pelo Rei de Portugal, além disso apenas
grandes os proprietários de terras (homens brancos) podiam participar das Câmaras Municipais;
homens pobres, mulheres, escravos ou índios não tinham nenhum tipo de direito.
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Para fins didáticos, ressaltamos que a história brasileira é definida em três principais períodos: Período Colonial,
Período Imperial e Período Republicano.

Conforme aponta Dal Ri (2010, p. 1), “a construção do instituto da cidadania no Brasil
tem início com a independência por meio das suas delineações no período imperial e no
primeiro período republicano”, tendo como marco a Constituição Política do Império do Brasil,
de 1824, encomendada pelo imperador Dom Pedro I. Ainda que o país fosse dominado por
estrangeiros, incentivava-se, naquele período, o sentimento de integração nacional, buscando
aos poucos incutir nos indivíduos o sentimento de membro participativo. A cidadania, de uma
forma geral, era incipiente. O poder e a participação na política nacional continuavam
concentrados em pequenos grupos e a massa não participava dos processos decisórios.

Da passagem do período colonial à independência brasileira, o conjunto de direitos,
civis, sociais e políticos, que poderiam gerar um Estado de cidadãos, praticamente
inexistia. A própria independência não foi capaz de introduzir mudanças radicais no
conjunto desses direitos. Apesar de constituir um avanço no que se refere aos direitos
políticos, a independência, feita com a manutenção da escravidão, trazia em si grandes
limitações aos direitos civis. (DE SOUZA, 2006, p. 212)

Naquela que pode ser compreendida como a principal obra de referência sobre o estudo
da cidadania no Brasil, Murilo de Carvalho (2016) ressalta que somente no Período
Republicano, iniciado em 1889, foram dados passos concretos para uma fuga da “cidadania em
negativo”.
O ano de 1930 teria sido o divisor de águas na história da cidadania no Brasil: a lisura
do processo eleitoral ganhava força e houve aceleração das mudanças sociais e políticas.
Contudo, golpes militares, como o de 1964, ressaltavam a fraqueza recente relacionada aos
direitos políticos. A participação popular foi impulsionada pela organização sindical e também
pelo fortalecimento dos movimentos sociais urbanos, podendo ser evidenciada pela construção
e pelos preceitos defendidos na Constituição Federal de 1988, onde a cidadania é apresentada
como fundamento da República Federativa do Brasil logo em seu primeiro artigo.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Pautado pela concepção da “cidadania social” (MARSHALL, 1967), Murilo de
Carvalho acredita que o conceito se desenvolveu a partir da definição e do acesso aos direitos:

“tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e sociais” (CARVALHO,
2016, p. 15). Mata (2006), por sua vez, reconhece os meios de comunicação enquanto
ferramentas essenciais para o desenvolvimento dessa relação de pertencimento, sugerindo a
“cidadania comunicativa”, noção que evidencia a centralidade midiática como perspectiva para
compreender não apenas a reivindicação dos direitos já consolidados, como a batalha pela
constituição de novos direitos.
O jornalista Gilberto Dimenstein (2001) refere-se à cidadania como “a cidadania de
papel”, ou seja, aquela que é garantida apenas por meio de documentos como normas e
regulamentos, mas que não se aplica na prática. Sua provocação pode ser um impulso para
iniciarmos um pensamento que considera a cidadania como uma atividade híbrida,
desenvolvida e realizada pelas associações entre múltiplos atores, não somente os seres
humanos. As perspectivas de estudo mais populares sobre a cidadania têm como foco o social,
pensado pela ótica generalista do acesso e reconhecimento de direitos, e pela integração das
mais diversas necessidades dos sujeitos. A “cidadania de papel” também é hoje a cidadania de
computadores, smartphones, softwares, aplicativos, sensores e quaisquer instrumentos
tecnológicos que possam aprimorar os relacionamentos e contemplar os anseios e expectativas
dos indivíduos que compartilham suas vidas na pólis.
Marques de Melo (2007) afirma que o protagonismo da cidadania no cenário político
posterior à promulgação da Constituição de 1988, conhecida popularmente como Constituição
Cidadã, acarretou também no crescimento do interesse acadêmico e científico sobre o tema,
especialmente sobre a sua correlação com o campo da comunicação: “a nossa carta magna
ampliou consideravelmente os direitos humanos, instituindo diretrizes para garantir o acesso
dos cidadãos aos sistemas midiáticos, não apenas como receptores, mas até como
emissores” (MELO, 2007, p. 4). Ainda que os aparatos legais surjam como forma de organizar,
disciplinar e regular o processo cidadão, é preciso atentar aos mecanismos que promovem a sua
instrumentalização, e é sobre esse contexto específico que se desenvolve o cerne de nossa
investigação acadêmica, que diz respeito às formas de comunicação que dão vida ao processo
cidadão.
Para construir uma cultura cidadã, a sociedade organizou-se historicamente no sentido
de estabelecer marcos regulatórios que disciplinassem os direitos e deveres necessários para
uma vida harmoniosa, justa e igualitária. No ano de 2018, completaram-se 70 anos da
promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento elaborado pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – Unesco, que regula e
determina padrões mínimos para que todos os indivíduos tenham a oportunidade de viver

dignamente, em igualdade de direitos e preservando a sua liberdade individual. Pela
Declaração, os Estados assumiram o compromisso formal de fornecer amparo aos seus
cidadãos. Assim também cidadãos se fortaleceram no sentido de se organizar e de lutar por seus
direitos, dando força ao surgimento de organizações que são denominadas “movimentos
sociais”.
Encontramos na Declaração a representação máxima da cidadania e, a partir dela,
delimitamos nossa concepção sobre esse processo que, para nós, é fundamentado na
compreensão sobre uma forma de organização coletiva em comunidade que abarca uma
multiplicidade de associações entre os atores humanos e não-humanos, com vistas ao bemestar, ao respeito às diferenças, à liberdade, à inclusão e à dignidade. Consideramos a cidadania
um fenômeno complexo, constante e evolutivo, um modo de organização social, que contempla
diferentes atores cujos propósitos visam, em síntese, à igualdade de direitos e à liberdade
individual.

2.1.3 A cidadania de pessoas com deficiência: avanços e áreas de interesse

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146/2015) também
conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, logo em seu Art. 1º, onde justifica os
objetivos de sua constituição, ressalta a relevância da cidadania para esse segmento social.

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto
da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com
deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. (BRASIL, Lei no 13.146, de 06
de julho de 2015)

A ênfase na cidadania se dá fundamentalmente em virtude de inúmeros processos
discriminátorios e das barreiras em termos arquitetônicos, comunicacionais, atitudinais e de
acessibilidade que esse grupo vem encontrando ao longo dos anos. A Lei emerge no contexto
da rede sociotécnica da cidadania enquanto um actante que transforma, regulamenta e disciplina
ações, transformando o curso da prática cidadã e fazendo os atores fazerem algo diferente.
As dificuldades encontradas à procura do bem-estar comum, síntese da cidadania, são
compreendidas por um contexto político e social em que, historicamente, as vozes das minorias
sempre foram menos ressoantes. A opressão tanto se manifestava em relação à restrição de seus
direitos civis quanto, especificamente, à que era imposta pela tutela da família e de instituições.
Mais do que buscar a inclusão, a batalha inicia-se, no sentido da busca pela sua sobrevivência,

visto que em determinadas culturas sua eliminação/morte/extermínio era um mecanismo
socialmente autorizado.

As pessoas com deficiência, via de regra, receberam dois tipos de tratamento quando
se observa a História Antiga e Medieval: a rejeição e eliminação sumária, de um lado,
e a proteção assistencialista e piedosa, de outro. Na Roma Antiga, tanto os nobres
como os plebeus tinham permissão para sacrificar os filhos que nasciam com algum
tipo de deficiência. Da mesma forma, em Esparta, os bebês e as pessoas que adquiriam
alguma deficiência eram lançados ao mar ou em precipícios. Já em Atenas,
influenciados por Aristóteles – que definiu a premissa jurídica até hoje aceita de que
“tratar os desiguais de maneira igual constitui-se em injustiça” – os deficientes eram
amparados e protegidos pela sociedade. (GARCIA, 2010, p. 9)

Mesmo avançando em relação aos progressos inclusivos, o movimento dos surdos pode
ser apresentado para evidenciar as dificuldades e transformações pelas quais uma categoria se
deparou ao longo de toda sua constituição. A definição sobre a utilização ou não da Língua de
Sinais, por exemplo, foi bastante controversa e agressiva. Sobre os argumentos de que a sua
implantação eliminava a capacidade de oralização dos surdos, a Língua dos Sinais chegou a ser
banida das instituições de ensino e o método oral fora escolhido para pautar a educação de
surdos.

Os alunos surdos eram proibidos de usar a Língua de Sinais; assim, para impedir-lhes
o uso, foram adotadas medidas extremas tais como: forçar os alunos a manter os
braços cruzados, amarrar as mãos, comparar quem usava a língua de sinais com
macacos. Os códigos não foram eliminados, mas conduzidos ao mundo marginal.
(LANNA JUNIOR, 2010, p. 33)

Assim como negros, indígenas, homossexuais e mulheres, as pessoas com deficiência
têm se organizado através de movimentos sociais pela reivindicação de seus espaços de
participação e direitos. Os entraves encontrados na batalha dos direitos se acentuam mais pela
diversidade de aspirações existente dentro do mesmo movimento, do que pelo tamanho de sua
composição. No Brasil, ainda que quase 24% da população se declare com alguma deficiência,
esse grupo se ramifica em diversos pequenos segmentos que compreendem as limitações
físicas, intelectuais, visuais ou auditivas e que também podem ser divididas de acordo com o
nível da deficiência, como aquelas definidas pelo IBGE quando da realização do último Censo8:
alguma dificuldade, grande dificuldade e não consegue.
Ainda que exista muito trabalho a ser feito, é nítido o progresso alçançado. No Brasil,
por exemplo, desde 1991 existe a Lei de Cotas, que prevê que todas as empresas acima de 100
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funcionários devem, obrigatoriamente, destinar de 2 a 5% das vagas em seu quadro de
funcionários (dependendo do tamanho da empresa) a pessoas com deficiência. Contudo, a
efetiva ocupação dessas vagas não se realiza de maneira tão objetiva: “a maioria dos
contratantes ainda enxerga as pessoas com deficiência como um custo, e não como um
investimento. Então, tudo é nivelado por baixo e a qualidade das vagas é inferior”, afirma o
sócio-diretor da empresa I.Social, consultoria com foco em inclusão, Jaques Haber9.
Mesmo que as pessoas com deficiência sejam minoria, o princípio da inclusão tem sido
fortalecido, fruto não apenas de uma conscientização natural, como também de um processo
evolutivo da sociedade que tende a privilegiar a igualdade de direitos. É consenso que a
sociedade seria mais harmoniosa se houvesse um tratamento igualitário às pessoas com
deficiência no âmbito das relações trabalhistas. Todavia, dentre os motivos para o não
cumprimento da lei, ressalta-se o próprio reflexo de nossa sociedade: a inclusão ainda é
incipiente.
Os movimentos sociais têm papel marcante no processo que deu origem à promulgação
dessa legislação, como aponta Lanna Júnior (2010). Todos reconhecem a importância da
inclusão, mas ainda existem poucos mecanismos concretos que a possibilitem. Lia Crespo, que
é jornalista, vítima da poliomielite e militante na defesa dos direitos das pessoas com
deficiência, faz uma síntese dos dilemas que envolvem a questão:

A lei tem lados positivos e negativos. De um lado, está criando oportunidade para
muita gente, e, por outro, está criando oportunidade para que haja mais preconceito
em relação às pessoas com deficiência. Muitas vezes, é uma inclusão e uma
empregabilidade falsas, porque o empregador contrata e depois abandona, encosta o
cara em qualquer canto. Não pretende lhe dar a menor oportunidade para evoluir na
carreira. Emprega somente para cumprir a lei, e nisso não vejo muita vantagem. Os
empregadores reclamam que não há deficientes bem capacitados em número
suficiente para assumirem os cargos. Ao mesmo tempo, quando deparam com um
currículo como o meu, por exemplo, não contratam também. O que fariam com uma
pessoa com mestrado em Ciências da Comunicação e fazendo doutorado em História,
quando querem só alguém para trabalhar no telemarketing? Os empregadores ainda
não estão abertos o suficiente para dizer que todos os cargos da empresa são passíveis
de ser preenchidos por pessoas com deficiência. Esta é que seria a verdadeira inclusão.
Se as pessoas com deficiência não estão preparadas, as empresas também não estão.
(LANNA JÚNIOR, 2010, p. 144)

Nossa legislação também determina que, em concursos públicos para a seleção de
funcionários estaduais, municipais ou federais, seja exigida a abertura de vagas para pessoas
com deficiência, que podem concorrer aos cargos cujas atribuições sejam compatíveis com suas
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deficiências. Políticas educacionais inclusivas também vêm sendo aprimoradas no sentido de
promover a igualdade de oportunidades.
Nos transportes, existem incentivos fiscais para a compra de automóveis e também a
reserva de assentos em transportes públicos, além da prioridade no embarque. No campo
arquitetônico, estabelecimentos públicos, empresas do ramo hoteleiro e prédios comerciais são
obrigados a promover a acessibilidade, seja através de rampas, elevadores ou outros
mecanismos que facilitem o trânsito de cadeiras de rodas, por exemplo. Ao pensarmos na área
esportiva, é mais visível a obtenção de avanços inclusivos. Os esportes vêm se consolidando
enquanto estratégia eficaz para a inclusão em atividades coletivas, bem como para sua
propagação junto às demais camadas da sociedade.

O desenvolvimento do esporte adaptado no mundo ocorreu, sobretudo, após a
Segunda Guerra Mundial. A partir de 1946, começaram a surgir, nos Estados Unidos
e na Inglaterra, os primeiros movimentos organizados de esporte para pessoas com
deficiência. Na década de 1950, o esporte adaptado se popularizou em todo o mundo.
No Brasil, os primeiros clubes foram fundados em 1958: Clube dos Paraplégicos de
São Paulo e Clube do Otimismo do Rio de Janeiro. (LANNA JUNIOR, 2010, p. 34)

Foram 23 modalidades disputadas nos últimos jogos Paralímpicos, realizados no Rio de
Janeiro, no ano de 2016: atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, canoagem, ciclismo
de estrada, ciclismo de pista, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 5, futebol de 7, goalball,
halterofilismo, hipismo, judô, rúgbi em cadeira de rodas, tênis de mesa, tênis em cadeira de
rodas, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo, vela e vôlei sentado10.
A indústria midiática tem participação importante no processo de inclusão. Aos poucos,
áreas como o marketing, o jornalismo e a publicidade passam a incorporar a causa da deficiência
às suas atividades.
No cinema, filmes com sucesso de bilheteria trouxeram a temática à tona; alguns
exemplos são: “Meu pé esquerdo”, “O colecionador de ossos”, “O corcunda de Notre Dame”,
“Nascido em 4 de julho”, “O óleo de Lorenzo”, “Colegas”, “Menina de Ouro”, “As sessões”,
“A teoria de tudo” e “Os intocáveis”.
Especificamente no Brasil, as telenovelas também têm trazido o tema da deficiência
para a discussão em oportunidades como Mulheres de Areia (personagem Tonnho da Lua, com
deficiência mental), Páginas da Vida (personagem Clarinha, com Síndrome de Down), América
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(personagens Jatobá e Maria Flor, com deficiência visual) e Viver a Vida (personagem Luciana,
com deficiência física).
No que diz respeito à relação com as novas tecnologias de informação e comunicação,
também tem existido progresso. Cada vez mais são apresentadas iniciativas públicas ou
privadas que visam a diminuir os custos, facilitar o acesso e promover a inclusão digital de
pessoas que tenham necessidades específicas para a utilização das ferramentas. Em paralelo ao
desenvolvimento formal, iniciativas domésticas de apropriação das TIC também são práticas
comuns no universo das pessoas com deficiência, como veremos no capítulo que se dedica a
mapear tais iniciativas. Entretanto, são poucos os cidadãos brasileiros com deficiência que
possuem condições de usufruí-las, seja pela ineficiência de políticas públicas ou por questões
relacionadas à multiplicidade de deficiências, conforme veremos.
No campo teórico-epistemológico da comunicação, observamos certa carência no que
diz respeito à inclusão e à acessibilidade. As propostas de análise fundadoras do campo
contemplam apenas segmentos genéricos e abstratos da sociedade, sem preocupações com
particularidades. As pesquisas em desenvolvimento que poderiam suprir tal demanda, como
demonstra a investigação de Bonito (2015), também são carentes nesse ramo específico.

... nos principais repositórios acadêmicos, disponíveis na web, encontrei poucos
trabalhos científicos já realizados que incluíam o viés da Comunicação e
Acessibilidade. Além disso, também me chamou a atenção o fato de não haver
nenhuma tese desenvolvida que relacionasse a Comunicação Digital com a
Acessibilidade em função da cidadania. Dentre os trabalhos encontrados e que podem
ser considerados do campo da Comunicação Social, nenhum era tese, geralmente
artigos apresentados em congressos ou capítulos de livros. (BONITO, 2015, p. 34)

Entretanto, as produções de Cláudio (2016), com sujeitos comunicantes surdos, e de
Bonito (2015), com pessoas com deficiência visual, em suas teses de doutorado, assim como
nossa pesquisa atual e a de Mestrado, realizada em 2014 com pessoas com deficiências físicas,
apontam para um horizonte de possível de mudança. Contudo, as propostas encontradas
direcionam seus entendimentos para uma compreensão sobre cidadania e pessoas com
deficiência diferente daquela que nos motiva na presente investigação, aproximando suas
descobertas de conceitos mais abrangentes, como o de “cidadania comunicativa”, proposto por
Monje et al (2009), Mata (2006) e Maldonado (2012, 2015), referindo-se ao campo de estudos
que corresponde à apropriação dos meios de comunicação pelos indivíduos a fim de construir
suas próprias reivindicações, fazer suas denúncias, criar laços afetivos, construir suas
identidades e desenvolver novas formas de ativismo. Nesta seara, como afirma Maldonado
(2011): “cidadania ampliou-se para problemáticas de criação de modos de vida social humanos

que expressam a vida contemporânea e, também, orientam para novos mundos possíveis de
estruturação social, cultural, política e comunicativa.” (MALDONADO, 2011, p. 5).
Chamamos a atenção para o AFETOS - Grupo de Pesquisa em Comunicação,
Acessibilidade e Vulnerabilidades, criado em agosto de 2017 por professoras e pesquisadoras
do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais11, o único
grupo de pesquisa no Brasil que atua diretamente com os temas de nosso interesse e que
demonstra estar empenhado em contribuir para ocupar esse vazio investigativo.
O Brasil ainda enfrenta dificuldades de avanço no desenvolvimento e popularização das
TIC devido a questões financeiras. A situação econômica do país é fator agravante da
estagnação em termos de criação e disseminação de iniciativas que tenham como foco permitir
o acesso às TIC, mas as dificuldades acontecem até mesmo países pertencentes a realidades
distintas das nossas, como a Coreia do Norte.

No entanto, devido a várias barreiras - como a falta de apoio financeiro, incapacidades
físicas inerentes - as pessoas com deficiências ainda estão tendo acesso limitado a
tecnologias ou dispositivos digitais. Mesmo na Coréia, conhecida como um dos países
mais conectados do mundo, há uma divisão digital distinta entre as populações com
deficiências e as que não têm.12 (CHO; LEE, 2016, p. 2)

Tem crescido a incorporação da tecnologia aos equipamentos que sempre
acompanharam as pessoas com deficiência, como: i) a automatização de cadeiras de rodas; ii)
a implantação de sensores em bengalas e muletas; iii) a incorporação de tecnologias assistivas
em dispositivos como próteses e órteses, que se tornam capazes de executar autonomamente
determinadas ações; iv) os óculos cujas lentes possuem sensores que permitem a visualização
de novas tonalidades de cores por pessoas daltônicas, etc. Além disso, não raro, a cada instante,
surgem e aperfeiçoam-se mecanismos como softwares e hardwares inclusivos cujas
finalidades, além de darem suporte para deficiências visuais, auditivas, físicas e cognitivas,
também auxiliam as pessoas com deficiência a serem incluídas e participarem mais ativamente
da sociedade, porém o acesso a tais aparelhos ainda não atinge a todos.
Apesar disso, o acesso à internet, de uma forma geral, ainda é um problema a ser
resolvido. Por mais que falemos a respeito da comunicação digital como um fenômeno
irreversível e característico da nossa sociedade contemporânea (e realmente o é), a desigualdade
11

Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4803008222262463
TEXTO ORIGINAL: “However, due to various barriers—such as lack of financial support, inherent physical
inabilities—people with disabilities are still experiencing limited access to digital technologies or devices. Even
in Korea, well-known as one of the most highly connected countries globally, there is a distinct digital divide
between populations that have disabilities and those that do not.”
12

ocasionada pelo acúmulo de riqueza em locais e pessoas faz com que a pobreza ainda seja uma
constante, o que dificulta a aquisição de bens de consumo com tecnologia acessível. A
distribuição igualitária de renda é apenas um dos aspectos que priva determinados grupos do
acesso à tecnologia. Em termos de acessibilidade, pensando nela pela perspectiva
da possibilidade e condição de alcance para utilização autônoma e segura dos equipamentos
eletrônicos, podemos dizer que a desigualdade na distribuição de renda traz à tona uma lacuna
entre aquilo que se comercializa, em termos de tecnologia, e aquilo que realmente pode ser
adquirido e utilizado.

As pessoas com deficiência devem frequentemente superar obstáculos adicionais
antes que possam desfrutar de toda a gama de informações, serviços, entretenimento
e interação social oferecidos pela Web: pessoas cegas precisam de sites para fornecer,
por exemplo, texto como uma alternativa para imagens traduzidas em áudio ou legível
palavras por dispositivos de leitura de tela especialmente projetados; pessoas com
visão parcial podem ser especialmente dependentes de texto de grande formato e
contraste efetivo de cores; as pessoas disléxicas ou com deficiências cognitivas podem
se beneficiar em particular da utilização de formatos de texto alternativos ou Inglês
mais simples, como o Easy Read, e do layout claro e lógico de um site organizado; as
pessoas cuja primeira língua é a Língua Britânica de Sinais também podem achar o
inglês simples indispensável; e pessoas com deficiências de destreza manual podem
precisar navegar com um teclado e não com um mouse.13 (CLARK, 2004, p. 7)

Não podemos deixar de mencionar também os experimentos na área da neurociência,
envolvendo o uso de eletrodos ou o implante de chips que possibilitam o controle de
computadores, cadeiras de roda e até mesmo carros, utilizando apenas o comando cerebral.
Uma dessas iniciativas foi desenvolvida por pesquisadores na Suíça e teve como amostra
experimental quatro pessoas completamente paralisadas, que haviam sofrido graves danos
cerebrais e que não possuíam sequer a mobilidade dos olhos. Como a atividade cerebral muda
os níveis do oxigênio no corpo e altera a cor do sangue, a partir da coloração foi possível que
os cientistas entendessem os padrões de resposta dos participantes, a quem eram feitas
perguntas cujas respostas se dariam no modelo “sim” ou “não”. O estudo teve uma consistência
de mais de 70%.
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TEXTO ORIGINAL: “Disabled people must frequently overcome additional obstacles before they can enjoy
the full range of information, services, entertainment and social interaction offered by the Web: blind people need
sites to provide, for example, text as an alternative to images for translation into audible or legible words by
specially designed screenreading devices; partially sighted people may be especially reliant upon large-format
text and effective colour contrast; people who are dyslexic or have cognitive impairments may benefit in particular
from the use of simpler English or alternative text formats, such as Easy Read, and from the clear and logical
layout of an uncluttered website; people whose first language is British Sign Language may also find Plain English
indispensable; and people with manual dexterity impairments may need to navigate with a keyboard rather than
with a mouse.”

Agora, pesquisadores na Europa dizem que descobriram a resposta depois de usar
uma interface cérebro-computador para se comunicar com quatro pessoas
completamente bloqueadas depois de perder todos os movimentos voluntários devido
à doença de Lou Gehrig ou esclerose lateral amiotrófica. 14 (MULLIN, -MIT,
https://goo.gl/Ut618G , acesso em 07/ago/2017)

O potencial inclusivo das tecnologias em prol das deficiências é inegável, mas o estágio
atual ainda está em crescimento. O projeto “Walk Again”, liderado pelo neurocientista
brasileiro Miguel Nicolelis, tem interpretado as ondas cerebrais de pessoas paraplégicas e
tetraplégicas e, a partir de tal interpretação, proporcionando oportunidades para o resgate do
movimento físico àqueles que fazem uso de um exoesqueleto. Em síntese, significa que a
interpretação das informações, dados e sinais cerebrais pode ser capaz de devolver os
movimentos àqueles que não os têm.
Além das apropriações por parte dos cidadãos e do uso de redes sociais enquanto
plataformas de articulação e sociabilidade, a cidadania também se desenvolve para as pessoas
com deficiência em outras oportunidades, que incluem a utilização de aplicativos específicos
para auxiliar pessoas com deficiência, como o Be My Eyes 15 , que proporciona o auxílio a
deficientes visuais, o Guia de Rodas16, que mapeia e avalia a acessibilidade de estabelecimentos
comerciais pelo Brasil ou o Pro Deaf17, um software que traduz texto e voz na língua portuguesa
para a Língua Brasileira de Sinais. Além disso, programas de financiamento coletivo em
websites, compartilhamento de denúncias, campanhas de conscientização e abertura à
participação popular em consultas públicas, são ações de cidadania digital que podem ser
desempenhadas por pessoas com deficiência.

2.2 ENTENDIMENTOS SOBRE A CULTURA DIGITAL

Em virtude de transformações e atualizações decorrentes da popularização e influência
das tecnologias digitais, alguns entendimentos já bastante discutidos no âmbito das ciências
sociais e humanas precisam ser revisitados para que possamos ser mais categóricos na
construção dessa investigação. Conforme veremos, a compreensão da cidadania e da sociologia
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TEXTO ORIGINAL: “Now researchers in Europe say they’ve found out the answer after using a braincomputer interface to communicate with four people completely locked in after losing all voluntary movement due
to Lou Gehrig’s disease, or amyotrophic lateral sclerosis.”
15
https://www.bemyeyes.com/language/portuguese-brazil
16
http://guiaderodas.com/
17
http://www.prodeaf.net/

tem perspectivas teóricas bastante específicas quando se direcionam ao seu desenvolvimento
junto ao ambiente digital.

2.2.1 Uma sociologia digital

A cultura digital pode ser inclusiva e participativa no sentido de permitir que aqueles,
que outrora haviam sido caracterizados enquanto simples receptores/ouvintes/telespectadores
da informação, se transformem em sujeitos ativos, elementos constitutivos do ambiente
midiático, responsáveis pela elaboração, construção, compartilhamento, acompanhamento,
checagem e troca de informações. Os meios de comunicação podem exercer papel central na
configuração do espaço público, serem articuladores de atividades individuais e coletivas que
caracterizam nossa contemporaneidade (CASTELLS, 1999, 2003, 2015; LÉVY, 1999;
JENKINS, 2008; LEMOS, 1999, 2008, 2010), ajudando na construção das relações sociais.
As relações permeadas pelo digital potencializaram novas articulações que permitiram
passos mais largos rumo à concretização de projetos cidadãos, políticos e democráticos.
Contudo, o desenvolvimento da internet não vem ocorrendo de forma tão favorável. Dentre as
características que respaldam tal afirmação, destacamos os aspectos comerciais, que findam por
concentrar a informação em poucas plataformas, e também características educacionais
(relacionadas ao baixo nível intelectual), que potencializam o desenvolvimento e
compartilhamento de notícias falsas.
Em artigo de opinião publicado no jornal britânico The Guardian18, Tim Berners-Lee,
o criador da internet global, adota um tom crítico em relação ao desenvolvimento da internet e
destaca também a fragilidade da segurança em relação à proteção dos dados pessoais dos
usuários e o grande número de pessoas que ainda não possui acesso à rede.
A divisão entre as pessoas que têm acesso à Internet e as que não têm está
aprofundando as desigualdades existentes, as desigualdades que representam uma
séria ameaça global. Como era de se esperar, é mais provável que você esteja off-line
se for mulher, pobre, mora em uma área rural ou em um país de baixa renda ou em
alguma combinação dos itens acima. Estar desconectado hoje é ser excluído das
oportunidades de aprender e ganhar, de acessar serviços valiosos e de participar do
debate democrático19.
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Disponível em: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/12/tim-berners-lee-web-weaponregulation-open-letter> Acesso em 06/dez/2018
19
“The divide between people who have internet access and those who do not is deepening existing inequalities,
inequalities that pose a serious global threat. Unsurprisingly, you’re more likely to be offline if you are female,
poor, live in a rural area or a low-income country, or some combination of the above. To be offline today is to be
excluded from opportunities to learn and earn, to access valuable services, and to participate in democratic
debate.”

Lee ressalta, contudo, as ameaças e as fragilidades a que os usuários estão expostos e
sugere o aperfeiçoamento de mecanismos legais e regulatórios de controle, geridos pelos
estados, a fim de combater as injustiças e tensões atualmente existentes. Em síntese, sua
proposta segue no sentido de promover uma internet efetivamente cidadã, ou seja, justa e
inclusiva. Em nossa abordagem, pensar sobre a relação entre a cidadania e a tecnologia,
caminha no mesmo sentido. Portanto, nosso interesse recai sobre as atividades de uma parcela
de usuários que não sucumbe à exclusão digital e que desenvolve ações que visam a melhorar
a sua qualidade de vida e, além do mais, temos interesse em descobrir se a concepção da
deficiência pode ser alterada a partir do uso das novas tecnologias de comunicação e
informação.
De antemão reconhecemos o entendimento da cidadania enquanto um processo híbrido,
cuja consolidação se dá diante das articulações desenvolvidas por e entre elementos humanos e
não-humanos. O estudo que desenvolvemos tem o foco de desvendar e de compreender as
construções, as associações e as conexões para a prática da cidadania pela internet que fogem
das formas habituais de utilização das tecnologias digitais, pois são realizadas por pessoas sem
a mobilidade plena dos braços, mãos e dedos. Abrimos espaço nesta pesquisa a um
direcionamento que permita compreender os pormenores de tais formas de organização,
considerando também a agência dos objetos técnicos, ou não-humanos, que se envolvem nesse
processo.
Poderíamos afirmar que a ação cidadã de uma pessoa cuja habilidade para manusear os
equipamentos tecnológicos seja limitada somente tem início quando são feitas postagens,
compartilhamentos ou atividades similares? Ou seria a cidadania, nesses casos, um processo
ainda mais complexo, que se inicia momentos antes, quando da adequação e preparo de tais
objetos?
Deuze (2013, p. 13) apresenta a proximidade entre nossa vida social e a tecnologia de
forma indivisível e argumenta que somente teríamos condições de interpretar nós mesmos e o
mundo em que vivemos, a partir do momento em que aceitarmos que não vivemos com a mídia,
mas na mídia. O autor utiliza a palavra “mídia” para referir-se ao envolvimento social e
tecnológico causado pelas novas tecnologias de informação e comunicação que nos constituem
enquanto cidadãos comunicativos. Partindo de uma premissa crítica, Morozov (2013), em
contrapartida, posiciona-se reticente às supostas transformações que estariam em curso com o
advento das novas tecnologias de informação e comunicação e apresenta apontamentos para
combater aquilo que denomina de “solucionismo” e “internet-centrismo”.

“A Internet” permitiu que os solucionistas expandissem significativamente o escopo
de suas intervenções, executando experimentos em uma escala muito maior. Ela
também deu origem a um novo conjunto de crenças - o que eu chamo de “Internetcentrismo” - a principal delas é a firme convicção de que estamos vivendo tempos
únicos e revolucionários, nos quais as verdades anteriores não se sustentam, pois tudo
está passando por mudanças profundas, e a necessidade de "consertar as coisas" está
mais alta do que nunca. “A Internet”, em suma, forneceu aos solucionistas uma ampla
munição para intensificar sua guerra contra a ineficiência, a ambiguidade e a
desordem, ao mesmo tempo em que forneceu uma nova justificativa para isso. Mas
também forneceu a eles um conjunto de suposições sobre como o mundo funciona e
como este deve funcionar, sobre como este fala e como deve falar, reformulando
muitas questões e debates de uma maneira decididamente centrada na Internet 20 .
(MOROZOV, 2013, p. 15)

Para o autor, é inegável que a maneira como a internet tem se desenvolvido finda pelo
acúmulo

de

capital

(financeiro,

intelectual

e

social)

nas

mãos

de

poucas

corporações/desenvolvedores. Poucas entidades seriam detentoras de valiosas informações
pessoais de todos os usuários da rede e que, dessa forma, estaríamos vulneráveis frente ao seu
controle. Morozov (2013) questiona ainda o caráter supostamente social, democrático, político
e humanitário desenvolvido por empresas do Vale do Silício e argumenta que, por detrás de
projetos de cunho ideológico, estariam, na verdade, apenas grandes intenções capitalistas.
No sentido de criticar a exposição excessiva, a fragilidade da privacidade, a forma
inadequada de compartilhamento de dados pessoais e a superficialidade das relações
desenvolvidas através de redes sociais, Andrew Keen (2007, 2012) também se posiciona de
maneira oposta ao olhar transformador diante das relações sociais e culturais desenvolvidas
pela internet, atentando-se para os riscos a que estaríamos sujeitos nesse contexto, conforme
declara o autor: “A ideia de tecnologia como primeiro agente, como a coisa em si que deflagra
toda mudança social, econômica e cultural subsequente, é uma armadilha em que caíram tanto
tecnocéticos quanto tecnoutopistas inteligentes” (KEEN, 2012, p. 107)
Ao abordar o ambiente da cibercultura e a necessidade da ampliação do olhar ante as
suas dinâmicas, Lemos (2004, p. 262) sugere atenção aos riscos do “academicismo pessimista”
e do “otimismo histérico”, considerando que perspectivas extremas possuem análises
tendenciosas. Ao pesquisar as atividades on-line desenvolvidas por pessoas que não têm
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TEXTO ORIGINAL: “The Internet” has allowed solutionists to significantly expand the scope of their
interventions, running experiments on a much grander scale. It has also given rise to a new set of beliefs—what I
call “Internet-centrism”—the chief of which is the firm conviction that we are living through unique, revolutionary
times, in which the previous truths no longer hold, everything is undergoing profound change, and the need to “fix
things” runs as high as ever. “The Internet,” in short, has supplied solutionists with ample ammunition to ratchet
up their war on inefficiency, ambiguity, and disorder, while also providing some new justification for doing so.
But it has also supplied them with a set of assumptions about both how the world works and how it should work,
about how it talks and how it should talk, recasting many issues and debates in a decidedly Internet-centric
manner.

controle de seus corpos, poderíamos estar diante de histórias que carregam elevadas doses de
euforia e correríamos o risco de nos envolver emocionalmente, de admirar em excesso ou até
mesmo de enaltecer seus feitos em doses que ultrapassem a imparcialidade e a objetividade
esperadas por uma análise em uma pesquisa de doutorado.
O intuito de desenvolver uma análise sociológica que considere o digital enquanto
articulador central não pode ser feito utilizando apenas os preceitos clássicos e fundadores desse
campo do conhecimento. A atualidade do tema traz consigo a necessidade de remodelarmos os
direcionamentos investigativos à procura de respostas para nossas questões. Dessa forma, além
dos pilares fundadores, buscamos dialogar com perspectivas que considerem a emergência de
uma sociologia e da cidadania digital (LUPTON, 2012, 2013; MARRES, 2012, 2013, 2015,
2017; COULDRY, 2006, 2009, 2010), visando a utilizar corretamente as técnicas e estratégias
de análise contemporâneas, bem como prover resultados satisfatórios em termos da atualidade
da discussão.

A sociologia das tecnologias digitais / sociologia digital ou qualquer termo adotado
certamente deve começar a se expandir como uma subdisciplina na sociologia, dada
a crescente prevalência das tecnologias digitais. Eles estão se tornando uma parte cada
vez mais integrante da vida cotidiana para muitas pessoas no mundo desenvolvido ao
longo da vida. Pré-escolas e creches estão começando a anunciar que eles oferecem
computadores tablet como parte de suas instalações. No outro extremo da vida útil,
Wiis são usados para apoiar a mobilidade para os moradores de instalações de
cuidados a idosos e dispositivos de mídia social estão sendo introduzidos para as
pessoas mais velhas para incentivá-los a se envolver em conexão social de casa. A
sociologia digital pode oferecer um meio pelo qual o impacto, desenvolvimento e uso
dessas tecnologias e seu impacto e incorporação em mundos sociais e conceitos de
individualidade podem ser investigados, analisados e compreendidos. Parece-me que,
dadas as maneiras pelas quais as tecnologias digitais se infiltraram na vida cotidiana
e se tornaram uma dimensão tão importante de como as pessoas coletam informações
e se conectam socialmente com outras pessoas, o mundo digital deveria ser agora uma
característica central do estudo e pesquisa sociológicos. Os sociólogos não só devem
aprender a usar a mídia digital para fins profissionais, mas também devem realizar
pesquisas capazes de explorar o impacto dessas mídias na vida cotidiana a partir de
uma perspectiva crítica e reflexiva.21 (LUPTON, 2012, p. 4)
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TEXTO ORIGINAL: “The sociology of digital technologies/digital sociology or whatever term is adopted must
surely begin to expand as a sub-discipline in sociology, given the increasing prevalence of digital technologies.
They are becoming an increasingly integral part of everyday life for many people in the developed world across
the lifespan. Preschools and child care centres are now starting to advertise that they offer tablet computers as
part of their facilities. At the other end of the lifespan, Wiis are used to support mobility for the residents of aged
care facilities and social media devices are being introduced to older people to encourage them to engage in social
connection from home. Digital sociology can offer a means by which the impact, development and use of these
technologies and their impact upon and incorporation into social worlds and concepts of selfhood may be
investigated, analysed and understood. It seems to me that given the ways in which digital technologies have
infiltrated everyday life and have become such an important dimension of how people gather information and
connect socially with others the digital world should now be a central feature of sociological study and research.
Not only should sociologists learn to use digital media for professional purposes, they should also be undertaking
research that is able to explore the impact of these media in everyday life from a critical and reflexive perspective.”

Uma das proposições que se mostra pertinente em vistas à firmação do campo de estudos
é aquela sugerida por Marres (2017) em Digital Sociology, ao discutir o significado das
transformações na interface entre sociologia, computação e tecnologia de mídia, que se
desenvolveram a partir das possibilidades de se conduzir e melhor conhecer a vida social pela
captura, análise e manipulação de dados, redes e interação por meios digitais. A autora busca
compreender como o digital tem afetado diretamente as lógicas do cotidiano dos indivíduos e
como a sociologia tem (ou não) se esforçado para acompanhar tais mudanças.

Meu objetivo foi fornecer uma análise integrada dos problemas e oportunidades
práticas, metodológicas e políticas que as infraestruturas, dispositivos e práticas
digitais atuais abrem para a análise da vida social e situá-los em relação a questões
mais amplas sobre a mudança do papel do conhecimento na sociedade e na vida
pública22. (MARRES, 2017, p. 11)

O trabalho da autora chama a atenção por propor uma discussão que busca o
entendimento de quais seriam aquelas características, ferramentas ou apropriações que
tornariam as mídias digitais, mídias sociais. A confusão entre o digital e o social não é
puramente retórica, mas diz respeito às transformações pessoais, tecnológicas, comerciais e
mercadológicas que geram novas formas de atuação e compartilhamento de informações pela
web. O cotidiano tem sido afetado pelas novas tecnologias de comunicação, mas as mudanças
não se limitam apenas aos indivíduos, atingindo também as instituições e formas de
organização, que acompanham o processo de transição, modificando-se e tornando-se mais
dependentes da tecnologia. Hjarvard (2008; 2013) prefere denominar esse processo por
“midiatização”, fenômeno que compreende a forte ligação existente entre o campo social e o
campo midiático, bem como os cruzamentos que dela decorrem. Para o autor, “o conceito de
midiatização revelou-se produtivo para a compreensão de como a mídia se difunde para, se
confunde com e influencia outros campos ou instituições” (HJARVARD, 2008, p. 54).
Instituições religiosas, modalidades esportivas, organizações políticas, transações comerciais,
hábitos culturais e práticas de lazer são atividades representativas pera explicitar o quanto a
sociedade se encontra permeada pelos processos midiáticos e intervenções tecnológicas.
Em termos mais gerais, nos últimos anos, um círculo cada vez mais amplo de
especialistas, comentadores e críticos tem afirmado que uma nova e próxima relação
está se formando em nossas sociedades entre as organizações "digitais" e o "social".
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TEXTO ORIGINAL: “My aim has been to provide an integrated analysis of the practical, methodological, and
political problems and opportunities that today’s digital infrastructures, devices and practices open up for the
analysis of social life, and to situate these in relation to wider questions about the changing role of knowledge in
society and public life.”

As duas agora são frequentemente equiparadas à linguagem profissional e pública:
plataformas digitais são chamadas de mídia social e serviços baseados em plataforma
- de compartilhamento de carros a iniciativas de livre circulação - são conhecidas
como economia social23 (MARRES, 2017 p. 64)

A ligação entre o social e o digital é tamanha que transformações ocasionadas pela
expansão das tecnologias de comunicação modificam desde pequenos hábitos cotidianos até as
mais complexas relações, podendo resultar em diferentes consequências. A dependência por
telefones celulares, por exemplo, tem evoluído de tal forma que já é possível o diagnóstico de
danos psicológicos, emocionais e até mesmo físicos, detectados por especialistas do campo da
medicina, decorrentes do uso excessivo e/ou incorreto de dispositivos portáteis. Transtornos
musculares, como dores nas costas ou nas articulações dos dedos das mãos, bem como
problemas relacionados a incorreções na postura corporal, têm sido relatados como
consequência negativa da obsessão por telefones celulares e tablets. Outra situação que já tem
sido diagnosticada por especialistas enquanto enfermidade é a necessidade e a compulsão
(principalmente por usuários mais jovens) pela participação no ambiente digital.

Nomophobia literalmente significa fobia sem aparelho móvel, que é o medo de estar
fora de contato telefônico móvel. Se a pessoa está em uma área sem rede, se esgotou
seu saldo ou, pior ainda, fica sem bateria, a pessoa fica ansiosa, o que afeta
negativamente seu nível de concentração. Nos últimos tempos parece ter havido uma
transformação do telefone celular de um símbolo de status por uma necessidade por
causa das inúmeras vantagens que um telefone móvel fornece como diário pessoal,
envio de e-mail, calculadora, jogos de vídeo game, câmera e tocador de música.
(INDIAN JOURNAL COMMUNITY MED, 2010. Disponível em:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2940198/ Acesso em 28 jul. 2015,
tradução nossa)24

A urgência por jogos on-line, pela participação em redes sociais digitais, pelo
compartilhamento de arquivos, imagens e vídeos ou pela interação imediata com amigos e
familiares tem causado dependências tão fortes que podem ser consideradas (e tratadas) como
transtornos de comportamento. Em contrapartida, existem ocasiões em que observamos que o
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TEXTO ORIGINAL: “More generally speaking, in recent years a widening circle of experts, commentators
and critics have claimed that anew, close relationship is forming in our societies between the ‘digital’ and the
‘social’. The two are now often equated in professional and public parlance: digital platforms are called social
media and platform-based services – from car-sharing to free cycle initiatives – are known as the social economy.”
24
TEXTO ORIGINAL: “Nomophobia literally means “no mobile phobia” that is the fear of being out of mobile
phone contact. If a person is in an area of no network, has run out of balance or even worse run out of battery,
the persons gets anxious, which adversely affects the concentration level of the person. In recent times there seems
to have been a transformation of the cell phone from a status symbol to a necessity because of the countless perks
that a mobile phone provides like personal diary, email dispatcher, calculator, video game player, camera and
music player.”

acesso ao ambiente digital tem sido ferramenta de inclusão social e plataforma para o exercício
da cidadania, como é o caso das pessoas com deficiência.
Desde que superadas as carências de acessibilidade e as desigualdades, as mídias
digitais têm o potencial para reconfigurar as trajetórias de luta que são intrínsecas à cidadania:
“Mídias digitais e infraestruturas digitais fornecem os meios para reconhecer as pessoas por
novas maneiras como narradores ativos de suas vidas individuais e os problemas que eles
compartilham com os outros 25 ”. (COULDRY et al, 2014, p. 1). As novas tecnologias de
informação e de comunicação potencializam e fortalecem a atuação reivindicativa dos sujeitos,
e se fortalecem como ferramentas midiáticas contra-hegemônicas, principalmente no que diz
respeito à ampliação do espaço para o diálogo sobre a coisa pública, intensificando, dessa
forma, a perspectiva daquele que podemos chamar de cidadão digital, abarcados pelo conceito
de Ciberdemocracia Planetária, proposto por Lemos e Lévy (2010).

A tecnologia vincula-se à constituição da polis, da vida em comum, da política. O
caráter político do desenvolvimento tecnológico se explicita, já que a técnica é uma
dimensão essencial da espécie humana que a coloca diante da natureza e de si mesma
no desafio de transformação (científica e tecnológica) do mundo. A técnica é
constitutiva do homem, ela é, como vimos, uma maneira de estar no mundo, uma
forma de requisição da natureza e do outro. Dito de outro modo, a técnica é desde
sempre política, e o seu desenvolvimento é correlato àquele do espaço urbano, da polis
(LEMOS e LEVY, 2010, p. 27).

Luciana Scott é uma pesquisadora brasileira da área de Farmacologia Bioquímica e
Molecular e ficou tetraplégica 26 após um Acidente Vascular Cerebral. Em um depoimento
concedido a uma revista, ficam nítidos alguns indícios através dos quais se percebe a
intensidade da relação que a pesquisadora tetraplégica estabelece com a internet em sua rotina.

Às vezes, rola uma paquera no shopping ou em uma praia, mas o mais frequente é
pela internet, porque a web é meu modo de fazer laços sociais... Se você pensar que
eu me comunicava piscando e hoje escrevo num teclado normal, acho que estou bem.
Apesar dos meus limites físicos, produzo trabalhos de qualidade, reconhecidos e até
invejados dentro da comunidade científica. (REVISTA Marie Claire. Disponível em:
<http://revistamarieclaire.globo.com/EuLeitora/noticia/2013/07/eu-leitora-mexo-soum-dedo-mas -virei-escritora-conta-luciana-schotti.html>. Acesso em 09 jul. 2015)

Nos grandes centros urbanos, a proximidade entre o social e o digital é uma constante
indivisível. Seja na gestão pública, nas empresas que atuam na iniciativa privada ou no conforto
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TEXTO ORIGINAL: “digital media and digital infrastructures provide the means to recognize people in new
ways as active narrators of their individual lives and the issues they share with others”
26
O sujeito tetraplégico é aquele acometido de “paralisia total ou parcial do corpo, comprometendo a função dos
braços e das pernas” (GABRILLI, 2008, p. 19).

do lar, em áreas como transporte, educação, cultura, economia, saúde, segurança e até mesmo
nos momentos de lazer, a relação estabelecida pela sociedade com as tecnologias digitais é cada
vez mais frequente. Tecnologias vestíveis (wearables), como a FitBit, por exemplo, que
movimenta um mercado grandioso, atraindo dezenas de milhares de usuários27 os quais, a partir
da utilização do dispositivo, passam a modificar as formas de praticar atividades físicas, bem
como a maneira de visualizar seus próprios corpos, estabelecendo novas dinâmicas para os
cuidados de si28.
Visando a compreender as características que fazem com que as tecnologias digitais se
tornem sociais, Marres (2017) mapeia três posicionamentos distintos que têm sido utilizados
com frequência no âmbito das investigações sociológicas digitais e, em virtude das
inconsistências encontradas em cada um deles, sugere a adoção de uma diferente perspectiva,
que ela denomina de visão “performativa” ou “interativa”:

1. Perspectiva centrada no dispositivo: a visão centrada no dispositivo que diz que
as tecnologias de mídia social podem ser distinguidas das tecnologias não sociais
por suas capacidades técnicas (elas permitem redes sociais, por exemplo);
2. Perspectiva centrada nos dados: Uma visão analítica que destaca que as
tecnologias sociais disponibilizam novas fontes e formas de dados sociais (por
exemplo, mídias sociais e dispositivos móveis, dados locativos);
3.

Perspectiva crítica: A visão crítica de que as tecnologias de mídia não são sociais e
deles mesmos, e apenas sua aceitação nas práticas sociais os torna assim.

Cada posicionamento, quando tomado isoladamente, tende a negligenciar aspectos
importantes do envolvimento entre o digital e o social. Enquanto algumas abordagens dão
ênfase a recursos como "conteúdo gerado pelo usuário" ou funcionalidade de rede social, outros
enfatizam a importância de "contextos de uso", pensando que somente a partir do "fazer" da
prática, as tecnologias de mídia digital se tornem sociais. (MARRES, 2017, p. 12). Por tal
motivo, Marres (2017) propõe uma quarta perspectiva:
o "performativo" – ou em vez disso, "interativo" - compreensão do que é social sobre
infraestruturas, dispositivos e práticas digitais. Esta última abordagem destaca que as
tecnologias digitais não apenas facilitam a vida social, ou a tornam pesquisável, elas
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Apenas no segundo trimestre de 2016, foram vendidas 4,4 milhões de unidades da pulseira. (LEMOS,
BITENCOURT, 2017, p. 62)
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(Vd. LEMOS, BITENCOURT, 2017 - Disponível em http://www.scielo.br/pdf/gal/n36/1519-311X-gal-360005.pdf)

também tornam a vida social passível de intervenção. Eu argumento que as interações
resultantes entre a vida social e as tecnologias de mídia digital requerem mais
investigação, e nos convidam a desenvolver compreensão mais experimental da
socialidade digital, do que torna as tecnologias digitais sociais. Se quisermos captar a
relevância das tecnologias de mídia digital para a pesquisa social e a vida social,
precisamos entender melhor como a digital muda a relação entre tecnologia e
socialidade29. (MARRES, 2017, p. 14)

As proposições apresentadas por Marres (2017) são complementares para uma uma
análise que considera o princípio da simetria como base. Uma análise “interativa” mostra-se
adequada por permitir que também dediquemos nossa atenção ao estudo do tipo de interferência
nas vidas sociais possibilitado pelas mídias digitais. Como vimos, dos entrelaçamentos entre o
campo “social” e o “digital” decorrem diversas transformações que impactam as realidades
cotidianas de uma infinidade de pessoas, organizações e situações. Transformações que
englobam desde aspectos financeiros a questões relacionadas à sociabilidade. A perspectiva
“interativa” de Marres nos provoca, nos guia e nos faz querer ampliar nossa compreensão sobre
a relevância das tecnologias digitais para o desenvolvimento da cidadania de um grupo cujas
habilidades físicas e motoras são limitadas.

2.2.2 Cidadania digital

Mesmo antes da disseminação da internet, as estratégias de desenvolvimento de
atividades cidadãs, como os movimentos de ação social, sempre se aconteceram, com ou sem
a mediação dos meios de comunicação. No entanto o advento das novas tecnologias tem
reconfigurado tal processo, alocando as mídias digitais como seu instrumento central.

A comunicação faz parte dos processos de mobilização dos movimentos sociais em
toda a história e em conformidade com os recursos disponíveis em cada época. O
Fórum Social Mundial, por exemplo, tem grandes proporções porque soube usar a
internet como canal de comunicação. Os movimentos sociais específicos também se
adequam às condições dadas para poderem se comunicar. No Brasil, esses sempre
usaram meios próprios de comunicação, até pelo cerceamento à sua liberdade de
expressão por meio da grande mídia. Do panfleto ao jornalzinho e dele ao blog e ao
website na internet, do megafone ao alto-falante e dele à rádio comunitária, do slide
ao vídeo e dele à TV Livre e ao Canal Comunitário da televisão a cabo3 , são
evidências do exercício concreto do direito à comunicação como mecanismo
facilitador das lutas pela conquista de direitos de cidadania. (PERUZZO, 2010, p. 3)
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TEXTO ORIGINAL: “the ‘performative’ – or rather, ‘interactive’ – understanding of what is social about
digital infrastructures, devices and practices. This latter approach highlights that digital technologies do not only
facilitate social life, or render it researchable, they also make social life amenable to intervention. I argue that
the resulting interactions between social life and digital media technologies require further investigation, and
invite us to develop a more experimental understanding of digital sociality, of what makes digital technologies
social. If we wish to grasp the relevance of digital media technologies for social enquiry and social life, we must
then better understand how the digital changes relation between technology and sociality.”

O movimento estudantil denominado “Caras-Pintadas” ocorreu no Brasil ao longo do
ano de 1992, tendo como grande objetivo o impeachment do então Presidente Fernando Collor
de Mello. Após denúncias de corrupção e a adoção de medidas econômicas impopulares por
parte do Governo Federal, a população (especialmente jovens e estudantes) se mobilizou e foi
às ruas, com os rostos pintados de verde e amarelo, para exigir a saída do presidente. A mídia,
representada na época por seus grandes conglomerados empresariais, repercutiu fortemente o
movimento dos estudantes, mas o início de sua forma de organização se deu, basicamente, a
partir de reuniões e de encontros presenciais dos alunos.
Em 2013, vinte e um anos mais tarde, a população brasileira voltou às ruas, tendo
novamente como objetivo geral o repúdio a atos de corrupção dos governantes, além de
reivindicações contrárias ao aumento nas tarifas do transporte público. O movimento que ficou
conhecido como “Vem pra Rua” repercutiu em mais de cem cidades brasileiras e contou com a
participação de mais de 1,5 milhões de pessoas. Nesse segundo cenário, destaca-se como
articulador da organização das manifestações o uso de redes sociais digitais, em especial o
Facebook.
Outro fato que evidencia a centralidade das mídias digitais diante das mídias
“tradicionais” foi o processo eleitoral brasileiro para a escolha do presidente da República no
ano de 2018. O tempo de propaganda partidária na televisão, regulamentado pelo Superior
Tribunal Eleitoral, sempre foi objeto de disputa acirrada entre os candidatos, sendo definido
com base na quantidade de partidos coligados à favor de um candidato e também pelo tamanho
de cada um desses partidos. De acordo com o Jornal Correio Brasiliense 30 , “desde o
restabelecimento da democracia, candidatos com campanhas mais caras e com maior tempo de
propaganda durante o período eleitoral tendem a sair vitoriosos da disputa”, com exceções
ocorridas apenas nos anos de 1989 e em 2002. Contudo, no pleito de 2018, a propaganda
partidária televisiva demonstra estar ficando em segundo plano, ao menos no primeiro turno
das eleições.
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Disponível
em:
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/07/23/interna_politica,696657/candidatos-commaior-tempo-de-propaganda-na-tv-tendem-a-sair-vitorioso.shtml. Acesso em: 13 fev. 2019.

Gráfico 1 - Propaganda eleitoral 1º turno. Tempo previsto para cada candidato

Fonte:
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/08/28/tse-aprova-resolucao-com-tempos-depropaganda-dos-candidatos-a-presidente.ghtml

O gráfico apresenta os treze candidatos à presidência e, em ordem decrescente, seus
respectivos tempos previstos para a propaganda eleitoral31. Porém, de acordo com consultas de
opinião realizadas por institutos de pesquisa32 à época das eleições, o candidato que ocupava a
décima colocação em tempo de propaganda na TV, Jair Bolsonaro, aparecia como líder nas
intenções de voto ante ao candidato que tinha mais tempo, Geraldo Alckmin. Os dados ainda
não nos permitem afirmar sobre uma falência do sistema televisivo enquanto influenciador no
processo eleitoral, mas suscitam a emergência das redes sociais digitais enquanto mídia com
penetração crescente e cada vez mais impactante nesse processo.
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Destacamos a substituição do candidato Lula, do PT, por Fernando Haddad, que herdou seu tempo de
propaganda na TV.
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DATAFOLHA
Disponível
em:
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-emnumeros/noticia/2018/09/11/pesquisa-datafolha-de-10-de-setembro-para-presidente-por-sexo-idadeescolaridade-renda-e-regiao.ghtml. Acesso em: 13 fev. 2019.
IBOPE – Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,pesquisa-ibope-bolsonaro-amplialideranca-e-chega-a-26-das-intencoes-de-voto,70002497836 Acesso em: 13 fev. 2019.

Em artigo publicado no jornal “Folha de São Paulo”33, o professor da Universidade de
São Paulo – USP, Pablo Ortellado, realiza uma análise que procura compreender o papel das
redes sociais enquanto influenciadoras do processo eleitoral. O filósofo reconhece a
centralidade das mídias digitais, mas ainda vê nelas o reflexo de mídias tradicionais, como
rádio, televisão e jornais impressos.

Embora impactar o debate no Facebook seja relevante, é ainda mais relevante
conseguir impactar a cobertura espontânea da imprensa, seja a televisiva, seja a
escrita. Essa parece ser a estratégia de Bolsonaro, um candidato polêmico e
antissistêmico que a cada nova chocante declaração vê seu nome projetado pelos
adversários e pela imprensa. (ORTELLADO, 2018)

No âmbito governamental, destacamos ainda os portais da transparência (federal,
estaduais e municipais), onde os cidadãos têm como acompanhar mais de perto os gastos e
investimentos públicos. O desenvolvimento da cidadania a partir da utilização das mídias
digitais é tão profícuo que, dado ao caráter indissociável dessas mídias em nossas atividades
cotidianas, já não se pode mais falar desses temas separadamente.
Importante mencionar a fertilidade, a atualidade, bem como o dinamismo do campo do
conhecimento que abrange os estudos da cidadania e sua relação com as mídias digitais. Nesse
sentido, a obra de Vivienne, McCosker e John (2016)34 merece destaque por contribuir com um
mapeamento abrangente dos trabalhos concernentes a tal investigação. A iniciativa dos autores
também se mostra pertinente por sugerir uma metodologia que auxilia na categorização dos
diversos estudos que se correlacionam na temática da cidadania digital.
O livro “Negotiating Digital Citizenship” (“Negociando a Cidadania Digital”, em
português) contempla diversos e distintos trabalhos, procurando ressignificar a cidadania digital
por meio de pesquisas que possam refletir as diversas experiências que se articulam em uma
vida integrada às tecnologias digitais e em rede. Para tanto, os trabalhos que contribuíram para
a integralização da obra são divididos em três categorias que pretendem destacar “esta fluidez
e multiplicidade que definem a cidadania digital”35 (VIVIENNE MCCOSKER; JOHNS, 2016,
p. 19), conforme apresentaremos a seguir. O resgate, ainda que breve, de cada um desses
trabalhos é feito estrategicamente no sentido de permitir uma melhor visualização da amplitude
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Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/pablo-ortellado/2018/08/as-midias-sociais-farao-adiferenca-nas-eleicoes.shtml?loggedpaywall?loggedpaywall. Acesso em: 13 fev. 2019.
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International, Ltd. Unit A, Whitacre Mews, 26-34 Stannary Street, London, 2016.
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TEXTO ORIGINAL: “This fluidity and multiplicity that defines digital citizenship”

de temáticas que contempla a discussão contemporânea sobre a cidadania digital e a
proximidade deles com ações corriqueiras do nosso cotidiano.
A primeira temática resgatada é sobre controle, oportunidade em que se observa que “a
cidadania digital não é simplesmente um conjunto de direitos e responsabilidades ou
comportamentos apropriados, mas surge como uma interface fluida que conecta os mecanismos
de controle às pessoas e às práticas, mesmo dentro dos contextos culturais mais íntimos36 .
(VIVIENNE MCCOSKER; JOHNS, 2016, p. 10).
Olhares desatentos tenderiam a pensar a cidadania digital apenas pela perspectiva das
vantagens que podem advir da confluência estabelecida entre a sociedade organizada e as
mídias digitais. Em tempos de conexão full time, é necessário destacar a concepção indissolúvel
que envolve os dois campos, visto que as mídias digitais não apenas possibilitam o
desenvolvimento da cidadania, ou seja, não são apenas intermediárias do processo cidadão,
como também condicionam e criam formas específicas de seu desenvolvimento.
Os trabalhos alocados nesse tópico abrangem temas que variam desde a discussão sobre
reguladores técnicos e operacionais para combater o ciberbullying (de Anthony McCosker); a
imersão dos jovens no processo cidadão (de Amanda Third e Philippa Collin); a exclusão das
pessoas com deficiência a partir das formas e arquiteturas digitais da vida social (de Gerard
Goggin) e o monitoramento de dados corporais por meio de tecnologias vestíveis (de Deborah
Lupton).
Pensar na cidadania digital pela perspectiva do controle significa não se render à utopia
de que as ferramentas digitais possibilitam plena liberdade aos seus usuários e, por esse ângulo,
aspectos como a vigilância, o monitoramento de dados, a falsificação de informações, a
manipulação de resultados e centralização do conhecimento tornam-se prioritários na
discussão.
Um segundo momento do livro redireciona a interpretação para características
relacionadas à disputa, como aspecto imprescindível da cidadania digital.

Globalmente, a mídia em rede desestabilizou e transformou a forma como pensamos
em identidade e agência coletiva , possibilitando novos campos que transgridem
fronteiras nacionais e categorizações claras de Estado e cidadão. A emergência de
movimentos globais como a primavera árabe, os indignados, o Occupy Wall Street, o
Anonymous e o WikiLeaks subverteram os entendimentos normativos do "nós" da
ação política coletiva de uma forma que chama a atenção . Aqui, argumenta-se que a
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TEXTO ORIGINAL: “Digital citizenship is not simply a set of rights and responsibilities or appropriate
behaviours, but emerges as a fluid interface that connects control mechanisms with people and practices within
even the most intimate of cultural contexts.”

participação em rede desafia formas hierárquicas e delimitadas de organização
política (ou seja, embutidas no estado-nação ou outras organizações políticas, como
sindicatos etc.) que instigam o movimento em direção à conexão, auto-organização e
horizontalidade transnacional. 37 (VIVIENNE MCCOSKER; JOHNS, 2016, p. 14)

O cenário em que se desenvolvem as novas articulações políticas e sociais contempla
características inéditas em suas formas de organização e articulação, possibilitando novos
imaginários democráticos. A internet deixa de ser mediador e passa a ser o ambiente onde são
geradas disputas simbólicas ou não, como se tornou evidente no Brasil, a partir de atos pró e
contra aos candidatos à presidência nas eleições gerais de 2018. Ainda no âmbito empírico,
também vivenciamos, nas ruas das cidades, batalhas que escancaram fragilidades dos poderes
públicos e dos sistemas tradicionais de administração e gestão, como por exemplo, quando
motoristas burlam blitz de trânsito a partir da utilização de aplicativos como o Waze.
Nas disputas que acontecem no ambiente digital, as práticas dos usuários têm
demonstrado potencial devastador no jogo do poder, vide as grandes invasões de sites e sistemas
públicos, que revelam a fragilidade e vulnerabilidade até mesmo dos países mais desenvolvidos.
Nesse cenário, compreender, desenvolver e dominar as lógicas, regras e linguagens de
computadores torna o cidadão “comum” cada vez mais articulado e poderoso. Entretanto,
disparidades também surgem e manifestam informações que fortalecem desalinhamentos
históricos, como é o caso da inserção das mulhes, por exemplo, no ambiente da programação e
dos games.
Dessa forma, os trabalhos alocados neste item compreendem: a análise de um
movimento liderado pelos cidadãos na Espanha para contestar as medidas de austeridade
introduzidas após a Crise Financeira Global (GFC), por Eugenia Siapera; o estudo das
capacidades das redes sociais para conectar indígenas em relação às suas lutas locais, por
Bronwyn Carlson e Ryan Frazer; a identificação de como plataformas gigantes de mídia social,
como Facebook e Twitter, tem se responsabilizado por casos de assédio e abusos dos usuárioscidadãos, por Andrew Quodling, e a “cidadania íntima”, por Sonja Vivienne, que discorre sobre
os direitos de escolha sobre os corpos, identidades, relacionamentos e gêneros.
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TEXTO ORIGINAL: “For studies of social movements and digital activism (Bennett & Segerberg, 2013),
globally networked media has destabilised and transformed how we think of collective identity and agency,
enabling new battlegrounds that transgress national boundaries, and neat categorisations of state and citizen. The
emergence of global movements such as the Arab spring, Indignados, Occupy Wall Street, Anonymous and
Wikileaks has subverted normative understandings of the ‘we’ of collective political action in a spectacular and
arresting fashion. Here, it is argued that networked participation challenges hierarchical and bounded forms of
political organisation (i.e. embedded in the nation state or other political organisations such as trade unions etc.)
instigating movement towards transnational connection, self organization and horizontality”

Por fim, o livro redireciona o entendimento para discussões onde são feitas apropriações
para compreender as relações da cultura no cenário da cidadania digital.
Como uma seção transversal da cidadania digital cultural atual, esta seção do livro
fala de volta a regulamentação e vigilância e estende o concurso para a prática criativa.
Um princípio central da cidadania digital que emerge é o ativismo cotidiano, refletido
nas negociações sobre privacidade, intimidade e espaço público. Esse ativismo apoia
a emergência de outra característica definidora, a formação de comunidades coletivas
de afinidade38. (VIVIENNE MCCOSKER; JOHNS, 2016, p. 19)

A relação que a cidadania digital estabelece com a cultura, além de modificar atividades
corriqueiras e hábitos do cotidiano, tem proximidade com a subversão de exclusões aceitas
socialmente e, para além, a descoberta de participantes que outrora jamais se considerariam
como ativistas, mas que, a partir da comunicação digital, alcançam esse protagonismo. Práticas
são modificadas e novas vozes são ouvidas a partir do desenvolvimento de formas de
comunicação que utilizam as novas ferramentas, e a demonstração disso é feita neste capítulo
do livro a partir do estudo de alguns casos que comprovam tais afirmações.

Os sentimentos de pertencimento e exclusão são centrais tanto para a expressão de
uma voz apaixonada como para a construção de uma afinidade com um
coletivo. Assim, a negociação de fronteiras e consenso é uma característica inerente e
fluida da cidadania digital. Em comunidades que são historicamente excluídas ou
oprimidas pelo discurso público dominante, "pertencer" tem interesses mais altos do
que entre grupos ambivalentes ou díspares, e essas vozes minoritárias são
frequentemente influenciadas por emoções intensas 39. (VIVIENNE MCCOSKER;
JOHNS, 2016, p. 17)

O protagonismo de novas lideranças não acontece apenas em manifestações políticas,
visto que as ferramentas de compartilhamento e criação de novos conteúdos permitem destaque
para novos “especialistas” em diversos campos de atuação, aprimorando suas expertises. Não
raro deparamo-nos com páginas, canais ou vídeos em que pessoas comuns exibem seus
conhecimentos em campos como culinária, saúde, estética, moda, natureza, cuidados
domésticos ou automobilismo, por exemplo, expandindo seus modos de participação
democrática e, ainda mais relevante para a cidadania, permitindo novas formas de comunidade.
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TEXTO ORIGINAL: “As a cross section of current cultural digital citizenship, this section of the book speaks
back to regulation and surveillance and extends contest into creative practice. A central tenet of the digital
citizenship that emerges is everyday activism, reflected in negotiations over privacy, intimacy and public space.
This activism supports emergence of another defining feature, the formation of collective communities of affinity”.
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TEXTO ORIGINAL: “Feelings of belonging and exclusion are central both to expression of a passionate voice
and to building affinity with a collective. Thus, the negotiation of boundaries and consensus is an inherent and
fluid characteristic of digital citizenship. In communities that are historically excluded from, or oppressed by,
dominant public discourse, ‘belonging’ has higher stakes than among ambivalent or disparate groups and these
minority voices are often inflected with heightened emotion.”

Os estudos apresentados no livro compreendem as seguintes abordagens: Amelia Johns
e Abbas Rattani discorrem sobre uma comunidade de jovens muçulmanos “descolados” que
ganham a atenção popular quando uma música do cantor Jay Z viraliza, que mostra mulheres
com lenços na cabeça andando de skate e tirando selfies; Sonja Vivienne, Brady Robards e Sian
Lincoln consideram como tema central a diversidade de gêneros, analisando representações
sobre a identidade, a partir das redes de relacionamento on-line; Pip Shea apoia-se nos estudos
sobre DIY (do it yourself, ou, faça você mesmo, em português) para analisar dois criadores na
Irlanda do Norte e refletir sobre os papéis desenvolvidos na formação de práticas cívicas e, por
último, Mike de Kreek e Liesbet van Zoonen realizam uma análise de dois sites de memórias
locais em Amsterdã, expandindo assim a reflexão sobre as teorias da cidadania cultural.
A interpretação da cidadania por uma perspectiva cultural também é realizada por
Goode (2013), em que o autor reconhece a internet enquanto um campo de agenciamento que
transformou significamente as formas de relacionamentos socioculturais e democráticos,
interferindo nas dinâmicas de participação ativa da sociedade. Contudo, o trabalho faz questão
de abordar uma perspectiva menos “romântica” e mais realista da temática, pautando questões
de cunho prático, que repercutem de maneira contraproducente no “casamento” entre cidadania
e mídias digitais.
A Internet tornou-se uma ferramenta importante para inúmeros públicos
desfavorecidos e marginais para se comunicar internamente e usar o mundo exterior.
Mas destacar as dimensões culturais da comunicação on-line, enquanto busco
argumentar aqui, entretém o risco de colocar o carro antes do cavalo. Os problemas
enfrentados pelas comunidades "subalternas", marginais ou subculturais envolvidas
na comunicação on-line são muitas vezes de natureza claramente material (e urgente).
Por exemplo: como manter redes confiáveis e manter o desenvolvimento tecnológico
dentro de restrições financeiras apertadas; como evadir o alcance de interesses
litigiosos da oposição ou agências estatais censuradas.40. (GOODE, 2013, p. 528)

A combinação entre formas de participação da população com formas de adequação
tecnológicas permite com que todos aqueles que estejam integrados aos sistemas digitais
contribuam para a construção de novos significados, comportamentos e lógicas. A dinâmica
compreende aquilo que Jenkins (2008) denomina de “cultura participativa”, em que os usuários
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TEXTO ORIGINAL: “The Internet has become an important tool for innumerable disadvantaged and marginal
‘publics’ to communicate both internally and to use outside world. But highlighting the cultural dimensions of
online communication, as I seek to argue for here, nevertheless entertains the risk of placing the cart before the
horse. The problems faced by ‘subaltern’, marginal or sub-cultural communities engaged in online communication
are often of a distinctly material (and urgent) nature. For example: how to maintain reliable networks and keep
apace with technological developments within tight financial constraints; how to evade the reach of litigious
opposition interests or censorious state agencies”.

se tornam coprodutores de conteúdos. Hartley (2010), por sua vez, caracteriza o surgimento
desse comportamento participativo enquanto “cidadania DIY”, em uma perspectiva cujas
transformações desencadeiam e avançam para aquilo que posteriormente foi denominado de
“cidadania DIWO”.
A “cidadania DYI” “é um termo destinado a destacar a diversidade de maneiras pelas
quais a cidadania é promulgada e executada”41 (RATTO; BOLER, 2014, p. 145), enquanto a
perspectiva DIWO, que significa “Do It With Others” ou, em português, “faça com os outros”,
pode ser compreendida como a evolução do termo inicial, que representa o estágio de
fortalecimento das instâncias participativas e colaborativas. Relaciona-se com o
compartilhamento de “visões, recursos e agência, através de colaboração e negociação, através
de redes físicas e virtuais - mantendo uma consciência crítica e, esperançosamente, de alguma
forma tendo uma vida decente ao mesmo tempo”42 (RATTO; BOLER, 2014, p. 145).
As possibilidades de desenvolvimento da cidadania DIY/DIWO compreendem
iniciativas em prol de causas coletivas cujo desenvolvimento independe de atuações políticas.
Na educação, vemos exemplos da disseminação desta cultura colaborativa através de
plataformas digitais em oportunidades como ferramentas para compartilhamento de arquivos
(Google Drive ou Dropbox) e sites que funcionam como redes sociais para os acadêmicos,
como o Research Gate e o Academia.edu. Entretanto, os cruzamentos desse novo perfil de
engajamento disseminam-se para os mais diversos campos através de plataformas de
financiamento (crowdfunding) ou desenvolvimento coletivo de projetos (crowdsourcing).
Além

disso,

fóruns,

chats,

listas

de

discussões

e

sistemas

de

avaliação

de

restaurantes/hotéis/estabelecimentos comerciais também se situam no rol do perfil colaborativo
da cidadania DIWO.

A cidadania DIY / DIWO é mais individualizada e privatizada que os tipos anteriores,
porque é dirigida por escolhas voluntaristas e afiliações, mas ao mesmo tempo tem
uma ética ativista e comunitária, onde “conhecimento compartilhado é conhecimento
adquirido”. É um modelo de "conectar - colaborar - criar" de cidadania “contributiva”
ou “democracia conversacional” (Coleman, 2005), com características de economia
de presentes. Ela ainda precisa estabelecer um reconhecimento legal efetivo, embora
o movimento de licenciamento de direitos autorais da Creative Commons seja uma
catapulta para possibilidades nessa direção.43 (HARTLEY, 2010, p. 9)
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Àquilo que se refere ao levantamento da bibliografia fundamental para a compreensão
dos estudos recentes sobre a cidadania digital, é pertinente destacar o trabalho dos
pesquisadores Nick Couldry e Noortje Marres. Couldry tem se dedicado a estudar sobre as
interferências da mídia digital na realidade política e social; suas obras mais relevantes em
relação ao tema da cidadania são “Why voice matters: culture and politics after neoliberalism”
(Por que a voz importa: cultura e política depois do neoliberalismo44) publicado pela editora
Sage em 2010 e “Media, society, world: social theory and digital media practice” (Mídia,
sociedade, mundo: teoria social e prática de mídia digital45), publicado em 2012 pela editora
Polity. Enquanto Noortje Marres investiga as questões que emergem do cruzamento entre
inovação, ambientes cotidianos e vida pública, compreendendo também como parte de suas
análises o papel dos objetos e dispositivos técnicos que possibilitam o engajamento. Dentre a
diversidade da produção relacionada às temáticas que aqui estudamos, destacamos dois livros:
“Digital Sociology: the Reinvention of Social Research” (MARRES, 2017) e “Material
Participation: Technology, the Environment and Everyday Publics” (MARRES, 2012)
(respectivamente: “Sociologia Digital: a Reinvenção da Pesquisa Social” e “Participação
Material: Tecnologia, Meio Ambiente e Públicos Cotidianos”46).
Couldry et al (2014) sugerem que a cidadania digital precisa ser pensada para além do
exame de infraestruturas digitais, essas abarcadas não por um conjunto de ferramentas técnicas,
mas como uma atividade que é constituída por relações e práticas sociais, contribuindo, assim,
para uma cultura cívica mais ampla.
A opção pelo estudo da cidadania em detrimento de diversas outras transformações que
resultam da conexão entre social e digital (como a sociabilidade, por exemplo) se dá em virtude
não apenas do posicionamento crítico, militante e político da autora dessa pesquisa, como
também pelo conhecimento de ações relevantes já desenvolvidas pelo grupo estudado. Ainda
que reconheçamos as fragilidades, vulnerabilidades e carências do ambiente digital, a
cidadania, inserida nesse contexto, nos inspira, por vislumbrarmos nela potencialidades para
uma sociedade mais democrática e igualitária. Agora, já situados acerca do contexto evolutivo
e histórico das relações que envolvem a cidadania, a sociedade e as pessoas com deficiência,
where ‘knowledge shared is knowledge gained’. It is a ‘connect–collaborate–create’ model of ‘contributory’
citizenship or ‘conversational democracy’ (Coleman, 2005), with gift-economy characteristics. It has yet to
establish effective legal recognition, although the Creative Commons copyright licensing movement is a
weathervane for possibilities in this direction.”
44
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partimos aos aprofundamentos relacionados às perspectivas que pautam nossa interpretação,
traçando os delineamentos sobre um conceito particular de cidadania, definido a partir das
propostas de Hannah Arendt.

2.3 A CONDIÇÃO HUMANA: ESTRATÉGIA PARA O ESTUDO DA CIDADANIA

A inclusão digital viabiliza a materialidade de relações subjetivas, como a cidadania,
tornando concreto aquilo que Arendt (2014) denomina de “a condição humana”. A presença do
elemento técnico no cotidiano, como computadores, smartphones e tablets, permite às pessoas
o desenvolvimento de sua atividade de trabalho, obra e ação, preceitos que, segundo Arendt
(2014), compreendem a condição humana e seriam os principais e necessários para uma vida
justa e plena.

A obra de Hannah Arendt se coloca como uma das grandes contribuições ao
pensamento contemporâneo, quer pelo apurado conhecimento da Filosofia Clássica,
quer pela originalidade da interpretação da Filosofia Moderna aliada a um profundo
conhecimento da experiência do homem no mundo em que este vive. (FIORATI,
1999, p. 53)

A aproximação arendtiana que aqui desenvolvemos não tem um caráter inovador, pelo
menos no campo das ciências sociais, em que a perspectiva em questão é amplamente
disseminada. O pensamento de Arendt é frequentemente associado à questão da cidadania como
se verifica nos estudos de Fiorati, (1999), Winkler (2004), Chiba (1995), Owens (2012), Iija
(2011), Schio (2010) e Ferreira (2017).

A condição de possibilidade para o exercício da cidadania, para Arendt, e que vai ao
encontro de sua preocupação em prevenir que se repita a situação extrema engendrada
pelos Totalitarismos – em especial o Nazista –, está baseada em uma ética positiva,
calcada na responsabilidade e preservação/permanência do mundo. (SCHIO, 2010, p.
45)

Uma prática também comum para o entendimento das perspectivas de Arendt é o resgate
da trajetória de sua vida particular, que se faz necessário para compreender os contextos pelos
quais se pautavam sua compreensão. Hannah Arendt nasceu na Alemanha no ano de 1906 e foi
uma das raras vozes femininas de destaque na filosofia do século XX. Por ter sido diretamente
afetada pelos impactos da Segunda Guerra Mundial, se propôs a compreender quais teriam sido
os fatores que ocasionaram a disseminação desenfreada da maldade e a banalização da vida
humana.

Hannah Arendt é amplamente celebrada como teórica da cidadania democrática
radical. Outros evocam melhor o valor intrínseco, a dignidade e o caráter não
instrumental da vida política. Sua escrita sobre as virtudes do agonismo político e da
ação em concerto com outros plurais atraiu os teóricos críticos, os republicanos
cívicos, os cosmopolitas e os pós-estruturalistas47. (OWENS, 2014, p. 297)

O cenário catastrófico vivenciado pela filósofa trouxe à tona questões de interesse
coletivo, colocando o homem em perspectiva central e autônoma em relação aos seus anseios.
Ante ao ultraje do Holocausto, era preciso estabelecer parâmetros formais que prezassem pela
liberdade de expressão política, cultural e religiosa, bem como promover o respeito universal
aos direitos humanos, de modo a sistematizar mecanismos que pudessem estabelecer os pilares
da cidadania.
Em decorrência da perseguição dos judeus, Hannah Arendt mudou-se para a França,
permanecendo por lá como apátrida, mas fora deportada para um campo de concentração, de
onde conseguiu fugir e, mais tarde, emigrou-se para os Estados Unidos, assumindo
posteriormente a cidadania norte-americana. Ela também atuou como jornalista e professora
nas universidades de Berkeley, Cornell, Princeton, Chicago e na The New School for Social
Research, e foi aluna de Heidegger48, Husserl e Karl Jaspers.
Tendo vivenciado as mazelas dos regimes absolutistas, Arendt não poupou esforços ao
escancarar as fragilidades do sistema político europeu, inclinado ao antissemitismo,
culminando

em

posicionamentos

totalitários.

Profunda

conhecedora

dos

dilemas

contemporâneos à época, o interesse de Arendt pela construção de uma sociedade menos
turbulenta e desigual seguiu ativo e em ritmo acelerado diante de sua produção intelectual.
Aliado à sua vivência, estava o conhecimento acerca da história da política Grega e Latina,
resultando no lançamento de uma de suas maiores obras, em 1958, intitulada “A Condição
Humana”, em que reforçava os riscos a que a modernidade havia se colocado, principalmente
o do combate à pluralidade.
A pluralidade, em sua perspectiva, consiste em uma síntese entre igualdade e diferença:
cada homem é um ser único, entretanto, sua singularidade é constituída por relações entre outros
47
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Relatos dão conta que Arendt e Heidegger tiveram um relacionamento amoroso, relacionamento este que unia
pensamentos conflitantes desenvolvidos por ela, judia, e por ele, que comungava com os princípios
fundamentalistas do nazismo. À época o pensamento de Arendt não era popular, ao contrário de Heidegger, cujo
posicionamento enquanto um filósofo protagonista deu-se no referido período.

seres únicos, que são diferentes entre si. Das concepções de Arendt, em “A Condição Humana”,
emergiram desdobramentos que se aprofundaram na discussão sobre os valores e preceitos
necessários para uma vida feliz, digna, justa e plena. Suas ramificações decorrem, além de
outros motivos, em virtude das configurações específicas decorrentes do contexto de onde
partira a fala da autora. O pensamento arendtiano sobre a cidadania, que será resgatado com
abordagens mais empíricas no capítulo 5, pode ser brevemente descrito da seguinte forma49:

a) o trabalho é condição inerente a todos os seres vivos, traduzindo-se na labuta
pela sobrevivência, pelo atingimento de necessidades básicas para a manutenção
da vida;
b) a obra (ou fabricação) é a produção de algo novo, a atividade que corresponde
àquilo que o homem cria e que modifica seu ambiente natural;
c) a ação aproxima-se do papel político exercido por cada indivíduo, de suas
virtudes intelectuais, de suas relações em sociedade ou a maneira como conduz
sua vida pública.

Os preceitos, que serão detalhados a seguir, são suficientes para resumir os aspectos que
dão sentido à existência humana em qualidade. Concomitantemente, além da trajetória de vida
e de lutas, a bagagem intelectual, acadêmica e filosófica da autora justifica a adoção de sua
perspectiva acerca da cidadania em qualquer definição do conceito que preze pelos princípios
da igualdade e da diferença. Ainda que os mesmos precisem de uma interpretação diferenciada,
para que sejam consideradas as particularidades de nossa acepção sobre cidadania e também as
individualidades do grupo específico a que observamos, a discussão sobre a tríade de Arendt é
mais direcionada a servir como um direcionamento para a apreciação e o estudo do fenômeno
cidadão-digital, que uma proposta de atualização.
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Antes, é preciso atentar para uma controvérsia que envolve as traduções textuais da concepção da autora do para
a língua portuguesa. Por muitos anos, seus textos foram traduzidos para o português de forma diferente. Com
frequência encontraremos trabalhos relacionados à tríade proposta pela autora com a denominação: “labor”,
“trabalho” e “ação.”. A controvérsia em questão merece atenção devido ao caráter denotativo e conotativo que são
suscitados pelas diferentes traduções e por encontrarmos citações que, embora refiram-se às mesmas propostas,
são traduzidas com palavras distintas. Na 11ª edição do livro A condição humana, lê-se, antes mesmo do prefácio
uma nota à edição brasileira: “A intervenção no texto de A condição humana da edição anterior a essa, cuja
necessidade vem sendo apontada há bastante tempo entre os estudiosos do pensamento arendtiano no Brasil,
excedeu o âmbito da revisão técnica dos conceitos filosóficos contidos da obra, a despeito de ter sido essa a
intervenção mais decisiva. Isso fez com que as várias alterações ultrapassassem o domínio da supressão de
eventuais imprecisões e visassem também à conservação de uma unidade estilística... Do ponto de vista conceitual,
a principal intervenção consistiu na alteração da tradução dos termos labor e work, traduzidos anteriormente por
labor e trabalho e vertidos na presente edição como trabalho e obra – consoante as traduções italiana (lavoro,
opera) e francesa (travail, oeuvre) e distintamente da tradução espanhola (labor, trabajo).”

2.3.1 Trabalho
O trabalho é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano,
cujos crescimento espontâneo, metabolismo e resultante declínio estão ligados às
necessidades vitais produzidas e fornecidas ao processo vital pelo trabalho. A
condição humana do trabalho é a própria vida. (ARENDT, 2014, p. 8)

A independência e a maturidade do homem só se concretizam pelo trabalho. Somente a
partir do momento em que é independente para prover o próprio sustento, o homem tem
condições de firmar-se enquanto ser autônomo e livre. O processo biológico do grupo a que se
refere esta pesquisa tem particularidades que atribuem a eles um caráter de maior dependência
por outros atores humanos no desenvolvimento de suas atividades cotidianas, como se
evidencia no depoimento de uma pessoa tetraplégica: “durante o meu dia, dependo de uma
pessoa – uma ajudante que fica comigo 24 horas – para me dar água, comida, tirar o cabelo do
rosto” (GABRILLI, 2008, p. 75). A realidade física dessas pessoas requer que o enunciado de
Arendt acerca do trabalho seja reinterpretado com uma conotação mais inclusiva e mais
abrangente.
Ao afirmar que o trabalho corresponda ao processo biológico do corpo humano
entendemos que os princípios de Arendt estejam focados na relação cíclica da natureza. Tal
como é natural ao homem crescer, se desenvolver e declinar, também é natural a procura por
mecanismos que possam lhe garantir a sobrevivência. Entretanto, a autora não diferencia o
trabalho enquanto uma atividade inerentemente humana. Os animais também trabalhariam para
sobreviver, em virtude desse caráter natural atribuído às necessidades que também os
acompanham. Dessa forma, em relação à necessidade do desenvolvimento do trabalho, os seres
humanos são descritos por Arendt como animal laborans que, por sua vez, distinguem-se do
homo faber, cuja independência na fabricação de algo é uma característica inerente.
A perspectiva reflexiva desenvolvida pela autora concede ao trabalho um status que se
diferencia das demais discussões relacionadas ao tema. Arendt posiciona-se fortemente
contrária às concepções de Karl Marx, por exemplo, por acreditar que o trabalho represente
mais do que uma atividade cuja principal finalidade seja seu cunho comercial e capitalista.
O motivo da promoção do trabalho na era moderna foi a sua “produtividade”; e a
noção aparentemente blasfema de Marx de que o trabalho (e não Deus) criou o
homem, ou de que o trabalho (e não a razão) distingue o homem dos outros animais,
era apenas a formulação mais radical e consistente de algo com que toda a era moderna
concordava. (ARENDT, 2014, p. 106)

Embora percebamos o enaltecimento de sua orientação judaica, a perspectiva religiosa
em nenhum momento interfere seu embasamento teórico, tampouco desqualifica o legado da
autora. Sua crítica à perspectiva marxista encontra fundamento pela inversão do protagonismo
do homem, colocado em grau de subserviência ante ao trabalho, e pela suposta diferenciação
entre o homem e os animais, com base no desenvolvimento de atividade do trabalho.
A atividade do trabalho insere às vidas uma nova característica fazendo com que
tenhamos significados diferentes à nossa existência. Arendt afirma que a palavra “vida” “tem
um significado inteiramente diferente quando é relacionada ao mundo e empregada para
designar o intervalo de tempo entre o nascimento e a morte” (ARENDT, 2014, p. 120). Ainda
que tenha proximidade com um instinto animal de sobrevivência, a atividade do trabalho, da
forma como se é organizada, modifica as realidades particulares e dá motivação para que o
homem, com ou sem deficiência, possa construir um legado, deixar marcas e alcançar
conquistas.

A natureza e o movimento cíclico que ela impõe a todas as coisas vivas desconhecem
o nascimento e a morte tais como os compreendemos. O nascimento e a morte de seres
humanos não são simples ocorrências naturais, mas referem-se a um mundo no qual
aparecem e do qual partem indivíduos singulares, entes únicos, impermutáveis e
irrepetíveis. O nascimento e a morte pressupõem um mundo que não está em constante
movimento, mas cuja durabilidade e relativa permanência tornam possível o
aparecimento e o desaparecimento; um mundo que existia antes de qualquer indivíduo
aparecer nele e que sobreviverá à sua partida final. (ARENDT, 2014, p. 119)

Viver significa muito mais do que o breve intervalo de tempo entre o nascimento e a
morte. O legado construído pelos homens em torno de suas atividades é aquilo que os torna
seres únicos. O caráter que merece atenção nesse contexto diz respeito às transformações
inesperadas que podem ocorrer durante a vida, como é o caso de pessoas que, por uma
diversidade de fatores, perdem os movimentos de seus corpos e tornam-se deficientes
repentinamente.
Em “O Artífice”, o sociólogo norte americano Richard Sennett (2008) complexifica a
perspectiva de Arendt sobre a habilidade do animal laborans em controlar a atividade do
trabalho, considerando as lógicas da sociedade industrial e comercial contemporânea. Sennett
foi aluno de Arendt e sua obra tem se dedicado a refletir sobre as maneiras pelas quais os
sujeitos podem superar os obstáculos impostos pela sociedade para se considerarem intérpretes
habilidosos da própria existência.

Sennett problematiza a concepção alimentada por Hannah Arendt de que aquele que
produz coisas materiais muitas vezes não tem poderio racional e ético de controle

sobre tal produto. Trata-se aqui do mito de Pandora. A “solução” apontada por Arendt
é o controle da política, que deve se colocar acima do trabalho físico. (GHIDETTI,
2013, p. 1)

A conotação que é apresentada por Sennett pode ser interpretada como um tanto mais
materialista, justificando que a prática repetitiva de determinada atividade pode levar à
perfeição. A noção contemporânea valorizada pelo mercado de que aquele profissional que
detém um maior portfólio de dons e de habilidades seja o mais promissor, demonstra ser
insatisfatória para compreender determinadas categorias profissionais.

Os artífices artesanais se mostraram sujeitos particularmente promissores para tais
esforços. A disciplina necessária para um bom trabalho manual lhes serve, assim
como seu foco em problemas concretos, e não no fluxo do trabalho de relações
humanas baseado em processos. Por essa razão, provou ser mais fácil treinar um
encanador para se tornar um programador de computador do que treinar um vendedor;
o encanador tem hábito de artesanato e foco material, que servem de reciclagem. Os
empregadores geralmente não veem essa oportunidade porque eles equiparam a rotina
manual com o trabalho insensato, os animais laborans da imaginação de Arendt. Mas
vimos ao longo deste livro que exatamente o oposto é o caso. Para bons artesãos, as
rotinas não são estáticas; eles evoluem, os artesãos melhoram.50 (SENNETT, 2008, p.
266)

Mais do que compreender a atividade do trabalho enquanto algo automático, fruto
apenas da necessidade animal de manter-se vivo, Sennett entende que o trabalho do artífice,
fruto do hábito desenvolvido pela disciplina, habilidade e aprendizagem é um exercício
processual que multiplica habilidades e faz surgir capacidades inquestionáveis. Sua
interpretação tem uma perspectiva materialista por valorizar a centralidade dos objetos
enquanto uma especificidade da cultura.

A palavra materialismo deve levantar uma bandeira de aviso; tornou-se degradado,
manchado na história política recente pelo marxismo e na vida cotidiana pela fantasia
e ganância do consumidor. O pensamento "materialista" também é obscuro porque a
maioria de nós usa coisas como computadores ou automóveis que não criamos para
nós mesmos e que não compreendemos. Sobre a "cultura", o crítico literário Raymond
Williams contou uma vez várias centenas de usos modernos. Este jardim verbal
selvagem divide-se aproximadamente em duas grandes camas. Em um, a cultura
significa apenas as artes, no outro, as crenças religiosas, políticas e sociais que unem
um povo. A "cultura material" muitas vezes, pelo menos nas ciências sociais,
desconsidera panos, placas de circuito ou peixe assado como objetos dignos de
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TEXTO ORIGINAL: “Artisanal craftsmen have proved particularly promising subjects for such efforts. The
discipline required for good manual labor serves them, as does their focus on concrete problems rather than on
the flux of process-based, human relations work. For this very reason it has proved easier to train a plumber to
become a computer programmer than to train a salesperson; the plumber has craft habit and material focus, which
serve retraining. Employers often don’t see this opportunity because they equate manual routine with mindless
labor, the Animal laborans of Arendt’s imagination. But we’ve seen throughout this book that just the opposite is
the case. For good craftsmen, routines are not static; they evolve, the craftsmen improve”.

consideração em si mesmos, em vez de tratar a modelagem de coisas físicas como
espelhos de normas sociais, interesses econômicos, convicções religiosas - a coisa em
si é desconsiderada.51 (SENNETT, 2008, p. 7)

Sennett faz coro ao grupo de pensadores que defende uma valorização do estudo dos
objetos, das coisas, dos elementos técnicos, tendo em vista o grau de interferência que os
mesmos desenvolvem nas relações (em seu estudo específico: profissionais) da atualidade. O
autor recorda os motivos pelos quais abordagens materialistas costumam ser alvo de duras de
críticas por aqueles que não reconheçam a centralidade desses elementos.

2.3.2 Obra
A obra de nossas mãos, distintamente do trabalho do nosso corpo – o homo faber, que
produz e literalmente “opera em”, distintamente do animal laborans, que trabalha e
“se mistura com” – fabrica a infinita variedade de coisas cuja soma total constitui o
artifício humano. (ARENDT, 2014, p. 169).

Como reconhece a autora, o conceito mais complexo de compreender é o de obra. A
complexidade, conforme esclarece Arendt, vem desde uma interpretação equivocada pelas
línguas europeias sobre duas palavras com distintas etimologias que são utilizadas para designar
a mesma atividade, como: “trabalho” e “obra”, que são empregadas como sinônimos. A
distinção que a autora propõe entre esses dois conceitos soa incomum em virtude dos usos
atribuídos aos mesmos. Porém, ela esclarece que a palavra “trabalho” é o resultado da ação de
trabalhar e não designa a construção de um produto final específico, exceto a atividade; a obra,
por sua vez, é derivada do nome do próprio produto. A diferenciação entre as duas atividades
permaneceu ignorada na antiguidade em virtude do desprezo ocidental pelo trabalho, originário
de uma luta pela libertação da necessidade e por todo o esforço depreendido a uma atividade
que não permite vestígios, ou seja, que não é lembrada.
O reconhecimento do trabalho enquanto atividade honrosa demorou a acontecer.
“Trabalhar significava ser escravizado pela necessidade, e esta escravização era inerente às

51

TEXTO ORIGINAL: “The word materialism should raise a warning flag; it has become debased, stained in
recent political history by Marxism and in everyday life by consumer fantasy and greed. ‘‘Materialistic’’ thinking
is also obscure because most of us use things like computers or automobiles that we do not make for ourselves
and that we do not understand. About ‘‘culture’’ the literary critic Raymond Williams once counted several
hundred modern usages. This wild verbal garden divides roughly into two big beds. In one, culture stands for the
arts alone, in the other it stands for the religious, political, and social beliefs that bind a people. ‘‘Material
culture’’ too often, at least in the social sciences, slights cloth, circuit boards, or baked fish as objects worthy of
regard in themselves, instead treating the shaping of such physical things as mirrors of social norms, economic
interests, religious convictions— the thing in itself is discounted.”

condições da vida humana” (ARENDT, 2014, p. 103). Mesmo em Aristóteles, cujo
posicionamento político era mais avançado à época, percebiam-se resquícios desta
desqualificação pelo trabalho52.

A escravidão é necessária, diz Aristóteles, porque alguém precisa cuidar das tarefas
domésticas enquanto cidadãos dedicam seu tempo a reuniões para deliberar sobre o
bem comum. A pólis requer uma divisão de tarefas. A não ser que inventemos
máquinas que possam fazer o trabalho braçal, algumas pessoas deverão atender às
necessidades da vida para que outras possam dedicar-se à participação na política.
(SANDEL, 2017, p. 249)

Arendt aponta que na Grécia antiga a necessidade da escravidão era defendida e
justificada pela natureza servil de todas as ocupações que se relacionassem “apenas” ao
necessário para a manutenção da vida, cujo resultado não surtisse efeito em sua participação
política. O trabalho, por sua proximidade com outras formas de vida animal, não era digno de
um status de humanidade. A escravidão, ao menos nesse período, não fora sustentada como um
instrumento de exploração para diminuir os custos com mão-de-obra ou para obtenção de lucro,
mas apenas como uma tentativa de eliminar essa atividade inferior das condições de vida do
homem (ARENDT, 2014, p. 204). Embora para a modernidade os conceitos de trabalho e obra
aparentem semelhança, para a filósofa faz-se imprescindível diferenciá-los na construção de
uma abordagem crítica da condição humana no decorrer e após o século XX.
Esclarecida a diferenciação entre as duas palavras, é preciso seguir adiante na definição
do conceito de obra. Conforme propõe Arendt, a obra tem relação com a fabricação de coisas
que se materializem em algo novo, fazendo sentido às coisas materiais do mundo. A obra seria,
assim, aquilo que faz com que os seres humanos se distingam dos demais seres vivos,
diferenciando-se do trabalho desenvolvido pelo animal laborans, cuja finalidade não se traduz
em objetos concretos ao artifício humano.

O ofício de um operário possui um começo e um fim específico, possibilitando-o
participar da construção de uma série de artefatos que duram no tempo, de modo que
sua atividade não se dedica à sobrevivência humana propriamente, buscando
diferenciar o homem da natureza. Os artefatos frutos da obra retiram da vida seu
sentido de efemeridade e contrastam com a necessidade satisfeita pelo trabalho
humano, o qual é satisfeito de maneira cíclica e eternamente. Enquanto os frutos do
trabalho são consumidos, os frutos da obra são utilizados. (RAMOS, 2014, p. 10)53
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As teorias políticas modernas são bastante críticas a essa posição, trazida aqui apenas como forma de
esclarecimento da noção vigente ao período.
53
O autor, em seu texto original, utiliza as palavras obra e labor para designar as palavras trabalho e obra.
Optamos por modifica-las para mantermo-nos dentro do padrão interpretativo por nós adotado. A confusão dá-se
em virtude das diferentes traduções da obra de Arendt, conforme esclarecido no início do capítulo.

A obra tem um início, um meio e um fim, fazendo correspondência à construção de
coisas não-naturais da existência humana, o que exige do homem uma criatividade que o
diferencia das demais espécies. Diferentemente de qualquer ambiente natural, a obra
proporciona um mundo artificial de coisas, entendendo por artifício um método particular para
a fabricação de algo. De acordo com Arendt (2014, p. 8) “a condição humana da obra é a
mundanidade [worldliness]”.
Em relação à filosofia arendtiana, Sennett (2008) entende que pensamento e sentimento
estejam englobados no processo de fabricação da obra, eliminando quaisquer possibilidades de
divisão entre o animal laborans (equivalente ao homem que faz), e o homo faber (que pode ser
compreendido como o homem pensante).

Os atos físicos de repetição e prática permitem que os "animais laborans"
desenvolvam a habilidade interna e reconfigurem o mundo material através de um
processo lento de metamorfose. A origem de todos esses poderes é tão simples,
elementar e física quanto brincar com brinquedos. 54 (SENNETT, 2008, p. 294)

A perspectiva do autor busca uma visão mais equilibrada acerta de uma suposta falta de
controle dos criadores em relação às suas criações, sendo favorável à ideia de que fazer algo
seja equivalente a pensar, refletir, analisar e, para tanto, demonstra como o trabalho manual,
desenvolvido pelo artífice, pode contribuir para aprimorar o trabalho mental que se aperfeiçoa.
A ideia de animal laborans reforça uma menor valorização do criador, visto como alguém
“absorvido em uma tarefa que exclui o mundo55” (SENNETT, 2008, p. 6). Enquanto apenas o
homo faber desenvolveria relações coletivas de reflexão acerca daquilo que ele produz. Para o
autor, pensar e sentir são relações desenvolvidas em todas as atividades criativas.
Investigar o processo de construção de uma obra não significa que estejamos
interessados apenas em olhar a fundo as particularidades exclusivas daquilo que se elaborou. É
importante falar sobre a centralidade do processo que se desenvolveu e que permitiu que algo
fosse elaborado. É importante que coloquemos em destaque a centralidade da ação, seja ela
humana ou não, mas que deu origem a um resultado que proporciona a condição humana. A
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TEXTO ORIGINAL: “Physical acts of repetition and practice enable this "Animal laborans" to develop skill
from within and to reconfigure the material world through a slow process of metamorphosis. The origin of all
these powers is as simple, as elemental, as physical as playing games with toys.”
55
TEXTO ORIGINAL: “absorbed in a task that shuts out the world”

obra, por si só, é uma “caixa-preta”56 que traz consigo inúmeras particularidades e que somente
a sua abertura pode ser capaz de apontar a proporção de sua complexidade.

O homo faber é realmente amo e senhor, não apenas porque é o senhor ou se
estabeleceu como senhor de toda a natureza, mas porque é senhor de si mesmo e de
seus atos. Isso não se aplica ao animal laborans, sujeito às necessidades de sua própria
vida, nem ao homem de ação, que depende de seus semelhantes. A sós, com a sua
imagem do futuro produto, o homo faber é livre para produzir, e também a sós, diante
da obra de suas mãos, é livre para destruir. (ARENDT, 2014, p. 179)

Não há que se pensar aqui em um processo de purificação do homem ou uma
caracterização do mesmo enquanto uma entidade autônoma. O homem, por nossa perspectiva,
não é escravo, nem plenamente independente; ele transforma e é transformado pelas novas
tecnologias de informação e comunicação. E, para desenvolver-se enquanto cidadão, precisa
ser minimamente livre para se associar aos atores que viabilizem suas intenções.

2.3.3 Ação
Ao agir e ao falar, os homens mostram quem são, revelam ativamente suas identidades
pessoais únicas, e assim fazem seu aparecimento no mundo humano, enquanto suas
identidades físicas aparecem, sem qualquer atividade própria, na conformação
singular do corpo e no som singular da voz. (ARENDT, 2014, p. 224)

A palavra “ação” apresenta uma ampla diversidade de sentidos57. O dicionário on-line
Michaelis58 nos aponta ao menos 18 possibilidades interpretativas da palavra que podem estar
relacionadas a diversos campos como: gramática, linguística, economia, física, teatro, cinema,
televisão e militarismo. Em relação ao campo da filosofia, o dicionário apresenta o sentido de
ação enquanto uma “atividade exercida por livre intenção de um agente; atividade prática que
intervém no mundo real, em oposição à atividade teórica ou especulativa”59.
Arendt refere-se à ação como a mais importante das atividades humanas, já que diz
respeito às praticas de sociabilidade, relacionamentos, interesses, interações e relações políticas
da vida humana, tendo este como elemento articulador do discurso, que viabiliza tal atividade:
“A ação e o discurso são os momentos pelos quais os seres humanos aparecem uns para os
outros, certamente não como objetos físicos, mas qua homens” (ARENDT, 2014. p. 219). A
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O conceito, segundo a Teoria Ator-Rede, será explicitado logo adiante na análise.
Nova interpretação sobre a ação será apresentada adiante, quando dos esclarecimentos acerca da Teoria AtorRede.
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Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/> Acesso em: 13 fev. 2019.
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Disponível
em:
<https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portuguesbrasileiro/a%C3%A7%C3%A3o/> Acesso em: 13 fev. 2019.
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ação é a expressão máxima da singularidade humana, não apenas entre os homens, mas entre
todos os seres vivos.
O embasamento teórico proposto pela autora parte de seu conhecimento dos pilares da
filosofia. Relatos biográficos contam que, desde muito nova, Arendt já dominava os idiomas
grego e latim antigos, reforçando e justificando, assim, seu interesse por filósofos como
Aristóteles, Platão e Santo Agostinho. A perspectiva de Aristóteles é inteiramente resgatada
pela autora em “A Condição Humana” ao discutir o conceito de ação, em que nos fornece uma
livre interpretação do pensamento do filósofo grego, com as devidas adaptações aos dilemas e
conflitos da vida contemporânea.
Aristóteles diferenciava três modos de vida (bios) em que os homens teriam a liberdade
de adotar, de acordo com aquilo que lhes melhor representava a felicidade. Tal condição de
liberdade excluía de suas considerações qualquer modo de vida que pudesse, em algum
momento, voluntaria ou involuntariamente privar o homem de ser livre. Nessa perspectiva, o
trabalho e a obra, em virtude de potencial diminuição da liberdade, pois criavam aquilo que era
necessário e o que era útil, ficavam de fora de suas distinções. A vida guiada pelo prazer, a vida
política e a vida contemplativa seriam, então, modos de vida que estariam à disposição para que
os homens os escolhessem livremente, sem a preocupação com a produção de algo que fosse
unicamente útil ao outro. Arendt se apoia na perspectiva da vida política como forma de
demonstrar a eficácia, a eficiência e a necessidade da ação.

Só realizaremos plenamente nossa natureza como seres humanos se vivermos em uma
pólis e participarmos da política. Aristóteles nos considera seres “criados para
participar da associação política, em grau mais alto do que as abelhas ou outros
animais gregários”. A razão que ele dá é a seguinte: a natureza não faz nada em vão,
e os seres humanos, diferentemente dos outros animais, possuem a faculdade da
linguagem. Outros animais podem produzir sons, e sons podem indicar prazer ou dor.
Mas a linguagem, capacidade essencialmente humana, não registra apenas prazer ou
dor. Ela também expressa o que é justo ou injusto, distingue o certo do errado. Não
captamos coisas silenciosamente para depois lhes atribuir palavras; a linguagem é o
meio pelo qual discernimos e deliberamos sobre o bem. (SANDEL, 2017, p. 243)

Como bem esclarecido pelo professor de Direito da Universidade de Harvard, Michael
Sandel, a perspectiva aristotélica enaltecia o discurso do homem enquanto elemento
diferenciador das habilidades humanas ante aos demais seres vivos, visto que o discurso carrega
consigo a capacidade de organizar a associação e a participação política, a partir das
reivindicações acerca da justiça. A ação, assim, ao contrário das duas primeiras atividades, só
existe no âmbito público, sendo desenvolvida baseada nas trocas entre sujeitos, não podendo

ser realizada de maneira isolada: “estar isolado é estar privado da capacidade de agir”
(ARENDT, 2014, p. 235).
Ao lado da descoberta do fogo e do aprimoramento de técnicas de agricultura, os estudos
da história da humanidade reconhecem a centralidade da comunicação no desenvolvimento do
homem e na consequente constituição das sociedades contemporâneas. Nem mesmo Niklas
Luhmann, na propagação de sua teoria sistêmica, ao afirmar sobre a improbabilidade da
comunicação, deixa de lado o devido reconhecimento a tal atividade. Segundo ele “sem
comunicação não existem relações humanas nem vida humana propriamente dita”
(LUHMANN, 2001, p. 39). Suas proposições versam no sentido de investigar a impossibilidade
da decodificação perfeita de um sentido a partir da interferência dos meios de comunicação.
Luhmann tensiona a improbabilidade da comunicação com base nas situações que englobam as
relações espaço temporais entre o emissor e o receptor e suas considerações integram parte dos
questionamentos que formularam os estudos acerca das materialidades da comunicação
(GUMBRECHT, 1998, 2010, 2015; GUMBRECHT, PFEIFFER, 1994).
A concepção aristotélica se fez evidente na conceituação de Arendt sobre a ação, visto
que “apenas por meio da associação política, diz Aristóteles, podemos exercitar a faculdade
humana essencial da linguagem, porque somente em uma pólis deliberamos com os demais
sobre justiça e injustiça e sobre a natureza da vida boa” (SANDEL, 2017, p. 243). Por tal
pespectiva, a atividade comunicacional é o instrumento que concede ao homem o mais alto
poder de desenvolver-se enquanto cidadão.
Aristóteles faz diferenciações entre três tipos de existência (bios) diferentes na polis. O
pensador sugere o bios theoretikos (vida contemplativa), o bios politikos (vida política) e o bios
apolaustikos (vida prazerosa, vida do corpo) como contextos em que se desenvolve a existência
humana. À procura de uma melhor compreensão do corpo social contemporâneo, Sodré (2002)
defende a existência de uma quarta possibilidade, que seria o bios midiático.

O campo da mídia - linear (tradicional) e reticular (novíssima) incide sobre um outro
modo de sistematização social, sobre um outro eidos (substância primeira, essência),
que é a realidade simulada, viçaria ou ainda virtual. O território da mídia é o de um
quarto bios existencial, o bios midiático, que tende a se autonomizar das relações
sociais imediatas por meio da abstração simulativa, assim como no passado recente e
no presente esporádico, os líderes autoritários e os ditadores conseguem autonomizarse frente às massas que os fizeram ascender ao poder. (SODRÉ, 2002, p. 234)

A mídia contemporânea, diretamente relacionada ao comércio e à tecnologia, tem como
um de seus atributos, ainda que não explícito, a busca pela integração dos sujeitos. A
perspectiva fica evidente na fala do arquiteto original da internet, Tim Berners-Lee “eu a

projetei para ter um efeito social – ajudar as pessoas a trabalhar juntas -, e não para ser um
brinquedo técnico. O objeto final é sustentar e melhorar nossa existência em rede no mundo”
(KEEN, 2012, p. 118). A grande questão problematizada pela perspectiva de Sodré no bios
midiático é o caráter mercadológico que se faz presente na mídia a partir das interferências
comerciais e de poder.

É nos espaços vazios do nomos tradicional que se fortalece o bios midiático, uma
forma de vida em estreita simbiose com a forma simples e abstrata do mercado,
tecnologicamente organizada para a neutralização do conflito social, para a
imunização individual e coletiva contra tudo o que possa representar tensão e
ambivalência comunitárias. (SODRÉ, 2002, p. 219).

Na ação política os seres humanos agem conjuntamente para atingir objetivos
específicos e comuns, agrupando-se e atuando coletivamente junto àqueles que compartilhem
dos mesmos ideais. É nessa perspectiva que Arendt disserta sobre a “teia de relações humanas”,
visto que a ação suscita questões objetivas, como a revelação do agente, por exemplo, e
questões subjetivas, que permeiam seus pensamentos. As associações que o homem cria a partir
de sua relação com os outros humanos, dizem respeito àquilo que lhes “inter-essa” ou seja, às
questões em que haja o mútuo desvelamento entre as pessoas.
Latour também discorre sobre a ação política no sentido de compreendê-la enquanto um
dos diversos “modos de existência” por meio da qual os seres modernos se constituem e se
representam. A obra Enquete Sobre Modos de Existência (2013) compreende uma abordagem
densa e profunda que, paradoxalmente, permanece firme na recusa ao antropocentrismo, mas
que procura estabelecer uma espécie de ontologia do homem moderno. A Teoria Ator-Rede
faz-se presente na investigação, porém seu papel é realocado enquanto uma das maneiras pelas
quais se desenvolvem as metalinguagens da enquete (LATOUR, 2013). De acordo com Latour,
o mundo moderno seria aquele em que os seres podem se constituir em ao menos 15 diferentes
modos de existência, agrupados em 5 diferentes grupos.
1. grupo dos “sem quasi objeto e sem quasi sujeito”, composto pelos modos da
reprodução (REP), metamorfose (MET), hábito (HAB);
2. grupo dos “quasi objetos”, composto pelos modos da técnica (TEC), fi cção (FIC),
referência (REF);
3. grupo dos “quasi sujeitos”, formado pelos modos da política (POL), direito (DRO),
religião (REL)
4. grupo da “ligação entre quasi sujeitos e quasi objetos”, com os modos da ligação
(ATT), organização (ORG) e moralidade (MOR) e;
5. grupo da “metalinguagem”, com os modos da rede (RES), preposição (PRE) e
duplo clique (DC). (LEMOS, 2015, p. 7)

Latour entende a política como um processo sempre atual, em virtude não apenas da sua
formação coletiva como dos múltiplos interesses que, juntos, findam pelo surgimento da
representatividade política. São vozes individuais que dão corpo às vozes coletivas, carregadas
das questões, assuntos ou causas que se têm em comum. As dinâmicas das associações são
constantemente atualizadas, pela interferência dos mais diversos elementos, como a natureza,
a economia, a religião.

Mas quem está fazendo a montagem, julgamento, oração e coisas do gênero? Não é
absurdo considerar a composição através do círculo político [pol] como um dos modos
que, na ocasião proporcionada por objetos - coisas comuns, assuntos, questões - dão
forma e figura a outros seres que estão ligados a eles. O Círculo, um modo original de
existência, torna possível trazer esses outros seres à existência. “Um”, “alguém” dará
origem a “nós” no plural. "Nós" somos aqueles que se reúnem em torno de coisas que
"nós" temos em comum, porque também são coisas sobre as quais "nós" não
concordamos. Uma condição surpreendente de enunciação, já que “eu” vou me tornar
aquele que “faz” aqueles que me representam dizem o que eu teria dito “em seu lugar”
e desde então, ao mesmo tempo, o Círculo se volta, obedecendo eles "eu" expresso o
que eles me fazem dizer.
É por isso que a política nunca pode ser baseada em uma sociedade preexistente, e
ainda menos em um "estado de natureza" em que bandos de seres humanos seminus
acabam se unindo. A exploração de sucessivas alterações vai na direção oposta a essa
cenografia implausível: gradualmente aprendemos a nos tornar “nós” - no plural - por
meio de assumir as proposições sucessivas que o Círculo político nunca para de
ranger. Autophuos 60 é, de fato, a física da autoprodução de sujeitos por e para si
mesmos. Sem isso, seríamos incapazes de dizer o que somos ou ser o que dizemos.61
(LATOUR, 2013, p. 373)

A perspectiva difere de Arendt por aproximar-se dos seres, enquanto a autora pensa em
sujeitos. Entretanto, ambos reconhecem que o isolamento acaba por se tornar a privação da
oportunidade de agir, o que nos faz acreditar ainda mais na necessidade de “estar junto” ou
“fazer parte” de algum grupo para que exerçamos nossa representatividade. A situação,
contudo, é emblemática para as pessoas com mobilidade reduzida, enaltecendo ainda mais o
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A expressão pode ser interpretada enquanto “auto-engendramento”, mas não há uma tradução específica.
TEXTO ORIGINAL: “It is not absurd to consider composition via the political circle [pol] as one of the modes
that will, on the occasion provided by objects— ordinary things, affairs, issues—give form and figure to other
beings that are attached to them. The Circle, an original mode of existence, makes it possible to bring those other
beings into existence. “One,” “someone,” will give rise to “us,” in the plural. “We” are those who gather around
things that “we” have in common because they are also things about which “we” do not agree. An astonishing
condition of enunciation, since “I” am going to become the one who “makes” those who represent me say what I
would have said “in their place” and since, at the same time, as the Circle turns, by obeying them “I” express
what they make me say. This is why politics can never be based on a preexisting society, and still less on a “state
of nature” in which bands of half-naked humans end up coming together. The exploration of successive alterations
goes in the opposite direction from this implausible scenography: we have gradually learned to become “us”—in
the plural—by dint of taking on the successive propositions that the political Circle never stops grinding out.
Autophuos is in fact the physics of the self-production of subjects by and for themselves. Without it, we would be
quite incapable of saying what we are or of being what we say.”
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caráter político e cidadão que se desenvolve a partir do seu acesso às plataformas digitais que,
em muitos casos, compreendem sua única forma de interação em coletividades.
A ação como pilar da cidadania pode ser compreendida também tendo à frente as
características de igualdade e distinção dos seres humanos, visto que as trocas e os
relacionamentos interpessoais, viabilizados pelo discurso, suscitam elementos que demonstram
similaridades e diferenças entre os homens.

A pluralidade humana, condição básica da ação e do discurso, tem o duplo aspecto da
igualdade e da distinção. Se não fossem iguais, os homens não poderiam compreender
uns aos outros e os que vieram antes deles, nem fazer planos para o futuro, nem prever
as necessidades daqueles que virão depois deles. Se não fossem distintos, sendo cada
ser humano distinto de qualquer outro que é, foi ou será, não precisariam do discurso
nem da ação para se fazerem compreender. Sinais e sons seriam suficientes para a
comunicação imediata de necessidades e carências idênticas. (ARENDT, 2014, p.
219)

Dos estudos à procura da definição de um conceito mais específico sobre a cidadania,
Cortina (2005) nos demonstra aspectos que podem ser considerados como sua síntese, e defende
que os mesmos devam estar presentes na elaboração de uma teoria da cidadania que se
relacione, mas com a devida autonomia, às teorias da democracia e da justiça. Dentre as
polêmicas, conflitos e a diversidade de interpretações que envolvem o tema, a autora revela ao
menos duas características que se encontram presentes, em maior ou menor nível, nas mais
distintas concepções: a justiça e a pertença. Segundo a autora, “a cidadania é um conceito
mediador porque integra exigências de justiça e, ao mesmo tempo, faz referência aos que são
membros da comunidade, une a racionalidade da justiça com o calor do sentimento de pertença”
(CORTINA, 2005, p. 28). O sentimento de pertença pode ter início a partir das agregações dos
indivíduos em grupos com os quais tenha afinidade. A justiça, por sua vez, somente pode ser
concreta se apoiada ao estabelecimento dos preceitos básicos que demonstrem aquilo que é
certo e aquilo que é errado nos relacionamentos sociais. Dessa forma, o discurso, articulador da
ação política, aflora com distinção, já que viabiliza os mecanismos para que os homens sejam
membros de uma comunidade e também condiciona os preceitos acerca da justiça62.
Incorporar os preceitos arendtianos de trabalho, obra e ação à nossa análise é o registro
de nossa posição em defesa de uma abordagem reflexiva integrativa, que respeita as
características individuais dos sujeitos dentro das relações entre seres variados, englobando
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Caberia neste parágrafo, uma grande análise pela ótica da TAR a fim de compreender os intermediários e
mediadores desta relação e a ação desempenhada por cada um dos atores envolvidos. Entretanto, não é este o nosso
objetivo nesta pesquisa, abrindo espaço para uma nova investigação em momentos futuros.

nesse contexto as características de todo o conjunto associado que se relaciona no
desenvolvimento desta ação. Porém, com o intuito de clarificar suas concepções e adaptá-las à
nossa perspectiva intelectual, faz-se necessário evidenciar algumas divergências entre o
pensamento da autora e os preceitos que nos servem como guia.
Ao fazer um comparativo entre a atividade da ação juntamente à do trabalho e à obra,
Arendt avalia que as duas primeiras têm um caráter mais material que atividade da ação. Isso
ocorre no sentido de reconhecer que a atividade do trabalho, desenvolvida pelo animal
laborans, envolve a construção de algo diante da necessidade intrínseca aos seres vivos de
prover a manutenção de sua vida e que a atividade da obra, realizada pelo homo faber, traz
consigo o processo de fabricação, que constitui o principal artifício humano.
“A ação, única atividade que ocorre diretamente entre os homens, sem a mediação das
coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de que
os homens, e não o Homem, vivem na Terra e habitam o mundo” (ARENDT, 2014,
p.8).

Por tal perspectiva, a ação não envolveria nenhum tipo de mediação, visto ser
desenvolvida diretamente das relações estabelecidas entre os homens. Arendt demonstra por
vezes negligenciar o papel de protagonista do elemento técnico no desenvolvimento da ação
política e, ainda que neste trabalho não tenhamos a intenção de reconstruir tampouco
desqualificar as perspectivas da autora, é importante destacar que tal posicionamento vai de
encontro às perspectivas que corroboram com nosso desenvolvimento intelectual e
metodológico, que visa considerar as ações humanas enquanto oportunidades desenvolvidas a
partir de associações com diversos outros mediadores, conforme preceitua a Teoria Ator-Rede,
exposta e problematizada logo adiante.
Todavia, ainda no sentido de justificar nosso desinteresse por interpelar e/ou reorganizar
as convicções da autora, pensamos que tal posicionamento possa ter sido construído com
fundamento no pensamento focado nos resultados tangíveis das atividades que integram a
condição humana. O trabalho resulta em coisas concretas, tal qual a obra, traz as mesmas
possibilidades, ao passo que a ação política consistiria em resultados mais abstratos.

2.4 TEORIA ATOR-REDE

Em sentido lato, um ator é um sujeito que interpreta e desempenha um papel de
protagonista ou coadjuvante em peças teatrais, filmes ou novelas. Latour (2015), ao tecer
esclarecimentos sobre a Teoria Ator-Rede, exemplifica a atuação desse sujeito com base na sua
ação teatral: “empregar a palavra 'ator' significa que jamais fica claro quem ou o quê está

atuando quando as pessoas atuam, pois o ator, no palco, nunca está sozinho ao atuar”
(LATOUR, 2015, p. 75). Para corroborar com sua argumentação, o pensador mostra a
relevância de outros atores como o público, a iluminação, a vestimenta e o elenco. Propomos
uma analogia à ação do ator no cinema, para a melhor compreensão do conceito, já que nessa
perspectiva entram em cena as traduções obtidas pela interação do elenco com atores
fundamentais, como a câmera de vídeo e o cinegrafista.
A câmera de vídeo permite a captação das imagens, enquanto a perspectiva do
cinegrafista dá vida aos enquadramentos e planos, tendo como função contribuir na delimitação
e direcionamento da atenção do espectador para os elementos fundamentais de uma obra: “Ter
uma moldura onde enquadrar uma história poderá ser não apenas um meio para mais facilmente
organizar o seu conteúdo, mas igualmente para o espectador reconhecer o seu enredo”
(NOGUEIRA, 2010, p. 59). Atuaremos como cinegrafistas e buscaremos enquadramentos
específicos que nos permitam identificar e compreender a ação dos principais elementos
sociotécnicos que integram a rede desenvolvida para o exercício da cidadania por pessoas com
deficiência física. Nossa proposta consiste em um “relato arriscado” (LATOUR, 2012), isto é,
pode falhar, mas é feita enquanto um teste rumo ao propósito de atingir aos nossos objetivos de
pesquisa.
Pensadores como Bruno Latour, Michel Callon e John Law são seus principais
precursores e têm desenvolvido a perspectiva desde a década de 1980, em pesquisas
inicialmente realizadas dentro da área dos Estudos de Ciência e Tecnologia (Science and
Technology Studies – STS), expandindo-se ao longo dos anos para uma multiplicidade de
áreas63.
Além da pesquisa em Comunicação, áreas como Engenharia, Ciências Políticas,
Administração, Informática, Psicologia e Direito são apenas alguns dos campos do
conhecimento que suscitam múltiplos atores imbricados nos processos sociais. Desses
trabalhos, emergem questões abrangentes que supostamente já teriam sido foco de análises,
especialmente pela área da Sociologia. Dessa forma, segundo Lemos (2013), a TAR deve ser
considerada enquanto
... uma “sociologia das associações e da tradução”, uma “sociologia da mobilidade”
que nos coloca em questão a noção de social e de sociedade, de ator e de rede. O hífen
da expressão é uma forma de sair da improdutiva discussão sobre de que lugar falar
sobre os fenômenos sociais: da agência micro, individual, ou da estrutura, macro, do
contexto, do fundo. É também uma questão do tempo, já que “ator-hífen-rede”, aponta
63

Um estudo aprofundado sobre as bases fundadoras da teoria pode ser encontrado na pesquisa desenvolvida por
Holanda (2014), onde são explicitados os pormenores do desenvolvimento desta perspectiva de análise.

para uma circulação, para o que “faz fazer” e não para a imobilidade de um dos polos
da ação. Ator não é sinônimo de indivíduo, assim como rede não é sinônimo de
sociedade. (LEMOS, 2013, p. 31)

Pela perspectiva investigativa da TAR, a mais rica reflexão sobre fenômenos sociais
precisa considerar a complexidade plena dos fatos e dos processos investigados, desprezando
distinções, nivelamentos e determinismos prévios. Sendo assim, o entendimento sobre a
caracterização do campo social enquanto uma espécie de “entidade” que fornece interpretações
generalistas sofre duras críticas por seus estudiosos.

Se você puder, com a maior tranquilidade, sustentar que pregar um prego com ou sem
um martelo, ferver água com ou sem uma panela, transportar comida com ou sem um
cesto, andar na rua com ou sem roupas, zapear a televisão com ou sem o controle
remoto, parar um carro com ou sem o freio, fazer um inventário com ou sem uma lista,
administrar uma empresa com ou sem a contabilidade, são exatamente as mesmas
atividades, que a introdução desses implementos comuns não muda nada “de
importante” na realização de tarefas, então você está pronto para visitar a Terra
Longínqua do Social e desaparecer daqui. Para todos os outros membros da sociedade
esses implementos fazem muita diferença e são, pois, segundo nossa definição, atores
– ou, mais exatamente, partícipes no curso da ação que aguarda figuração. (LATOUR,
2012, p. 108)

Ainda que os estudos sobre os processos de comunicação venham sendo cada vez mais
aprimorados, é sabido que esse campo do conhecimento contempla proposições reflexivas de
uma multiplicidade de ciências. Assim, a análise sobre processos de cidadania desenvolvidos
pelos meios de comunicação, caso deste estudo, convoca uma imersão em diversas dessas
propostas, em especial naquela que contempla a sociologia.

2.4.1 Uma Sociologia das Associações

A sociologia pode ser caracterizada como o estudo dos fenômenos sociais, relacionados
aos comportamentos individuais e coletivos do homem e tem como conceitos-chave o
indivíduo, a comunidade e a sociedade. Para um daqueles que é considerado um dos “pais”
desse campo do conhecimento, a sociologia pode ser definida como “a ciência das instituições,
da sua gênese e do seu funcionamento” (DURKHEIM, 2002, p. 6). No pensamento sociológico
clássico, proposições contundentes sobre a centralidade da ação individual dos sujeitos na
análise dos fatos sociais comumente são encontradas, como ocorre, por exemplo, na perspectiva
analítica de Norbert Elias (1994), sociólogo alemão. Falecido em 1990, o autor registrou em
seu legado intelectual preocupações sobre a emergência da sociedade moderna, abarcando
especialmente questionamentos sobre os indivíduos, as instituições e as estruturas de poder.

As pessoas só podem conviver harmoniosamente como sociedades quando suas
necessidades e metas socialmente formadas, na condição de indivíduos, conseguem
chegar a um alto nível de realização; e o alto nível de realização individual só pode
ser atingido quando a estrutura social formada e mantida pelas ações dos próprios
indivíduos é construída de maneira a não levar constantemente a tensões destrutivas
nos grupos e nos indivíduos. Na prática, porém, as sociedades, particularmente nas
complexas nações industrializadas, não avançaram muito nessa direção. A adaptação
da organização social às necessidades e metas dos indivíduos que a compõem, bem
como a adaptação dos indivíduos às exigências da rede social como um todo, ficam
basicamente entregues ao acaso ou a procedimentos padronizados tidos como certos.
Nos dois planos, são comuns conflitos, renúncias, fracassos e colapsos devastadores
(ELIAS, 1994, p. 122).

Se o pensamento sociológico fosse dividido entre clássico e ator-rede, diríamos que as
preocupações dos dois grupos diferem na proposta de análise, na forma de compreender os
fenômenos e pensar as relações. As “sociologias do social" reconhecem a agência no sujeito
humano, enquanto a TAR entende que o agente é sempre um coletivo de actantes, sem a
primazia pré-definida de um determinado sujeito.
O enquadramento teórico proposto pela TAR não significa o descrédito por proposições
mais tradicionais, não significa o interesse em provar seus possíveis erros ou desmentir suas
convicções. Pelo contrário: significa propor o reconhecimento de que tais análises mais
abrangentes tiveram a sua validade e foram úteis na construção inicial de um conhecimento
sobre a sociedade, mas precisam de atualizações, pois são insuficientes para dar conta de
compreender satisfatoriamente as formas de organização social.
Mais do que perceber os impactos e reflexos da ação humana na constituição da
sociedade, a TAR quer entender o modo como tais ações se concretizam e, por tal motivo, esta
encontra neste argumento a justificativa para preocupar-se também com a interferência de todos
os diversos elementos que compõem as relações, através de uma sociologia crítica.

Tenciono, pois, redefinir a noção de social remontando a seu significado primitivo e
capacitando-o a rastrear conexões novamente. Então, poderemos retomar o objetivo
tradicional das ciências sociais, mas com instrumentos mais bem ajustados à tarefa.
Depois de trabalhar bastante com os “agregados” da natureza, creio ser necessário
examinar mais profundamente o conteúdo exato daquilo que se “agrega” sob a égide
de uma sociedade. Esta me parece a única maneira de permanecer fiel aos veneráveis
deveres da sociologia, a “ciência da vida em comum” (LATOUR, 2012, p. 18)

A TAR é rígida, instigante, sólida, coesa, lógica, emblemática e controversa.
Desenvolve um posicionamento que, embora evidencie e estimule a riqueza da ciência, rompe
com formalidades que possam cegar o pesquisador por concepções pré-determinadas. Dentre
os diversos adjetivos que possam caracterizá-la, escolhemos aquele que melhor define a nossa

experiência de pesquisa em relação à TAR: ela é provocadora. Por concordarmos com a
pertinência de suas indagações, que, muitas vezes, nos colocaram em situações embaraçosas,
tendo em vista que acreditávamos já saber as respostas de previamente, definimos convocá-la
para nosso debate sobre a cidadania de pessoas com deficiência.

Os autores ator-rede iniciaram na sociologia da ciência e da tecnologia. Com os outros
na sociologia da ciência, eles argumentaram que o conhecimento é um produto social,
mais do que alguma coisa gerada através da operação de um método científico
privilegiado. E, particularmente, eles argumentaram que o “conhecimento” (mas eles
o generalizam do conhecimento para agentes, instituições sociais, máquinas e
organizações) pode ser visto como um produto ou um efeito de uma rede de materiais
heterogêneos. Eu coloquei “conhecimento” entre aspas porque isso sempre surge
numa forma material. Ele vem como palestras, ou apresentações em conferência. Ou
aparece em papéis, rascunhos e patentes. Ou, novamente, aparece na forma de
habilidades incorporadas em cientistas e técnicos (Latour e Woolgar, 1979). O
“conhecimento”, então, é incorporado em uma variedade de formas materiais. Mas de
onde vem isso? A resposta ator-rede é que é o produto final de muito trabalho duro,
no qual peças e fragmentos heterogêneos – tubos de teste, reagentes, organismos,
mãos habilidosas, microscópios eletrônicos de varredura, monitores de radiação,
outros cientistas, artigos, terminais de computador e todo o resto – que gostariam de
sair por si mesmos são justapostos em uma rede padronizada que supera sua
resistência. Em suma, é uma questão material, mas também uma questão de organizar
e ordenar esses materiais. Portanto, este é o diagnóstico ator-rede da ciência: trata-se
de um processo de “engenharia heterogênea”, no qual peças e fragmentos do social,
do técnico, do conceitual e do textual são encaixados e convertidos (ou “traduzidos”)
em um conjunto de produtos científicos igualmente heterogêneos. (LAW, 1992, p. 2)
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Law (1992) reforça seu caráter provocativo, suscitando questões acerca dos elementos
que costumeiramente eram ignorados em uma análise sociológica. A singularidade dessa
interpretação consiste no fato de se tratar de uma abordagem que considera crucial a observação
e o estudo da heterogeneidade dos elementos que compõem uma ação social, e não falando
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Tradução nossa. TEXTO ORIGINAL: “Actor-network authors started out in the sociology of science and
technology. With others in the sociology of science, they argued that knowledge is a social product rather than
something generated by through the operation of a privileged scientific method. And, in particular, they argued
that "knowledge" (but they generalisegeneralize from knowledge to agents, social institutions, machines and
organisationsorganizations) may be seen as a product or an effect of a network of heterogeneous materials. I put
"knowledge" in inverted commas because it always takes material forms. It comes as talk, or conference
presentations. Or it appears in papers, preprints or patents. Or again, it appears in the form of skills embodied in
scientists and technicians (Latour and Woolgar, 1979). "Knowledge", then, is embodied in a variety of material
forms. But where does it come from? The actor-network answer is that it is the end product of a lot of hard work
in which heterogeneous bits and pieces -- test tubes, reagents, organisms, skilled hands, scanning electron
microscopes, radiation monitors, other scientists, articles, computer terminals, and all the rest -- that would like
to make off on their own are juxtaposed into a patterned network which overcomes their resistance. In short, it is
a material matter but also a matter of organisingorganizing and ordering those materials. So this is the actornetwork diagnosis of science: that it is a process of "heterogeneous engineering" in which bits and pieces from
the social, the technical, the conceptual and the textual are fitted together, and so converted (or "translated") into
a set of equally heterogeneous scientific products”

apenas das idiossincrasias identitárias dos sujeitos ou das instituições, mas de toda a gama de
elementos que se agrupam e operacionalizam as relações do homem no cotidiano.
Apesar do tom polêmico, a “sociologia crítica” ou “sociologia das associações”
reconhece o pensamento sociológico clássico, mas oferece a ele um novo olhar. A proposta de
seus pensadores é encarar o dinamismo das ações enquanto característica também das ciências
que estudam o social, e sugere ser conveniente ao pensamento sociológico a adoção de
aproximações mais evidentes com a realidade contemporânea, reconhecendo, assim, nesse
contexto a relevância do objeto técnico.
A ação cidadã das pessoas com deficiência requer a instrumentalização de objetos de
apoio e associações com demais sujeitos que possam auxiliar na concretização de seus ideais e,
portanto, a TAR (LATOUR, 1994, 2008, 2012; LAW, 1992; VENTURINI, 2010; LEMOS,
2013) se faz pertinente nesta investigação por buscar análises que possam dar conta de
compreender a complexidade das relações. Conforme explica Law, o objetivo da TAR é “a
preocupação com a forma como atores e organizações mobilizam, justapõem e mantêm juntos
os pedaços dos quais eles são compostos” (LAW, 1992, p. 665).
A proposta é contrária aos determinismos e aos “macro” enquadramentos. Os
determinismos são pensados além do tecnológico, abrangendo um determinismo humano, por
assim dizer. E, ao falarmos em “macro” enquadramentos, referimo-nos a análises superficiais,
repletas de generalizações, que não acrescentam novidades aos fenômenos, tratados como se
fossem do conhecimento abstrato de todos.

Para Bruno Latour (1993), a Teoria Ator-Rede tenta superar o que ele vê como o maior
déficit do Modernismo e do Pós-modernismo: o corte de uma realidade contínua,
"híbrida" em domínios analíticos. A epistemologia do modernismo dividiu a natureza
e a sociedade em dois polos incomensuráveis. A natureza só foi observada, nunca feita
pelo homem; enquanto a sociedade só foi feita por humanos. Os dois polos estavam
indiretamente conectados por uma linguagem que nos permitia fazer referências
estáveis a qualquer um deles. O pós-modernismo separou o meio termo, linguagem,
de ambos os polos, declarando-o autônomo. Este domínio autônomo tem sido descrito
como signos flutuantes (Baudrillard) ou como textos autorreferenciais e jogos de
linguagem (Derrida). O objetivo de Latour é mostrar que a separação introduzida pelo
modernismo e ampliada pelo pós-modernismo é artificial. (STALDER, 1997, p. 366)
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Tradução nossa. TEXTO ORIGINAL: “is the core of the actor-network approach: a concern with how actors
and organizations mobilize, juxtapose and hold together the bits and pieces out of which they are composed”
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TEXTO ORIGINAL: “For Bruno Latour (1993) the Actor-Network Theory attempts to overcome what he sees
as the major shortfall of Modernism and Postmodernism: the slicing of a continuous, "hybrid" reality into
analytical domains. The epistemology of Modernism divided nature and society into two incommensurable poles.
Nature was only observed, never man-made; whereas society was only made by humans. The two poles were
indirectly connected by language which allowed us to make stable references to either one of them. Postmodernism
separated the middle ground, language, from both poles by declaring it autonomous. This autonomous domain
has been described as free-floating signs (Baudrillard) or as self-referential texts and language games (Derrida).

Ao afirmar que o desenvolvimento da ação política ocorra independente de mediações
técnicas, Arendt coloca-se notoriamente contrária aos pensamentos defendidos pelos
pensadores da Teoria Ator-Rede, contudo, seu pensamento também evoca posicionamentos que
são imprescindíveis para uma proposta investigativa que almeja ser equilibrada.

A noção de política de Arendt exclui os artefatos, e a análise de Latour da distinção
entre natureza e sociedade mostra que essa distinção não deixa espaço para a
conceituação do significado político dos artefatos. No entanto, à sua maneira, ambos
os autores oferecem elementos que nos permitem conceituar uma verdadeira res
publica: a "coisa pública". As coisas agem e falam. O movimento crucial que torna
possível esse conceito de política de artefatos é uma redefinição do social como uma
esfera híbrida, um coletivo no qual há lugar para humanos e não-humanos. Quer
aceitemos ou não esse conceito, ambos os autores fornecem bons argumentos para a
existência e necessidade de uma política de artefatos.67 (COECKELBERGH, 2009, p.
9)

A imprescindibilidade da mediação técnica nas relações “sociais” é um dos aspectos
mais marcantes da Teoria Ator-Rede, principalmente em tempos de comunicação digital,
quando os dispositivos têm, cada vez mais, adquirido mais autonomia, inteligência e
sensibilidades, a partir de suas novas habilidades infocomunicacionais (LEMOS, 2013). Arendt
delega apenas ao discurso toda a responsabilidade pela instrumentalização da ação e evidencia
seus temores68 ao vislumbrar um cenário em que o mesmo possa ser substituído.

De qualquer modo, desacompanhada do discurso, a ação perderia não só o seu caráter
revelador, como, e pelo mesmo motivo, o seu sujeito, por assim dizer: em lugar de
homens que agem teríamos robôs executores a realizar coisas que permaneceriam
humanamente incompreensíveis. A ação muda deixaria de ser ação, pois não haveria
mais um ator; e o ator, realizador de feitos, só é possível se for, ao mesmo tempo, o
pronunciador de palavras. (ARENDT, 2014, p. 223)

Os meios de comunicação digitais são os principais instrumentos a tornar viável a ação
por pessoas com deficiência física severa. No tocante aos tipos de discurso que se desenvolvem

It is Latour's goal to show that the separation introduced by Modernism and extended by Postmodernism is
artificial.”
67
TEXTO ORIGINAL: “Arendt’s notion of politics excludes artifacts, and Latour’s analysis of the distinction
between nature and society shows that that distinction leaves no room for conceptualizing the political significance
of artifacts. However, in their own way both authors offer elements that allow us to conceptualize a veritable res
publica: the ‘public thing’. Things act and speak. The crucial move that makes this concept of a politics of artfacts
possible is a redefinition of the social as one hybrid sphere, one collective in which there is place for both humans
and non-humans. Whether or not we embrace that concept, both authors provide good arguments for the existence
and necessity of a politics of artifacts.”
68
Neste sentido, mais uma vez é imprescindível resgatar a trajetória vivida pela autora. Os conflitos encarados à
época, especialmente durante a Segunda Guerra, deixam evidente seu receio pela ausência do discurso, o que, em
sua compreensão, seriam o estopim para o início de conflitos.

nos ambientes digitais, esses compreendem uma série de particularidades que englobam desde
uma linguagem até uma temporalidade específica, que merecem ser estudados com um maior
grau de especificidade.
A TAR não define o social como um domínio específico, mas como algo associado e
dependente de interconexões ou ainda, um movimento constante, elaborado por redes de
associações entre diversos elementos. Consideramos sua pertinência pelo entendimento da
heterogeneidade dos laços, o dinamismo da ação, a interdependência dos elementos
sociotécnicos e o caráter flexível com que se interpretam os atores envolvidos na ação, sejam
eles mediadores ou intermediários. Contudo, o conceito sobre redes desenvolvido por seus
pensadores precisa de direcionamentos distintos daqueles comumente utilizados no campo da
comunicação, tal qual apresentamos a seguir.

2.4.2 Por que um pensamento em rede?
A palavra “rede” leva-nos a uma diversidade interpretativa muito grande, motivo pelo
qual se faz necessária uma delimitação ao uso que pretendemos desenvolver. Usamos a palavra
“rede” em um sentido específico em relação à sociedade, considerando a heterogeneidade de
sua composição dentro de um estudo sociológico. Nossa conotação se dá conforme preceitua
Law (1992), pela proposta de pensar a sociedade, assim como as organizações e pessoas nela
inseridos, por meios de redes compostas por diversos materiais, que não são simplesmente
humanos, mas elementos como máquinas, animais, textos, dinheiro, arquiteturas etc.
Em nossa pesquisa, a ideia é evidenciar que uma rede complexa faz emergir o conceito
de cidadania e suas práticas, e que essa rede é sempre um coletivo, em que emergem aspectos
materiais, humanos, simbólicos, dentre outros. Em cada etapa, em cada momento da história e
em cada lugar, um determinado arranjo vai fazer emergir uma ideia ou uma prática da cidadania.
A noção de rede aqui não é apenas que a cidadania articule-se em rede, mas antes, a partir de
que rede ela emerge.
Todo conteúdo teórico pode ser fruto de interpretações distintas daquelas pretendidas
por seus idealizadores. Existem palavras e expressões cujos significados somente podem ser
compreendidos a partir das considerações específicas de seus autores. Apenas para citar alguns
termos cuja conotação ganhe sentido peculiar com base em determinados pensadores,
elencamos como exemplo: a noção de campo e habitus por Pierre Bourdieu (1994); os
ciborgues por Donna Haraway (2009); o panóptico por Michel Foucault (2014); a midiatização
por Stig Hjarvard (2008); a liquidez por Zygmunt Bauman (2001); os amadores por Patrice

Flichy (2011) e o estigma por Erving Goffman (1975). Com a TAR não é diferente,
frequentemente encontramos interpretações equivocadas sobre seus principais conceitos e por
tal motivo justificamos a necessidade de afirmarmos nossa interpretação.
Esses conceitos (ator, caixa preta, rede, inscrição, intermediário) precisam, portanto,
de algum esclarecimento antes que possam ser empregados em todo o seu potencial.
Infelizmente, as terminologias usadas em diferentes estudos são inconsistentes.
Termos diferentes são usados para descrever o mesmo conceito enquanto, por outro
lado, a mesma expressão parece ter diferentes significados.69 (STALDER, 1997, p.3)

Ainda que nossa intenção agora seja delimitar o conceito de “rede” a que estamos nos
referindo, é salutar afirmar que, nem mesmo o emprego do hífen, na expressão ator-rede é
meramente figurativo. A justificativa para tal afirmação se dá, tendo em vista que a principal
tarefa da TAR “consiste em desdobrar os atores como redes de mediação – daí o hífen na
palavra composta 'ator-rede'” (LATOUR, 2012, p. 198). O pequeno sinal em forma de traço
horizontal apresenta sentidos de conexão, temporalidade e mobilidade que reforçam os
preceitos que a teoria defende. O emprego desse sinal gráfico reforça, ainda, o sentido de
composição única, visto que ator-hífen-rede demonstra o sentido de uma única entidade. Sua
utilização se torna pertinente para auxiliar a ação de desdobrar os actantes como redes de
mediações, evidenciando, assim, a intrínseca relação entre os atores e as suas redes.
O hífen da expressão é uma forma de sair da improdutiva discussão sobre de que lugar
falar sobre os fenômenos sociais: da agência micro, individual, ou da estrutura, macro,
do contexto, do fundo. É também uma questão do tempo, já que ator-hífen-rede
aponta para uma circulação, para o que “faz fazer” e não para a imobilidade de um
dos polos da ação. Ator não é sinônimo de indivíduo, assim como rede não é sinônimo
de sociedade. (LEMOS, 2013, p. 31)

Lemos (2013) também afirma que o hífen, por si só, seria insuficiente para capturar toda
a ação que se desenvolve em rede, visto que, para a teoria, a palavra “rede" refere-se mais
intensamente ao modo de descrever os movimentos circulares e conectivos do que a uma
preocupação com a caracterização dos elementos.
Holanda (2014, p. 69) recorda as proposições de Latour que, sempre provocativo,
provoca-se a si próprio ao destacar as dificuldades vivenciadas pelas principais expressões da
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TEXTO ORIGINAL: “These concepts (actor, black box, network, inscription, intermediary) need, therefore,
some clarification before they can be employed to their full potential. Unfortunately, the terminologies used in
different studies are inconsistent. Different terms are used to describe the same concept while, on the other hand,
the same expression appears to have different meanings.”

teoria: “para ele, quatro coisas não funcionam na Teoria Ator-rede: as palavras “Teoria”,
“Ator”, “rede” e o hífen que seriam “Quatro pregos em um caixão”70 (LATOUR, 1999, p. 15).








A “rede”, por conta da popularização atual das redes técnicas é sempre
confundida com alguma estrutura de transmissão (sem deformação da
informação), quando deveria ser vista como uma rede de transformações
(traduções), tal como busca expressar a noção de “rizoma” popularizada
pelos pós-modernos.
A referência a “Ator” (hifenizado) acarreta dois mal-entendidos simultâneos:
a noção de um discurso que preserva a agência humana; ou que a oblitera
sob o peso de uma estrutura toda poderosa (a rede compreendida
erroneamente como a Sociedade).
Latour afirma que a TAR jamais foi uma “teoria” para explicar do que é feito
o “social”. Para ele, a melhor definição seria Ontologia Actante-rizoma
(idem, p. 19). Seu objetivo não é propor uma teoria de um “Social” que
permita determinar o comportamento dos atores, mas , pelo contrário, uma
tentativa de aprender com os informantes e dar sentido ao seu discurso sem
submeter seus relatos às categorias do pesquisador.
Finalmente o “hífen”, um infeliz memorando do debate entre agência e
estrutura no qual ele nunca quis entrar (Idem, p. 21). (HOLANDA, 2014. p.
69)

As quatro fragilidades seriam mais do que críticas que possam deslegitimar um
raciocínio, sinais de alertas a que os pesquisadores que se utilizam da teoria e que pretendem
sair em sua defesa, devem se preocupar. Seus avisos fazem todo o sentido e se mostram
pertinentes, já que, mesmo em nossa experiência individual de pesquisa, quando tivemos início
às proposições da TAR, algumas confusões se faziam presentes diante das interpretações dúbias
que determinadas colocações nos possibilitavam. Atentos e conscientes a essas possibilidades,
seguimos com a tentativa de evidenciar colocações mais objetivas, que possam fortalecer e
esclarecer o pensamento ideológico proposto. Tais fragilidades foram aqui resgatadas
principalmente para que pudéssemos, de uma vez por todas, firmar nosso entendimento sobre
as redes. Muito se fala sobre elas. Redes sociais, redes telemáticas, redes de apoio, redes de
conexão e redes de infraestrutura são apenas alguns exemplos das abordagens que são
corriqueiramente encontradas.
O conceito de redes tem papel central na caracterização teórica da sociedade proposta
por Manuel Castells (2018), que defende uma concepção relacionada aos estudos sobre as
estruturas sociais. Para Castells, o pensamento sobre as redes é relacionado às possibilidades
de interrelacionamentos entre diferentes pensamentos, preceitos e objetivos, sejam eles
econômicos, culturais, educacionais ou referentes a quaisquer outros tipos de atividades
predominantes na sociedade contemporânea, sempre potencializados segundo as novas
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TEXTO ORIGINAL: “Four nails in the coffin”.

tecnologias da informação. Sua conotação não nos satisfaz no trabalho em questão por versar
sobre uma compreensão abrangente da sociedade, centrada na observação da ação humana e de
suas relações.

Rede é um conjunto de nós interconectados. Nó é o ponto no qual uma curva se
entrecorta. Concretamente, o que um nó é depende do tipo de redes concretas que
falamos. São mercados de bolsas de valores e suas centrais de serviços auxiliares
avançados na rede dos fluxos financeiros globais. São conselhos nacionais de
ministros e comissários europeus da rede política que governa a União Europeia. São
campos de coca e de papoula, laboratórios clandestinos, pistas de aterrissagem
secretas, gangues de rua e instituições financeiras para lavagem de dinheiro na rede
de tráfico de drogas que invade as economias, sociedades e Estados no mundo inteiro.
São sistemas de televisão, estúdios de entretenimento, meios de computação gráfica,
equipes para cobertura jornalísticas e equipamentos móveis gerando, transmitindo e
recebendo sinais na rede global da nova mídia no âmago da expressão cultural e da
opinião pública, na era da informação. (CASTELLS, 2018, p. 554)

Como informa Lemos (2013, p. 34), o pensamento originário da TAR baseia seu
entendimento sobre as redes utilizando os conceitos de agenciamento, rede e topografia de
Deleuze e Guattari. Além disso, Lemos destaca ainda as influências que a teoria recebe de
propostas pós-estruturalistas, da semiótica material de Foucault, das ideias de tradução, sujeito,
objeto, espaço e tempo de Michel Serres, da etnometodologia de Garfinkel e da sociologia de
Gabriel de Tarde. Pensamos que a conotação de “rede” proposta pela TAR precisa sempre ser
pensada enquanto uma rede de associações/transformações/traduções.

Uma rede de atores não se restringe a "atores sociais", nem mesmo a atores no sentido
mais amplo da teoria. Uma rede une dois sistemas de alianças:
Pessoas: todos que estão envolvidos na invenção, construção, distribuição e uso de
um artefato: descrevendo este sistema leva a um "sociograma". A análise sociológica,
como a análise de redes sociais, enfoca este conjunto de alianças (Wasserman, Faust,
1994; Wellmann, 1983).
Coisas: todas as peças que já estavam no palco ou tiveram que ser colocadas no lugar
para conectar as pessoas. Descrever este sistema leva a um "tecnograma".
No entanto, embora seja útil para fins de esclarecimento separar os dois níveis
analiticamente, não é apropriado estudar esses sistemas separadamente, porque eles
são altamente interconectados. Uma mudança em um nível mudará simultaneamente
o outro. Cada modificação em um sistema de alianças é visível no outro.” 71
(STALDER, 1997, p.5)
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TEXTO ORIGINAL: “A network ties together two systems of alliances: People: everyone who is involved in
the invention , construction, distribution, and usage of an artifact: describing this system leads to a "sociogram".
Sociological analysis, such as social network analysis, focusses on this set of alliances (Wasserman, Faust, 1994;
Wellmann, 1983). Things: all the pieces that were already on stage or had to be brought into place in order to
connect the people. Describing this system leads to a "technogram". However, while it is useful for clarification
purposes to separate the two levels analytically, it is not appropriate to study these systems separately because
they are highly interconnected. A change on one level will simultaneously change the other. Each modification in
one system of alliances is visible in the other.”

As teorias da cidadania têm um enfoque antropocêntrico; da mesma forma acontece com
as teorias da mídia, que tendem a compreender o processo comunicacional como um
acontecimento entre pessoas. Na luta contra o determinismo tecnológico, não raro encontramos
análises cuja tendência seja privilegiar o estudo da ação humana em detrimento na análise da
materialidade e dos diversos tipos de instrumentos, equipamentos e objetos que se articulam
para proporcionar a troca de informações. Como forma de demonstrar tal afirmação,
destacamos a essência de uma das mais relevantes contribuições sobre o estudo dos meios de
comunicação na América Latina, a teoria das mediações de Martín-Barbero (1987), cujas
prerrogativas entendem que

A cultura produzida pelos meios de comunicação massivos, em especial pelas grandes
indústrias culturais, particularmente a mexicana, configurou um ethos cultural
compartilhado. Nessa estruturação, os modelos de vida, as sonoridades, as
musicalidades, os valores, as ideologias, as paisagens, os tipos humanos e os mundos
artificiais foram oferecidos de maneira cotidiana, sistemática e penetrante,
transformando o mundo da vida dos latino-americanos do século XX num dia-a-dia
intensamente midiatizado. (MARTÍN-BARBERO, 1993 apud MALDONADO,
2013, p. 19).

O resgate das concepções de Martin-Barbéro é feito no sentido de elucidar a pertinência
de suas considerações no contexto em que foram aplicadas e, a partir de agora, sugerir novas
proposições ao campo de estudo comunicacional, cujo conhecimento sobre as perspectivas
culturais referenciadas pela indústria midiática já possui hoje uma base que consideramos
demasiadamente sólida. Nosso estudo pretende iniciar o preenchimento das lacunas que por
tanto tempo negligenciaram o reconhecimento da agência dos objetos técnicos nas relações
cotidianas, convocando humanos e cidadãos, homens e mulheres, a entenderem com mais
detalhes as associações em que estão envolvidos.
Mesmo na tentativa de estabelecer aproximações entre os estudos da TAR e as teorias
da mídia, emergem as contradições acerca do conceito de redes. Couldry (2008) ressalta para
o fato de existirem contraposições e críticas a essa proposta de análise social (TAR) junto aos
estudos que contemplem a sociologia da mídia e tais críticas são fundamentadas por fragilidades
que a própria teoria apresenta, como “sua atenção insuficiente a questões de tempo, poder e
interpretação72” (COULDRY, 2008, p. 107). A base de tais divergências, contudo, vem sendo
fragilizada, visto que o início das discussões é datado do início dos anos 1990, período em que
as tecnologias digitais ainda não se faziam presentes em tamanha intensidade. A emergência da
cibercultura abre espaço para um reconhecimento mais detalhado das redes de associações.
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TEXTO ORIGINAL: “these are its insufficient attention to questions of time, power and interpretation”

Contudo, Couldry reforça o fato de que a TAR, que tem como essência contemplar a agregação
dos atores em suas redes, ironicamente ainda não possua uma real ligação/agregação com as
teorias da mídia. O autor resgata a argumentação de um dos maiores estudiosos das teorias da
mídia, Roger Silverstone, para quem o conceito de redes, pouco difere de sua proposição acerca
do conceito de sistemas. As críticas de Silverstone são direcionadas a John Law, um dos nomes
mais proeminentes dentre os pensadores da TAR.

Law prefere o termo rede ao sistema. . . . Em relação à metáfora dos sistemas, Law
sugere que ela tende a subestimar a fragilidade do sistema emergente em face dos
ambientes e condições conflitivas em que está inserido. . . . Em relação à metáfora da
construção, ele argumenta que o privilégio do social que [essa metáfora] exige. . .
Comete erros na complexidade das relações que precisam ser entendidas para que o
surgimento de novas tecnologias seja explicado. . . . No entanto, pode-se conceder
isso e ainda privilegiar o social; na verdade, é preciso fazê-lo [itálico acrescentado],
uma vez que o natural, o econômico e o técnico, em sua obstinação ou maleabilidade,
não têm significado a não ser pela ação social. . . . O sistema sociotécnico é, portanto,
apenas isso: uma concatenação mais ou menos frágil, mais ou menos segura, de
elementos e relações humanas, sociais e materiais, estruturados e estruturados na ação
social. Deste ponto de vista, a noção de rede não acrescenta muito ao sistema. 73
(SILVERSTONE, 1994, p. 84-85 apud COULDRY, 2008, p. 94).

O advento da internet e das novas formas de acesso, descrição e tratamento dos dados,
vem fortalecendo os estudos da TAR, cuja metodologia de análise pode ser mais bem
desenvolvida a partir da comunicação digital. Isso sem mencionar que, com as novas mediações
e estratégias comunicacionais, torna-se mais evidente e fácil de explicar (e até mesmo
visualizar) as formações das redes. A autonomia e a sensibilidade performativa dos objetos,
bem como a comunicação das coisas (LEMOS, 2013, 2016, 2017; LEMOS; BITENCOURT,
2017) são atividades presenciadas em nossos cotidianos em que a agência dos objetos torna-se
visivelmente ativa.
Em uma perspectiva sociológica, as utilidades em relação à internet também são
defendidas pelos pensadores da TAR, como forma de clarificar os estudos em andamento e
elucidar o pensamento, em virtude das formas de análise do comportamento coletivo que, até
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TEXTO ORIGINAL: “Law prefers the term network to system. . ... . In relation to the systems metaphor, Law
suggests that it tends to underestimate the fragility of the emerging system in the face of the conflictful
environments and conditions in which it is embedded. . . . In relation to the construction metaphor, he argues that
the privileging of the social which [that metaphor] demands . . . mistakes the complexity of the relationships that
need to be understood if the emergence of new technologies is to be explained. . . . However one can grant this
and still privilege the social; indeed one must do so [italics added], since the natural, the economic and the
technical, in their obduracy or their malleability, have no significance except through social action. . . . The sociotechnical system is therefore just that: a more or less fragile, more or less secure, concatenation of human, social
and material elements and relations, structured in, and structuring of, social action . . . from this point of view the
notion of network does not add much to that of system.” (SILVERSTONE, 1994, pp. 84-85)

então, desenvolviam-se apenas em níveis hierárquicos, isto é, consolidavam-se pregando a
existência de diferenças entre as ações individuais e as coletivas dos sujeitos, comumente
apresentadas sobre a forma de questões “micro e macrossociais”. Como forma de demonstrar
as potências que emergem a partir das tecnologias digitais, Latour et al (2015), resolvem então,
juntos, revisitar, defender e experimentar uma teoria social já antiga, de Gabriel Tarde (18431904) sobre as mônadas 74 , dispensando o pensamento em níveis, isto é, sem abordar com
diferenciações as noções de indivíduo ou sociedade, a partir de métodos digitais.

Nosso argumento é que, quando era impossível, complicado ou simplesmente lento
montar e navegar através da massa de informações sobre itens específicos, fazia
sentido tratar dados sobre conexões sociais com a definição de dois níveis: um para o
elemento, outro para os agregados. Porém, uma vez que nós temos a experiência de
seguir os indivíduos através de suas conexões (que é frequentemente o caso com os
perfis) poderia ser mais gratificante começar a navegar pelos conjuntos de dados sem
fazer distinção entre o nível do componente individual e o da estrutura agregada.
Torna-se possível dar alguma credibilidade a estranha ideia de “mônadas”, de Tarde.
Nós afirmamos que esse tipo de prática de navegação tornou-se possível somente
agora pelas bases de dados disponíveis digitalmente, e que tal prática poderia
modificar a teoria social se pudéssemos visualizar esse novo tipo de exploração de
uma forma coerente. (LATOUR et al 2015, p. 8)

No trabalho acima, os autores apropriaram-se dos rastros digitais encontrados em
plataformas de busca para, a partir de então, tentar comprovar as teorias de Tarde. A análise é
feita a partir do estudo dos perfis públicos de determinado usuário, disponíveis em plataformas
sociais como o Flickr, Academia.edu ou MySpace, onde, utilizando-se da Teoria Ator-Rede,
visam comprovar que, “quanto mais você deseja localizar com precisão um ator, mais você tem
que posicionar sua rede de atores” (LATOUR et al 2015, p. 9). Para compreender os rastros
digitais, é preciso entender que “toda ação deixa um rastro potencialmente recuperável,
constituindo um vasto, dinâmico e polifônico arquivo de nossas ações, escolhas, interesses,
hábitos, opiniões, etc” (BRUNO, 2012, p. 684). Os rastros digitais seriam as pegadas que
deixamos expostas sobre nossas subjetividades, incluindo desde informações pessoais, como
documentos particulares, até referências textuais, geográficas, comportamentais, hábitos de
consumo (midiático ou não) ou filiações partidárias, religiosas etc. Importante ressaltar,
entretanto, a dificuldade para especificar com exatidão a riqueza dos rastros digitais
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Sobre a monadologia de Tarde, ver “Monadologia e Sociologia” (TARDE, 2003).

disponíveis, visto que os mesmos também compreendem dados como IP75, cookies76, histórico
de navegação e download, os quais são mais difíceis de serem inibidos por usuários que não
possuem um conhecimento mínimo sobre o tema.
Nem mesmo a democracia pode ser compreendida enquanto o debate espontâneo entre
sujeitos no interior da pólis. O voto, representação máxima da organização democrática e se
articula, dentre outros elementos, por meio de legislações, pela atuação dos funcionários da
Justiça Eleitoral, por aqueles que se habilitam a trabalhar como mesários, por uma cédula de
papel, por sistemas informatizados ou por urnas eletrônicas, dentre outros atores. Quando
dirigentes estatais, diplomatas ou demais governantes elaboram documentos como leis,
regulamentos e diretrizes para disciplinar nossos direitos e deveres também exercemos nossa
cidadania/democracia e para que cada uma dessas ações se torne real é preciso utilizar objetos
que as viabilizem: mesas, cadeiras, computadores, canetas, papéis, salas de reunião etc. .
Acreditamos que o grau de importância de determinado elemento somente pode ser delimitado
diante da conjuntura em que o mesmo se insere e das transformações pelas quais ele passa e/ou
ocasiona e procuraremos, ao longo de nossa investigação, demonstrar tal percepção.
Ainda em relação aos princípios da TAR, é preciso conhecer e nos aproximar de
metodologias que melhor possam nos conduzir e nos fazer atingir aos nossos objetivos
investigativos, relacionados às especificidades da cidadania digital de pessoas com deficiência
física. Dessa forma, convocamos assim, abordagens amplamente desenvolvidas pelos
pensadores

“ator-rede”,

cujas

orientações

nos

levarão

a

outros

desdobramentos

“transmetodológicos” (BONIN, 2011, MALDONADO, 2012).

2.4.3 Sistematizações investigativas

O desenvolvimento de estudos em comunicação tem caráter antropológico por buscar
abranger diversas dimensões das relações interpessoais, trazendo consigo uma complexidade
metodológica de organização que requer a construção de uma especificidade distinta a cada
pesquisa, a cada grupo observado. Adotamos as considerações de Bonin (2011, p. 30) ao
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IP, sigla para Internet Protocol. Consiste em uma forma de identificação exclusiva de cada computador que
esteja conectado a uma rede. Aponta o local de onde dado equipamento encontra-se conectado a uma rede
privada ou o endereço do servidor de onde se origina a conexão.
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São arquivos de dados que captam momentaneamente aquilo que o internauta esteja visitando na web. Um de
seus objetos é permitir moldar o perfil dos usuários.

afirmar que “cada operação investigativa deve ser submetida à reflexão e interrogação nos seus
detalhes mais ínfimos”, já que “a metodologia, no concreto da pesquisa, pode ser vista como
uma construção pensada, refletida dos objetos”. Para a construção de nossa investigação nos
fazemos valer da articulação entre diferentes métodos de pesquisa, desde o levamento teórico,
já iniciado, a fim de buscar ampliar o leque de subsídios para que possamos atingir ao objetivo
de seguir os rastros (LATOUR, 2012; VENTURINI, 2010), descrever com densidade
(GEERTZ, 2008) e compreender as práticas comunicativas das pessoas com deficiência.
Acreditamos assim que seja pertinente uma construção transmetodológica em nossa
investigação, já que:

A transmetodologia define-se como uma vertente epistemológica que afirma a
necessidade de confluências e confrontações entre vários métodos, realizando
processos de atravessamento lógico, desconstrução estrutural, reconstrução de
estratégias e problematizações redefinidas, em cada empreendimento/projeto de
investigação iniciado. Nutre-se de conhecimentos transdisciplinares, na dimensão
teórica, e promove estratégias de exploração, experimentação e reformulação
metodológicas. (MALDONADO, 2012, p. 31)

A opção pela construção do método de caráter transmetodológico se faz pertinente
devido à possibilidade que esse posicionamento nos permite da experimentação e
atravessamentos de diversos métodos particulares. Acreditamos que a transmetodologia possa
auxiliar na busca por uma construção metodológica flexível e aberta pois, ao longo da
investigação, temos em mente o objetivo de também nos colocarmos em diálogo com o
conhecimento produzido não apenas pelo campo específico da Comunicação, mas por diversos
outros campos correlatos do conhecimento, como a Psicologia, Sociologia, Filosofia,
Antropologia e etc. Ou seja, campos que tenham o potencial de acrescentar informações e
expandir nossas percepções visando à construção de uma pesquisa fértil, séria e com relevância
social.

De acordo com a TAR, a ação coletiva não envolve apenas indivíduos (cientistas e
engenheiros, por exemplo), mas também agenciamentos coletivos (laboratórios e instituições
acadêmicas), atores não humanos (substâncias naturais e dispositivos técnicos) e até mesmo
conceitos (teorias científicas e quadros jurídicos). (VENTURINI et al, 2018, p. 13)
Após a apresentação de nossa interpretação conceitual acerca da cidadania e das pessoas
com deficiência, a fim de preparar o leitor para os caminhos que ainda serão trilhados ao longo
desta pesquisa, julgamos interessante prestar esclarecimentos sobre os próximos passos e

escolhas metodológicas, visto que a TAR, em sua especificidade, envolve uma multiplicidade
de agenciamentos.

2.4.4 Caixas-pretas, cartografia e outros métodos

Latour é eloquente ao questionar os direcionamentos interpretativos das ciências sociais,
bem como certa superficialidade de pesquisas com tendências mais generalistas, mas o autor
também reconhece que o processo investigativo é dinâmico e evolutivo e que, em seu tempo,
perspectivas mais abrangentes tenham tido uma razão de existir. Por essa razão, a expressão
“caixa-preta” é oportuna para propor uma metáfora acerca das fragilidades investigativas com
que os fenômenos vinham sendo interpretados, de acordo com o pensamento ator-rede.
Uma caixa-preta é um objeto lacrado que carrega consigo uma diversidade de
informações sobre determinado acontecimento. Ao sugerir que a TAR realize a abertura de
caixas-pretas, somos provocados a fugir de metodologias que promovam uma demasiada
simplificação da complexidade dos fatos sociais, visto que

Uma caixa preta contém aquilo que não precisa mais ser reconsiderado, aquelas
coisas cujos conteúdos se tornaram indiferentes” e que “quanto mais elementos se
podem colocar em caixas-pretas - modos de pensamentos, hábitos, forças e objetos -,
mais ampla a construção que se pode levantar. (CALLON; LATOUR, 1981, p. 28577).
Aquilo que se pretende investigar através de uma abordagem ator-rede, ou seja, a
abertura de caixas-pretas, diz respeito à interpretação de todos os tipos de ações ocorridas na
intimidade dos acontecimentos. A postura a ser assumida pelo pesquisador precisa privilegiar
uma análise que reconheça fenômenos enquanto atividades a serem aprofundadas e investigadas
a fundo, a partir da identificação e análise da diversidade heterogênea de atores que constituem
sua concretude.

Isso é uma afirmação radical porque diz que essas redes não são compostas apenas
por pessoas, mas também por máquinas, animais, textos, dinheiro, arquitetura –
qualquer material que você possa mencionar. Então, o argumento é que o material
social não é simplesmente humano. São todos esses outros materiais também. De fato,
o argumento é que não teríamos uma sociedade se não fosse a heterogeneidade das
redes do social. Então, nesta visão, a tarefa da sociologia é caracterizar essas redes em

77
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sua heterogeneidade e explorar como é que elas são padronizadas para gerar efeitos
como organizações, desigualdades e poder.78 (LAW, 1992, p. 2, tradução nossa)

A proposta de análise sugerida por seus fundadores contempla ainda a definição de
mecanismos que auxiliem o pesquisador ao executar a tarefa de abrir as caixas-pretas, como é
o caso das controvérsias. As controvérsias ganham relevância por serem ocasiões oportunas
para os estudos do campo social, já que, diante delas, é possível identificar os atores e os
agenciamentos que se desenvolvem nas relações.

A controvérsia é o momento ideal para revelar a circulação da agência, a mediação,
as traduções entre actantes, a constituição de intermediários, as relações de força, os
embates antes de suas estabilizações como caixas-pretas. Na controvérsia,
negociações se estabelecem e engajamentos são desenhados para futuras resoluções.
Como sociologia da mobilidade, a ANT tem nas controvérsias o momento e o lugar
privilegiados para observar a circulação, a criação e o término das associações, para
observar a “agregação social”. (LEMOS, 2013. p. 106)

Por considerar a heterogeneidade dos elementos, são propostas terminologias adequadas
para nomeá-los durante as descrições das ações. Os atores que geram ou modificam o curso de
uma ação são nomeados como “actantes”, podendo ser humanos ou não. Os actantes se
associam em redes visando ao cumprimento de um programa de ação, isto é, os actantes são
sempre agrupados com determinada finalidade e utilidade para acionar ou concretizar algo.
Cada associação realizada pelos actantes provoca o surgimento de rastros e, nesse cenário, a
função do cientista social é identificar, seguir, descrever e mapear cada um desses rastros para
“desencaixapretar” os fenômenos. Seguir os rastros parece ser uma estratégia fundamental para
responder aos questionamentos da teoria, porém, alguns outros conceitos importantes emergem
nesse cenário e serão essenciais para que possamos elucidar tais questões.


intermediários: noção que complementa a perspectiva sobre os actantes,
denominando os atores que não interferem no curso da ação, transportando sem
transformar;



mediadores: são os actantes, aqueles que modificam o curso da ação, que levam
os atores a fazer algo;
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TEXTO ORIGINAL: “This is a radical claim because it says that these networks are composed not only of
people, but also of machines, animals, texts, money, architectures -- any material that you care to mention. So the
argument is that the stuff of the social isn't simply human. It is all these other materials too. Indeed, the argument
is that we wouldn't have a society at all if it weren't for the heterogeneity of the networks of the social. So in this
view the task of sociology is to characterize these networks in their heterogeneity, and explore how it is that they
come to be patterned to generate effects like organizations, inequality and power.”



tradução: também denominada como “mediação” é todo o tipo de ação
desenvolvida por um actante, faz referência à comunicação ou às transformações
dos actantes para a composição das redes;



inscrição: é uma espécie de “corporificação”, oportunidade em que a ação se
faz visível através de dispositivos e aparatos.

A cartografia de controvérsias é desenvolvida, então, como estratégia metodológica para
tornar rastreáveis os mediadores e os intermediários que não apenas contribuem para o
surgimento da controvérsia, como também participam das ações até o momento de sua
estabilização. A referida metodologia é descrita por Latour (2012) como uma ação
extremamente simples de se designar, bastando “somente olhar as controvérsias e dizer o que
você vê”. Venturini (2010), por sua vez, no texto mais marcante sobre a metodologia,
demonstra a complexidade do exercício quando sugere que a cartografia de controvérsias seja
equivalente a um mergulho em magma: “Mergulho em magma: como explorar controvérsias
com a teoria do ator-rede79”.

A Cartografia de Controvérsias é o lugar e o tempo da observação, onde se elaboram
as associações e o “social” aparece antes de se congelar ou se estabilizar em caixaspretas. A visibilidade da rede se dá nas controvérsias. […] É pelas controvérsias que
vemos o social em sua tensão formadora, em seu “magma”, como prefere Venturini
(LEMOS, 2013, p. 55).

O magma é uma grande massa de rochas (de origem mineral ou orgânica) que se localiza
profundamente abaixo da superfície da terra. É algo presente em todo espaço, mas invisível aos
olhos e às rotinas cotidianas. Representa, para Venturini, algo oculto, como aquilo que integra
uma caixa-preta 80 quando a ação encontra-se estabilizada. Mergulhar em magma significa
adentrar profundamente na descrição das relações, tornando visíveis e fazendo emergir
fenômenos que, por vezes, são ignorados. A simplicidade da descrição é desmistificada por
Venturini (2010, p. 1) que ainda reforça os níveis árduos de trabalho necessários para tanto:
“atenção: a cartografia das controvérsias não facilitará sua vida81”.
A tarefa descritiva da cartografia de controvérsias encontra agravantes que a tornam
mais penosa, a partir do momento em que, imersos no ambiente crítico-reflexivo dominante na
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A metáfora da caixa-preta vem sendo usado pelos pensadores da TAR, desde Latour no livro Ciência em ação
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sociologia, dispomo-nos a pensar objetivamente, esforçando-nos para não salientar os fatos a
partir das versões comumente relacionadas aos mesmos; sem falar no esforço necessário, ao
fugirmos do antropocentrismo, para que não incorramos em nenhum outro tipo de
determinismo. Ainda de acordo com Venturini (2010), a boa controvérsia teria, assim, algumas
principais características para ser encontrada: ser quente, atual, delimitada e pública.
Venturini sugere também algumas recomendações, a fim de preservar a integridade dos
pressupostos da TAR, tais propostas podem servir como um guia que norteia o pesquisador no
desenvolvimento das cartografias e evidencia uma amplitude de direcionamentos e
desdobramentos metodológicos, os quais denominamos de transmetodologia (MALDONADO,
2012). Em complementação à versão simplificada da análise sugerida anteriormente por Latour,
Venturini (2010) acrescenta:

1) você não deve restringir sua observação a uma única teoria ou metodologia;
2) você deve observar de tantos pontos de vista quanto possível;
3) você deve ouvir as vozes dos atores mais do que suas próprias presunções.
(VENTURINI, 2010, p. 260)82

Pela complexidade da proposta, surgem e se fazem necessárias alternativas para
subsidiar a investigação, a fim de nos aproximarmos de nosso objeto de pesquisa, demarcarmos
o corpus de estudo, conhecermos os atores envolvidos e desvendarmos minuciosamente as
controvérsias que são suscitadas pela cidadania digital de pessoas com deficiência física.
Optamos por desenvolver as etapas seguintes desta investigação com aprofundamentos teóricos
e bibliográficos que sejam conduzidos a partir de aproximações com casos concretos de
atividades de cidadania digital executadas por pessoas com deficiência física. O acesso a tais
narrativas se deu por pesquisa netnográfica, imersões etnográficas e pela aplicação de um
questionário, que permitiu maior proximidade com os atores-redes. A partir dos casos,
iniciaremos a abertura das caixas-pretas, sendo, dessa forma, acionadas teorias e reflexões
pertinentes à temática.
Compreender a cidadania digital a partir das práticas, usos apropriações das tecnologias
por pessoas com deficiência requer, além de um delineamento do conceito de cidadania (como
aquele já desenvolvido na abertura deste capítulo) e de posicionamentos moderados do
pesquisador, metodologias que sejam condizentes com a atualidade e complexidade do
fenômeno. Realizar tal atividade tendo como princípio elementar a TAR, torna a atividade ainda
82
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mais eficaz já que, como sugere Latour (2012, p. 153) “negar-se a entender apenas pela metade
às vezes é uma virtude” e, por tal motivo, buscamos formas de dar conta da multiplicidade de
elementos que o tema nos convoca.
A caixa-preta da cidadania digital de pessoas com deficiência física já começou a ser
aberta. Temáticas, metodologias e instrumentos operadores que surgem ao longo da análise,
aparecem pelos direcionamentos que o próprio objeto de pesquisa orienta e convoca, mas
também são pensados estrategicamente por nós, como forma de nos conduzir ao alcance dos
objetivos propostos.

3 SEGUINDO OS RASTROS DA CIDADANIA DIGITAL

Neste capítulo, a análise de um comparativo introdutório e um estudo de caso, com a
apresentação particular de duas diferentes situações da prática da cidadania pelas plataformas
digitais, será o fio condutor para o desenvolvimento desta etapa da investigação. Os exemplos
serão o guia para que possamos deixar mais evidente as particularidadades da prática
comunicacional das pessoas com deficiência física, bem como a complexidade da ação
desempenhada pelos objetos que se associam à sua rede sociotécnica. A perseguição aos rastros
da cidadania digital dá início, no âmbito teórico, a revelações sobre aspectos peculiares dos
objetos, incluindo discussões sobre as materialidades, o novo materialismo e a potência das
transformações decorrentes das gambiarras e de suas affordances. Ao final do capítulo,
debatemos as características de usabilidade e acessibilidade, imprescindíveis para a efetiva
cidadania digital de pessoas com deficiência física.

3.1 CASOS INTRODUTÓRIOS

3.1.1 Caso I: Yoani Sánchez

No ano de 2007, aos 32 anos de idade, a cubana Yoani Sánchez lançou o blog
“Generación Y”, em que passou a compartilhar com o mundo a sua indignação e revolta com o
regime comunista adotado em seu país. Pela crítica ferrenha aos irmãos Castro, a blogueira
tornou-se mundialmente conhecida e, já no ano seguinte, foi escolhida pela revista “Time” como
uma das cem personalidades mais influentes do mundo, ao lado de pessoas como Dalai Lama
e George W. Bush.
Deus sabe, mas se a engenhosa e corajosa Yoani Sánchez, 32 anos, tivesse surgido
antes da Internet, é bem provável que nunca tivéssemos ouvido falar dela. Tampouco
teríamos a oportunidade de ler seus charmosos mas belicosos retratos de Cuba sobre
a vida, que ela envia através do ciberespaço desde abril de 2007 como blogger da
Geração Y (desdecuba.com/generaciony) 83 (TIME MAGAZINE, jul. 2017)84

83
84

Tradução nossa
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3.1.2 Caso II: Eliana Zagui

Por conta das precárias condições financeiras e do desejo de ter sua moradia própria,
em setembro de 2016, aos 42 anos de idade, Eliana Zagui deu início a uma campanha,
organizada pela SOBRATI – Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, cujo objetivo era
arrecadar fundos para que pudesse se mudar. Eliana reside há mais de 40 anos na cidade de São
Paulo em um imóvel pertencente ao Governo do Estado. A primeira postagem com o link da
campanha85 foi feita em sua página pessoal no Facebook e foi compartilhada por 311 pessoas.
Me ajude a divulgar e compartilhar: O objetivo dessa campanha é a busca da
realização de meu sonho de um dia poder sair daqui definitivamente, sendo
eternamente grata à “casa” que me acolheu todos esses anos. Não querendo ficar mais
40 anos aqui, espero a sua colaboração. (Página pessoal do Facebook de Eliana Zagui.
Consulta em 15 jul. 2017)

3.1.3 Comparativo: proximidades e assimetrias

A apropriação da mídia enquanto estratégia de organização da sociedade civil pode ser
notada em momentos como: a veiculação de discursos e campanhas políticas, convenções e
reivindicações de movimentos sociais e sindicais, propaganda ideológica, bélica e
armamentícia, estímulo ao consumo, dentre outros. No âmbito individual, as pessoas, ao
tomarem consciência das possibilidades decorrentes da utilização dos meios de comunicação,
apropriam-se deles em busca de sua constituição cidadã, pelo exercício de atividades
democráticas e representativas, bem como pela batalha por direitos e questões de interesse.
Os exemplos de Yoani Sánchez e Eliana Zagui demonstram, igualmente, oportunidades
em que duas mulheres exerceram sua cidadania pela internet, mas diferem em termos de
organização e suscitam questionamentos quando nos debruçamos a investigar sobre as
peculiaridades dessa ação comunicacional.
Para tornar públicas suas postagens, as ações de Yoani Sánchez provavelmente se
desencadeiam da seguinte forma: a cubana senta-se defronte a com um computador conectado
a uma rede de internet (via cabo, rádio, satélite, 3G/4G ou wi-fi) cujo sistema de geração de
energia esteja adequadamente funcionando (bateria carregada ou ligado na tomada), abre algum
software de edição de texto e, com o movimento de mãos e dedos, passa a apertar as teclas que
correspondam à sua opinião particular. Ou seja, ela traduz em caracteres todo seu
descontentamento e o compartilha com o mundo (talvez também utilize um smartphone para
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tanto). Após digitar o texto, informa seus dados pessoais de login e realiza a postagem das suas
convicções no endereço: <http://www.14ymedio.com/blogs/generacion_y/>.
Os motivos que levaram Yoani a realizar tais publicações são diversos86 e partem das
vivências e insatisfações apresentadas por determinado grupo de cidadãos cubanos. Fazemos a
descrição da ação que dá origem às postagens dessa forma por conhecermos sua imagem através
de aparições em vídeos veiculados em sites de notícia ou na mídia televisiva. Sabemos que
Yoani tem a plenitude de sua capacidade física.
Figura 1 – Yoani Sanchez de cabelos presos, sentada, utilizando um notebook.

Fonte: <https://repeatingislands.com/2012/09/29/yoani-sanchez-protests-groundingthreats/> Acesso em: 20 abr.
2018.

O caso II, quando Eliana Zagui publicou uma campanha para arrecadação de fundos,
desenvolveu-se de maneira peculiar: deitada em uma maca, ela utiliza uma espátula de madeira
(tipo palito de sorvete) acoplada a uma caneta, presa com esparadrapos e que tem na ponta um
material do tipo borracha para controlar o cursor do mouse na tela do computador. Com a
espátula na boca, isto é, utilizando uma gambiarra87, um produto construído artesanalmente, ela
movimenta seus dentes e seu maxilar, fazendo com que a caneta presa na ponta alcance e
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movimente seu mouse, e com que também possa digitar em teclados convencionais para
computadores ou notebooks. O smartphone também é utilizado através desse pincel
improvisado, mas , então, a borracha da ponta é retirada.
Eliana Zagui é tetraplégica e mora há mais de 40 anos no Hospital das Clínicas em São
Paulo. Suas limitações físicas impõem a necessidade da construção de artefatos artesanais e
improvisados para que possa desenvolver suas relações pela internet.

Figura 2 – Eliana Zagui, tetraplégica, utilizando o computador.

Fonte: Arquivo pessoal da autora. (2019)

Figura 3 – Eliana Zagui, tetraplégica, utilizando o smartphone.

Fonte: Arquivo pessoal da autora. (2019)

O caso I é apenas introdutório e ilustrativo, enquanto o caso II é uma situação preliminar
para o estudo do fenômeno abordado como objeto central em nossa análise. Mais do que
entender sobre os usos e apropriações das ferramentas digitais ou abordar a ampla temática da
cidadania, interessa-nos estudar a especificidade de casos que possam ser representativos para
ilustrar particularidades do processo comunicacional desenvolvido por deficientes físicos e
apresentar resultados que possam promover a elucidação de questões relacionadas à sua
autonomia, à comunicação assistiva, à acessibilidade e à inclusão social pelos meios de
comunicação digitais. Fica evidente a controvérsia quando descobrimos que pessoas com ou
sem deficiência podem exercer a sua cidadania pela internet mas, para o primeiro grupo, o grau
de dificuldade para tal feito é elevado, sendo preciso superar as dificuldades operacionais,
elaborar artesanalmente as suas estratégias de uso ou se apropriar de tecnologias já existentes,
fazendo usos peculiares delas. As ações que se desenvolvem pela internet entre os dois grupos
de indivíduos podem ser similares, mas os procedimentos que lhes dão condição de estar online, são drasticamente diferentes, especialmente no grau de complexidade das associações e
nas descobertas inusitadas de diferentes usos para os equipamentos.

Um notebook, uma espátula de madeira, uma caneta, esparadrapos e uma borracha
foram os objetos utilizados para que Eliana Zagui pudesse iniciar a sua campanha de
arrecadação de fundos. Antes disso, ela também precisou da ajuda de outras pessoas para que
tais objetos se adequassem às suas necessidades. Precisou ainda de conexão à internet e cadastro
em uma das redes sociais mais utilizadas no país, o Facebook88, que conta com a gestão dos
dados dos usuários através de algoritmos especificamente desenvolvidos para promover ou
embaraçar publicações.
Como vemos, a materialidade dos objetos técnicos viabilizou a materialidade de uma
relação que poderia ser considerada subjetiva, como a cidadania, tornando concreto aquilo que
Arendt (2014) denomina de “a condição humana”. Demonstra-se, assim, que a presença do
elemento técnico na construção das relações sociais permite aos indivíduos o desenvolvimento
de sua atividade de trabalho, obra e ação, preceitos que, segundo Arendt, seriam os principais
e necessários aspectos para uma vida justa e plena e que serão alvo de uma análise minuciosa
ao longo desta pesquisa.
Se a análise desses dois casos introdutórios fosse feita por um “sociólogo do social”
(LATOUR, 2012), ela se iniciaria, afirmando que frustrações pessoais, políticas e financeiras
levaram Yoani e Eliana a criarem suas páginas na internet, já que a insatisfação e a revolta são
algumas das características próprias da organização coletiva em sociedade. Tais respostas,
contudo, apresentam informações superficiais e são insuficientes para dar conta das questões
que levantaremos nesta pesquisa. Pensamentos generalizantes ocultam os pormenores das
relações sociais e quando se pretende compreender com eficácia as singularidades das ações
dos sujeitos é imprescindível evitá-los.
A questão que levantamos em nossa análise diz respeito a entender a abrangência desta
nova forma de cidadania, associando ao tema a proposta da inclusão, especialmente a de
pessoas com deficiência. É preciso então ter uma perspectiva realista acerca da questão e pensar
em uma proposta de cidadania digital que contemple a adequação e o acesso facilitado às
arquiteturas digitais que permitem seu desenvolvimento, visto que, para ser incluido neste
ambiente, é preciso aptidão e domínio das ferramentas que o materializa.
‘Cidadania’ é um termo de associação entre estranhos. O acesso a ela envolve forças
discursivas: identidades contestadas e significados simbólicos, diferentes relações de
poder e estratégias de inclusão, exclusão e ação, e margem de manobra ou
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produtividade desiguais nas apropriações de cidadania para qualquer grupo ou
indivíduo.89 (HARTLEY, 2010, p. 233)

A inclusão pode ser criticada, ainda, por outros vieses, como o aspecto financeiro, já
que, ao menos no Brasil, as tecnologias ainda têm um alto custo de aquisição. Como recorda
Lévy (1999, p. 237), cada novo sistema de comunicação carrega consigo um novo modelo de
exclusão, como os iletrados, que deixaram de ser beneficiados pelas transformações trazidas
com a escrita. Nossa análise recai sobre aqueles que, em tese, seriam excluídos das atividades
digitais em decorrência de limitações físicas de saúde.
Como bem interpretam Pereira e Boechat (2014, p. 560) sobre a cartografia de
controvérsias, “todo o material a ser analisado deve vir dos rastros visíveis destas relações”.
Assim, ao seguir os rastros do caso introdutório, percebemos que a cidadania é construída por
meio de plataformas digitais, mas que tais plataformas não contemplam as necessidades de
todos os usuários, fazendo com que alguns precisem desenvolver usos controversos de
equipamentos distintos. Atores humanos e não-humanos associam-se a fim de desenvolver
adequações que tornem viável sua inclusão ao ambiente digital.
A ação dos atores humanos, neste cenário, aparentemente enquadra-se numa rotina
convencional. Os humanos em questão provavelmente sejam seus familiares, amigos ou os
enfermeiros e demais integrantes das equipes de acompanhamento que atuam profissionalmente
no hospital onde Eliana reside. Os não-humanos são múltiplos, diversos e controversos. São
objetos que, à primeira vista, não teriam relação com as tecnologias de comunicação digitais,
fato que conduz os nossos estudos para seu desempenho e desenvolvimento. Em virtude da
imprescindibilidade de sua ação e do desconhecimento acerca dos usos improvisados dos
objetos, tal percepção nos suscita a importância de direcionarmos nossa investigação para
questões relacionadas à materialidade desses dispositivos de comunicação.
Estudos sobre a materialidade da comunicação conduzem o entendimento para uma
perspectiva mais detalhista e realista acerca das funcionalidades e das transformações que
decorrem a partir de características técnicas dos equipamentos e dispositivos. Ainda que os
exemplos de Yoani e Eliana Zagui tenham demonstrado brevemente a materialidade dos
dispositivos, Holanda (2014), ao descrever em sua pesquisa a experiência vivida enquanto
doutorando em Comunicação, nos apresenta uma situação onde é possível observar mais
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nitidamente a relevância, a ação dos objetos e a importância de aprofundar o estudo em aspectos
sobre sua materialidade.
Com o computador colocado em cima de uma mesa de trabalho, o doutorando, sentado
em uma cadeira de escritório, em sua “estação de trabalho”, portanto em uma posição
que nos conduz a uma atitude de concentração e esforço, acaba de digitar que “… uma
atitude de concentração e esforço, acaba de digitar que…” quando sente nas suas
costas e pescoço, os efeitos desta concentração e esforço, efeitos que aumentam
gravemente de intensidade ao considerar que o prazo dado pelo seu orientador para a
entrega de metade da tese, está a três horas e 13 minutos do fim. Logo, logo chegará
o ponto sem volta em que qualquer acréscimo ao texto tornará impossível sua revisão
antes do esgotamento do prazo. Com isto em mente, começa a se formar a perspectiva
de abandonar a produção e passar imediatamente à revisão. Para isto, uma
possibilidade seria passar a utilizar o tablet que, apesar de não agir sobre o esforço e
a concentração, pelo menos permite uma leitura concentrada em atitudes mais
relaxadas, quem sabe deitado, no sofá… (HOLANDA, 2014, p. 48)

Se defendemos aqui uma conjuntura investigativa que compreende a cidadania enquanto
um fenômeno híbrido, que depende da associação e ação de diversos atores para a sua
concretização, a análise da cidadania digital exercida por uma usuária com deficiência nos fez
compreender que a atividade dos objetos, quando estes apresentam falhas ou carências no uso,
complexifica o trajeto a ser desenvolvido no processo. Naturalmente então somos
condicionados a transportar nossos questionamentos e orientar nossa pesquisa para correntes
de pensamento que reflitam o mesmo interesse, conforme aquelas que apresentaremos a seguir
sobre as materialidades, o novo materialismo e os objetos. Porém, com vistas a não limitar o
raciocínio apenas às realidades de sujeitos com deficiência, a discussão se inicia com
entendimentos sobre a materialidade dos dispositivos comunicacionais digitais de uma forma
mais abrangente, exemplificado a partir das transformações nas formas de ouvir música.

3.2 MATERIALIDADES, NOVO MATERIALISMO E OBJETOS

Em outubro de 2017, a autora desta pesquisa recebeu de presente a discografia completa
dos Beatles. Junto aos mais de vinte discos que compõem o legado da banda, a autora também
ganhou uma vitrola, o que deu mais sentido e valor à discografia. As vitrolas vinham sendo
esquecidas desde o surgimento de outras mídias mais avançadas, como os CDs, cuja capacidade
de armazenamento era muito maior. Mas seu retorno ao mercado fonográfico vem acontecendo
fortemente, agora com a perspectiva de um instrumento vintage e retrô.
Reviver a sensação de ouvir um disco de vinil de 180g em uma vitrola foi uma
experiência inesquecível. Além da qualidade aparentemente superior do som, ouvir um disco
dos Beatles em uma vitrola permitiu com que o envolvimento da ouvinte com sua banda favorita
parecesse ainda maior. Selecionar um volume, abrir cuidadosamente sua capa, retirar o

conteúdo envolto a um papel de proteção, inseri-lo na vitrola, certificar-se que a vitrola está
ligada na eletricidade, controlar minuciosamente o posicionamento da agulha sob o disco e,
somente então, ouvir o som invadir o ambiente foram etapas que favoreceram ainda mais o
despertar de uma sensação de proximidade entre o artista e seu público, além de outros sentidos.
Empolgada com o presente, a autora desta pesquisa compartilhou a notícia com os
familiares mais próximos, incluindo um sobrinho, que, na época, com vinte anos de idade, lhe
fez a seguinte reflexão: “tia, por motivo algum eu trocaria o conforto e a facilidade de ouvir os
Beatles pelo Spotify90 por um toca-discos”.
A materialidade de dispositivos como o Spotify tem características bastante diversas
daquelas encontradas em equipamentos analógicos. Ignorando as características técnicas do
som, para um nativo do ambiente digital, não há muito sentido em estar diante de tantas etapas
para ouvir sua música predileta. Faz menos sentido ainda, ter de repetir o trabalho com certa
frequência, visto que cada lado dos LP’s comporta apenas poucos minutos de gravação.
Falar em “materialidades da comunicação” significa ter em mente que todo ato de
comunicação exige a presença de um suporte material para efetivar-se. Que os atos
comunicacionais envolvam necessariamente a intervenção de materialidades,
significantes ou meios pode parecer-nos uma ideia já tão assentada e natural que
indigna de menção. Mas é precisamente esta naturalidade que acaba por ocultar
diversos aspectos e consequências importantes das materialidades da comunicação –
tais como a ideia de que a materialidade do meio de transmissão influencia e até certo
ponto determina a estruturação da mensagem comunicacional. (FELINTO, 2001, p.
3)

Os hábitos de ouvir música são modificados a partir das materialidades dos dispositivos
que emitem o som. Já não somos mais obrigados a ouvir um álbum inteiro, pois no Spotify, por
exemplo, as playlists automáticas permitem que sejam ouvidos diversos artistas diferentes,
bastando, para tanto, que selecionemos o tema de nosso interesse. Se uma música não nos
agrada, basta um rápido movimento dos dedos sobre a tela para que passemos para a próxima
canção, como se oferecêssemos aos algoritmos a oportunidade de fazer a seleção musical por
nós, entrando em cena novos atores. Ao ouvirmos determinado ritmo ou artista, imediatamente
após, somos invadidos por uma enorme sugestão de sons correlatos, a partir dos sistemas
automáticos de recomendação, que nos oferecem a oportunidade de conhecermos novas
canções. Surgem, por conseguinte, novos hábitos a partir das novas materialidades. Entretanto,
para alguém que cresceu tendo de cumprir todo o processo “burocrático” que antecede a oitiva

90

É uma plataforma de música digital via streaming que fornece acesso a um vasto repertório.

de um disco de vinil, a experiência foi diferente, já que envolveu novas materialidades nesta
atividade comunicacional.
A dificuldade que determinadas pessoas enfrentam para estabelecer uma comunicação
pelos meios digitais, por exemplo, relaciona-se com a materialidade dos objetos utilizados,
aspecto que se tornou explícito pela análise da comunicação de uma pessoa com deficiência
física. O reconhecimento dessa característica foi apresentado no início da década de 1990, em
Stanford, pelo grupo de pesquisadores que desenvolveu a teoria denominada “Materialidade da
Comunicação”, liderada por Hans Ulrich Gumbrecht e K. Ludwig Pfeiffer.

O conceito de materialidades visa tratar as mídias para além de uma hermenêutica da
comunicação. A teoria parte do princípio que toda forma de comunicação é feita a
partir de suportes materiais. Estes devem ser analisados antes de serem interpretados
ou abstraídos de suas características materiais. (LEMOS, 2010, p.6)

Na tentativa de romper com o dualismo da análise entre expressão e interpretação,
proposto pelo paradigma hermenêutico, Gumbrecht (1998, p. 143) sugere uma nova perspectiva
de estudo a “materialidade da comunicação”, fundada pela crise das premissas de
temporalidade, totalidade e referencialidade, que seriam conceitos-chave do campo
hermenêutico, não suficientes para responder aos questionamentos do mundo contemporâneo.
A proposta da materialidade da comunicação apresenta certa similaridade com
McLuhan, especialmente em “Os meios de comunicação como extensões do homem”, pelo
reconhecimento da interação entre o homem e as tecnologias. A diferença entre ambos é que
“em McLuhan, a brilhante intuição sobre os meios de comunicação como “extensões do
homem”, próteses destinadas a expandir as capacidades de seus vários membros, não chega a
ser elevada ao status de um paradigma de pesquisa normalizado” (FELINTO, 2001, p. 6).
Pensar sobre o campo não-hermenêutico significa um pensamento que foge de proposições
metafísicas sobre o sentido e a essência humana, mas um posicionamento que considera a ação
do homem como algo condicionado a instâncias materiais anteriores e posteriores.
Dentre os sentidos que são ativados pelo processo que envolve a emissão do som em
um aparelho toca-discos destacamos o tato, a audição e a visão. Com a ação das mãos, o sentido
do tato inicia-se desde o momento da seleção dos discos, passando pelo cuidado necessário para
preservar sua integridade e não os arranhar, até a delicada atividade de repousar o braço que
mantem a agulha sobre as faixas iniciais do disco. O sentido do som se faz presente pelo leve
ruído, característico desta mídia, que desperta memórias de uma época onde não era possível
aproximar-se de conteúdos fonográficos específicos sem tê-lo nos ambientes, além do som

produzido tecnicamente pelos artistas. O sentido da visão também é marcante nesseprocesso
face às características estéticas e do design desse equipamento.
No processo de ouvir discos por uma vitrola emergem também relações de
temporalidade e espacialidade que contemplam o curto tempo de música que pode ser gravado
em cada um dos lados do disco, o que faz com que o ouvinte interaja com mais frequência com
o equipamento. Em relação à espacialidade, principalmente nos dias atuais, uma vitrola também
ocupa a função de peça de decoração, fazendo com que conquiste espaço de destaque nos
lugares onde se instala.
A análise de uma ação instrumental requer dedicação à materialidade dos artefatos
utilizados e à ação desempenhada pelos objetos. Da mesma forma, como propõe a TAR, a
análise da ação social/cidadã também requer esforços de análise sobre os materiais, para que se
chegue ao entendimento pleno das associações estabelecidas com os meios. Para a compreensão
desse processo tecno-social, faz-se necessário o diálogo com autores e teorias que reconheçam
a centralidade dos objetos na constituição social.
As pessoas com deficiência desenvolvem seu papel cidadão pela internet a partir de usos
diferenciados dos equipamentos de comunicação. A deficiência impõe-lhes o desenvolvimento
de novas habilidades para a utilização dos dispositivos convencionais, bem como, em muitos
casos, a necessidade de adaptações improvisadas que acarretam novos usos dos objetos.
Conhecer as peculiaridades e transformações das materialidades desses objetos é
imprescindível para que possamos alcançar o entendimento pleno acerca de sua cidadania.
Como menciona Hanke (2005, p. 6), “o conceito de materialidade é utilizado em todos
os vários tipos de teoria de comunicação, que trabalham com alguma noção de suporte material”
(HANKE, 2005, p. 6), nesse sentido, faz-se pertinente uma aproximação centrada nesses
objetos, que nos permita buscar compreender o que é possível às pessoas com deficiência
realizar com os notebooks, os mouses e/ou com os outros tipos de suportes, por exemplo, para
além da hermenêutica, isto é, sem buscar interpretar somente as atividades comunicacionais
que podem ser realizadas a partir de seu uso.

O campo hermenêutico produz o pressuposto de que os significantes da superfície
material do mundo nunca são suficientes para expressar toda a verdade presente na
sua profundidade espiritual, e, portanto, estabelece uma constante demanda de
interpretação como um ato que compensa as deficiências da expressão.
(GUMBRECHT, 1998, p.12-13).

Ainda que tenha surgido no campo de estudos da Literatura91 e que inicialmente não
houvesse uma pretensão formal de consolidação teórica, a materialidade da comunicação pode
ser considerada uma das mais novas teorias da comunicação (surgida em meados da década de
1980), também denominada por Hans Ulrich Gumbrecht, como o “campo não-hermenêutico”,
aquele que serve como base para interpretações, “um campo de conhecimento onde o sentido
não é mais uma instância absolutamente determinável e nem sequer a preocupação
fundamental” (FELINTO, 2001, p. 8).
O legado intelectual produzido pelos pensadores que integravam a primeira organização
sistemática sobre os estudos da materialidade da comunicação delineou uma corrente de
pensamento cuja preocupação teórica não negligenciasse as condições que se fazem necessárias
para a emergência dos meios. Nomes como Friedrich Kittler, Jeffrey Schnapp, Niklas Luhman
e David Wellbery compunham a equipe de pensadores europeus e norte-americanos que
contribuiu com essa corrente. Desses nomes, destacamos a contribuição do primeiro como
relevante e imprescindível para o fortalecimento e desenvolvimento da perspectiva. A mais
conhecida análise de Friedrich Kittler versa sobre a relação entre o desenvolvimento do
pensamento do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, a partir de sua atividade fundamental com
sua máquina de escrever.
Um dispositivo inócuo, "uma coisa 'intermediária', entre uma ferramenta e uma
máquina "" quase cotidiana e, portanto, despercebida ", fez história. A máquina de
escrever não pode evocar nada imaginário, como o cinema; não pode simular o real,
como pode soar gravação; inverte apenas o gênero da escrita., no entanto, inverte a
base material da literatura. (KITTLER, 1986, p.18292)

As pesquisas realizadas por Kittler apuram que a máquina de escrever teve papel
essencial no desenvolvimento das perspectivas filosóficas de Nietzsche, visto que relatos
bibliográficos anteriores evidenciavam a insatisfação do pensador alemão com sua caligrafia.
Sua análise remonta para diferentes formas de construir e desenvolver um pensamento, tendo
como base a introdução de uma nova tecnologia aos hábitos cotidianos, o que possibilita novos
arranjos para a materialização de concepções, até então, apenas mentais. Cardoso Filho (2012)
faz uma síntese desse estudo e consegue visualizar três principais estratégias utilizadas por
Kittler para desenvolver sua argumentação:
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Em primeiro lugar, uma operação de descrição dos aparatos que possibilitam o
armazenamento, transmissão e reprodução de certos objetos/conteúdos. O foco, como
se pode ver, é a prática e não os conteúdos, uma vez que estes são possíveis graças às
estruturas materiais, que são anteriores ao sentido. A máquina de escrever, que
possibilita deslocar a escritura da caligrafia do escritor, por exemplo. Em segundo
lugar, uma operação de identificação dos “ruídos” trazidos pela medialidade daquela
prática, efeitos trazidos pelas caracte-rísticas físicas dos media, que podem impor à
prática certo padrão, um elemento da experiência, como os borrões de tintas oriundas
das fitas dessas máquinas de escrever. Por fim, é necessário observar e descrever o
corpo como o âmbito de convergência das práticas culturais, também como um
medium, conformado e reformado pelo sistema de notação no qual está inserido. O
próprio corpo que datilografa se adapta a esta nova configuração técnica. (CARDOSO
FILHO, 2012, p. 183)

Percebe-se, assim, a imprescindibilidade do acompanhamento contíguo dos fenômenos
a que se pretende observar. No caso específico de nossa análise, em que o fenômeno em questão
é a cidadania digital de pessoas com deficiência, fica evidente defender e aplicar o
desenvolvimento de estratégias analíticas que privilegiem a descrição aprofundada dos fatos.
Uma descrição atenta e cuidadosa ao modo como a ação comunicacional se desenvolve neste
cenário, a fim de perceber a forma como a técnica pode construir, alterar ou modificar um uso
peculiar dessa relação social.
Na obra “Produção de Presença – o que o sentido não consegue transmitir”, Gumbrecht
apresenta uma crítica em relação à interpretação hermenêutica, sugerindo que haja um estágio
anterior que não pode ser alcançado por ela, aquele que serve como pontapé inicial para sua
processualidade, qualquer que seja a materialidade. As considerações de Gumbrecht na obra
podem, de maneira muito objetiva, ser apropriadas pelo campo da comunicação digital.
Novas vertentes de estudo das materialidades e dos objetos têm sido desenvolvidas no
mesmo sentido daquele inicialmente proposto pela corrente acima, mas com divergências ao
que se refere em termos do redirecionamento ainda mais enfático do foco da ação humana para
a ação dos objetos. A partir das insatisfações com apropriações sobre as representações e
significações simbólicas, a vertente filosófica denominada “new materialism” (novo
materialismo, em português) é encabeçada por pensadores que defendem uma guinada dos
estudos sociológicos por perspectivas mais materialistas, realistas ou não-humanas e tem como
bases influências derivadas de múltiplos campos, englobando propostas que sugerem que



o mundo material e seus conteúdos não são entidades fixas e estáveis, mas
relacionais, desiguais e em constante fluxo (BARAD, 1996; COOLE E
FROST, 2010: 29; LEMKE, 2015);
"Natureza" e "cultura" não devem ser tratados como domínios distintos, mas
como partes de um continuum de materialidade. Tanto o físico quanto o



social têm efeitos materiais em um mundo em constante mudança
(BRAIDOTTI, 2013: 3; HARAWAY, 1997: 209);
e uma capacidade de "agência" - as ações que produzem o mundo social estende-se além dos atores humanos para os não-humanos e inanimados
(BRAIDOTTI, 2013; DELANDA, 2006; LATOUR, 2005) 93 . (FOX;
ALLDRED, 2017, p. 12)

O “novo materialismo” tem se desenvolvido no sentido de acentuar e redirecionar o foco
dos estudos para interpretações que considerem os aspectos materiais das relações, sejam elas
relações sociais ou naturais. Com forte amparo das perspectivas simétricas propostas pela TAR,
Fox e Alldred (2017, p. 17) apontam quais seriam as principais razões em termos de
oportunidades para a sociologia oferecidas pelo novo materialismo, que englobam desde a
ênfase à ontologia em detrimento da epistemologia, vista como uma oportunidade para
compreender os tipos de coisas que existem e não somente como essas coisas podem ser
compreendidas por um observador; a rejeição aos dualismos entre natural/cultural ou
micro/macro e também pelo aparecimento de uma força política intelectual, originada por
estudiosos efetivamente engajados em suas áreas de análise.
Em termos do engajamento dos pesquisadores, destacamos o trabalho de Karen Barad
acerca do materialismo feminista, interpretado pela ótica da teoria quântica.
Afastando-me da armadilha representacionalista da óptica geométrica, mudo o foco
para a óptica física, para questões de difração, em vez de reflexão. A leitura difractiva
das ideias das abordagens feminista e da teoria queer e dos estudos da ciência implica
o pensamento "social" e "científico" em conjunto de uma forma esclarecedora 94 .
(BARAD, 2003, p. 803)

A difração é o fenômeno físico que estuda o movimento das ondas, sejam elas
mecânicas, como as ondas do mar, ondas sonoras ou as eletromagnéticas, como a luz ou o raiox. Compreende-se, assim, por difração, o desvio e a capacidade das ondas em superar
obstáculos. Esse é o paralelo adotado por Barad (2003) enquanto metáfora para compreender
fenômenos no campo das humanidades, em especial, o feminismo, que é pensado e discutido
filosoficamente enquanto o entrelaçamento de sujeitos e objetos. Sua análise deixa de tratar
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apenas da interação de uns com os outros, mas das possibilidades de reconfiguração dos
elementos materiais e discursivos, que formam e transformam a sociedade.
Ao ser questionado sobre a existência de uma virada “materialista”, “realista” ou “nãohumana”, Parikka (2018, p. 365) chama a atenção para os primórdios das perspectivas que
deram origem ao “novo materialismo”, investigações que teriam se iniciado na Alemanha,
ainda na década de 1980. O teórico finlandês, cujo estudo compreende a estética e a arqueologia
das mídias, também destaca a Ontologia Orientada ao Objeto (Doravante OOO) enquanto uma
das correntes que fortaleceram o estudo sobre as materialidades.

De fato, pode-se encontrar esta ideia na ontologia orientada aos objetos (OOO), com
destaque para a filosofia de Quentin Meillassoux, o projeto mais amplo do realismo
especulativo, as novas filosofias materialistas que se articulam como ideias diversas
como a de Rosi Braidotti, de Manuel Delanda e muitos outros. (PARIKKA, 2018, p.
365)

A OOO considera tudo o que existe enquanto um objeto, desde um ser vivo até uma
folha de papel, e considera também que que os objetos existem independentes de nossas
vontades. A compreensão sobre os objetos que proporcionam possibilidades de ação aos seres
humanos precisa ser feita de forma vigorosa.
Ainda que busquemos uma compreensão simétrica do fenônomeno cidadãocomunicacional e que não nos aprofundemos em seus preceitos, a interpretação da OOO,
desenvolvida pelo norte-americano Graham Harman, demonstra proximidade com nosso estudo
por duas vertentes: a primeira se dá por suas sugestões de critérios específicos para o estudo
dos objetos através da OOO e a segunda, por apresentar contrapontos, críticas e sugestões à
TAR, aspecto que pode engrandecer nossa compreensão da rede sociotécnica que pretendemos
mapear.

Ao invés de substituir os objetos por uma descrição sobre o que eles fazem (como a
TAR) ou do que eles são feitos (como o materialismo tradicional), a OOO usa o termo
“objetos” para referir toda entidade que não pode ser parafraseada em termos de seus
componentes ou seus efeitos. (HARMAN, 2016, p. 1195)

Como esclarece Lemos (2013, p. 246-247), mesmo que parcialmente os objetos teriam
sua essência revelada somente a partir do entendimento de tensões fundamentais: o objeto
sensual, o objeto real, a qualidade sensual e a qualidade real; e as tensões entre os tipos de
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objetos e suas qualidades geram as principais questões da filosofia de Harman: o tempo, o
espaço, a essência e o eidos. Harman entende que o “objeto real” é inescrutável, ou seja, jamais
pode ser compreendido em sua totalidade e, desta forma, teríamos apenas o entendimento
parcial sobre o “objeto sensual”, que é aquele que compreendemos por uma percepção de nossa
consciência. A “qualidade sensual” é aquela que pode ser percebida a partir dos sentidos,
enquanto a “qualidade real” apenas pode ser evidenciada quando se aciona o intelecto.
Os objetos reais utilizados por Eliana Zagui para se conectar à internet são um palito de
madeira, um pedaço de esparadrapo e uma caneta. A simples observação e descrição dos
mesmos é insuficiente para nos apresentar todas suas funcionalidades, bem como para que
possamos compreender algumas possibilidades de uso e, por tal motivo, jamais é possível
conhecer todas as particularidades desse “objeto real”. Entretanto, ao observá-los, estamos
diante de concepções dos mesmos enquanto objetos sensuais, visto que temos condições de
compreendê-los a partir das percepções, vivência e repertório que constituem nossa experiência.
Diante de uma controvérsia, ao depararmo-nos com um tetraplégico que deseja utilizar a
internet, olharíamos para um computador, bem como para demais equipamentos que estejam
ao nosso redor e procuraríamos formas de torná-los úteis à situação, acionando um
entendimento sobre os mesmos enquanto objetos “sensuais”. A solução para possibilitar a
navegação viria então a partir das descobertas das “qualidades sensuais” dos objetos, que
emergem quando os mesmos são experimentados. As qualidades reais desses objetos poderiam
ser atingidas apenas pela nossa consciência.
É inegável em nossa pesquisa a importância de reconhecermos o elemento técnico, o
objeto ou a “coisa” como sendo o articulador de oportunidades para o desenvolvimento não
apenas da cidadania, da sociabilidade ou de vínculos afetivos, mas como da própria
subjetividade de pessoas com deficiência. Ao invés de ignorar as proposições de Latour,
Harman reconhece a relevância de sua obra, chegando, inclusive, a destacar a similaridade
existente entre as duas teorias (TAR e OOO), visto que as ambas incorporaram os objetos à
teoria social (HARMAN, 2016, p. 11). Para Harman (2016, p. 11; 2017, p. 53) a TAR é o
método filosófico mais importante desde o nascimento da fenomenologia, mas , ainda assim,
sua análise por vezes é incisiva em apontar aquilo que o autor denomina de “debilidades” da
TAR, que poderiam ser resumidas em cinco pontos, os quais esperamos ter condições de refutar.

1. a importância das coisas é reduzida às suas ações;
2. as relações são tratadas como se fossem recíprocas;
3. as relações são tratadas de maneira simétrica;

4. distintas relações são tratadas como igualmente importantes e
5. a TAR, de certa forma, continua favorecendo o oposicionismo já corriqueiro ao
modernismo.

Sobre suas críticas, importante prestar alguns esclarecimentos. Considerar a ação
enquanto prioridade num estudo sociológico não significa uma visão reduzionista, mas sim uma
observação dinâmica, que somente se depreende a partir da vivacidade das relações. A
reciprocidade não é uma premissa da TAR, os atores podem ser considerados por diferentes
níveis da intensidade e fecundidade de suas ações, aspecto que se consolida quando buscamos
compreendê-los enquanto intermediários ou mediadores. As relações não são tratadas, de
antemão, de maneira simétrica; o princípio da simetria é mais uma característica que se pretende
desenvolver em termos metodológicos da análise, buscando um equilíbrio em termos da
compreensão do fenômeno pelo pesquisador, do que um aspecto interpretativo sobre as
relações.
A TAR propõe que eliminemos de vez a purificação nos estudos dos fenômenos sociais.
Ela considera que as relações somente surgem a partir das associações e que estas incluem os
atores humanos e não-humanos. A Teoria das Materialidades, por sua vez, compreende que
cada objeto traz consigo características específicas que modificam as formas de manifestar
opiniões e sentimentos e é responsável por transformar nossas capacidades intelectuais a partir
dessas especificidades de cada instrumento. A OOO uma perspectiva mais radical, no sentido
de considerar todos os envolvidos na ação enquanto objetos, com uma existência que independe
de anseios e predeterminações. Já aquilo que vem sendo chamado de o “novo materialismo”
assume e acentua o direcionamento das perspectivas no âmbito das ciências sociais para uma
ênfase ao estudo das materialidades e dos não-humanos, ignorando divisões entre as questões
materiais e simbólicas. Tudo isso nos leva a compreender o fenômeno da cidadania enquanto
um processo híbrido, que decorre das articulações, entrelaçamentos e associações de diversos
atores. A cidadania envolve aspectos que coordenam as relações entre os sujeitos humanos, mas
é constituída por associações desses junto aos fenômenos naturais, políticos, econômicos,
tecnológicos e culturais.
Convocamos para o debate propostas que possam nos auxiliar a evitar adotar, a priori,
a soberania da agência de elementos humanos ou não-humanos. Assim, entendemos que o
acompanhamento das ações comunicacionais deve ser feito a partir da descrição desse processo,
contemplando também olhares atentos para atributos como as affordances de cada objeto ou as
gambiarras que são construídas para sua utilização. Como veremos a seguir, trata-se de uma

inclinação para a compreensão da arquitetura, usos, subversão desses usos e possibilidades de
desenvolvimento social que decorrem dos objetos técnicos.
Em relação à cidadania de pessoas com deficiências severas, entendemos que ela tenha
um enfoque mais acentuado às suas associações com os objetos em virtude dos meios digitais
serem sua principal plataforma de ação social. Os objetos destacam-se nesse cenário não apenas
pela complexidade das articulações desenvolvidas para sua utilização, mas também por serem
os agentes diretos no processo que resulta em sua inserção digital e social. Nesse sentido, é
válida uma análise mais aprofundada que demonstre as particularidades de sua constituição,
que envolvem um alto grau de inventividade, bem como a descoberta, o aperfeiçoamento e a
reinvenção de suas capacidades técnicas. Como apontado nos casos que introduziram o
capítulo, as adaptações realizadas pela usuária tetraplégica para construir seus suportes
(mouses) têm aspectos precários e conduzem os objetos a novos usos, diferentes dos quais eles
habitualmente se destinam. Dessa forma, explanaremos sobre essa construção artesanal dos
equipamentos, corriqueiramente chamada de gambiarra, e apresentaremos uma reflexão sobre
as affordances dos objetos, ou seja, sobre seu caráter de permissividade (LEMOS, no prelo),
permitindo que os mesmos sejam utilizados para finalidades diversas a partir das necessidades
dos usuários.

3.2.1 Os objetos: gambiarras e affordances

Tetraplégicos, pessoas com mobilidade reduzida, amputados, pessoas com limitações
motoras e os acometidos por doenças como a esclerose lateral amiotrófica (ELA), constituem
parte do grupo que necessita de aparatos com acessibilidade para desenvolver suas formas de
comunicação e exercer a cidadania. Em muitos casos, essa acessibilidade não é oferecida
imediatamente pelos produtos, seja pela falta de interesse dos fabricantes ou pela dificuldade
do usuário em adquirir os mesmos (muitas vezes financeira).
Nos casos que introduziram o capítulo, acompanhamos uma pessoa que movimenta o
cursor do mouse, utilizando uma espátula de madeira (palito) que tem uma caneta e uma
borracha presas em sua ponta por meio de esparadrapos. Adaptações similares são realizadas
com pincéis, visto que ela pinta quadros, segurando-os com a boca, e também apenas com a
caneta, sem a borracha nas pontas, para que ela possa escrever em papéis. Esta utilização
improvisada dos objetos é comumente conhecida no Brasil como gambiarra e nos direciona a
observar um uso de determinado objeto cuja idealização não fora prevista quando da concepção
de seu desenho. Ou seja, quando os profissionais, do design ou de qualquer outro campo do

conhecimento, criaram a espátula de madeira, a caneta ou o esparadrapo obviamente não
planejaram que tais equipamentos pudessem fazer a função de um mouse ou um pincel.
Figura 4 – Uso de Gambiarras como mouse

Fonte: Registro próprio (recebido via WhatsApp - 2017)

Figura 5 – Materiais para a criação da gambiarra

Fonte: Registro próprio (recebido via WhatsApp - 2017)

Figura 6 – Criação da Gambiarra

Fonte: Registro próprio (recebido via WhatsApp - 2017)
Figura 7 – Formação de Gambiarra

Fonte: Registro próprio (recebido via WhatsApp - 2017)

No contexto brasileiro, a expressão “gambiarra” é utilizada cotidiana e informalmente
para designar situações em que se faz necessário o uso improvisado, e muitas vezes precário,
de elementos técnicos. A raiz etimológica desta expressão é incerta, pois apresenta proximidade
com palavras de origem no português de Portugal e no italiano, porém com conotações diversas
daquela empregada no Brasil. A referida expressão nasce para caracterizar arranjos e rearranjos
improvisados e artesanais desenvolvidos em práticas usuais dos brasileiros ou, como define
Fonseca (2014, p. 12), a “gambiarra seria a inventividade material do dia a dia, que transforma

a precariedade em recurso criativo”. Na Bahia, a expressão também é comumente substituída
pela palavra “armengue”.
Em entrevista por e-mail, o Professor Carlos Nogueira, Diretor da Cátedra International
José Saramago da Faculdade de Filosoxia e Tradución da Universidade de Vigo, na Espanha,
demonstrou-se surpreso ao conhecer o significado brasileiro da expressão. Para Carlos, no
contexto europeu, a expressão gambiarra é utilizada para designar uma espécie de luminária
elétrica cujo corpo é composto por um fio comprido, utilizada para levar iluminação a lugares
afastados, como a representação que apresentamos a seguir.
Figura 8 – Gambiarra

Fonte: https://www.olx.pt/anuncio/gambiarra-auto-IDtAsnH.html

O pesquisador francês, Bruno Latour, fez menção às gambiarras em entrevista
concedida a André Lemos, publicada ao final do livro “A comunicação das coisas” (LEMOS,
2013) e também em entrevista concedida a pesquisadores da Universidade de São Paulo no ano
de 2012, publicada na Revista de Antropologia (São Paulo, USP, 2014, v. 57 nº 1). Rossi e
Pereira (2014) relatam que durante palestra proferida na referida Universidade, no mesmo ano,
Latour menciona ter conhecido a expressão intraduzível “gambiarra” em visita à cidade do Rio
de Janeiro e que, para o autor, a palavra teria o significado de “montagem improvável da
multiplicidade, não apenas da verificação da verdade, mas também nos modos de extensão da
verdade”.

Conhecida em discursos informais, a gambiarra carrega consigo uma característica
sócio-histórica do brasileiro em ser criativo diante de situações adversas, que muitas vezes finda
por ser o reflexo da concretização de projetos e/ou ações desenvolvidas criativamente em
precárias condições financeiras. No campo teórico, encontram-se em fase de expansão os
estudos que visam a aprofundar-se na temática, destacando aqui projetos relevantes
relacionados ao campo das artes, da arquitetura e também da música.
No universo artístico, não é raro serem realizadas exposições em que o objeto principal
é a apresentação das gambiarras como espécie de contraposição à arte erudita, como busca de
chamar a atenção para a grandeza da arte popular ou como forma de evidenciar as múltiplas
potencialidades dos diversos tipos de materiais96. A utilização de gambiarras em exposições
artísticas muitas vezes é feita mais por uma livre opção do artista do que necessariamente pela
falta de materiais de melhor qualidade, ainda que a preocupação com o reuso de materiais e
com a sustentabilidade seja uma vertente de forte posição no campo. De toda forma, a expressão
ainda encontra certo preconceito, uma vez que sua conotação pode remeter a produtos sem
qualidade, feitos sem profissionalismo, com materiais não-nobres.
Ao indagar dois artistas sobre o porquê do uso de gambiarras, Renata Gesomino,
professora adjunta do IART-UERJ, obteve deles uma resposta em que se afirma que a utilização
de materiais de forma improvisada

... se dá por um mecanismo de seleção simbólica consciente e intencional (uma
poiesis) e não por uma operação de substituição momentânea de um material
“pobre”/precário, “substituível”/provisório , e decadente por outro. Ambos acreditam
que suas obras têm uma capacidade potencializadora, isto é, afirmativa. Portanto, o
conceito estético de provisoriedade e de precariedade que o material dito “não-nobre”
poderia evocar é percebido como uma estratégia ideológica de caráter ambíguo.
(GESOMINO, 2015, p. 4)

Impulsionados pela temática abordada nos estudos sobre a cultura do DIY – “do it
yourself”, pesquisas no campo da música também demonstram aproximações com a lógica de
buscar compreender como se dá a construção improvisada de sons, ritmos ou instrumentos a
partir das gambiarras.
Quando se pretende fazer uma associação entre as gambiarras e o contexto arquitetônico
brasileiro, de imediato podemos fazer menção a duas grandes características urbanas deste país,
como as favelas e os “puxadinhos”. Esses tipos de construção são marcados pela baixa
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Exposição: "A poesia da gambiarra”, artista: Emmanuel Nassar; exposição coletiva: "Gambiarra - New Art from
Brazil", de Jarbas Lopes, Efrain Almeida, Marepe e Ducha; registros fotográficos e exposições do artista plástico
e cineasta Cao Guimarães, etc.

infraestrutura que lhes é acessível, pela falta de planejamento nas obras e pelo uso de materiais
reaproveitados ou de baixa qualidade. Nesse campo do conhecimento, encontramos material
acadêmico cujo estudo sobre as gambiarras apresenta uma proposição em níveis mais
avançados, com destaque para a tese de doutorado de Rodrigo Naumann Boufleur, apresentada
ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo97.
Uma pesquisa documental na internet nos permitiu encontrar alguns repositórios
informais que se dedicam a explorar as gambiarras. Seja em blogs ou em outros tipos de
iniciativas particulares, tais espaços costumam abordar com humor a forma criativa encontrada
pelos brasileiros para adequar os equipamentos técnicos às suas necessidades. Separamos
exemplos de utilizações diferenciadas que demonstram usos relacionados ao desenvolvimento
de estratégias exclusivas para a utilização de dispositivos comunicacionais.
Figura 9 – Copos descartáveis para auxiliar na propagação do som emitido pelo notebook

Fonte: https://queminova.catracalivre.com.br/inova/confira-10-gambiarras-inusitadas-e-praticas/ Acesso em
09/out/2018
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Figura 10 – Exemplo de gambiarra: Ventilador acoplado ao computador para servir de cooler

Fonte: https://www.hardware.com.br/comunidade/quantas-gambiarras/1368608/
Figura 11 – Exemplo de gambiarra: caixa de pizza para apoio de notebook sem carcaça

Fonte: http://programaosso.blogspot.com/2011/12/gambiarra-tecnologica-uma-arte.html

Figura 12 – Exemplo de gambiarra: papel higiênico como mouse pad

Fonte: https://www.hardware.com.br/comunidade/quantas-gambiarras/1368608/
Figura 13 – Exemplo de gambiarra: caixa de ovos para evitar aquecimento do notebook

Fonte: https://www.hardware.com.br/comunidade/quantas-gambiarras/1368608/

Quando dizemos que as gambiarras permitem a mediação digital e, por consequência,
permitem também a prática da cidadania, entendemos que o “permitir” ou a “permissividade”
(LEMOS, no prelo) em questão deva ser aprofundada, nos remetendo à conceitualização de
affordances, cuja interpretação, embora polissêmica e diversa, vem sendo delimitada por
Lemos, no estudo sobre a internet das coisas 98 , em uma perspectiva que corrobora com
princípios do reconhecimento da ação enquanto um processo dinâmico, múltiplo e coletivo,
dependente das conexões entre todos os sujeitos que nela se associam.
Lemos acredita que as affordances apenas podem ser encontradas nas permissões que
acontecem não nas ações realizadas pelos sujeitos individualmente, mas nas relações
estabelecidas entre os mesmos. Em sua concepção, a qual por nos é adotada ao longo dessa
pesquisa, as affordances somente surgem e podem ser vistas, diante do estabelecimento de
algum tipo de vínculo ou conexão entre os atores e não isoladamente. A clarificação de seu
entendimento, que nos parece assertivo quando observamos as relações entre deficientes e
dispositivos tecnológicos, precisa ser realizada diante de uma contextualização da evolução das
interpretações do conceito de affordance, como bem delineado na investigação de Cunha
(2015). Lemos considera as transformações interpretativas pela qual o conceito já se submeteu
e, somente após tal desenvolvimento, propõe uma nova concepção. Por tal motivo, também
julgamos necessário realizar tal resgate para que haja uma compreensão mais aprofundada do
fenômeno.
Affordance é um vocábulo cuja definição não encontra tradução singular para outros
idiomas. A palavra affordance é proveniente do verbo em inglês to afford, cuja interpretação
mais adequada pode ser traduzida como “permitir, conceder ou proporcionar”. O Oxford
Dictionary99 aponta o seguinte significado para a palavra:

Psicologia. Uma propriedade de um objeto ou um aspecto do ambiente, especialmente
relacionado à sua utilidade potencial, que pode ser inferida a partir de sinais visuais
ou outros sinais perceptuais; (mais genericamente) uma qualidade ou utilidade que é
prontamente aparente ou disponível.100
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Trabalho inédito do autor.
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99

O significado, pelo Cambridge Dictionary101, é realizado da seguinte forma: “um uso
ou propósito que uma coisa pode ter, que as pessoas percebem como parte da maneira como a
veem ou experimentam: no design, a affordance percebida é importante - isto é, nossa
compreensão implícita de como interagir com um objeto102. Com base nas duas significações,
um entendimento ainda preliminar sobre o conceito já nos orienta e demonstra uma importante
relação a saber sobre as affordances, designando o sentido da expressão em relação à percepção
ou inferência sobre as propriedades, características, usos e propósitos dos objetos e/ou
ambientes.
Estudos indicam que o uso da palavra “affordance” enquanto uma caracterização
utilizada para designar uma qualidade tenha sido cunhado pela primeira vez pelo psicólogo
norte-americano James Jerome Gibson (1904-1979).
“As affordances do meio ambiente são o que ele oferece para o animal, aquilo que o
ambiente fornece ou de que dispõe, seja para o bem, seja para o mal. O verbo afford
(dispor) é encontrado no dicionário, mas o substantivo não é. Eu o inventei. Por meio
dele quero algo que se refere ao ambiente e ao animal de uma maneira que nenhum
termo existente o faz. Implica a complementaridade do animal e do ambiente.”
(GIBSON, 1979, p. 127 apud NORMAN, 2006, p. 13)

Gibson, pelo viés da psicologia ecológica, pensa as affordances exclusivamente na
relação entre o meio ambiente e o animal. A psicologia ecológica entende que o ambiente
(representado pela terra, água e ar) acolhe o animal e se oferece a ele, permitindo que os mesmos
ajam a partir desta percepção (CUNHA, 2015, p. 110). A perspectiva de Gibson poderia ser por
nós utilizada caso pudéssemos expandi-la para o estudo de outras relações, como por exemplo,
aquelas que acontecem exclusivamente entre objetos ou, por uma perspectiva ator-rede, como
as que acontecem nas associações entre os atores, independente de sua heterogeneidade.
A Teoria das Affordances, inicialmente desenvolvida por Gibson, passou a ser
apropriada por estudiosos de outros campos e ganhou novos contornos que fazem pertinente
sua convocação nesta pesquisa. Como veremos, as concepções comumente desenvolvidas sobre
o termo são insuficientes para compreender fenômenos infocomunicacionais (LEMOS, 2013).
Donald Norman (2006) interpreta as affordances a partir do design de objetos do
cotidiano; para o autor, a mera observação do formato de objetos como portas, interruptores,
telefones e maçanetas, pode suscitar indícios dos usos e operacionalidades que podem ser
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they see or experience it: In design, perceived affordance is important — that is, our implicit understanding of
how to interact with an object.”
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realizados com o mesmo. Entretanto, as propriedades ali percebidas podem ou não existir
realmente. Norman faz suas considerações sobre affordances, pensando sempre na perspectiva
do programador, do criador, do fabricante e compreende que o bom design deve ser intuitivo,
de forma a minimizar os erros com a utilização de equipamentos e produtos, assegurando que
as ações que podem ser apropriadas dos objetos sejam perceptíveis e aquelas inapropriadas,
ocultas. Seu entendimento sobre affordances foi feito à luz da percepção visual e de uma
“psicologia dos objetos do cotidiano”, demonstrando ser pertinente a este estudo, já que aqui
nos propomos a observar objetos cuja utilização, na maioria das vezes, somente é possível a
partir de preparações artesanais, pautadas pelas necessidades dos usuários, cuja feitura elege, a
priori, a sua funcionalidade em detrimento de preocupações estéticas 103 . Ainda assim, sua
perspectiva precisa ser ampliada para dar conta de responder aos questionamentos que nos
surgem quando observamos o aparecimento de affordances que não foram programadas ou, por
exemplo, quando acompanhamos novos usos para os objetos que decorrem se sua relação com
os atores humanos.
Uma terceira perspectiva teórica sobre affordances pode ser encontrada em Gaver
(1991). Sua corrente de estudos versa sobre a aproximação do conceito proposto inicialmente
por Gibson aos estudos sobre a interação humano-computador, tendo como foco questões sobre
aquilo que é permitido aos usuários, a partir das affordances das interfaces dos sistemas.

A contribuição de Gaver é entender que as affordances existem por si só, ou seja, são
independentes de percepção. Isso indica a possibilidade da ocultação delas, ou seja,
quando o usuário não as percebe. Na visão do autor, affordances bem sucedidas são
affordances percebidas, havendo uma informação perceptiva presente, visível para o
usuário de um sistema. Se uma informação sugere uma ação não existente, portanto,
é uma falsa affordance e causará frustação ao usuário. As corretas rejeições ocorrem
quando não há affordance e nem informação que faça o usuário tomar esta ação.
(CUNHA, 2015, p. 120)

Ao explorar os conceitos iniciais da teoria das affordances e procurar compreender seus
desdobramentos, Cunha (2015, p. 107) afirma que “trata-se de um conceito bastante
polissêmico, devendo ser considerado em suas várias acepções em distintas abordagens, não
havendo pleno consenso entre os autores que a ele recorrem”. Nesse ponto de vista, ganha ainda
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Apesar da rápida e constante atualização da tecnologia, Norman (2006, p. 16) esclarece que quando se refere à
affordance dos objetos do cotidiano, também inclui nessa referência o projeto de equipamentos tecnológicos como
computadores, celulares, tablets e leitores de livros. Esclarece que, em sua obra, opta por mencionar objetos mais
convencionais, exatamente pela maior sobrevida de suas características físicas, que seguem sem grandes
transformações por períodos mais longos.

mais relevância a iniciativa de Lemos, ao tentar, baseado em uma perspectiva que foge dos
determinismos, propor uma atualização e redefinição desse conceito.
A proposta que vem sendo desenvolvida por Lemos não concorda com o direcionamento
do conceito para a relação dual entre animal e ambiente, nem entre objeto e usuário, visto que
o autor considera equivocado o direcionamento do termo a apenas um dos polos da ação, que
seria, na opinião do autor, uma visão reducionista do conceito. No que diz respeito à complexa
tradução da expressão, Lemos opta por fazê-la em relação ao sentido da “permissividade”
decorrente dos acontecimentos. Ele acredita que as “affordances” sejam encontradas nas
permissões que acontecem nas ações entre objeto, ambiente e animal (incluindo humano). Sua
perspectiva, ao mesmo tempo em que rechaça a dimensão ecológica de causa e efeito de um
objeto e um usuário sugerida por Norman, resgata, considera e amplia as considerações iniciais
de Gibson, cujo enfoque era restrito às relações entre ambiente e animal.
Sobre a “permissividade”, o autor justifica sua opção, ao analisar os significados da
palavra em dois diferentes contextos; em relação ao campo da física, em que a permissividade
é compreendida enquanto uma constante que descreve como um meio afeta o campo elétrico, e
em relação à ética, em que a conotação ganha um sentido com inclinações negativas, como se
observa na seguinte situação hipotética: “seu filho é bagunceiro, porque você é muito
permissivo com ele”.

Affordance pode ser entendido, portanto, como relaxamento de normas prescritivas,
sendo assim permissividade como prescrição e, ao mesmo tempo, relaxamento da
prescrição. Permissividade teria também o sentido de “dispor”, disposição,
“dispositivo” que poderia ser entendido aqui no sentido Foucaultiano também.
(LEMOS, inédito)

Dentre as perspectivas apontadas anteriormente sobre o conceito, Lemos acrescenta a
necessidade de inserção de uma “dimensão situacional” nos estudos, para que consideremos
nas análises uma perspectiva que inclua o “momentum” em que decorrem as associações e em
que acontecem as affordances. Sua alegação ganha respaldo quando analisamos casos
específicos, como o momento em que uma espátula de madeira passa a ser utilizada enquanto
uma espécie de mouse, por exemplo. As gambiarras, nesse cenário, são ocasiões quando fica
evidente que as affordances (sejam de um objeto, de um ambiente ou de um animal) não podem
ser planejadas previamente, já que elas surgem no momento exato em que estes se associam,
gerando situações diversas, imprevistas e inusitadas.

A situação (o momentum) deveria ser levado em consideração, já que a depender da
ocasião e do problema colocado, as disponibilidades, as permissividades se alteram e
dispositivos, ambientes, animais passam a ganhar novas possibilidades muito além da
imediata capacidade. (LEMOS, inédito)

Se considerássemos apenas sua mobilidade física, pessoas com graves deficiências não
poderiam, por uma perspectiva meramente funcional, integrar-se ao ambiente digital. Essa seria
a perspectiva de Norman, por exemplo, ao deduzir as funções dos seres humanos que não têm
a capacidade de movimentar seus braços, mãos e dedos diante dos dispositivos convencionais
de comunicação digital, evidenciando, assim, uma visão reducionista. As affordances desse
grupo de pessoas somente são percebidas na medida em que são desenvolvidas suas relações
com ambientes e objetos em ocasiões distintas.
Norman, contudo, em seus estudos na área do design sobre o relacionamento com
objetos do cotidiano, questiona aspectos que concernem às falhas dos equipamentos ou
dispositivos. Tais questionamentos também interessam a nossa análise por suscitar aspectos da
criatividade inventiva dos usuários.
Ainda que nossa investigação recaia sobre um grupo cujas necessidades de adaptação
dos equipamentos fazem-se mais evidentes, não raro encontramos usuários insatisfeitos com as
formas de manipular equipamentos de tecnologia. Em tais aspectos, críticas à ergonomia, por
exemplo, são frequentemente encontradas e, em muitos casos, transfere-se aos usuários a
responsabilidade pela adequação dos dispositivos, como no caso da utilização dos
computadores de mesa, ilustrados abaixo.

Figura 14 – Mulher sentada utilizando um desktop

Fonte: http://www.ergonotec.com.br/saude.asp Acesso em 05/nov/2018.

As imagens demonstram a interferência dos objetos como computador, cadeira, teclado,
mouse, mesa e apoio para os pés no que se refere à praticidade e ao conforto do usuário.
Patologias como LER (lesão por esforço repetitivo) ou problemas na coluna estão diretamente
relacionadas à inadequação desses equipamentos. Contudo, paira a dúvida sobre a competência
por tais padecimentos. A temática é interessante aos estudiosos do campo do design em que se
verificam questionamentos acerca da responsabilização equivocada dos usuários, que nada
mais são que consumidores finais, cuja participação no processo de construção dos materiais é
praticamente inexistente e a interação com os equipamentos limita-se à utilização. Correntes
opostas tendem a direcionar a obrigação aos projetistas.
O círculo vicioso começa: se você falha em alguma coisa, acha que a culpa é sua.
Portanto pensa que não é capaz de fazer aquela tarefa. Como resultado, da próxima
vez em que tem de fazer a tarefa, acredita não ser capaz, de modo que nem sequer
tenta. O resultado é que você não consegue, exatamente como pensava. Você está
prisioneiro de uma falsa profecia que se autorrealiza. (NORMAN, 2006, p. 68)

O exemplo anterior aborda situações em que as consequências são extremas, mas, até
mesmo em situações menos preocupantes, é pertinente suscitar a questão sobre a
responsabilização pelo uso inadequado dos instrumentos. A quem compete a responsabilidade
quando um usuário não consegue, por exemplo, operar os comandos do controle remoto de sua

televisão? Ou quando um tetraplégico é incapaz de acionar os controles de voz de seu
smartphone?
A crítica de Norman não se direciona propriamente aos casos de tecnologia, nem às
questões de tecnologia assistiva, entretanto, ainda que o autor se refira às responsabilidades do
designer e/ou do projetista ao idealizar objetos do cotidiano, é interessante seu argumento de
que o usuário não é responsabilizado quando este não consegue manusear algum dispositivo.
Ao longo de nossa investigação, vemos casos em que pessoas sem condições de adquirir
equipamentos adequados às suas deficiências, ocupam-se de equipamentos sem acessibilidade
para integrarem-se ao ambiente digital. Para tanto, são realizadas adequações, improvisações
ou são pensados novos usos para os objetos. Ao contrário daquilo que seria convencional, a
desistência pela utilização do equipamento e a culpabilização pela dificuldade no uso, como o
próprio autor reforça no trecho citado, as pessoas com deficiência demonstram maior dedicação
e empenho para superar as carências e as falhas dos dispositivos, e apoderam-se deles de acordo
com a sua conveniência.

Suponhamos que eu tente usar um objeto do dia a dia, mas não possa: onde está a
responsabilidade: em minha ação ou no objeto? Temos tendência a culpar nós
mesmos. Se acreditamos que outros são capazes de usar o aparelho e que esse não seja
muito complexo, concluímos que quaisquer dificuldades devam ser de nossa própria
culpa. Suponhamos que a culpa, na realidade, esteja no aparelho, de modo que várias
pessoas enfrentam os mesmos problemas. Como todo mundo acha que a
responsabilidade é sua, ninguém admite ter dificuldade. Isso cria uma conspiração de
silencia, mantendo os sentimentos de culpa e a impotência entre os usuários.
(NORMAN, 2006, p. 65)

Imagine, por exemplo, o quê alguém cujos membros superiores e inferiores são
atrofiados faria diante de um desktop. A atrofia muscular desse alguém é tão grande que essa
pessoa não consegue andar, tampouco sentar-se em uma cadeira convencional. Um desktop é
um microcomputador de mesa, cuja composição se dá pelas seguintes peças: um monitor, um
teclado, um mouse e uma CPU, que é a unidade central de processamento de dados da máquina.
As affordances percebidas visualmente por esse equipamento mostram-nos uma série de
affordances que o usuário precisa desenvolver para poder utilizá-lo.

As affordances fornecem fortes indicações para a operação de objetos. Chapas são
para empurrar. Maçanetas são para girar. Ranhuras são para inserir coisas. Bolas são
para atirar ou quicar. Quando se tira proveito das affordances, o usuário sabe o que
fazer apenas ao olhar: não são necessárias imagens ilustrativas, rótulos ou instruções.
(NORMAN, 2006, p. 33)

Comumente, todos os dispositivos que compõem um desktop são manuseados pelas
mãos dos usuários, que precisam de mobilidade para controlar os comandos. O modelo
conceitual de uso desse dispositivo prevê seu manuseio por alguém sentado em uma cadeira
defronte a uma mesa que acomoda ao menos o monitor, o teclado e o mouse. Ainda assim,
como uma pessoa com uma atrofia muscular tão severa conseguiria utilizá-lo? A resposta para
rebelar-se a essa suposta limitação foi bastante observada no território brasileiro: com
inventividade através de gambiarras.
Diversos usos podem ser desenvolvidos a partir das diversas deficiências, bem como a
depender do nível de acesso aos diferentes dispositivos tecnológicos. Eliana Zagui, por
exemplo, não condições de sentar-se e fez adaptações que consideram tal característica.

Figura 15 – homem sentado em frente a um computador movimentando o teclado e o mouse com os pés

Fonte: Acervo pessoal da autora (Imagem enviada pelo usuário via Messenger – 2018)

Neste caso, ao invés de serem colocados em uma mesa, a CPU, o monitor, o teclado e o
mouse são todos colocados no chão. Ao invés de sentar-se em uma cadeira, o usuário senta-se
também no chão diante desses equipamentos, sem usar nenhum tipo de apoio para adequar sua
postura. Como a atrofia de seus músculos superiores o impede de movimentar os dispositivos
com as mãos, os mesmos são controlados com o movimento dos pés e a digitação no teclado
convencional é realizada com o uso de uma caneta que é colocada entre os dedos dos pés, o que
facilita o acionamento das teclas. Dessa forma o paulista, Ivanildo Gomes 104 , utiliza com
liberdade e autonomia suas ferramentas tecnológicas sem acessibilidade, tendo flexibilidade
para navegar na internet e realizar quaisquer atividades que desejar. Ele dá aos equipamentos
novas formas de uso, diferentes daquelas pensadas por seus projetistas, adequando os mesmos
às suas condições motoras.
Por fim, de todas as interpretações sobre o conceito de affordances, pensamos que, no
caso de estudos relacionados às tecnologias da comunicação, faz-se necessário
i)

Incluir permanentemente a noção de permissividade, visto que os usos dos
equipamentos estão sempre condicionados àquilo que nos é permitido fazer com
os mesmos, aos usos que os próprios objetos permitem que se realizem,
independente de serem percebidos, e àquilo que os sujeitos e o ambiente
permitem fazer, sempre de acordo com as situações em que são desenvolvidas
as relações. Reforçar o caráter da permissividade também no sentido de elucidar
a agência dos atores, seu poder de determinar alterações no curso da ação, de
desenvolver novas relações, a partir das associações que realiza (como aquelas
entre o esparadrapo, a espátula de madeira e a caneta).

ii)

Acrescentar o critério de uma temporalidade específica para o estudo das ações,
já que as affordances acontecem no exato momento em que se desenvolve uma
relação. Passado isso, a conexão evapora, desaparece e já não é mais possível
observar as transformações que dela decorreram.

iii)

Quando das relações observadas, deve-se considerar, ainda, as affordances
desenvolvidas pelos sujeitos humanos, cruciais para a ação sociotécnica.
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Tivemos acesso à história de Ivanildo a partir da aplicação do questionário que será apresentado no capítulo
seguinte. Ivanildo tomou conhecimento do questionário e, não somente o respondeu, como também entrou em
contato conosco posteriormente, agradecendo o interesse pelas formas de comunicação alternativas e colocandose à disposição para contribuir com mais informações sobre sua cidadania digital.

O mapeamento das tecnologias mais utilizadas por pessoas com deficiência física, bem
como a identificação e análise dos objetos artesanalmente preparados para a inserção
tecnológica desse grupo permite compreender as affordances surgidas a partir das gambiarras,
tais como aquelas de objetos que inicialmente foram projetados para formas específicas de
utilização, mas que permitiram usos diferentes e também as de sujeitos que, supostamente, não
teriam condições de integrar-se ao ambiente digital. Demonstrando que, embora os aparatos
tecnológicos convencionais sejam planejados para o uso por pessoas com plena mobilidade de
seus braços, mãos e dedos, ainda assim, pessoas sem tais condições conseguem utilizá-los, a
partir de adequações.
Se seguíssemos uma concepção pautada exclusivamente pela perspectiva visual
imediata, diríamos que palitos de madeira servem apenas para a fabricação de picolés ou quiçá
para exames clínicos das amígdalas. A descoberta de novas affordances para esse tipo de objeto,
realizada para que Eliana Zagui pudesse utilizar a internet se deu pela extrema necessidade
aliada à capacidade criativa e inventiva dos usuários, ou seja, articulou-se pelo desenvolvimento
de gambiarras, que permitem sua ação comunicacional.

A acessibilidade é a questão liminar da deficiência e da cidadania digital. Se as
pessoas não podem acessar ou usar a tecnologia digital porque seu design,
implementação
ou
affordances
representam
barreiras,
então
elas
são potencialmente excluídas dos espaços e da arena da cidadania
digital.105 (GOGGIN, 2016, p. 56)

Nesta investigação, na qual analisamos usos improvisados das tecnologias de
comunicação, fica evidente que a relação homem-máquina-ambiente estabelecida para a
concretização da cidadania é materializada por affordances (LEMOS, no prelo), complexas e
até mesmo subversivas 106 das interfaces, de sujeitos e de objetos como mouses, suportes e
mesas. Como ilustramos no caso introdutório da mulher com deficiência que realiza postagens
na internet, as gambiarras foram os instrumentos que permitiram novos usos aos equipamentos
e dispositivos que, por consequência, permitiram seu acesso e inclusão ao ambiente digital.
Uma análise dos casos introdutórios permitiu identificar diferenças cruciais entre as
formas como Eliana Zagui e Yoani Sánchez desenvolveram um posicionamento cidadão pelas
redes sociais. As diferenças as quais mencionamos não dizem respeito apenas às trajetórias
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TEXTO ORIGINAL: “Accessibility is the liminal issue for disability and digital citizenship. If people cannot
access or use digital technology because its design, implementation or affordances pose barriers, then they are
potentially excluded from the spaces and arena of digital citizenship.”
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Subversivas no sentido de transcender aos seus usos primários.

culturais de ambas, mas às peculiaridades que envolvem também os objetos que
operacionalizaram sua ação digital, constituindo a rede sociotécnica que se associou para tal
acontecimento. Em relação às gambiarras nos foi possível refletir e compreender as relações
em que se desenvolve o uso improvisado dos equipamentos, a fim de sanar as carências dos
mesmos. Como continuidade à discussão sobre a multiplicidade de atores associados à rede das
pessoas com deficiência física, nos propomos a discorrer agora sobre características da
usabilidade e da acessibilidade das tecnologias de comunicação digital. Tal iniciativa se faz
pertinente por serem aspectos que compreendem um uso ideal dos dispositivos, planejado para
dar conta de atender às necessidades dos usuários. A usabilidade e acessibilidade compreendem
perspectivas de uma preocupação que visa a promover o tratamento e acesso igualitários a
locais, sistemas, dispositivos, objetos e demais articuladores da cidadania.

3.2.2 Desvendando a usabilidade e a acessibilidade

Uma bengala, uma muleta, uma cadeira de rodas, uns óculos, uma lente de contato ou
uma prótese são objetos cujo uso favorece a relativização da deficiência, tendo em vista
permitirem aos seus usuários o desenvolvimento de novas habilidades corporais, cognitivas e
intelectuais. As concepções acerca da noção da deficiência são complexas e os objetos técnicos
surgem como instrumentos de apoio em busca de uma sociedade mais igualitária e inclusiva.
No campo da arquitetura, por exemplo, adequações de infraestrutura são realizadas com
o intuito de que todos possam superar as limitações impostas por quaisquer tipos de barreiras,
visando a tornar lugares acessíveis a todas as camadas da sociedade, independentemente de
suas condições físicas. Nesse sentido, um local dotado de ferramentas de acessibilidade, como
uma rampa de acesso, equivale ao desaparecimento de preocupações relacionadas à deficiência,
pois torna-se inclusivo.
Em “Cultura da Interface” Steven Johnson (2001) fala sobre como os meios de
comunicação, em especial o computador, modificaram nossa forma de criar e comunicar e, para
justificar sua afirmação, faz paralelos em relação ao surgimento de novas tecnologias e sua
influência diante do capitalismo, das artes, da literatura e da arquitetura. O autor compreende a
interface como a interação semântica traduzida, que faz a mediação entre duas partes (homemcomputador), fazendo com que uma se torne sensível para a outra (JOHNSON, 2001, p. 19).
Um computador pensa — se pensar é a palavra correta no caso através de minúsculos
pulsos de eletricidade, que representam um estado "ligado" ou um estado "desligado",
um O ou um l. Os seres humanos pensam através de palavras, conceitos, imagens,

sons, associações. Um computador que nada faça além de manipular sequências de
zeros e uns não passa de uma máquina de somar excepcionalmente ineficiente. Para
que a mágica da revolução digital ocorra, um computador deve também representarse a si mesmo ao usuário, numa linguagem que este compreenda. (JOHNSON, 2001,
p. 19)

A linguagem necessária para se estabelecer a comunicação entre deficientes físicos e
computadores precisa ser construída de maneira adequada em termos de sua arquitetura. Há de
se considerar então a relevância da adequação das interfaces de sites, aplicativos, sistemas e
dispositivos enquanto objetos materiais que podem ser inclusivos ou excludentes, a depender
do quanto suas funcionalidades permitem a utilização por pessoas com as mais diversas
habilidades. Assim, ao fazermos tais aproximações, é inevitável pensarmos em termos de
acessibilidade e tecnologias assistivas que, segundo a Lei Brasileira da Inclusão, são

produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e
serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à
participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. (BRASIL, 2015)

No Brasil, a acessibilidade de pessoas com deficiência (ou com mobilidade reduzida) é
garantida por Lei como um direito que lhes garante a vida independente, o exercício da
cidadania e da participação social107.
Um dos primeiros estudos relacionados à definição do conceito se deu no campo da
Geografia, realizado por D. R. Ingram, no ano de 1970. Para o autor, a acessibilidade é definida
operacionalmente como uma característica de superar obstáculos espaciais, atributos próprios
de determinados locais. Em sua perspectiva a acessibilidade poderia ser relativa ou integral,
sendo a primeira aquela que mede o grau de conectividade entre dois pontos distintos e a
segunda a que mede a conectividade entre diversos pontos.
O termo “acessibilidade” por muito tempo foi utilizado para referir apenas preocupações
atinentes à arquitetura, ao transporte e ao urbanismo de uma forma geral. Ao passar dos anos,
interpretações foram modificadas e convencionou-se, no Brasil, a sua utilização no contexto
que também engloba pessoas com deficiência, sendo utilizado sempre no sentido da inclusão
social, da igualdade de oportunidades e da eliminação de barreiras. A conotação que damos ao
termo em nossa proposta de estudos segue tal abordagem, fazendo referência à acessibilidade
enquanto mecanismos que promovam o tratamento e acesso igualitários a locais, sistemas,
tecnologias e formas de expressão, sem distinções.
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Lei nº 13.146/2015, Art. 53

Sassaki (2006, p. 67) define a acessibilidade em seis dimensões:


arquitetônica, que diz respeito às barreiras físicas;



comunicacional,

abordando

as

dificuldades

do

estabelecimento

de

comunicação entre as pessoas;


metodológica, engloba barreiras nos métodos e técnicas de lazer, trabalho,
educação etc;



instrumental, que envolve barreiras em instrumentos e ferramentas



programática, barreiras em políticas públicas, leis, normas;



atitudinal, barreiras relacionadas aos comportamentos sobre preconceitos,
estereótipos e estigmas.

As dimensões comunicacionais e instrumentais da acessibilidade se fazem próximas
quando pensamos na organização da interação “homem com deficiência-máquina”. A
acessibilidade em ambientes digitais é compreendida como um dos elementos que compõem a
arquitetura da informação, que se preocupa com a construção de estruturas e ambientes que
estejam de acordo com as necessidades dos usuários. O campo consiste também no estudo de
características de usabilidade, pensado pela otimização da experiência dos usuários.
A arquitetura da informação existe, basicamente, para melhorar a experiência diante da
grande quantidade de informações que o usuário tem à sua disposição. O termo, criado em
1976, por Saul Wurman, era direcionado inicialmente somente às organizações necessárias a
publicações em mídia impressa, mas, no decorrer dos anos, passou a ser apropriado para
diversos campos, tendo ganhado destaque em seu enfoque no estudo de publicações para web
a partir da obra de Morville e Rosenfeld (2007).
Uma maneira simplificada de compreender as características da arquitetura da
informação para web é quando pensamos no planejamento de ações on-line de maneira
equivalente à organização estrutural de uma biblioteca física. A disposição dos livros nas
estantes deve ser feita de maneira que os leitores estejam aptos a localizá-los, de acordo com as
áreas de interesse e ainda com as subdivisões temáticas e de autoria. A arquitetura da
informação pensa os processos on-line da mesma forma, procurando organizar as informações
para os usuários de maneira rápida e eficiente.
Em termos dos primeiros pensamentos formais sobre a questão da usabilidade, é salutar
mencionarmos a perspectiva de Jakob Nielsen (1993), que sugeriu técnicas e posicionamentos

acerca do pensamento estratégico quando se pretende organizar e estruturar a informação. Suas
opiniões destacam-se por terem sido uma das primeiras oportunidades formais de discussão
sobre o tema da engenharia da usabilidade. Nielsen sugere que o trabalho do
designer/desenvolvedor deva sempre ser realizado de maneira muito próxima do usuário, que
não deve apenas ser visto como utilizador do produto final, mas que deve ser parte integrante
de todo o processo construtivo. Sugere também que a definição dos layouts deve primar sempre
pela simplicidade e objetividade, evitando excessos. A construção dos layouts deve sempre
trazer harmonia e equilíbrio ao projeto, além de considerar os aspectos de sua funcionalidade e
estética.
O planejamento de acessibilidade é relevante, pois, além de considerar a característica
da inclusão social, compreende também a importância de simplificar o uso e navegação. Pensar
em acessibilidade significa pensar no desenvolvimento de trabalhos para os diferentes tipos de
plataformas de onde o usuário possa consumir a informação, como versões mobile; diz respeito
ao cuidado com o tamanho e a velocidade dos arquivos carregados on-line, fato que muitas
vezes torna um site ou aplicativo inutilizável. Pensar em acessibilidade diz respeito ainda sobre
a necessidade de admitir que, embora um projeto gráfico possa ser idealizado com o
pensamento em um público pré-definido, as informações on-line podem ser acessadas por todos
os tipos de pessoas. Contudo, o escopo de nossa investigação traz como recorte o pensamento
da acessibilidade em relação ao seu papel inclusivo.
De acordo com o Art. 3º, inciso I, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015), a acessibilidade é definida como:

possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de
espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e
comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e
instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na
zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida
(BRASIL, 2015).

Presentes em diversos equipamentos facilmente comercializáveis, sistemas de
reconhecimento da voz, teclados inteligentes com função autocompletar, sistemas de leitura de
tela, sensores ou mecanismos de ajustes de cores e tamanho compreendem algumas das
possibilidades em termos da acessibilidade que agem no sentido de possibilitar o acesso à
internet para usuários com deficiência, maximizando suas habilidades. No entanto, observamos
nas pesquisas exploratórias que tais mecanismos ainda se mostram insuficientes para dar conta

de atender as necessidades de todo esse segmento social, especialmente em virtude dos graves
quadros de deficiência e das baixas condições financeiras para aquisição dos mesmos.
As projeções relacionadas à acessibilidade e à usabilidade determinam a forma como
construímos nossas interações digitais e, diante da incapacidade que cada usuário enfrenta de
realizar adaptações específicas às suas necessidades, torna-se evidente a agência dos atores que
condicionam e prescrevem o processo comunicacional. O mesmo entendimento pode ser
concedido aos atores invisíveis que interpretam aos comandos determinados por cada
utilizador.
Em sua compreensão sobre as interfaces, Manovich (2002) considera que a interação
humano-computador seja dependente do desempenho e programação dos códigos que atuam
como transportadores de mensagens culturais, desmistificando assim sua suposta neutralidade,
tendo em vista serem mecanismos planejados e arquitetados para determinado fim. Os
algoritmos também aparecem nesse contexto enquanto mediadores do processo em que os
pensamentos, ainda em sua forma mais íntima e subjetiva, ganham vida, sendo transformados
em dados concretos.
Os estudos sobre algoritmos têm a tendência de serem realizados exclusivamente por
pesquisadores das áreas da matemática e da computação. Contudo, em virtude de sua grande
interferência em nossos hábitos cotidianos, já não é sem tempo uma aproximação com as
ciências humanas. As relações de consumo, métricas de comportamento, atividades em redes
sociais, mecanismos de busca, serviços de inteligência e de informação, atividades financeiras,
dentre tantos outros diversos tipos de ação complexa na web são desenvolvidos por algoritmos.

As soluções de problemas do dia a dia que vem da ciência da computação contam
uma historia diferente sobre a mente humana. A vida e cheia de problemas que sao,
dizendo isso simplesmente, difíceis. E os erros cometidos por pessoas muitas vezes
dizem mais das dificuldades intrínsecas do problema do que da falibilidade do cérebro
humano. Pensar com algoritmos sobre o mundo, aprender sobre as principais
estruturas dos problemas que enfrentamos e sobre as propriedades de suas soluções
pode nos ajudar a enxergar quão bons nos realmente somos e a compreender melhor
os erros que cometemos.108. (CHRISTIAN, GRIFFITHS, 2016, p. 16)

Percebemos a ação dos algoritmos com mais clareza quando nos propomos a descrever
cuidadosamente nossas atividades on-line e, ainda que não aprofundemos nosso estudo na caça
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TEXTO ORIGINAL: “The solutions to everyday problems that come from computer science tell a different
story about the human mind. Life is full of problems that are, quite simply, hard. And the mistakes made by people
often say more about the intrinsic difficulties of the problem than about the fallibility of human brains. Thinking
algorithmically about the world, learning about the fundamental structures of the problems we face and about the
properties of their solutions, can help us see how good we actually are, and better understand the errors that we
make.”

aos seus rastros, em virtude do caráter exploratório de nossa pesquisa, é imprescindível salientar
sua relevância.
Cheney-Lippold (2011, 2017) dá ênfase aos algoritmos em seus estudos, e considera
que os avanços provenientes da ciência da computação estejam fazendo emergir uma “nova
identidade algorítmica”, que pode ser entendida enquanto uma nova formação de personalidade
que se torna viável a partir de categorizações matemáticas que tenham a capacidade de fazer
deduções sobre pessoas que, por outras interpretações, poderiam ser anônimas.
Figura 16 – Tobii Eye Tracker 2

Fonte: https://www.tobii.com/group/about/this-is-eye-tracking/ Acesso em 01/07/2018

A imagem acima demonstra o funcionamento de um mecanismo de rastreamento ocular
chamado Tobii Eye Tracker que permite que o computador compreenda os comandos do
usuário a partir do rastreamento e acompanhamento de seus olhos. Esse sistema é acionado por
algoritmos de processamento que mapeiam os olhos e calculam a posição exata a ser acionada
na tela e, embora tenha sido desenvolvido com a finalidade de proporcionar jogos imersivos,
pode ser apropriado por pessoas sem condições de movimentar suas mãos. A imagem acima
descreve os seguintes movimentos:

1. Um rastreador ocular consiste em câmeras, projetores e algoritmos;
2. Os projetores criam um padrão de luz infravermelha próxima nos olhos;
3. As câmeras tiram fotos de alta taxa de quadros dos olhos do usuário e de seus
padrões de superfície;

4. Os algoritmos de processamento de imagem mapeiam detalhes específicos nos
olhos e nos padrões de reflexão do usuário;
5. Com base nesses detalhes, os algoritmos matemáticos calculam a posição exata
e o ponto de vista dos olhos, por exemplo, em um ponto específico na superfície
de um monitor de computador.

A imagem ilustra a ação do algoritmo enquanto um ator essencial na formação da rede
sociotécnica de uma pessoa que utiliza um rastreador ocular para executar uma ação on-line
que, a depender de sua ação, pode ser considerado um actante. Um algoritmo pode se tornar
actante ao limitar e modificar a atuação de uma pessoa com deficiência, impondo-lhe restrições
que determinam sua forma de comunicar.
Algoritmos também se fazem presentes em tecnologias que não tenham como foco a
acessibilidade, mas são apropriadas por pessoas com deficiência que fazem uso delas de forma
peculiar, como é o caso dos teclados virtuais. Embora existam teclados simples, cuja ação se
restringe apenas à aparição na tela das teclas correspondentes, teclados de smartphones, por
exemplo, utilizam-se dos algoritmos para sugerir ao usuário opções que possam simplificar seu
processo de escrita, com base nas combinações mais frequentes, identificadas a partir da ação
desses algoritmos.
Em relação às características de usabilidade e acessibilidade dos hardwares é
significativo e fundamental mencionar a fragilidade com que se depara o usuário, especialmente
aqueles que possuem alguma particularidade física em que se imponha um uso diferenciado, no
que diz respeito às dificuldades para adaptar os equipamentos às suas condições.
Ao apontarmos os usos particulares realizados por sujeitos com deficiência em
equipamentos sem acessibilidade, não pretendemos afirmar que tais medidas sejam as ideais
para suas práticas cotidianas. A ideia é ressaltar que, mesmo sem a possibilidade de acesso aos
dispositivos adequados, são realizados usos peculiares dos instrumentos costumeiros.
Como na literatura se podem diferenciar “estilos” ou maneiras de escrever, também
se podem distinguir “maneiras de fazer” - de caminhar, ler, produzir, falar, etc. Esses
estilos de ação intervêm num campo que os regula num primeiro nível (por exemplo,
o sistema da indústria), mas introduzem aí uma maneira de tirar partido dele, que
obedece a outras regras e constitui como que um segundo nível imbricado no primeiro
(é o que acontece com a “sucata”). Assimiláveis a modos de emprego, essas “maneiras
de fazer” criam um jogo mediante a estratificação de funcionamentos diferentes e
interferentes. (CERTEAU, 1994, p. 92)

O jogo mencionado por Certeau (1994) tem relação com as práticas capitalistas em
voga, que regem nossas relações de consumo, em que os “fortes” seriam os detentores do poder,
que desenvolvem estratégias para manterem-se no mesmo patamar (no caso em questão, as
grandes empresas de tecnologia), e os “fracos” seriam os consumidores, usuários que se veem
como o polo mais desvalido das relações comerciais e que desenvolvem suas táticas particulares
para dar seguimento às suas realidades cotidianas.
Outros atores que se manifestam quando da necessidade de adaptação de ambientes,
hardwares, equipamentos ou sistemas que não possuem acessibilidade são os entraves
burocráticos, como bem se observou após a eleição, em 2010, de três deputados cadeirantes.
Os eleitos Mara Gabrilli, Rosinha da Adefal e Walter Tosta formaram o grupo mais numeroso
de deputados dependentes de uma cadeira de rodas e enfrentaram dificuldades de acessibilidade
para que pudessem iniciar suas atividades na assembleia legislativa.
Figura 17 – Notícia do jornal Folha de São Paulo sobre falta de acessibilidade na Câmara dos Deputados

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po1611201007.htm. Acesso em: 1 mar. 2018.

As reformas na Câmara dos Deputados somente se concretizaram após mais de três anos
do início do mandato do trio sendo que, até então, os deputados não possuíam acesso pleno a
todos os ambientes da casa. A inauguração da obra, ocorrida em outubro de 2014 foi celebrada
pela deputada Rosinha da Adefal.

Aquele equipamento que tinha antes, o elevador que dava acesso apenas uma das
tribunas como qualquer máquina poderia quebrar até com a gente usando né? Então
aqui com certeza dá muito mais segurança, muito mais autonomia. Eu não preciso
ficar buscando o segurança que fica com a chave ou o rapaz que operaciona o
equipamento, então agora eu tenho mais autonomia, mais liberdade, mais segurança.
(PLENÁRIO..., 2014).

Além da questão da mobilidade, a deputada Mara Gabrilli também esteve envolvida em
outra controvérsia que envolveu a falta de acessibilidade na Câmara dos Deputados. Sendo
tetraplégica, uma das primeiras ações executadas após assumir o mandato foi a adequação dos
sistemas de registro eletrônico dos votos no Congresso Nacional. Levando em consideração sua
condição física, foi possível a adaptação de um equipamento que já se encontrava disponível
para comercialização ao sistema de votos desenvolvido pelo centro de informática da Casa (a
deputada tem o movimento do pescoço). Dessa forma a questão foi resolvida rapidamente,
sendo que, logo em seu primeiro mês de mandato, Mara já teve acesso ao sistema especial de
votação, acionado com o movimento da cabeça.

O diretor da Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação, Marco Aurélio Castilho,
informa que a equipe criou o sistema a partir de ferramentas já disponíveis no mercado
— uma câmera e um software para reconhecimento da face. Segundo ele, a
parlamentar vai fazer um movimento com a cabeça e parar na figura do candidato
escolhido. “O sistema entenderá que aquilo é um posicionamento como se fosse um
toque direto na tela", explica o diretor.
Segundo ele, nas demais votações a deputada vai usar um laptop adaptado para a
leitura da face: "Nós temos aqui os postos de votação. O deputado chega com o seu
código e está apto a usar o sistema com o dedo. No caso da deputada Mara, vamos
colocar um laptop na mesa dela que vai simular exatamente um posto de votação, com
toda segurança e individualidade." Nesse laptop, Mara Gabrilli vai informar a sua
senha com a movimentação da cabeça. Também com movimentos, ela poderá votar a
favor ou contra das propostas em análise, ou se abster. (DEPUTADA..., 2017).

A materialidade da comunicação digital, que possibilita o exercício da cidadania, é
construída por pessoas com deficiência física artesanalmente através de gambiarras e de novas
affordances elaboradas com base em associações complexas que permitem a mediação digital
das relações de pessoas que, via de regra, estariam excluídas do corpo social. Dessa forma, a
depender do estágio da ação, as gambiarras e demais articulações podem ser caracterizadas
enquanto mediadores que fazem com que os cidadãos deficientes possam fazer outras coisas,
ou seja, atores que transformam em realidade as intencionalidades do grupo. Os objetos técnicos
condicionam, permitem e viabilizam as atividades cidadãs desse grupo.
Não temos como não “ter” um corpo que usamos ocasionalmente e cujos efeitos com
frequência apagamos – mas estamos rapidamente perdendo a capacidade de “ser” um
corpo, ou seja, a capacidade de deixar o corpo ser uma condição ampliadora da nossa
existência. (GUMBRECHT, 2015, p.127)

Sobre a ausência de mobilidade dos corpos físicos, tem-se aqui uma inversão das críticas
frequentemente direcionadas ao privilégio das formas de comunicação digital em detrimento
da interação face a face. A atividade on-line permite que sejam superadas mais do que as
deficiências físicas, mas também as deficiências dos algoritmos, suportes, hardwares, softwares
e todos os dispositivos que permitem a imersão ao ambiente digital.
Neste capítulo, propusemos uma discussão teórica que se construiu a partir da caça aos
rastros da cidadania digital de pessoas com deficiência física. Os direcionamentos de nosso
estudo, que vêm sendo conduzidos pela teoria Ator-Rede, têm nos levado a caminhos bastante
diferentes daqueles inicialmente imaginados. Os momentos preliminares da investigação,
quando ainda pensávamos sobre o social como uma concepção bastante abstrata, levaram-nos
a crer que fôssemos nos aprofundar em histórias de vida, repletas de subjetividades e
afetividades. Entretanto, nosso laboratório de pesquisa, até o momento se fez valer de mouses,
mesas, palitos e gambiarras para sustentar nossa investigação, como bem previu Law (1989).

O cientista-empresário organiza e associa um conjunto heterogêneo de elementos
diversos em seu laboratório. Alguns destes elementos vêm de outras redes - chegam
sob a forma de produtos simples como a resultante de transações simplificadas entre
a rede de laboratório e a que os produziu. Outros elementos são menos simples,
também provenientes de fora do laboratório, suas formas ou configurações sendo
particularmente determinadas por uma intervenção mais complexa do cientistaempresário. Outras são criadas no laboratório graças a esta arte de adaptar os
elementos e os processos para dar forma a um espaço ordenado apropriado.
Atribuições, compostos químicos, aparelhos e textos são, assim, combinados para
engendrar novos elementos que se podem integrar em outros setores na rede do
laboratório. (LAW, 1989, p. 16)

Ainda que a TAR seja contrária às divisões no estudo das ações, questões acadêmicas e
de escrita nos levaram a um direcionamento pontual em torno dos atores não-humanos que se
envolvem na rede sociotécnica das pessoas com deficiência física. O estudo das materialidades
dos dispositivos técnicos nos fez compreender o poder de agência desses elementos,
demonstrando ocasiões em que os mesmos atuam enquanto actantes na formação e exercício
da cidadania do grupo observado. Colocações sobre as gambiarras que permitem o
desenvolvimento de affordances foram importantes para que pudéssemos perceber o caráter
dinâmico dessa relação e compreender que os sujeitos humanos também são dotados dessas
características, que são construídas em ocasiões particulares. Do mesmo modo, as teorias e
abordagens selecionadas foram pertinentes para aprimorar a reflexão sobre as formas e objetos
materiais que condicionam o exercício da cidadania.

O pensamento pelo qual entendemos a cidadania tem como premissa a “condição
humana”, proposta por Arendt. Todavia, as informações até aqui coletadas, nos guiam para uma
percepção que possa caracterizar a cidadania enquanto uma condição “tecno-humana”, em
virtude da necessidade de associações com atores variados. Assim sendo, com o intuito de
deixar ainda mais evidente quem são esses atores e como eles agem quando pessoas com
deficiência decidem conectar-se ao ambiente digital, a etapa seguinte propõe agora uma nova
circunstância de análise, expandindo nossas observações a partir de diferentes aproximações
metodológicas e trazendo experiências empíricas para a pesquisa, com vistas a apresentação de
diferentes situações práticas sobre a construção da cidadania digital.

4 CIDADANIA: DESVENDANDO A REDE TECNO-HUMANA

Com o propósito de tornar visíveis os atores associados, o método de estudo de caso é
novamente requisitado nas análises iniciais deste capítulo, porém, agora com maior nível de
aprofundamento, objetivando nos auxiliar do desenvolvimento de uma cartografia e no
esmiuçamento das associações realizadas para a inclusão digital de uma usuária tetraplégica.
Da proposta, surgem actantes que merecem uma discussão mais aprofundada, como as
iniciativas de políticas públicas inclusivas e e outros atores que emergem em sua rede
sociotécnica.
A partir da verificação da necessidade de expansão do mapeamento, pela diversidade de
realidades em território nacional, foi desenvolvido um questionário on-line, respondido por
pessoas com deficiência física, residentes nas mais diversas regiões do país, possibilitando,
além de aprimorar o conhecimento sobre as particularidades relacionadas aos usos
improvisados, aproximações com casos ainda mais contundentes da cidadania digital, com os
quais houve momentos de proximidade, como a realização de entrevistas e investigações
netnográficas sobre suas trajetórias. A expansão do mapeamento se deu também através da
inclusão de imersões in loco em iniciativas paralelas que propõem novas tecnologias para as
pessoas com deficiência física. Dessa forma, enquanto uma atividade etnográfica, eventos
relacionados ao tema foram visitados, a fim de iluminar as idiossincrasias que contemplem tais
empreendimentos.

4.1 ESTUDO DE CASO

Lígia Maria Ferreira da Fonseca109 é uma ex-atleta de Ginástica Artística, que se tornou
tetraplégica após sofrer um acidente durante um treinamento da prática esportiva. Diante das
recomendações de médicos, psicólogos e terapeutas ocupacionais, seus familiares perceberam
que, ao colocar um computador com acesso à internet diante da garota, novas oportunidades de
divertimento e sociabilização iriam surgir, uma vez que o simples ato de assistir televisão não
trazia muitas possibilidades de interação. A preocupação inicial era a de promover estímulos
emocionais, objetivando afastá-la de possíveis quadros de depressão, comuns em pessoas que
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O caso de Lígia foi selecionado estrategicamente em virtude da proximidade já estabelecida com a autora em
investigações anteriores (CORNETI DE LIMA, 2014), o que permitiu maior nível de imersão e detalhamento nas
particularidades de seu processo cidadão-comunicacional.

sofrem lesões traumáticas na coluna (MURTA GUIMARÃES, 2007), mas as consequências
com a prática adquiriram contornos ainda mais complexos.
Ao desconhecer as características e possibilidades dos dispositivos acessíveis e/ou
adaptáveis de comunicação, nas primeiras oportunidades, Lígia somente tinha acesso à internet
quando algum de seus familiares colocava o computador em sua frente e acessava para ela, fato
que tornava sua navegação sem privacidade, impessoal e pouco interativa. Também não havia
uma posição ideal, uma mesa adequada que permitisse conforto à garota e ao familiar que
executava tal atividade. Sem um suporte ergonomicamente apropriado, a utilização do
computador era sempre um momento incômodo para ambos. Como vimos no capítulo anterior,
quando os objetos do cotidiano são confrontados por pessoas com necessidades específicas,
suas affordances não são tão óbvias e dificilmente podem ser reconhecidas por um simples
olhar, contrastando em partes com a perspectiva de Norman (1998), para quem os objetos do
dia a dia devem indicar pistas a respeito de sua instrumentalização, a partir do formato com o
qual são projetados.
Além da dificuldade para a instrumentalização, os primeiros passos para acessar a
internet também trouxeram dificuldades financeiras à Ligia. Seria necessária a contratação de
uma rede de internet e a compra de um computador mais apropriado às suas necessidades110.
Um amigo, ao perceber a dificuldade para o uso do computador, presenteou-lhe com um
notebook. A família então reorganizou as finanças e decidiu contratar um plano de acesso à
internet para que pudesse acessar sites de seu interesse, ação que ainda era desenvolvida com
o auxílio de outras pessoas, em especial a sua mãe.
Com acesso mais constante à internet, o próximo objetivo proposto por Lígia a si mesma
fora o de encontrar uma forma de ter mais autonomia diante do computador, afinal, não era
possível estabelecer uma relação de liberdade e de privacidade on-line quando a navegação era
diretamente intermediada por outra pessoa. Médicos, terapeutas ocupacionais, psicólogos,
enfermeiros, familiares e amigos foram acionados na tentativa de viabilizar um instrumento
técnico que pudesse lhe proporcionar tal autonomia.

Quando vim pra casa, só tinha um computador em casa e era um lixo, porque não
tinha posição para colocá-lo perto da minha cama, então não usava o computador
direito. Logo depois eu ganhei um notebook, mas também não mexia... às vezes minha
mãe entrava para eu ver as novidades, joguinhos, mas era de vez em quando. Quando
ganhei o mouse ocular fiquei toda empolgada, mas foi um fracasso !!! (Entrevista via
Facebook à autora em 07/04/2016)

110

Antes do acidente a família ainda não tinha um computador portátil e nem acesso à rede ou a um provedor de
internet.

O mouse ocular também foi presente de um amigo e trouxe a expectativa de que Lígia
pudesse utilizar seu notebook de forma independente, mas a decepção se deu em virtude do
grau de dificuldade para sua utilização. O mouse é destinado a pessoas cujas deficiências as
impedem de utilizar um mouse e/ou um teclado convencional e o movimento do cursor na tela
do computador funciona pela ativação dos movimentos dos olhos e piscadas. “A
compatibilidade do mouse ocular com a do mouse padrão é alcançada pelo deslocamento
vertical e horizontal dos olhos que corresponde ao deslocamento do mouse padrão, as piscadas
correspondem ao clique do botão esquerdo” (LOPES et al. 2011, p. 18).
Mouses oculares111 comumente requerem habilidade e domínio dos músculos ao redor
dos olhos, além disso, a ativação das funções através de softwares específicos costuma ser
bastante demorada, principalmente para usuários acostumados aos mouses e teclados
convencionais112. Pelo fato de os eletrodos serem afixados à pele, os fios conectados a eles
também podem trazer incômodo aos usuários, fatos que ocasionam desgastes físicos e
emocionais. Além das dificuldades de adaptação, os modelos que permitem uma melhor
navegabilidade têm custos elevados para grande parte da população e, devido a isso, algumas
iniciativas paralelas partem de projetos pessoais de desenvolvedores que, por vontade própria,
dão vida a artefatos e a gambiarras para facilitar a utilização de computador por usuários sem a
mobilidade das mãos e dos braços.
O mouse ocular utilizado por Lígia funcionava com um software que ativava o
movimento do cursor, a fim de desenvolver comandos e possibilitar a seleção e execução de
suas funcionalidades na tela do computador.
O acesso à internet, mesmo que cansativo e trabalhoso, proporcionou à garota e à sua
família a oportunidade de obter informações sobre novas tecnologias desenvolvidas
especificamente para tetraplégicos. Da mesma forma, proporcionou também o contato com
outras pessoas que já haviam enfrentado os mesmos problemas de limitações físicas. Foi assim
que, em uma comunidade na rede de relacionamentos da rede social Orkut, ela conheceu um
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O Mouse Ocular utiliza a técnica da Eletro-oculografia (EOG), para captura e detecção do movimento ocular
pela medição da atividade elétrica associada ao movimento, utilizando-se de eletrodos ECG de baixo custo
instalados próximo aos olhos. Existem diversas maneiras de medir o movimento ocular, algumas muito mais
precisas que EOG, mas estas são caras. A técnica por EOG é particularmente simples de coletar e analisar, mesmo
com modesto equipamento. O objetivo principal é aproveitar a facilidade de uso destadessa técnica ocular (a
precisão certeira no nível de pixel, porém, é a sua desvantagem). (Disponível em <http://inventores.com.br/mouseocular/> Acesso em: 08 de abril de 2016).
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Comprovamos empiricamente tal dificuldade quando, em visita ao Hospital Sarah, em Salvador/BA, tivemos a
oportunidade de experimentar um desses modelos.

grupo do Rio de Janeiro que desenvolvia uma série de “atividades voltadas à superação dos
traumas ocasionados pela paralisia, além de serem os idealizadores de projetos sociais voltados
à inclusão das pessoas com deficiência, como o Instituto Novo Ser, o projeto Praia para Todos
e também o Power Soccer” (CORNETI DE LIMA, 2014, p. 123). Os novos amigos foram os
responsáveis por apresentar à ex-atleta o projeto “Micro Fênix”, desenvolvido por docentes e
por alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Micro Fênix113 consiste em um mouse
acessível cuja ativação dos menus na tela do computador se dá pelo comando da voz ou por
qualquer som que o usuário possa emitir, que, no caso de Lígia, pequenos estalos com a língua.
Ela se adaptou melhor a essa ferramenta, pois, além de não mais sentir as dores de
cabeça decorrentes do movimento exaustivo com os olhos, quando da utilização dos mouses
oculares, seu menu de navegação era mais prático e lhe permitia mais autonomia; dessa forma,
seu acesso à internet tornou-se mais frequente.
Todos os mouses até o momento apresentados ainda demandavam demasiado esforço
para sua utilização, o que por muitas vezes tornava o ato comunicativo desgastante.

Depois veio o Micro Fênix, tinha que fazer barulho para funcionar. Fiz a faculdade,
mas todos os textos minha mãe que digitava porque o programa era de varredura e
demorava muito. Entrei mais no computador, mas não com muita frequência. Entrava
mais por causa da faculdade. (Entrevista via Facebook à autora em 07/04/2016)

Antes de sofrer o acidente, devido ao seu envolvimento com o mundo dos esportes,
Lígia almejava cursar a faculdade de Educação Física. O sonho, no entanto, teve de ser
abandonado, já que suas condições físicas não lhe permitiriam mais tal façanha. Anos após
perder os movimentos, interessou-se pela área de Marketing, vislumbrando a possibilidade de
uma especialização futura em marketing esportivo. A utilização do mouse Micro Fênix foi
fundamental naquele momento para estimular seu interesse por cursos à distância e mais
fundamental ainda: para que se matriculasse no curso de Graduação Tecnológica em Gestão de
Marketing, oferecido pela Universidade Metodista de São Paulo. O formato do curso previa
encontros quinzenais e demandava um grande volume de leituras e de atividades a serem
desenvolvidas pela internet.
Os encontros presenciais foram benéficos também para sua socialização. A cada visita
ao campus da universidade, era vivenciado um momento raro de interação com outros jovens
da mesma idade. Do contato esporádico com os colegas de curso surgiram novas relações que
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Segundo o Manual de uso do programa MicroFênixMicro Fênix, suas versões iniciais foram denominadas de
“Luciana,”, em homenagem do idealizador do projeto, o Prof. Antônio Borges, à primeira usuária do sistema.

representam laços fortes de amizade. As salas de discussão on-line também alimentavam o
sentimento de pertencimento a um grupo, fazendo com que a garota novamente se sentisse
acolhida. Mesmo que o ato da digitação de textos longos fosse realizado por sua mãe, eram as
ideias, dúvidas, ambições e pretensões de Lígia que se apresentavam aos seus colegas e seus
professores.
Quando se acidentou, além da lesão na coluna cervical, Lígia sofreu duas paradas
respiratórias e precisou fazer uma traqueostomia114. Como consequência do procedimento, a
qualidade do som de sua voz foi afetada e, por tal motivo, até mesmo a utilização do mouse
Micro Fênix era uma atividade difícil. Ao invés de dizer palavras que pudessem acionar os
comandos do mouse, apenas pequenos estalos com a língua eram os responsáveis por tal ação,
fato que comprometia a eficiência dos cliques. A situação ganhou novos contornos a partir do
momento em que a equipe de engenheiros do Hospital Sarah disponibilizou um protótipo
adequado às suas necessidades.
O tratamento desenvolvido na Rede Sarah em Brasília é bastante complexo,
principalmente no que diz respeito ao deslocamento de Lígia para chegar até a capital federal.
Todas as suas idas acarretam inevitavelmente em diversos dias de internação, já que uma
viagem de avião é sempre desgastante a uma pessoa que tem um quadro de saúde delicado.
Durante o processo de desenvolvimento de seu mouse, por exemplo, ela esteve internada por
vários dias e o deslocamento a partir da cidade onde reside (Pindamonhangaba/SP) foi um
momento conturbado. As companhias aéreas impõem restrições ao transporte de pessoas que
fazem uso de equipamentos de respiração e outras estratégias de transporte foram necessárias.
Quando costuma ir para Brasília, Lígia entra em contato com os militares do
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - CTA, em São José dos Campos/SP, e
viaja em aviões da Força Aérea Brasileira. Dependendo do modelo das aeronaves, algumas
muito pequenas, ela não consegue viajar sentada em sua cadeira de rodas e precisa ser colocada
de maca dentro do avião. Nesses casos, ela é içada por um guindaste para poder adentrar na
aeronave.
O mouse desenvolvido pelo Hospital precisa ser colocado dentro de sua boca e funciona
com a ativação do software através do movimento do maxilar e dos dentes. As palavras de Lígia
expressam o quão significativa foi a inovação: “quando o Sarah fez o mouse bucal, mudou
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Abertura cirúrgica realizada na traqueia, onde é inserido um tubo chamado cânula de traqueostomia, que serve
como um atalho para levar o ar até os pulmões. FONTE: Hospital de Clínicas Porto Alegre.

minha vida e agora consigo fazer tudo sozinha!” (Entrevista via Facebook à autora em
07/04/2016).
Figura 18 – Lígia utilizando o computador com o mouse movido pela boca

Fonte: Acervo pessoal da autora. Imagem enviada pela usuária via Messenger.

Uma pessoa com plena capacidade física não enfrentaria tamanhos obstáculos para
conectar-se à internet. A trajetória de alguém sem deficiência que deseja estar on-line traria
contornos muito mais simplificados de se delinear, em virtude de sua capacidade de controlar
os dispositivos que são facilmente comercializáveis. O maior impedimento para alguém que
movimenta plenamente seu corpo adquirir os equipamentos que permitem essa conexão está
relacionado às questões financeiras; ultrapassada tal barreira, bastariam poucos degraus para
que tal ação pudesse se efetivar.
É notório o quanto a mediação por artefatos e objetos se faz presente em nossos
cotidianos e, ainda que o processo para conectar-se à internet seja simplificado para pessoas
com plena capacidade física, há de se ressaltar que, em ambos os casos, faz-se necessária a
emergência e a ação de diversos tipos de atores para sua concretização. O deslocamento até a

loja, o contato com vendedores, diferentes tipos de conexões, suportes, mouses e teclados
também são contemplados na conexão por pessoas sem deficiência.

Em física, biologia e medicina, a noção de emergência é usada para descrever
fenômenos de auto-organização devido à coordenação espontânea de muitos agentes.
Nas ciências sociais, fenômenos emergentes tornam-se estruturas, tabelas de
classificação que hospedam e influenciam interações115. (VENTURINI, LATOUR,
2009, p. 3)

Observar a emergência desses atores significa reconhecer a centralidade de cada um
deles no momento da ação, dando a eles a notoriedade que lhes é pertinente por serem elementos
constitutivos do processo que compreende a comunicação digital. Da descrição realizada,
destacamos elementos emergentes, cuja efetividade da ação é fator essencial para posterior
concretização das atividades de cidadania das pessoas com deficiência. Contudo, o grupo
selecionado em nossa análise requer desdobramentos específicos para o ingresso e efetiva
participação no ambiente digital.
A descrição acima compreende apenas os momentos que antecedem a prática
comunicacional digital, não sendo aprofundada, no sentido de buscar compreender as relações
que são estabelecidas a partir desse processo, como a cidadania. Trata-se de um mapeamento
acerca das condições prévias, que constituem parte do caminho a ser percorrido para que
pessoas com graves quadros de deficiência incluam-se ao ambiente digital. Mapeamentos
similares são necessários sempre que se pretende uma compreensão aprofundada dos
fenômenos estudados, como bem evidencia Law (1989), ao estudar as redes que compõem um
laboratório de uma pesquisadora em Bioquímica.

Começamos por nos interessar pelos objetos materiais que povoam o laboratório, e
que constituem os elementos de base com os quais o cientista-empresário pode
construir sua própria rede. Vimos que um grande número de elementos, necessários à
atividade que se desenvolve no laboratório, não pode ser comprado pronto para uso e
devem ser elaborados no próprio laboratório. Dispositivos físicos são construídos em
vista de criar estes novos elementos.
Contudo, a rede construída pelo laboratório, estende-se não só através do espaço, mas
igualmente através do tempo. O produto da atividade de uma parte da rede torna-se
um dos elementos utilizados para construir a parte seguinte. (LAW, 1989, p. 29)
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TEXTO ORIGINAL: “In physics, biology, and medicine, the notion of emergence is used to describe
phenomena of self-organization due to the spontaneous coordination of many agents. In the social sciences,
emergent phenomena become structures, classification tables hosting and influencing interactions.”

Em nosso laboratório, sentimos a necessidade de desenvolver estratégias mais
abrangentes para contatar outros casos que pudessem corroborar ou não com as experiências
vividas por Lígia, bem como para que pudéssemos visualizar como se arremata o processo
cidadão, conhecendo práticas concretas de cidadania digital116. Antes disso, com o intuito de
abrir a caixa-preta e conhecer as particularidades dessa amostra específica, detalhamentos da
rede sociotécnica de Lígia serão realizados a partir do desenho cartográfico das controvérsias e
dos atores associados em tal narrativa.

4.1.1 Lígia Fonseca: uma breve cartografia

Desde que se acidentou e se tornou tetraplégica, Lígia passou por várias tentativas de
usos dos dispositivos de comunicação, mas somente após 7 anos de seu acidente, sentiu-se
plenamente satisfeita, utilizando o mouse que movimenta com a boca, desenvolvido pela equipe
do Hospital Sarah. Em entrevista via WhatsApp, em 25 de julho de 2018, ela também recorda:
“Eu tive que testar vários modelos desde 2006 quando fui ao Sarah pela primeira vez, mas o
mouse que estou agora, estou com ele desde 2010”.
Uma análise com uma perspectiva “social” afirmaria que Lígia precisou do apoio de
amigos, familiares e profissionais da área da saúde, a fim de atingir tal objetivo. Entretanto, a
ênfase de nossa análise é exatamente a de não privilegiar nenhum dos polos da ação,
objetivando uma investigação que contemple toda a heterogeneidade dos elementos que se
envolvem em sua história. Sendo assim, a grande questão é: como realizar uma análise simétrica
que não incorra nos determinismos? Como seguir os rastros dos múltiplos atores que se
associaram em sua rede sociotécnica?
“Um tetraplégico é alguém totalmente dependente de outra pessoa”. “Para postar
qualquer coisa na internet basta apenas um clique”. As afirmações apresentadas são superficiais
e generalizam situações que podem contradizê-las. São afirmações comumente encontradas em
situações cotidianas, as quais rotulam as pessoas com deficiência enquanto pessoas incapazes
e tendem a enxergar na internet características inclusivas que não condizem com a realidade.
São visões estereotipadas e, estereótipos, segundo Lemos (2013, p. 126), “são caixas-pretas que
devem ser abertas”. As controvérsias do caso em questão surgem no sentido de descobrir como
alguém que não movimenta nenhuma parte de seu corpo é capaz de agir livremente na internet.
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Tais como o questionário on-line cujos dados serão apresentados a seguir e os pormenores das etapas net e
etnográfica da pesquisa.

Partindo da descrição do processo de preparação dos equipamentos para a ex-atleta, até
o momento em que lhe é permitido desenvolver ações pela internet, traçaremos brevemente, a
seguir, uma rede com os principais elementos que emergiram nessa relação. Destacamos o
caráter heterogêneo dos pontos da rede, cuja composição vai desde amigos, profissionais da
área da saúde, engenheiros, softwares, hardwares, meios de transporte, até cabos e serviços de
conexão.
Figura 19 – Diagrama da composição da rede inicial para acesso à internet de Lígia

Fonte: https://www.lucidchart.com Acesso em 12/nov/2018

A imagem acima visa a ilustrar os principais actantes que se associaram, tensionando
proporcionar à ex-atleta a possibilidade de conectar-se com um mínimo de autonomia à
internet. Pelo conhecimento obtido através das aproximações empíricas, entretanto, ressaltamos
que tal processo é particular a cada indivíduo, cujos mediadores e intermediários alteram-se em
decorrência de fatores como: nível de severidade da doença, perfil socioeconômico e
demográfico.
Com o intuito de evidenciar em minúcias a ação de cada um dos atores que associou-se
à rede sociotécnica desenvolvida por Lígia para o desenvolvimento de sua atividade pelas redes
sociais digitais, apresentamos uma descrição em que procuramos esclarecer o papel

desempenhado por cada um desses elementos, bem como tornar mais clara a forma de mediação
que se estabeleceu em cada ponto específico da rede.

Figura 20 – Figura ilustrativa de cadeirante

Fonte: https://www.lucidchart.com Acesso em 12/nov/2018

O estudo em questão refere-se a compreender a forma como Lígia Fonseca, representada
pela imagem acima, construiu sua cidadania a partir da utilização de ferramentas de
comunicação digitais. Lígia é mediadora quando desempenha atividades transformadoras pela
internet, entretanto, sua ação está condicionada ao desenvolvimento de ações por outros atores,
conforme veremos a seguir.
Figura 21 – Figura ilustrativa de Profissionais da saúde

Fonte: https://www.lucidchart.com Acesso em 12/nov/2018

Os primeiros actantes a intervir no processo da comunicação digital de Lígia foram os
profissionais da área da saúde, que sugeriram sua inclusão digital com vistas a proporcionarlhe novos tipos de interação. Antes de tal sugestão, todos os esforços para o desenvolvimento
de sua cidadania eram limitados aos acontecimentos presenciais ou intermediados por pessoas
que realizavam as interações digitais no lugar da ex-atleta. Se considerássemos apenas o
momento em que esse grupo fez as sugestões de inclusão digital, poderíamos conceder-lhe o
status de mediadores por terem modificado o curso da ação. Entretanto, seu papel de
protagonista encerra-se imediatamente após serem iniciadas novas associações rumo ao
objetivo de promover a inclusão digital de Lígia. Dessa forma, por uma análise da situação
“como um todo”, entendemos que sua ação é muito mais de “bastidores”, por não interferirem
diretamente no curso da ação comunicacional.
Figura 22 – Figura ilustrativa de Familiares e amigos

Fonte: https://www.lucidchart.com Acesso em 12/nov/2018

A ação dos familiares e amigos é mais contundente. Sem a ajuda deles não seria possível
a uma pessoa acamada e imóvel atingir ao objetivo de conectar-se autonomamente à internet.
Ao analisarmos toda a rede, que culmina com a prática da cidadania de Lígia em redes sociais
digitais, verificamos que, seguindo o mesmo entendimento anteriormente adotado, as suas
ações ora os caracterizam enquanto mediadores ora enquanto intermediários. Agiram enquanto
intermediários quando foram os responsáveis por pensar e executar estratégias que pudessem
facilitar seu acesso à internet, bem como quando coube a eles a operacionalização financeira
para a aquisição de equipamentos e a viabilização das redes de conexão. Entretanto, são
mediadores, por exemplo, quando não permitem que a usuária navegue com liberdade, quando
permanecem ao seu lado e atingem sua privacidade. São mediadores também quando não
cumprem as obrigações financeiras atinentes aos pagamentos dos serviços contratados, visto
que, sem acesso à internet, não existe prática de cidadania digital.

Figura 23 – Figura ilustrativa de objetos que dão suporte ao deficiente físico no acesso à rede digital

Fonte: https://www.lucidchart.com Acesso em 12/nov/2018

Mesas, macas, cadeiras, suportes de apoio, etc. Os objetos que comumente
desempenham apenas o papel de intermediários apareceram enquanto mediadores nesse
processo. Elementos técnicos, seres não-humanos, analógicos, estáticos, rígidos, mas que foram
condicionantes para proporcionar-lhe o acesso às ferramentas digitais. As necessárias
adequações para a utilização dos mesmos evidenciam sua ação transformadora. Foram
necessários outros agentes para que os mesmos pudessem se tornar acessíveis, foi modificado
o curso da ação que objetivava a inclusão digital de Lígia. Depois de realizadas as adequações,
houve a estabilização momentânea da ação, transformando os mesmos em intermediários, cuja
atividade já não mais interferia no rumo da proposta, desde que não houvesse imprevistos.
Figura 24 – Figura ilustrativa de computador

Fonte: https://www.lucidchart.com Acesso em 12/nov/2018

O computador de mesa convencional foi um actante que se mostrou incapaz de atender
às necessidades de Lígia e de seus familiares. A sua utilização compreendia em adequações

impossíveis de serem realizadas naquele momento. Deixou de interferir na ação em virtude do
alto grau de complexidade de adequá-lo para a referida usuária.
Figura 25 – Figura ilustrativa de apoio financeiro

Fonte: https://www.lucidchart.com Acesso em 12/nov/2018

Sem o apoio financeiro, a cidadania digital de Ligia tornar-se-ia inviável. Portanto, o
dinheiro apareceu em diversos momentos enquanto um mediador relevante nesse processo. As
iniciativas de familiares e amigos para a aquisição e/ou adequação dos equipamentos sempre
se desenvolveram a partir da disponibilidade financeira.
Figura 26 – Figura ilustrativa de laptop

Fonte: https://www.lucidchart.com Acesso em 12/nov/2018

Somente após receber de presente de um amigo um notebook, Lígia e seus familiares
puderam perceber o grau de dificuldade que se apresentava para que ela pudesse utilizar a
ferramenta sem a interferência de outras pessoas. Era necessário, por exemplo, um mouse que
atendesse às necessidades. Com toda a instalação para a conexão à internet já efetivada, seu
notebook passou a atuar como mediador do processo comunicacional, que ainda era
intermediado por terceiros. Entretanto, a partir de seu uso, foram descobertas novas associações
que puderam, aos poucos, viabilizar mais independência em suas ações digitais. O notebook é

sempre um mediador, visto que ele impõe as possibilidades de interação, restringe, limita e
condiciona o usuário às capacidades técnicas.

Figura 27 - Figura ilustrativa de recursos de internet

Fonte: https://www.lucidchart.com Acesso em 12/nov/2018

As instalações técnicas relacionadas à promoção da interação digital são intermediários
quando desempenham corretamente sua função. A falha de algum provedor, cabo, fio ou
roteador os conduz ao patamar de mediadores do processo comunicacional por interferirem nos
fluxos da ação desejada, o que não é comum, visto serem idealizadas para atingirem função de
neutralidade.

Figura 28 - Microfênix

Fonte: https://www.lucidchart.com Acesso em 12/nov/2018

Os dispositivos de controle acionados pelo controle de voz desempenharam papel de
mediadores no processo comunicacional de Lígia. Graças à sua ação mais simplificada, Lígia
passou a ser mais ativa no ambiente digital, aumentando a frequência de suas participações online. Ainda assim, como o sistema para digitação de textos era considerado lento, Lígia
continuava precisando do apoio de outras pessoas para participar do ambiente digital, aspecto
que afetava sua privacidade e restringia sua liberdade.

Figura 29 - Figura ilustrativa de mouse ocular

Fonte: https://www.lucidchart.com Acesso em 12/nov/2018

Como dito na descrição do caso, o mouse ocular foi presente de um amigo e sua
aquisição trouxe a expectativa de um primeiro acesso independente de Lígia à internet. O mouse
modificou sua forma de navegar, desenvolvendo o papel de um mediador em sua rede de
associações. A utilização do mecanismo acionava outras redes que compreendiam eletrodos e
um software

específico que controlava o movimento do cursor do mouse na tela do

computador. A partir da utilização desse equipamento foi possível conhecer novos dispositivos
bem como estabelecer contato com outros deficientes que lhes indicariam alternativas mais
adequadas para a navegação. Em virtude das dificuldades de adaptação, e a partir do momento
em que a família teve acesso a dispositivos mais apropriados às suas condições, deixou de ser
utilizado.

Figura 30 - Figura ilustrativa da viagem de Lígia

Fonte: https://www.lucidchart.com Acesso em 12/nov/2018

A independência digital somente se concretizou após a adequação dos equipamentos
pela equipe de engenharia do Hospital Sarah. Porém, para que Lígia pudesse se locomover até

a cidade de destino onde se localiza o hospital, fizeram-se necessárias articulações com diversas
empresas aéreas, bem como com a Força Aérea Brasileira, para concretizar seu deslocamento.
Um avião é um “ator-rede”. É operacionalizado por uma companhia área que depende dos
códigos e regras que determinam e disciplinam o transporte de passageiros. Depende também
de um aeroporto com suas faixas de sinalização, fiscalização do trânsito aéreo por controladores
de vôo e funcionários que desempenhem as funções de piloto, co-piloto, serviços de bordo,
atendimentos emergenciais, serviços de limpeza, etc. Contudo, ainda assim, via de regra um
avião atuaria apenas enquanto um intermediário que, efetivamente, transporta alguém para o
desenvolvimento de uma ação específica. Entretanto, considerando as limitações de mobilidade
de Lígia, em um primeiro momento o avião mostrou-se enquanto um mediador que modificou
o planejamento da viagem, revelando e acionando outros inusitados atores, como um guindaste,
para que a atividade pudesse se concretizar.

Figura 31 - Figura ilustrativa de construção de equipamentos para maior acessibilidade de Lígia

Fonte: https://www.lucidchart.com Acesso em 15/nov/2018

Ao longo do processo de construção dos equipamentos que permitem maior
acessibilidade à Lígia, o Hospital Sarah, bem como sua equipe multidisciplinar (que compõe
sua rede sóciotécnica) utilizaram uma série de ferramentas. Foram necessários diversos testes,
improvisações, adequações e experimentos para que se pudesse chegar ao resultado final de um
mouse inteiramente adequado às necessidades físicas da ex-atleta. Ao longo da construção desse
equipamento, atuaram como mediadores tanto o Hospital Sarah, quanto as equipes médicas,
terapêuticas e de engenharia envolvidas, bem como as ferramentas por eles utilizadas, pois
desempenharam papel central de articuladores de um novo instrumento que permite o acesso
digital com mais autonomia e independência. Modificaram totalmente o trajeto que constitui a
atividade no ambiente digital.

Figura 32 - Figura ilustrativa do mouse bucal utilizado por Lígia

Fonte: https://www.lucidchart.com Acesso em 15/nov/2018

A imagem acima representa o equipamento elaborado especificamente para ser
comandado pelo movimento da boca por Lígia Fonseca. Chamado por ela de “mouse bucal”, o
equipamento é o ator que possibilita, condiciona, direciona e determina sua atividade digital,
exercendo função de mediador nesta rede sociotécnica que se forma para tal função. A tradução
desempenhada pelo mouse bucal transforma os pensamentos, anseios e ideias de Lígia em
postagens, compartilhamentos, textos, áudios, vídeos e mensagens que são compartilhadas por
ela em suas redes sociais digitais, desencadeando também formas de exercer sua cidadania
através dessas plataformas.

4.1.2 Políticas públicas e outros actantes na composição da rede

Por um lado, não é nítido identificar quais os fatores foram cruciais para a resolução da
controvérsia particular de Lígia Fonseca, por outro lado observamos que as políticas públicas,
os seus relacionamentos pessoais (networking) e a localização geográfica onde vive mostraramse, de certa forma, relevantes na retomada de sua habilidade de comunicação. Tais atores
contemplam mais do que objetos, como também parte de suas relações pessoais e das relações
políticas que desenvolveu.
Sobre as políticas públicas, o primeiro indício diz respeito ao acesso à saúde. Quando
se acidentou, a ex-atleta treinava em uma academia particular e sofreu ao menos duas paradas
respiratórias, tendo sido amparada por seu treinador. Após a queda, foi levada de imediato a
um hospital público, de caráter filantrópico, onde permaneceu por mais de 20 dias. Em virtude
da gravidade de seu quadro, foi transferida para outro hospital, na cidade de São Paulo, onde
esteve por 11 meses internada. Do Hospital das Clínicas, em São Paulo, que também é uma
instituição de caráter público, mantida pelo Governo do Estado, ela só pôde retornar à sua
cidade quando, com o auxílio da Secretaria Estadual de Saúde (que locou o aparelho respirador)

e de doações, teve a sua casa equipada com um aparato médico similar a uma Unidade de
Terapia Intensiva - UTI. Lígia respira com a ajuda de aparelhos em decorrência de uma
traqueostomia que teve de realizar após as paradas respiratórias.
O envolvimento de Lígia com determinados grupos como médicos, vereadores e
profissionais da imprensa caracterizam parte importante da construção de sua rede sociotécnica.
A primeira prova disso foi quando a família organizou festas, rifas, bingos e doações, visando
à adaptação de seu quarto para que pudesse retornar para casa.
O caso de Lígia demonstra uma situação exitosa relacionada ao acesso às políticas
públicas, no entanto tal situação não é disseminada da mesma forma nas diversas regiões do
país. Ainda que exista a garantia constitucional do direito à saúde de forma gratuita e universal,
o Sistema Único de Saúde – SUS não tem conseguido atender plenamente a demanda e, cada
vez mais, tem aumentado a frequência da necessidade da intervenção judicial para a obtenção
de medicamentos, sejam eles de alto custo ou ainda aqueles que não tenham obtido o registro
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Os vínculos entre os fenômenos jurídicos e a saúde pública se intensificaram com a
promulgação e publicação dos instrumentos legais e as intervenções do Poder
Judiciário no acesso aos medicamentos é uma realidade importante na atual
configuração da saúde e do orçamento público. (LAFFIN, BONACIM, 2017, p. 3)

Assim, evidencia-se que, em solo brasileiro, as ações de actantes (como
regulamentações, normas e legislações) não são plenamente traduzidas em políticas públicas
eficientes.
O caso de Tatiane e seu filho Arthur, ao qual tivemos acesso em pesquisas netnográficas,
é emblemático. Graças a eventos beneficentes, vendas de copos e camisetas, leilões e pedágios
na rua, os pais do menino diagnosticado com AME 117 em Sertãozinho/SP conseguiram
arrecadar R$ 1,315 milhão, mas tiveram que emprestar mais R$ 270 mil para pagar as quatro
primeiras doses, suficientes para conter os avanços a cada dia mais evidentes da doença
(TIENGO, 2017).118
As dificuldades encontradas pela população para acesso a medicamentos vitais são
fortes indícios e podem servir como parâmetro para que percebamos o quão restrito é o acesso
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A doença que acometeu Arthur é atrofia muscular espinhal (AME), patologia genética degenerativa que atinge
a medula, podendo resultar em atrofia muscular e ocasionando a perda do controle dos movimentos, o
enfraquecimento muscular e até mesmo a falta de mobilidade total.
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Disponível em: <<G1 https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/carga-tributaria-eleva-em-28unico-remedio-contra-ame-no-brasil-familias-estao-desesperadas-diz-mae-de-paciente.ghtml> Acesso em 22 /jul.
/2018.

às tecnologias inclusivas. Se o país enfrenta dificuldades para a manutenção das necessidades
básicas de seus cidadãos, há de se concordar que o acesso à tecnologia assistiva não seja
considerado prioridade. A alta taxa tributária também é um dos fatores impeditivos tanto para
a obtenção de medicamentos quanto para a comercialização de equipamentos tecnológicos.

A previsão constitucional de abrangência da saúde é uma prerrogativa importante para
as discussões de democracia e inclusão social, entretanto, seu propósito de atender a
toda a população brasileira não tem sido eficiente. Há filas nos hospitais e filas nos
postos de saúde, há lista de espera para realização de cirurgias e para obtenção de
medicamentos, sejam eles mais rebuscados e custos ou mais simples e mais baratos.
Essa insuficiência do estado gerou uma busca, pela sociedade, por seus direitos
básicos. (LAFFIN, BONACIM, 2017, p. 5)

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística119 apontam que, dos 23 estados
da federação, apenas 5 deles (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e
Paraná) sejam os responsáveis por 64,9% do produto interno bruto. Dessa forma, as suspeitas
de que sua localização geográfica também tenha contribuído para facilitar esse processo se
sustentam pelo nível de desenvolvimento socioeconômico de sua região. Lígia reside em
Pindamonhangaba/SP, cidade conhecida como maior polo industrial de reciclagem de alumínio
do país, localizada no eixo Rio-São Paulo, a cerca de 150 quilômetros do coração financeiro do
país, a cidade de São Paulo e cujo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH em 2010, apurado
pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) foi considerado elevado120.
Os indícios de tais interferências ganham ainda mais sustentação quando confrontamos
situações similares vividas por cidadãos brasileiros que residem em regiões menos
desenvolvidas. A realidade para pessoas que residem em localizações mais remotas é diferente,
evidenciando a ineficiência de políticas públicas.
Jeane Correia, que também é tetraplégica, reside na cidade de Jaguaquara/BA,
localizada na Microrregião de Jequié, no Sudoeste Baiano, a 350 quilômetros da capital do
estado, Salvador. Com uma população de pouco mais de 51 mil habitantes, a cidade de
Jaguaquara apresenta dados estatísticos que preocupam pelas baixas condições de
desenvolvimento econômico e social do município. De acordo com o PNUD, o IDH de
Jaguaquara no ano de 2010 era de 0,580, considerado baixo.
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No ano de 2015, Jeane recebeu em sua casa a visita do apresentador de televisão Rodrigo
Faro e o acesso por nós às suas formas de comunicar somente foi possível após ampla
repercussão deste acontecimento pelas redes sociais. O contato de Jeane com o Rodrigo Faro
se deu por intermédio de uma amiga que, sabendo das dificuldades cotidianas, escreveu ao
apresentador na esperança de trazer alguma boa experiência à amiga. Na entrevista que foi ao
ar pela TV Record121, é possível inferir sobre a maior dificuldade para que pudesse se integrar
novamente à sociedade após tornar-se tetraplégica:

1. Sobre seus cuidados: Jeane não reside com a família. Para os cuidados com sua
saúde, conta apenas com o apoio de uma amiga que passa os dias à sua
disposição: “Um irmão mora em Salvador e quase não vem me ver. Meu outro
irmão mora aqui do lado, ele passa aqui na porta e não entra em casa”.
2. Sobre seu contato com a sociedade e a visita do apresentador: “Eu não tô
acreditando. Eu pensei que fosse só lá com o pessoal de são Paulo que acontecia
isso, porque, pra vir aqui neste fim de mundo ninguém acredita não”.
3. Sobre a sua comunicação digital “ganhei meu notebook tem uns dois anos. Uma
amiga mandou pra mim”. Na ocasião fazia 16 anos que Jeane havia se tornado
tetraplégica, ou seja, ela passou 14 anos excluída desta tecnologia.

Em análise que busca compreender sobre o ordenamento da deficiência, verificando
como as pessoas se tornam e são feitas deficientes pela sociedade, Ingunn Moser (2005),
investiga a trajetória traçada por pessoas vítimas de acidente de trânsito na Noruega, também
utilizando como estratégia metodológica a TAR. Ela acompanha in loco um pouco das rotinas
de pessoas que perderam suas habilidades físicas, inteiramente, ou quase, e identifica a ação
dos atores que se associam à sua rede sociotécnica. Na análise realizada pela autora, emergem
elementos que não se encontram presentes nas realidades vivenciadas em nosso país, visto que
naquele contexto, ao menos nos casos em que foram estudados, as políticas públicas e
regulamentações legais de proteção à integridade e à inclusão são materializadas em
equipamentos, práticas institucionais, assistências domiciliares e estruturas físicas.

Este é também o caso da política pública sobre deficiência na Noruega, onde a
estratégia tem sido a de compensar e limitar as consequências da redução da função
para o indivíduo e, assim, contribuir para normalizar a situação das pessoas com
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deficiência. De acordo com essa definição oficial, a deficiência é "uma discrepância
entre as capacidades do indivíduo e as funções exigidas dele pelo meio ambiente".
Mas , crucialmente, essa lacuna ou erro de ajuste é atribuída à perda ou falta de função
individual e identificada como uma condição no corpo individualizado, e não como
um problema com os padrões ou requisitos do ambiente. Em outras palavras, os
mesmos padrões de atribuição de agência e subjetividade são repetidos aqui
novamente: pessoas fisicamente capazes são vistas como tendo agência e
subjetividade naturalmente, enquanto as pessoas com deficiência não são. Além disso,
operar com uma noção de compensação, normalizada e inquestionável, para
compensar a perda individual ou a falta de função torna-se uma estratégia provável.122.
(MOSER, 2005, p. 673)

Ao contrário da Noruega, onde os mecanismos legais e políticas públicas incentivam a
propagação de tecnologias inclusivas, no Brasil, nem mesmo os medicamentos básicos para a
sobrevivência são facilmente distribuídos, do mesmo modo que as pessoas com deficiência
física figuram dentre aquelas que mais sofrem com a precariedade do sistema. Na realidade
brasileira, aplicamos um questionário com pessoas com deficiência123 e constatamos que 44%
das pessoas afirmaram que, embora conheçam, não têm condições de adquirir algum tipo de
tecnologia disponível no mercado que lhe seria útil no cotidiano. Os motivos pelas quais
persevera tal dificuldade vêm sendo apontados ao longo de nossa investigação.
No Brasil, a Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, que desenvolveu o modelo de
mouse atualmente utilizado por Lígia, é um caso de sucesso no tratamento de lesões graves na
coluna, bem como para o desenvolvimento de tecnologias assistivas. Entretanto, por possuir
unidades apenas nos municípios de Brasília, São Luís, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza,
Macapá, Belém e Rio de Janeiro, o acesso ao tratamento costuma ser complexo e demorado.
Pela internet encontramos relatos de pessoas com deficiências que evidenciam suas
dificuldades para dar início aos seus tratamentos.
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TEXTO ORIGINAL: “This is also in line with the objectives of public policy on disability in Norway, which
aim to make it possible for disabled people to live a normal integrated life in their own homes. And yet, there
remains a contradiction in these policies that hinges on the very definition of disability. According to this official
definition, disability is ‘a discrepancy between the capabilities of the individual and the functions demanded of
him by the environment’. But, crucially, this gap or mis-fit is attributed to individual loss or lack of function, and
identified as a condition in the individualized body, rather than as a problem with the standards or requirements
of the environment. In other words, the same patterns of attribution of agency and subjectivity are repeated here
again: able-bodied people are seen to have agency and subjectivity naturally, while disabled people are not.
Further, operating with a taken-forgranted and unquestioned notion of the normal, bridging or compensating for
individual loss or lack of function becomes a likely strategy.”
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Os detalhes sobre o questionário serão apresentados mais adiante.

Figura 33 – Deficiente ciente – Página do blog da inclusão e cidadania

Fonte: https://www.deficienteciente.com.br/meu-sonho-e-ser-paciente-do-hospital-sarah-kubitschek.html

Figura 34 – Nely Pinheiro André

Fonte: https://www.deficienteciente.com.br/meu-sonho-e-ser-paciente-do-hospital-sarah-kubitschek.html

As postagens nos ajudam duplamente, no sentido de destacar que ainda existem
dificuldades para o acesso à rede de hospitais Sarah e também para elucidar oportunidades em
que as pessoas com deficiência utilizam a internet como plataforma de cidadania, pela ação
política de compartilhar suas necessidades124.
As considerações aqui propostas não intencionam críticas tampouco comparações às
políticas públicas desenvolvidas no Brasil e na Noruega. O Relatório do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento Humano, divulgado em 14 de setembro de 2018, aponta o
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O blog Deficiente Ciente desenvolve um importante trabalho nesse segmento.

abismo em relação aos dois países, aspecto que tornaria imprudente qualquer tipo de
comparação entre realidades tão distintas.
A Noruega lidera o ranking do IDH 125 , tendo sido considerado o país que mais se
desenvolveu nas dimensões da saúde, educação e renda, já o Brasil, por sua vez, consolida uma
estagnação pelo terceiro ano consecutivo, ocupando a 75ª posição em um grupo composto por
189 países. Os paralelos aqui propostos pretendem elucidar o papel de mediador desenvolvido
pelas políticas públicas, bem como evidenciar o quanto a participação política e cidadã das
pessoas com deficiências torna-se limitada por tal precariedade.
Enquanto na Noruega a eficiência das ações estatais possibilita a relativização da noção
de deficiência, no Brasil, sua fragilidade acentua as dificuldades para a inclusão digital com
vistas ao desenvolvimento da cidadania. As diferenças entre os relatos apresentados também
decorrem, obviamente, das condições financeiras de cada família. Porém, tivemos aqui a
intenção de demonstrar: 1) a importância do desenvolvimento de políticas públicas eficientes;
2) e as disparidades que decorrem dentro de cada região do mesmo país.
O conceito de cidadania como prerrogativa da condição humana é oposto ao de inação.
A partir do momento em que os instrumentos que permitem a comunicação digital de Lígia lhes
foram apresentados, os mesmos passaram a fazer parte de sua vida e lhes permitiram novas
possibilidades. Como afirma Arendt (2014, p. 11) “o que quer que toque a vida humana ou
mantenha uma duradoura relação com ela assume imediatamente o caráter de condição da
existência humana”.
A descrição do caso nos permitiu observar as diferenças na vida de Lígia ocorridas entre
o antes e o depois do acesso às plataformas digitais e às políticas públicas. A iminência de um
quadro depressivo para uma jovem atleta que inesperadamente perde a capacidade de se
movimentar é alta.
Situação semelhante ocorreu com a também ex-atleta de Ginástica Artística da seleção
brasileira, Laís Souza. Em uma entrevista, ela relata alguns dos sentimentos vividos logo após
a descoberta do quadro de imobilidade. Laís, que havia conquistado sua independência desde
muito jovem, se viu totalmente dependente dos cuidados de outras pessoas e teve dificuldades
para aprender a lidar com a nova condição física: “É complicado estar distante tantos anos e de
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repente voltar para o colo da mãe com tantas necessidades, como se fosse um bebê novamente. Em
alguns momentos eu pedia para ela: "Me tira disso, me deixa morrer126”.
Após o acidente, mesmo com todas as dificuldades encontradas, aos poucos, Lígia foi
resgatando sua autonomia e sua liberdade. Ela viajou, conheceu e interagiu com novas pessoas,
conseguiu concluir sua graduação, dentre diversas outras atividades. Ao fazer uso das
plataformas de comunicação digital, ela teve a oportunidade de demonstrar que seus anseios
não estavam presos dentro de seu corpo imóvel. Os corpos que todos temos, mesmo com
imobilizações e/ou limitações, são transformados naqueles corpos que queremos ser, a partir da
construção do nosso eu digital.
Detalhamentos de um caso auxiliaram no mapeamento ao destacar a emergência de
novos atores. Nossa análise agora, será expandida, trazendo situações mais abrangentes para
nos situar sobre o cenário da cidadania digital em termos do território nacional brasileiro. As
discussões a seguir apresentam os resultados de um questionário que foi aplicado por pessoas
de diferentes realidades e contextos, além de demonstrar iniciativas particulares de incentivo
ao desenvolvimento e construção de novas tecnologias para o segmento social a que se refere
nossa investigação.

4.2 QUESTIONÁRIO: PRÁTICAS DIGITAIS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Com o objetivo de ampliar o acesso a informações sobre as realidades cotidianas, avaliar
o perfil dos usuários, conhecer as formas de utilização dos dispositivos de tecnologia e
compreender sobre o processo de cidadania das pessoas com deficiência física através de
práticas digitais, elaboramos um questionário que esteve disponível pela plataforma Google
para preenchimento entre os dias 30 de março a 30 de abril de 2018. O questionário foi aplicado
em 76 indivíduos com diferentes tipos de deficiências físicas e se constituía de informações
sobre o perfil demográfico pessoal, formas de utilização da internet, relação com novas
tecnologias, acessibilidade digital e prática de cidadania. De forma geral, a partir das respostas
oferecidas pelos usuários, tínhamos como objetivo analisar os seguintes aspectos:
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Perfil geral da amostra;



Relação entre tipo e grau de deficiência;

https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2018/06/ate-hoje-ainda-estou-esperando-a-ficha-cairdiz-a-ex-atleta-lais-souza-cjj0142kc0hie01pawnj8e6dd.html



Relação entre as variáveis demográficas de idade, renda, escolaridade e grau de
deficiência com as variáveis sobre a prática da cidadania;



Relação entre o grau de deficiência e a forma de utilização de dispositivos
eletrônicos, bem como a relação entre o uso ou não das mãos para operá-los e as
necessidades / dificuldades especiais no uso da internet;



E a relação entre o uso de gambiarras e idade, renda, uso de suportes e autonomia
no uso da internet.

Ao final do questionário, os entrevistados eram convidados a curtir nossa página no
Facebook chamada TAC – Tecnologia, Acessibilidade e Cidadania
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, destinada ao

compartilhamento das informações sobre o uso das novas tecnologias de comunicação por
pessoas com deficiência física apuradas no decorrer da investigação128.
Entendemos que a coleta de dados realizada nas plataformas digitais seja suficiente para
responder aos nossos objetivos de pesquisa e que, dessa forma, não se faz necessário, ao menos
por enquanto, a utilização de softwares que possam apontar diferentes concepções de análise129.

4.2.1 Panorama geral
Em virtude de algumas deficiências não impactarem em utilizações diferenciadas, a
análise e interpretação dos dados teve de ser restrita ao universo que faz parte do propósito de
nossa investigação, o qual compreende apenas pessoas com severos quadros de deficiência.
Porém, antes de nos aprofundarmos no grupo específico, realizamos um exame preliminar, que
contempla todos aqueles que gentilmente aceitaram contribuir por meio de respostas às
perguntas, iniciativa válida para mapear o universo e conhecer melhor o perfil das pessoas com
deficiência física no Brasil como um todo. Algumas respostas gerais da amostra foram
selecionadas e serão apresentadas de acordo com a estrutura de categorização das questões.
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Ainda que inicialmente tenhamos compartilhado algumas notícias relacionadas aos nossos temas de interesse
nessa página, não foi possível dar continuidade às atualizações constantes antes da finalização da pesquisa.
Contudo, após o término dessa investigação, como projeto pessoal da autora, a página será resgatada.
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Ao contrário de Latour et al (2015) que se propuseram a revistar a teoria social de de Tarde e a testar sua
proposta a partir da análise das informações obtidas em bancos de dados digitais, bem como de seus cruzamentos,
nos limitamos a captar os dados digitais, tabulá-los em ferramentas mais tradicionais, como o Excel, e a interpretálos por uma análise descritiva. Dessa forma, ainda que possa parecer contraditório, por defendermos a postura da
sociologia digital como vertente de estudo, e que tal corrente compreende o desenvolvimento de técnicas de análise
específicas para o digital, optamos por interpretar os dados acima pelas estratégias mais convencionais utilizadas
no campo da comunicação, como aquelas propostas por Gil (2008) em “Métodos e técnicas de pesquisa social”.

A análise das respostas foi satisfatória no sentido de fornecer informações sobre um
grande número de pessoas que realizam usos diversos das tecnologias e por atrair pessoas de
diversas localidades do Brasil, engrandecendo nossa investigação, a partir das aproximações
que foram desenvolvidas por alguns sujeitos após o preenchimento do questionário.
As respostas que mais se relacionam em nossa investigação sobre a cidadania digital de
pessoas com graves quadros de deficiência serão apresentadas logo a seguir, em uma
problematização junto aos conceitos que compreendem o tripé da cidadania proposto Arendt,
compreendendo a análise junto às suas atividades de trabalho, obra e ação.

4.2.1.1 SEÇÃO 1: Perfil demográfico pessoal

Percebemos uma concentração na amostra de pessoas entre 21 e 49 anos de idade, com
80% de respostas provenientes de pessoas das regiões Sul e Sudeste. 66% estão solteiros e 58%
tem pelo menos Ensino Superior. Há uma distribuição equilibrada de pesquisados de ambos os
sexos e 55% tem renda familiar de no máximo 4 salários mínimos.
Quanto ao tipo de deficiência a amostra geral apontou que 46% são tetraplégicos, 21%
são paraplégicos e 16% tem membros com deformidades congênitas ou adquiridas. 50%
consideram seu grau de deficiência como Grave e 39% consideram-no Severo.
Uma informação que nos chamou a atenção foi em relação às partes do corpo em que
os usuários possuíam mobilidade: 61% declararam não movimentar plenamente as mãos,
porém, mais adiante no questionário, muitos declararam usar as mãos para utilizar aparelhos
eletrônicos, ou seja, conseguem utilizá-los com ou sem auxílio de ferramentas de suporte,
mesmo com mobilidade reduzida.
Em relação aos cuidados profissionais recebidos, observamos que 16% dos
respondentes precisam, mas não recebem nenhum tipo de cuidado, evidenciando e
comprovando a carência em termos de acesso às políticas públicas de saúde.

4.2.1.2 SEÇÃO 2: Forma de utilização da internet

Um percentual alto de pesquisados declarou não ter condições de utilizar algum
aparelho eletrônico como notebook, computador/desktop, tablet ou smartphone (mais de 20%
em cada categoria). No entanto não ficou claro se essa dificuldade é financeira, física ou outra.

A preferência e frequência de uso mais alta foi de smartphones, 43% preferem o
smartphone a outros equipamentos e 55% utilizam esse dispositivo mais frequentemente que
os outros. 89% dos pesquisados possuem wi-fi, 20% necessitam de softwares específicos para
navegação e 55% declararam não enfrentar nenhuma dificuldade específica para navegar130.
91% declararam acessar a internet múltiplas vezes ao dia e 32% declararam não utilizar as mãos
para navegar. Quando questionados sobre a posição em que ficam para navegar 68% disseram
ficar sentados, 14% deitados e 17% tem condições de ficar como quiser.

4.2.1.3 SEÇÃO 3: Relação com novas tecnologias

24% dos pesquisados declararam não saber exatamente o que seria tecnologia assistiva,
25% utilizam cadeira de rodas automatizada e 24% possuem veículo adaptado. O único
instrumento de automatização largamente utilizado foi o controle remoto e os demais não foram
reportados como de uso frequente. Quanto às redes sociais, Facebook e WhatsApp apareceram
como sendo utilizados por mais de 90% dos pesquisados. 19% daqueles que têm órtese ou
prótese disseram que esses mecanismos interferem em sua navegação e 59% pagam pela
assinatura de programação pela internet (Ex.: Spotify, Netflix). Por fim, 38% conhecem, mas
não têm condições de adquirir algum tipo de tecnologia disponível no mercado que lhes seria
útil, como exoesqueleto, sensores, etc.

4.2.1.4 SEÇÃO 4: Acessibilidade digital

38% dos pesquisados precisam de algum tipo de auxílio para conectar-se à internet e
30% usam algum tipo de recurso de acessibilidade. Além disso, 22% reconheceram que usam
algum tipo de “gambiarra” para navegar na internet. Em relação aos teclados e mouses, 16%
dos entrevistados afirmaram que já desenvolveram algum problema de saúde devido ao uso
desses equipamentos e 24% afirmaram que precisaram realizar algum tipo de preparo especial
antes do uso, sendo que 20% desses foram preparados pela equipe do hospital Sarah. As mesas
foram os equipamentos que mais precisaram de algum tipo de adaptação, 39%, seguidas pelos
suportes, com 21%. Equipamentos improvisados, como canetas, pincéis, palitos, elásticos, entre
outros, são utilizados por 20% dos entrevistados como auxílio à sua navegação.
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O número expressivo de pessoas que navegam sem dificuldade foi um dos fatores que nos fez restringir a
interpretação dos dados em pessoas com deficiência severa, conforme será discutido adiante, pois consideramos
que este segmento representa melhor o grupo ao qual se dirige esta pesquisa.

4.2.1.5 SEÇÃO 5: Prática de cidadania

19% dos entrevistados disseram sair de casa no máximo duas vezes por mês, enquanto
37% deles afirmaram sair todos os dias. Vê-se a importância da internet na prática da cidadania:
71% reportaram utilizar a internet como principal meio de informação e 53% reportaram
realizar atividade remunerada que necessita da internet. O contato com amigos se destaca entre
os principais tipos de atividades realizadas pela internet, com 86%, percentual bem próximo da
permanência em redes sociais, apontada por 84% dos entrevistados como atividade mais
realizada. Metade dos entrevistados já realizou algum curso pela internet e daqueles que ainda
não realizaram 30% apresentaram a intenção de fazê-lo. Questionados sobre a privacidade, 61%
afirmaram que não sofrem interferências ao navegar e, dentre aqueles 39% que não têm
privacidade, 37% disseram já estar acostumados com a situação.

4.2.2 Seleção da amostra

Para que nossa abordagem fosse mais eficiente, optamos em restringir a análise do
questionário nos aprofundando nas respostas fornecidas por um grupo cujas habilidades físicas
correspondessem a mais proximidade ao conjunto que definimos em nosso objetivo desta tese,
isto é: pessoas que, embora tenham algum tipo de impedimento para a utilização dos suportes
tecnológicos convencionais para o acesso à internet, superam as limitações de acessibilidade e
utilizam as plataformas digitais, intentando o exercício de sua cidadania. Sendo assim, grande
parte da análise dos dados obtidos via preenchimento do questionário on-line é restrita àqueles
que declararam ter uma “deficiência física severa”, ou seja, um grupo de 30 pessoas que
também tiveram de enfrentar o caminho menos óbvio para que pudessem ser incluídas ao
ambiente digital.
Tabela 1 – Grau de deficiência

Qual o grau de sua deficiência?

Qtde

(%)

a) Leve

8

11%

b) Moderado

38

50%

c) Severo

30

39%

Total

76

100%

Fonte: Elaboração Própria.

Ressaltamos que o grau de deficiência do indivíduo é uma variável autorreferida,
estando sujeita a própria percepção do indivíduo a respeito do que pode ser considerado Leve,
Moderado ou Severo. Avaliando a frequência de respostas cruzadas entre o tipo e o grau de
deficiência, não foi possível verificar um padrão relacional entre as duas variáveis. Para os tipos
de deficiência de Paraplegia, Tetraplegia e Deformidade, em que temos mais de 4 indivíduos
por categoria, vê-se que não há um padrão na classificação. Sabendo que os tipos de deficiência
realmente podem se enquadrar em diferentes graus, optamos neste estudo por utilizar a variável
autorreferida Grau.
Tabela 2 – Tipo de deficiência

Qual o tipo de sua deficiência?
a) Paraplegia,
paraparesia

b) Monoplegia, c) Tetraplegia,
monoparesia
tetraparesia

d) Triplegia,
triparesia

(n = 16)

(n = 2)

(n = 35)

(n = 1)

a) Leve

13%

50%

0%

0%

b) Moderado

69%

50%

37%

0%

c) Severo

19%

0%

63%

100%

e) Hemiplegia,
hemiparesia

f) Amputação
ou ausência de
membro

g) Paralisia
cerebral

h) Membros
com
deformidade
congênita ou
adquirida

(n = 3)

(n = 3)

(n = 4)

(n = 12)

a) Leve

33%

0%

25%

25%

b) Moderado

67%

67%

75%

50%

c) Severo

0%

33%

0%

25%

Qual o grau de
sua deficiência

Fonte: Elaboração Própria.

A análise permitiu, também, aproximações mais específicas com pessoas que, após
responderem ao questionário, nos enviaram mensagens e se colocaram à disposição caso
precisássemos de outras informações. Nessa sequência, ao longo da análise dos dados, traremos
também aprofundamentos sobre realidades que ilustram as situações vivenciadas pelos

interessados. Faremos ainda confrontações teóricas com questões reflexivas que foram
suscitadas ao longo do estudo, e que contribuem para que atinjamos aos nossos objetivos
acadêmicos.
4.2.3 Comunicação Aumentativa e Alternativa – CAA e particularidades da prática
cidadã-digital
Para uma sociedade de trabalhadores, o mundo de máquinas tornou-se um substituto
para o mundo real, embora este pseudomundo seja incapaz de realizar a mais
importante tarefa do artifício humano, que é a de oferecer aos mortais uma morada
mais permanente e estável que eles mesmos. Em seu contínuo processo de operação,
este mundo de máquinas está perdendo inclusive aquele caráter mundano
independente que as ferramentas e utensílios e a primeira maquinaria da era moderna
possuíam em tão alto grau. Os processos naturais de que se alimentam o relacionam
cada vez mais com o próprio processo biológico, de sorte que os aparelhos, que
outrora manejávamos livremente começam a mostrar-se como se fossem “carapaças,
integrantes do corpo humano tanto quanto a carapaça é parte integrante do corpo da
tartaruga”. Do ponto de vista desses desdobramentos, a tecnologia realmente já não
parece ser “produto de um esforço humano consciente no sentido de ampliar a força
material, mas sim um desdobramento biológico da humanidade no qual as estruturas
inatas do organismo humano são transplantadas, em uma medida sempre crescente,
para o ambiente do homem”. (HEISENBERG. apud ARENDT, 2014, p. 190)

A estreita relação dos seres humanos com a tecnologia é fato consolidado. O processo
em que aparelhos, tecnologias e artefatos eram transformados gradativamente em carapaças já
está estabilizado e hoje somos “tartarugas inteligentes”, no mesmo sentido dos objetos
inteligentes (smart things) que permeiam nossas realidades.
Objetos inteligentes constituem o cenário daquilo que é chamado de Internet das Coisas
(internet of things - IOT), ou seja, “são objetos que “passam a “sentir” a presença de outros,
trocar informações e a mediar ações entre eles e entre humanos” (LEMOS, 2013, p. 239). Da
mesma forma, a ubiquidade midiática, a onipresença de telefones, sensores, radares, códigos,
aplicativos e plataformas digitais evidenciam que a evolução mencionada acima por Arendt já
tenha atingido os patamares mais elevados, transformando-nos em ciborgues midiatizados
(CORNETI DE LIMA, 2014). As descobertas realizadas até o momento nos apresentam,
contudo, situações paradoxais que evidenciam, ao mesmo tempo, a potencialidade das ações
cidadãs a partir do uso de dispositivos de comunicação e a precariedade dos equipamentos que
efetivamente são utilizados pelos usuários.
A fim de conhecer melhor as particularidades referentes a essas duas características do
processo comunicacional de deficientes físicos, desenvolvemos o questionário que, além de nos

aproximar de casos ainda desconhecidos, também apontou especificidades sobre a ação dos
objetos.
Os dados coletados proporcionaram, ainda, o conhecimento a informações relevantes
sobre aspectos particulares da cidadania digital dos deficientes físicos, como o campo de
estudos em tecnologia assistiva denominado “Comunicação Aumentativa e Alternativa”. A
partir da análise, tabulação e interpretação dos mesmos também surgiram questões que
merecem aprofundamento pelo grau de complexidade a que se referem, demonstrada por
instrumentos e dispositivos, as carapaças, responsáveis pela ação digital do grupo a que
acompanhamos.
A análise das respostas nos permitiu identificar quais seriam os equipamentos que mais
se adequariam às necessidades do grupo observado. Algumas perguntas eram abertas e
trouxeram detalhamentos a respeito de suas preferências e associações. Dessa forma, segundo
relatos dos entrevistados, as tecnologias comercializáveis que lhes seriam úteis em atividades
cotidianas englobam:


dispositivos comunicacionais, como o PCEye, que é um rastreador/sensor
ativado por meio de movimentação ocular, utilizado em substituição aos
teclados e mouses de computadores;



equipamentos de fisioterapia, como a corrente russa 131 ou softwares que
acompanham a evolução dos pacientes;



dispositivos de automação residencial acionados por voz, como o Google Home
ou Active Home Pro;



instrumentos de mobilidade, como exoesqueleto, guinchos de transferência de
cama para cadeira (ou vice-versa), cadeiras de rodas especiais que sobem
escadas, rampas para acesso a automóveis;



equipamentos para saúde e qualidade de vida, como o marca-passo
diafragmático132 e



controles de games adaptados, como o joystick Access Controller, que é
compatível com PlayStation 2, PlayStation 3 e PC.
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Equipamento que utiliza a corrente elétrica para melhorar a circulação sanguínea e o tônus muscular.
O mecanismo do marca-passo diafragmático é baseado na geração de impulsos ou estímulos elétricos no nervo
frênico através do implante cirúrgico de um dispositivo ao redor do ramo frênico que recebe um sinal codificado,
através de uma antena, de um transmissor externo de radiofrequência. (Disponível em:
<https://interfisio.com.br/marca-passo-diafragmatico/> Acesso em: 01 nov. 2018)
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O uso convencional das tecnologias de comunicação, desde aparelhos smartphones,
desktops, tablets ou notebooks, é feito com o movimento das mãos e dedos, porém, pouco mais
de um terço das pessoas entrevistadas via questionário on-line afirmou não ter condições de
movimentar tais partes do corpo, o que, por sua vez, desencadeia usos alternativos, adaptados
e improvisados dos dispositivos que lhes permitem o acesso à internet, justificando sua
necessidade pelo desenvolvimento de estratégias que privilegiem a Comunicação Aumentativa
e Alternativa (doravante CAA).
A CAA é um campo de estudos da tecnologia assistiva que se dedica à ampliação das
habilidades e à criação de alternativas de comunicação para pessoas que não possam se
comunicar naturalmente. Esse campo corresponde ao desenvolvimento e ao estudo de qualquer
método de comunicação (sem restringir-se à comunicação digital) que possa complementar os
métodos da fala e da escrita para pessoas que tenham limitações ou dificuldades nessas funções.
Além disso, pode ser encontrado com outras terminologias como apenas "Comunicação
Alternativa”, "Comunicação Ampliada e Alternativa" ou "Comunicação Suplementar e
Alternativa". Apesar disso, optamos por usar a nomenclatura “Comunicação Aumentativa e
Alternativa” por ser a tradução mais fiel à expressão comumente usada em outros países
“augmentative and alternative communication” (LIGHT; DRAGER, 2007; GLENNEN, 1997;
LIGHT, 1997; LIGHT; MILLAR, 2007; MILLAR; SCOTT, 1998) e, ademais, também por
sabermos que, conforme aponta Chun (2009), ainda não existe uma terminologia oficial ou
consagrada no campo no Brasil.
Imersos nesse universo, identificamos, por exemplo, que a maneira como Lígia controla
os dispositivos técnicos que lhes dão acesso à internet, é equivalente à forma como a maioria
das pessoas entrevistadas também controla (40%), fugindo ao habitual movimento de mãos e
dedos, concretizando tal ação pelo movimento da boca, dos olhos e alguns até pelo movimento
dos pés133.
Dentre as pessoas com deficiência física severa a que tivemos a oportunidade de nos
aproximar em nossas investigações, após o preenchimento do questionário, destacamos o
paulistano Rick Ribeiro, cujas tecnologias utilizadas para sua comunicação compreendem
instrumentos sofisticados que acionam os sistemas de controle de seu computador. Percebemos
que a forma como Ricky utiliza as ferramentas de comunicação poderia nos auxiliar a elucidar
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10% das pessoas com deficiência física severa informaram utilizar os pés para controlar os dispositivos.

a descrição sobre as redes, bem como a interpretar melhor os resultados de nosso questionário
on-line.
Ricky tem 38 anos de idade e, desde os 28, perdeu os movimentos do corpo em
decorrência da Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA, doença neurodegenerativa irreversível,
que provoca a perda gradual da força, dos movimentos e da coordenação muscular. Em
conjunto com uma escritora, ele também lançou um livro, onde apresenta alguns detalhes que
nos auxiliaram a compreender melhor a sua comunicação134. A ELA é a mesma doença que
acometeu o astrofísico britânico Stephen Hawking. No quadro dessa doença, são severamente
afetadas as células nervosas do corpo (neurônios), reduzindo a funcionalidade e causando o

enfraquecimento dos músculos, contrações involuntárias e incapacidade de mover os
braços, as pernas e o corpo. A doença piora lentamente. Quando os músculos do peito
param de trabalhar, fica muito difícil ou impossível respirar por conta própria.
(GAMA, 20?)135.

A expectativa de vida aos que desenvolvem a ELA gira em torno de dois e, no máximo,
cinco anos, porém casos como os de Ricky Ribeiro e do próprio Hawking apontam a
possibilidade de exceções. Embora o intelecto e a estrutura cognitiva não sejam afetados, a
doença traz desdobramentos tão severos que faz com que as pessoas percam até mesmo a
capacidade de se alimentar pela boca, já que os músculos do rosto também param de se
movimentar. Quando isso aconteceu com Ricky, suas rotinas foram mudadas e as estratégias
então utilizadas para comunicação tornaram-se ineficientes.
Ao perceber as alterações em sua capacidade de emitir sons, que iriam, em pouco tempo,
leva-lo a perder completamente a fala, Ricky decidiu colocar em prática um experimento que
havia conhecido por meio do Youtube. Tratava-se se um vídeo que mostrava uma portadora de
ELA comunicando-se com seus familiares por meio de uma tabela digital que continha as letras
do alfabeto.

Mostrei o vídeo para minha mãe e tivemos a ideia de separar as vogais, que são
bastante utilizadas. Criei no computador uma tabela de comunicação com sete linhas
numeradas, contendo todas as letras do alfabeto e os números de 0 a 9.[...] Com o
tempo fui aperfeiçoando o método, acrescentando palavras, e criei também uma
segunda tabela, com comandos e partes do corpo, o que facilitava bastante quando
precisava de ajuda para coçar o dedo do pé, por exemplo. (RIBEIRO, MIRABAI,
2017. p. 294).
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RIBEIRO, Rick; MIRABAI, Gisele. Movido pela mente: sem se mover, ele criou o maior portal de mobilidade
urbana do Brasil. São Paulo: Ciao Ciao Produções: Mobilize, 2017.
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Disponível em: http://www.hemersoncasado.com/?post=2&d=O%20que%20%C3%A9%20a%20ELA

Tabelas de comunicação como a que Ricky se refere também são encontradas em
ambientes hospitalares, compreendendo parte do conjunto de iniciativas de CAA e podem ser
utilizadas tanto através do computador ou de materiais impressos como pranchetas e livros.
Correspondem à organização de letras simples, palavras, símbolos pictográficos ou signos
gráficos que permitam ao usuário ampliar suas formas de comunicação. Nesses casos,
entretanto, a autonomia é limitada, fazendo-se necessária a presença de um interlocutor que
possa interpretar o significado e compor as mensagens daquilo que esteja sendo representado.

Figura 35 - Símbolos

Fonte: Sartoretto, Bersch 2017. Disponível em http://www.assistiva.com.br/ca.html

Figura 36 - Tabela de comunicação paciente Vidatak.

Foto: Disponível em: https://www.ebay.com/itm/Patient-Communication-Picture-Board-/262486889875

A síntese dos estágios mais avançados da doença pode ser entendida como “uma mente
móvel, presa em corpo imóvel, sem ter como se expressar” (RIBEIRO, MIRABAI, 2017. p.
295). O estímulo às formas alternativas de comunicação nem sempre é dado apenas no sentido
de prover mais qualidade de vida ao enfermo, mas visando a facilitar e a auxiliar no
desenvolvimento de funções cognitivas. A limitação motora pode acarretar em alterações nas
formas de interação com o meio e também em dificuldades para a construção dos espaços e das
relações interpessoais. Pesquisas no campo da saúde e da neurociência (VILIBOR, VAZ, 2010),
por exemplo, apontam relações entre as limitações das funções cognitivas de pacientes com
paralisia cerebral e os estímulos proporcionados por ambientes com interação social intensa.

4.2.4 Softwares e aplicativos

O equipamento atualmente utilizado por Ricky Ribeiro, o Tobii-eye, é um dos mais
avançados modelos de mouses oculares. Tem tecnologia inteligente, cujo software elimina a
necessidade de um mouse físico, de eletrodos, fios e também do teclado. Seu funcionamento

decorre única e exclusivamente do movimento dos olhos que são captados pela unidade de
hardware acoplada ao computador. Ao olhar para a tela o usuário pode controlar o cursor do
mouse e clicar através de piscadas, da constância (olhar fixo para determinado ponto) ou utilizar
um acionador de pressão. Seu uso costuma ser recomendado por profissionais das equipes
multidisciplinares de atendimento às pessoas com deficiência136, mas o acesso é restrito devido
ao alto custo de aquisição.

Testei o equipamento e, em pouco tempo, já estava com o meu Tobii-eye. Meu pai
comprou uma mesa com rodinhas, igual a que tinha no hospital para as refeições, e
montou uma ótima estrutura com computador, monitor e leitor óptico. Na época, eu
ainda conseguia mexer no mouse, com um único dedo, o indicador. Sentado na cama,
fazia um grande esforço, chacoalhando todo meu corpo para gerar um movimento
mínimo. Um trabalho lento e cansativo, mas minha mente não me deixava parar. Com
o tempo, percebi que era mais fácil e ágil usar exclusivamente o Tobii-eye. Com ele,
conseguia realizar tudo o que fazia antes da doença – elaborar apresentações,
desenvolver planilhas, responder e-mails – só que bem mais devagar. Além disso,
quando eu me encontrava diante do computador, a comunicação se tornava mais fácil,
pois eu havia descoberto alguns sites que transformavam texto em voz. Assim, eu
escrevia um texto ou comando, e colocava para o programa falar. Depois, adquirimos
o Text Aloud para fazer isso com exclusividade. Na mesma época, encomendamos
uma cadeira de rodas personalizada, feita sob medida, grande e estofada. Agora, eu
podia alternar o uso do computador sentado na cadeira de rodas, além da cama, o que
me permitia me mover um pouco pelo quarto e pela casa. De certa forma, foi um
movimento histórico em nossa rotina. Em poucos dias, o Ricky voltava a falar e a
circular pelos corredores, mesmo que fosse por aparatos tecnológicos. (RIBEIRO,
MIRABAI, 2017, p. 287)

Ainda no âmbito dos equipamentos convencionais desenvolvidos com tecnologia
assistiva, destacamos dentre as respostas obtidas com o questionário o aplicativo Livox,
desenvolvido pelo empresário pernambucano, Carlos Pereira, para se comunicar com sua filha,
Clara, que sofre de paralisia cerebral.
O Livox é um aplicativo para tablets que permite que as pessoas com deficiência se
comuniquem e aprendam. “Possui algoritmos para distúrbios motores, cognitivos e visuais.
Assim, o Livox é diferente para cada pessoa de acordo com o tipo e grau de sua deficiência”.
(Disponível em: <http://www.livox.com.br/quem-somos> Acesso em: 11 set. 2017). O
aplicativo possui diferentes interfaces a depender do tipo da deficiência do usuário.

Ela tenta falar, mas como envolve muito a parte muscular, ela não consegue. Então a
gente teve que procurar alternativas. Quando ela queria, por exemplo, um iogurte, eu
tinha que tirar uma foto do iogurte imprimir, recortar, plastificar e botar em um
fichário enorme. E esse fichário ia ficando cada vez maior. Então, por exemplo, se ela
quisesse iogurte, ela apontava de alguma forma com a mão para comidas, eu virava
136

Em visita realizada à sede regional do Hospital Sarah localizada em Salvador, em setembro de 2015, fomos
recebidos por uma das técnicas responsáveis pelo atendimento e desenvolvimento de tecnologias de comunicação
às pessoas com deficiência física, a afirmação dessa utilidade vem desse contato.

as páginas do fichário até as comidas, e então ela apontava de alguma forma para o
iogurte. Como eu sou analista de sistemas, aí eu decidi fazer alguma coisa sozinho.
Foi quando nasceu o Livox. Foi o primeiro aplicativo de comunicação alternativa para
tablets
em
português,
do
mundo.
(PROGRAMA
ESPECIAL...,
2015).(ENTREVISTA
Carlos,
TV
Brasil.
https://www.youtube.com/watch?v=dbsmLUKUoUI)

O LIVOX conquistou prêmios de ampla repercussão, como o melhor aplicativo de
inclusão do mundo, da ONU; inovação tecnológica com maior impacto em 2014, do Banco
Interamericano de Desenvolvimento e primeiro lugar na Copa do Mundo de Tecnologia do Vale do
Silício, na Califórnia. Trazer à tona detalhes sobre esse aplicativo também se faz importante para
destacar as formas de acesso por outros tipos de dispositivos que não sejam os computadores.
Para muitas pessoas, torna-se mais fácil realizar esse tipo de atividade utilizando dispositivos
como smartphones e tablets. Embora ele seja preferido por uma pequena parcela dos
entrevistados (5,26%), não podemos perder de vista o foco inclusivo de nossa investigação, em
que, mesmo as respostas das minorias, são de extrema relevância para esta pesquisa.
Das imersões no campo das tecnologias assistivas, deparamo-nos, ainda, com respostas
ao questionário que nos levaram a conhecer uma iniciativa criada em 2015 na Espanha, que
teve como colaborador o brasileiro Ricardo Gonzalez.
Ricardo é tetraplégico e colaborou, junto a seu primo Antônio Losada González, com o
desenvolvimento do software Xestión Unificada de Lenguaxe con Intelixencia Artificial
(XULIA)137, que tem como objetivo o controle avançado do computador, por pessoas com
deficiência física, através de comandos de voz. Lançado oficialmente em 2017 pelo Instituto
Novo Ser, em parceria com o Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, o software substitui
integralmente o uso do mouse e também do teclado em computadores e demais dispositivos do
Windows. Diferencia-se dos demais softwares por permitir que o usuário crie seus próprios
comandos e por possuir ditado contínuo em português (gratuito) utilizando-se da tecnologia do
Google138.
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TRADUÇÃO NOSSA: Gestão Unificada de Linguagem com Inteligência Artificial
Disponível gratuitamente para download em http://www.novoser.org.br/xulia.html

Figura 37 - Anúncio software XULIA

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=l6PEYR_CkfY Acesso em 15 nov. 2018.

4.2.5 Mouses e equipamentos

Pouco mais da metade dos entrevistados com deficiência severa (53,33%) informou
utilizar equipamentos convencionais para acessar a internet, demonstrando que o grupo sobre
o qual recai nosso interesse investigativo é bastante restrito.

Gráfico 2 – Intrumento utilizado para movimentar as telas

Fonte: Elaboração própria.

É preciso um breve esclarecimento sobre tal questão. Verificamos que nosso
questionário poderia ser insuficiente para que os entrevistados pudessem responder com
exatidão à pergunta sobre os equipamentos que utilizam para acessar a internet. Ao analisarmos
os resultados, observamos que as respostas do questionário deveriam contemplar uma opção
que caracterizasse instrumentos com tecnologia assistiva. Dentre as opções: a) mouses e
equipamentos convencionais; b) equipamentos improvisados; c) caneta touch screen; d) mouse
ball track; e) mouse bucal; f) e outros. Não foram incluídos dispositivos com acessibilidade
(como o equipamento de Ricky ou o mouse ocular, por exemplo)139.
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Em virtude desse descuido, ao qual, fazemos aqui nosso mea culpa, vimo-nos obrigados a realizar o exercício
de nos colocar no lugar do entrevistado e escolher uma das alternativas que mais se aproximasse da resposta ideal.
Assim, ao excluir as alternativas que fossem totalmente contrastantes em suas especificidades (equipamentos
improvisados; caneta touch screen; mouse ball track e mouse bucal), e ao constatar que não houve respostas na
categoria “outros”, incluiríamos as tecnologias assistivas enquanto mouses e equipamentos convencionais.
Provavelmente por tal carência no questionário não nos seja permitido saber o número exato daqueles que utilizam
produtos sem acessibilidade, projetados para uso por qualquer tipo de pessoa, mas os resultados ao menos nos
demonstram o percentual de utilização de objetos improvisados, dado imprescindível para que atinjamos aos
nossos objetivos e que confirmemos ou não as hipóteses de pesquisa.

Dentre os que declararam ter uma deficiência física severa, 40% controlam os
dispositivos com o movimento da boca, dos olhos ou dos pés. Os equipamentos que são
considerados convencionais para essas pessoas podem não ser tão comuns para a maior parte
da população, já que entram em cena equipamentos de tecnologia assistiva, como as formas de
CAA. Empresas especializadas comercializam equipamentos com exclusividade para esse
segmento social, bem como, frequentemente, são realizados eventos para que sejam divulgadas
iniciativas empresariais e acadêmicas para a divulgação de novas abordagens, conforme
poderemos observar mais detalhadamente quando da exibição dos dados coletados na pesquisa
de campo.

Figura 38 - Homem controlando o smartphone com o movimento do nariz

Fonte: Acervo pessoal da autora. Imagem enviada pelo usuário via Messenger.

Em virtude das dificuldades para a aquisição dos equipamentos de tecnologia assistiva,
é comum a apropriação de instrumentos projetados sem tal ênfase. Junto a tais equipamentos,
emergem amiúde a ação independente dos algoritmos. Conforme nos relatou em entrevista via

Facebook, em 05 de abril de 2018, Junior Santos, que é tetraplégico e morador da cidade de
Santana, no interior da Bahia, que faz uso da ferramenta criada pelo Google para utilizar a
internet. Nossa aproximação com Júnior se deu a partir do acesso ao questionário em sites de
redes sociais e em virtude da pouca proximidade com o entrevistado, restavam algumas dúvidas
acerca das estratégias utilizadas por ele para a imersão no ambiente digital, as quais foram
esclarecidas em uma conversa privada.

Figura 39 - Conversa via Messenger com usuário tetraplégico

Fonte: Elaboração própria.

A carga de inventividade desenvolvida pelos usuários para apropriarem-se de
equipamentos convencionais é elevada. Controlar um telefone celular fazendo uso do queixo,
da boca, o nariz ou até mesmo da língua é uma atividade ímpar, que somente passa a ser
cogitada diante da impossibilidade de fazer outros usos. Pensamos que tais apropriações, ainda
que não tratem da confecção e adequação artesanal dos equipamentos, podem ser caracterizadas
enquanto gambiarras, como bem demonstra Boufleur (2013) ao afirmar que “a improvisação é,
geralmente, compreendida como manifestação individual, ligada ao chamado “gênio criativo”
e ao contexto particular a que este se propõe” (BOUFLEUR, 2013, p. 30).
Ainda que a pesquisa de Boufleur (2013, p. 78) tenha como foco observar a construção
material das gambiarras a partir da modificação de produtos industrializados, o próprio autor
nos estimula a observar as gambiarras enquanto uma manifestação da permanente criatividade
humana quando considera que a artimanha seja um tipo específico de improvisação que envolve
a utilização de coisas industrializadas, que ocorre essencialmente por uma razão utilitária que
objetive solucionar necessidades imediatas.
Algumas particularidades relacionadas à utilização do mouse ball track e do mouse
bucal merecem ser realizadas, em virtude de adaptações que se fazem necessárias para sua
correta utilização. O mouse ball track (ou trackball) é um hardware que, ao contrário dos
demais tipos de mouses, pode ser utilizado por qualquer pessoa sem ter que movimentar toda a

mão. O controle do movimento do cursor do mouse é ativado unicamente com o movimento da
esfera que se localiza em sua base superior, não sendo necessário movimentar todo o
equipamento. Esse modelo remete aos primeiros dispositivos desenvolvidos para manuseio de
computadores, cuja demonstração de sua evolução se faz necessária, para que possamos
resgatar o processo histórico que nos trouxe às tecnologias contemporâneas.

O trackball foi inventado por volta de 1949 por Tom Cranston e Fred Longstaff, dois
engenheiros canadenses que estavam trabalhando para desenvolver uma maneira
melhor de coordenar dados de alvos exibidos em um monitor CRT de sistema de radar
de última geração que eles estavam desenvolvendo. Chamado de "DATAR", o
trackball original usava uma bola de boliche canadense de 4 "e pesava vários quilos.
O projeto DATAR acabou cancelado, mas a idéia de usar o trackball para posicionar
um cursor e selecionar itens em uma tela de computador usando o eixo XY as saídas
ortogonais sobreviveram e as trackballs acabaram sendo incorporadas aos sistemas de
controle de radar e controle de fogo por um número de empreiteiros de defesa em todo
o mundo. Assim, o trackball já era um dispositivo de entrada de propósito especial
militar / industrial bastante maduro no final dos anos 50 / início dos anos 60, quando
Doug Englebart iniciou seu trabalho inovador no SRI (Instituto de Pesquisa de
Stanford) em interfaces de usuário humano-computador e seu mouse. Além disso,
longe de ser um trackball invertido, o mouse sobre o qual Englebart finalmente obteve
sua patente original em 1970 - a patente foi emitida muito depois de seu trabalho
original de 1963 - foi esculpido em um bloco de madeira e usado rodas ortogonais de
acionamento direto. Os eixos X e Y, não os já conhecidos sensores de bola ou ótica
em gaiolas (o "mouse bola" foi inventado por Bill English, outro ex-aluno do SRI, em
1972). Argumentos sobre a superioridade de camundongos com acionamento direto
ortogonais, em comparação com ratos-bola e camundongos óticos, continuam sendo
uma heresia persistente nos mouses até hoje. (A BRIEF…, 20?)140.

Embora a sua popularidade já não seja mais tão grande, nos dias atuais o trackball é
encontrado com frequência no universo gamer, e também é utilizado por pessoas que passem
muito tempo, utilizando o computador ou por aquelas que tenham algum tipo de limitação
física. Por não ser necessário movimentar plenamente as mãos, também é visto como uma boa
opção para prevenir lesões por esforço repetitivo – LER.
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TEXTO ORIGINAL: “The trackball was actually invented circa 1949 by Tom Cranston and Fred Longstaff,
two Canadian engineers who were working to develop a better way to coordinate target data displayed on a then
state of the art radar system CRT display they were developing. Called "DATAR", the original trackball used a
4" Canadian duck pin bowling ball and weighed several pounds. The DATAR project was eventually cancelled
but the idea of using the trackball to position a cursor and select items on a computer display screen using X-Y
axis orthogonal outputs survived and trackballs ultimately ended up being incorporated into radar tracking and
fire control systems by a number of defense contractors worldwide. Thus the trackball was already a fairly mature
military/industrial special purpose input device in the late 50's/early 60's when Doug Englebart began his
groundbreaking work at SRI (Stanford Research Institute) on human-computer user interfaces and his
mouse. Also, far from being an upside down trackball, the mouse upon which Englebart was finally granted his
original patent in 1970 - the patent was issued long after his original 1963 development work - was carved from
a wood block and used orthogonal direct drive wheels for the X and Y axis, not the now familiar caged ball or
optical sensors (the "ball mouse" was invented by Bill English, another SRI alumnus, in 1972). Arguments over
the superiority of orthogonal direct drive mice compared to ball mice and optical mice remains a persistent mouse
heresy to this day.”

Figura 40 - usuária tetraplégica utilizando um mouse ball track com um teclado visual na tela do computador e
nas mãos um isopor

Fonte: Registro próprio (recebido via WhatsApp - 2018)

A imagem acima apresenta o mouse ball track sendo utilizado por uma pessoa
tetraplégica, Camilla Moraes 141 , residente no estado de Minas Gerais 142 . Como não tem
condições de digitar, a usuária utiliza também um teclado virtual (virtual keyboard) para
escrever as suas mensagens e executar outas atividades no computador. O acionamento das
teclas e a navegação entre diferentes páginas e sistemas é feito a partir do movimento de seu
queixo, que controla o cursor do mouse nas telas. Embora seu manuseio pareça simples, essa
141
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Cuja aproximação conosco também ocorreu somente após seu conhecimento e acesso ao questionário.
Nem todos os nomes dos participantes serão informados, visando a preservar suas intimidades.

estratégia não é muito comum, por necessitar de preparos especiais de adaptação. Todos os
entrevistados que informaram utilizar o ball track para iniciar a navegação informaram ter
precisado de algum tipo de ajuste especial para utilização.
A imagem acima também mostra, ao fundo, a tela de seu desktop com o teclado digital
(o teclado encontra-se no canto superior direito da tela). A usuária em questão nos informou,
via WhatsApp, que utiliza o teclado virtual do Windows, sistema operacional de seu
computador, e que dá preferência a esse modelo em virtude de sua alta capacidade de
processamento, por ser “um sistema que dificilmente trava”, ao contrário dos outros modelos
por ela experimentados. Porém, existem outros de teclados, como aquele que acompanha o
software Tobii-eye utilizado por Ricky Ribeiro.

Figura 41 - Teclado Virtual para Tobii communicator

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=goeYdcNMXho. Acesso em 09 de abril de 2016

Camilla também nos informou que teve seu mouse ball track adaptado pela equipe de
profissionais da rede de hospitais Sarah e que, antes desse modelo, chegou a experimentar
diversos outros suportes, mas fez sua opção em virtude da facilidade de adaptação ao referido
mouse, fato que também pode ser decisivo para a escolha do equipamento.

Figura 42 - Usuária tetraplégica vista de frente, utilizando o mouse ball track adaptado pela equipe de
engenharia do Hospital Sarah

Fonte: Registro próprio (recebido via WhatsApp - 2018)
Figura 43 - Teclado virtual do Windows

Fonte: Acervo pessoal. (recebido via WhatsApp - 2018)

O mouse com o qual Lígia Fonseca (ex-atleta) mais se adaptou foi aquele acionado pelo
movimento da boca, também planejado pela equipe de engenharia da Rede Sarah. Ao contrário
do ball track, o mouse bucal não é comercializável e, portanto, depende da manutenção pela
equipe criadora quando se faz necessário algum reparo. A atuação dessa equipe mostrou-se
relevante para os entrevistados de todas as regiões do Brasil; 20% dos entrevistados informaram
já ter utilizado algum tipo de suporte projetado pela equipe dessa rede de hospitais e, conforme
abordado na descrição do caso de Lígia, o acesso de pessoas com deficiência física severa a
esses hospitais nem sempre é trivial, como também não é simples permanecer algum tempo
sem os mouses.

Segunda-feira passada, na parte da manhã, minha mãe colocou meu mouse no correio
porque ele deu mau contato e toda vez que isso acontece, temos que mandar o mouse
para o Hospital Sarah em Brasília, mas como eu tenho 2, quando estraga eu uso o que
não estava usando. O que eu não esperava é que o outro fosse estragar na segundafeira à noite. A semana inteira fiquei sem poder mexer no computador.
Algumas pessoas podem achar que uma semana sem poder mexer no computador é
uma coisa simples, que não faz a menor falta ! Agora vou contar a vocês como me
senti durante essa semana.
Durante esses quase 11 anos que estou tetraplégica, já tive muita vontade de voltar a
respirar para eu voltar a falar, tive vontade de voltar a mexer o pescoço para poder
pintar melhor, para não precisar usar o apoio na cadeira , porque tenho muito medo
de machucar e para transferir que é difícil também. Foi uma tortura ficar sem o mouse.
No computador eu faço quase tudo, eu trabalho, estudo, pinto, faço cursos. E o que
tive mais vontade de fazer essa semana foi voltar a mexer meus braços para cumprir
com minhas responsabilidades!!!! Foi uma sensação horrível, como se eu tivesse
perdido toda independência que conquistei durante esses 11 anos.143

Quando Douglas C. Engelbart e sua equipe do Instituto de Pesquisa de Stanford se
dispuseram a projetar um equipamento que permitisse maior interação entre os homens e os
computadores, criaram também um mecanismo capaz de dar liberdade e facilitar o manuseio
daqueles que acessavam as máquinas. A criação do mouse, em 1968, possibilitou uma tendência
que, ainda hoje, cinquenta anos mais tarde, se configura como algo essencial para determinadas
atividades, como por exemplo a cidadania. Ainda que a afirmação possa parecer um tanto
quanto óbvia, toda mensagem precisa de um meio para transmiti-la, entretanto, é interessante
observar que tais meios, não apenas transmitem os conteúdos das mensagens, como também
determinam a forma de se pensar. A falta do mouse acarreta em situações dramáticas para
aqueles que têm na internet a sua principal forma de interação social.
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Depoimento realizado por Lígia Fonseca em sua página pessoal no Facebook em 08/jul/2013, cujo conteúdo
foi abordado em nossa pesquisa realizada no Mestrado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos.

Proceder à análise dos dados levantados nos oportunizou a descoberta de novos atores
associados à rede da cidadania digital dos deficientes físicos. O mapeamento foi apropriado
para que visualizássemos novos actantes e intermediários que são imprescindíveis para que as
pessoas com deficiência exerçam sua cidadania pelas plataformas digitais. Ao conhecermos
quais são os softwares e hardwares mais utilizados, bem como as dificuldades encontradas para
sua aquisição e/ou adaptação, podemos contribuir para o desenvolvimento de iniciativas que
facilitem a disseminação dos mesmos. O conhecimento dos hábitos de consumo midiático e das
práticas cidadãs também reforça aspectos favoráveis que podem ser desenvolvidos após a
superação das dificuldades de acessibilidade. Ao verificarmos que o desenvolvimento de
tecnologia assistiva muitas vezes decorre de iniciativas particulares, achamos conveniente
proceder a um levantamento etnográfico sobre eventos, feiras e outros tipos de situações em
que houvesse a oportunidade de divulgação e o incentivo para o desenvolvimento desses
projetos. Os dados deste levantamento, fruto dos acompanhamentos e imersões, serão
apresentados a seguir.

4.3 INICIATIVAS E EVENTOS DE INCLUSÃO À TECNOLOGIA

Em continuidade ao mapeamento proposto realizamos imersões, que constituem parte
de nossa exploração etnográfica, que nos permitiram visualizar como a tecnologia digital vem
sendo pensada por estudantes, pesquisadores e inventores como ferramenta para proporcionar
mais qualidade de vida às pessoas com deficiência e tornar, por consequência, o exercício da
cidadania uma atividade concreta para esse grupo. Nossa investigação se deu, assim, pelo
conhecimento in loco de iniciativas que promovessem a divulgação dessas atividades, por meio
de visitas a usuários, empresas, hospitais, bem como aos eventos que abordem o tema da
inclusão. Das situações vivenciadas, destacamos as seguintes:
4.3.1 Tom – São Paulo

No campo do desenvolvimento das tecnologias assistivas, damos destaque às iniciativas
que visam a publicizar e a incentivar trabalhos de desenvolvedores e pesquisadores no âmbito
acadêmico. A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo tem
promovido anualmente o TOM – SP, evento que reúne estudantes, professores e pesquisadores
de colégios, escolas técnicas, faculdades, universidades e centros de pesquisa com o objetivo
de demonstrar, incentivar novas ideias e apresentar projetos de tecnologia assistiva que

beneficiem todos os tipos de deficiência. O TOM – SP é uma iniciativa que buscou inspiração
no projeto TOM – Israel, que teve sua primeira edição, em Nazaré, no ano de 2014. A cidade
de São Paulo foi a segunda cidade do mundo a realizar o evento fora de seu país de origem.
A sigla TOM refere-se ao nome Tikkun Olam Makers. De origem hebraica, Tikkun Olam
é uma frase muito importante no judaísmo, que significa “reparar o mundo”, aproximando-o do
estado harmonioso para o qual foi criado. É frequentemente usada para explicar o conceito
judaico de justiça social. Significa não apenas consertar qualquer dano, mas melhorá-lo para
sempre,

o

tempo

todo

(FREEMAN,

20?).

Disponível

em:

<https://pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/3736514/jewish/O-Que-Tikun-Olam.htm>
Acesso em: 14 fev. 2019).
Em visita à edição de 2016, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo – SP,
esperávamos encontrar equipamentos que contemplassem nosso objeto de estudo, visto que,
nos dias antecedentes ao evento, a imprensa especializada divulgava informações de que,
naquele ano, além dos protótipos e equipamentos, seria aberto espaço para a demonstração de
iniciativas e soluções digitais acessíveis, em busca do enaltecimento da inovação
comunicacional tecnológica junto a esse público. Contudo, quase a totalidade das iniciativas
encontradas direcionava-se a outros tipos de deficiência, em especial a deficiência visual.
O único projeto que tinha como objetivo melhorar as formas de comunicação pela
internet e que poderia ser utilizado por pessoas com deficiência física era o WebSonora, um
aplicativo desenvolvido por professores da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo –
FATEC, que tem como principal função “dar voz à internet”. Embora o aplicativo tenha como
foco a acessibilidade de pessoas com deficiência visual à web, é nítido seu potencial de
utilização por demais grupos. Ele funciona a partir dos comandos de voz emitidos pelos
usuários e também pelas leituras das atividades realizadas nos smartphones. Ou seja, tem uma
dupla funcionalidade, ouve os comandos emitidos pelos usuários, e lê as ações realizadas na
web. Em sua versão de teste144, é possível, inclusive, realizar postagens em redes sociais sem
realizar nenhum movimento com as mãos, acionando todos os comandos pela voz. O
WebSonora se diferencia dos demais assistentes de voz disponíveis no mercado, como o Google
Now e a Siri, por exemplo, por funcionar com informações alimentadas de maneira
colaborativa.
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Disponível em: <https://www.websonora.com.br/> Acesso em: 13 fev. 2019.

Figura 44 - Notebook conectado ao sistema WebSonora

Fonte: Acervo pessoal.

Encontramos também um projeto realizado por pesquisadores da FATEC de Itú, agora
com um enfoque mais alinhado com questões de mobilidade, que utiliza os comandos dos olhos
para ativar e movimentar o protótipo de uma cadeira de rodas automatizada. Os movimentos de
piscadas dos olhos são interpretados digitalmente e permitem ao usuário controlar o protótipo
da cadeira mesmo sem movimentar nenhum membro de seu corpo.

Figura 45 - Usuário sentado controlando o protótipo de uma cadeira de rodas pelo movimento dos olhos

Fonte: Acervo pessoal.

Merecem destaque nesse evento as iniciativas que trabalham com a impressão de
membros do corpo através de impressoras 3D. Em tempo real, eram demonstradas aos visitantes
do evento as possibilidades de melhorar a acessibilidade, disponíveis com essa tecnologia.

Figura 46 - Próteses impressas por sistemas 3D

Fonte: Acervo pessoal.

4.3.2 Reatech
Na América Latina, a maior feira de acessibilidade e inclusão é a Reatech – Feira
Internacional de Tecnologias em Reabilitação. Trata-se de um evento bianual, realizado na
cidade de São Paulo, que reúne expositores de agências de emprego voltadas para pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida, instituições financeiras, fabricantes de cadeiras de rodas,
departamentos de recursos humanos, indústrias farmacêuticas, indústrias dos segmentos de
animais treinados, veículos adaptados para deficientes físicos (carros, ônibus, vans), fabricantes
de aparelhos auditivos, equipamentos especiais, materiais hospitalares, higiene pessoal,

próteses e órteses, terapias alternativas, turismo e lazer145. A estimativa média de público, a
cada edição, é de cerca de mais de 50.000 visitantes.
Em visita realizada à edição de 2017, estivemos diante de um verdadeiro “universo da
acessibilidade”. Desde a etapa do credenciamento, passando pelos banheiros, refeitório, lojas e
atrações, todos os ambientes eram plenamente acessíveis. Rampas de acesso, piso tátil,
corrimões, sinalização em braille. Tudo para que todos pudessem transitar sem dificuldade. Em
meio aos visitantes, pela primeira vez, a máxima “nada sobre nós sem nós” efetivamente fazia
sentido 146 , em virtude de a ampla maioria do público ser deficiente: cadeirantes, cegos,
amputados, surdos, autistas, pessoas com Síndrome de Down, mobilidade reduzida, dentre
outras deficiências que tomavam conta do espaço.
A preocupação com a inclusão digital é a presença marcante nesse evento. Grandes e
pequenos desenvolvedores de hardwares e softwares fazem questão de explicitar tal
protagonismo, divulgando em seus stands iniciativas que promovam o acesso à internet para
todos.

Figura 47 - Placa e broche sobre acessibilidade digital

Fonte: Acervo pessoal.
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Disponível em: <http://reatechbrasil.com.br/16/> Acesso em: 13 fev. 2019.
A referida expressão é internacionalmente difundida enquanto um lema do movimento social das pessoas com
deficiência, conforme aponta Lanna Júnior (2010, p. 14).
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Visitamos todos os stands do evento, a fim de mapear iniciativas que abrangessem a
especificidade da inclusão digital nas pessoas com deficiência física. Sentimos, naquele
momento, que o “universo da acessibilidade” pelo qual havíamos nos encantado, fora reduzido
abruptamente. Dos cerca de 300 expositores presentes no evento, encontramos apenas 4 que
dedicavam algum tipo de atenção ao nosso propósito de pesquisa.
Tabela 3 – Empresas Mapeadas Reatech
NOME DA EMPRESA/INICIATIVA

PRODUTOS DESENVOLVIDOS
Mouses especiais para pessoas com dificuldades
motoras:
- Roller mouse

Terra Eletrônica
http://terraeletronica.mercadoshops.com.br/

- Switch mouse
- Mouses adaptados
- Acionadores
- A-blinX acionado por piscada para acessibilidade
e comunicação;

Geraes Tecnologia Assistiva
https://tecladointeligente.com.br/

- TIX - Painel assistivo para uso de computadores,
smartphones e tablets
- SIMPLIX – Software gratuito para comunicação
alternativa e inclusão
- Mouse vertical;
- Mouse para os pés;

TECNOVISÃO

- Acionador de pressão;

https://www.tecnovisao.net
- Mouse big trackball com acionador de pressão;
- Sintetizador de voz vocalizer

Projeto DTITA – Desenvolvimento Tecnológico e

- Interface de acessibilidade para dispositivos

Inovação em Tecnologia Assistiva
https://www.cti.gov.br/pt-br/dtita

Fonte: Elaboração própria.

móveis

Segundo pesquisas realizadas pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, cerca de 6% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Desses, a ampla
maioria são pessoas com deficiência visual. As pessoas com deficiência física correspondem a
1,3% da população, mas, desse total, menos da metade (46,8%) tem um grau muito intenso ou
intenso de limitações147.
Dos quatro desenvolvedores visitados na Reatech apenas um pertence à esfera pública.
Trata-se do Projeto DTITA, concebido no âmbito do Plano “Viver sem Limite”, do Governo
Federal, que busca implementar novas iniciativas e intensificar ações já desenvolvidas em
benefício das pessoas com deficiência148. Dentre os projetos desenvolvidos pelo grupo, e que
tem como direcionamento as deficiências físicas, destacamos a impressão metálica 3D de
próteses e órteses e uma interface de acessibilidade para dispositivos móveis, que conta com
um conjunto de software e hardware que captam os sinais produzidos por qualquer movimento
residual de pessoas com deficiência física severa.
Apenas uma empresa destina-se a desenvolver equipamentos que tratem exclusivamente
das carências tecnológicas para pessoas com deficiência física e motora, trata-se da empresa
Geraes Tecnologia Assistiva, idealizada pelo analista de sistemas mineiro, Gleison Fernandes
de Faria (Gleisinho).

Conhecido como Gleisinho, nasceu com paralisia cerebral. Isso lhe comprometeu
irreversivelmente a coordenação motora fina, a fala e o equilíbrio do corpo. Gleisinho
estudou na APAE de sua cidade, Itaúna/MG e, devido a seu elevado nível de
aprendizado, foi cursar o ensino médio em uma escola regular. Apaixonado por
computadores desde jovem, Gleisinho decidiu cursar Ciência da Computação na
Universidade de Itaúna, onde se graduou. Utilizando um capacete adaptado com
ponteira para usar o computador, Gleisinho decidiu, ao final de sua graduação,
desenvolver uma ferramenta mais apropriada para pessoas com limitações funcionais
semelhantes às suas. Surgiu, então, o conceito do Teclado Combinatório, objeto de
defesa de sua tese de conclusão de curso. (Fonte:: KEY 2 ENABLE
https://key2enable.com/pt-br/historia/)

A própria história de Gleisinho já nos confirma a carência vivida por pessoas que
necessitam desses tipos de tecnologia. A gambiarra por ele desenvolvida para dar os primeiros
passos no ambiente digital demonstra o alto nível de inventividade necessário para atingir tal
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objetivo. O desenvolvimento de seus equipamentos pessoais resultou em um projeto que pode
assistir a dezenas de outras pessoas, através da startup Geraes Tecnlogia Assistiva149.

Figura 48 - Teclado inteligente multifuncional

Fonte: Acervo pessoal.
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Disponível em: <https://tecladointeligente.com.br/institucional/. > Acesso em: 06 jul. 2018.

Figura 49 - Óculos inteligente que controla o teclado

Fonte: Acervo pessoal.

Suas ideias evoluíram para o equipamento acima, um teclado que tem diversas formas
de acionamento de suas funcionalidades, uma delas a partir dos comandos emitidos pelos olhos
de quem utiliza os óculos acessíveis. A partir desse teclado, pessoas com qualquer tipo de
limitação física, mas que tenham o controle dos olhos, podem utilizar os óculos que tem um
sensor na lateral. Cada piscada realizada pelo usuário vai ser interpretada pelo teclado como
um caractere ou letra que será exibido na tela do computador. Pessoas que tem algum
movimento nas mãos ou nos pés, por exemplo, podem acionar o teclado tocando diretamente
em suas teclas.
As demais empresas encontradas na feira (TECNOVISÃO e Terra Eletrônica) atuam
com um foco menos delimitado, produzindo equipamentos que também contemplam outros
tipos de necessidades. A Terra Eletrônica é uma iniciativa mais modesta, que tem à frente da
organização os impulsos de criatividade de seu fundador, o engenheiro paulista, Valdemir
Ribeiro Borba, cujo interesse pelo desenvolvimento de produtos para pessoas com deficiência
se deu em 1994, quando foi abordado por um pai, que pediu ao engenheiro que criasse algum
instrumento que ajudasse seu filho de 14 anos, com paralisia cerebral, a se comunicar150. O site
150

FONTE: Terra Eletrônica.

da empresa é o único que disponibiliza os valores de comercialização de alguns de seus
produtos sem a necessidade de pedidos de orçamento (nem todos os produtos apresentados na
Reatech foram encontrados no site da empresa).

Figura 50 - Detalhes sobre o mouse especial

Fonte: https://terraeletronica.com.br/novo/mouses-especiais/

A TECNOVISÃO é, de todas as empresas e iniciativas, aquela que se posiciona com
um enfoque mais mercadológico. Na página inicial de seu site, a empresa já oferece soluções
em acessibilidade não apenas para pessoas físicas, como também para empresas. Fundada no
ano de 2010 e com sede na cidade de Curitiba – PR, a empresa trabalha com softwares e
hardwares que contemplam prioritariamente as deficiências visuais (pessoas com baixa visão
ou sem visão alguma), mas têm expandido sua gama de produtos e comercializando
equipamentos para pessoas com deficiência física. A TECNOVISÃO adicionou à sua lista de
produtos softwares para pessoas com Dislexia, Limitação Motora / Fala, tornando mais fácil o
dia-a-dia do usuário, bem como produtos pedagógicos e esportivos específicos para cada
necessidade151.

4.3.3 Campus Party

A Campus Party é o maior evento de tecnologia e cultura digital da América Latina,
realizado anualmente no Brasil. Criada na Espanha, em 1997, estendeu-se para países como
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Disponível em: <https://www.tecnovisao.net/tecnovisao/quem-somos> Acesso em 14 fev. 2019.

Colômbia, Portugal, México, Estados Unidos, Venezuela, Equador e Chile, além do Brasil,
onde, durante muitos anos, foi realizada apenas na cidade de São Paulo, porém, edições mais
compactas vêm sendo realizadas desde 2012 em outras regiões.
Embora as atividades desenvolvidas na Campus Party não tenham como foco principal
a inclusão, pensamos que seria interessante uma aproximação no sentido de verificar iniciativas
que pudessem ser apropriadas, ainda que de forma indireta, pelo grupo que estudamos nesta
pesquisa. Em visita à edição de 2018, deparamo-nos com uma imensidão de jovens curiosos e
entusiasmados com a tecnologia, criando, programando ou inventando, mesmo sem o apoio
formal de empresas ou institutos de pesquisas, novos usos para as ferramentas da cultura digital.
A imersão permitiu-nos observar que, dentre os visitantes, a ampla maioria se dedica ao
evento em virtude dos games que ali são disputados. A Campus Party tem se destacado em suas
edições em virtude da altíssima velocidade de conexão que tem disponibilizado aos
visitantes152, por tal motivo, são muitos aqueles que levam seus computadores ao evento apenas
com o intuito de jogar ou fazer grandes downloads em pequenos espaços de tempo. Dentre os
cerca de 8 mil campuseiros (nome dados aos participantes do evento) que acamparam nas
instalações da feira, encontramos apenas um que utilizava cadeira de rodas, mas esse usuário
tinha a mobilidade plena das mãos e braços.
Em virtude da ampla quantidade de eventos simultâneos, não é possível acompanhar
integralmente todas as palestras e experimentos, contudo, diante da programação
disponibilizada por um aplicativo, duas apresentações do campo da neurociência e uma do
campo da neuroengenharia nos chamaram a atenção: o Workshop Cyborg e Human to Human
Interface, fruto de estudos feitos por pesquisadores norte-americanos que fundaram a empresa
Backyard Brains e o Hermes Braindeck: Comunicação no Coma e Estado Vegetativo,
desenvolvido pelo estudante sul-mato-grossense, Luiz Fernando da Silva Borges, como
detalhamos a seguir.
Workshop Cyborg: a principal iniciativa por detrás desse workshop era estimular o
público a aprender linguagem de programação e robótica. A primeira etapa do workshop foi
uma apresentação, bastante performática, quando um dos criadores do experimento, o
neurocientista e engenheiro elétrico Greg Gage, demonstrou a criação de uma barata-robô, a
partir de pequenos dispositivos eletrônicos acoplados nesses insetos.
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Ligadas a esses

Em 2018 a conexão no evento era de 40 GBps, ao passo que, em residências, a velocidade varia entre 10
e 100 MBps.

dispositivos, as baratas tinham seus movimentos direcionados, permitindo ao controlador que
as guiasse pelos caminhos de sua preferência.
Human to Human Interface: Apresentada pelo mesmo neurocientista do evento
anterior, foi realizada uma atividade para um pequeno grupo, ao qual conseguimos nos integrar,
quando tivemos a oportunidade de nos conectar à aplicativos digitais de aferição de impulsos
cerebrais e movimentar, simplesmente através desses mesmos impulsos, partes dos corpos de
outras pessoas. Nesta ocasião, pudemos comprovar nossa suspeita de que a iniciativa poderia,
de alguma forma, ser apropriada por nosso público de interesse. Através dos eletrodos
acoplados aos nossos corpos, os impulsos cerebrais eram controlados por um aplicativo que,
por sua vez, transmitia tais comandos ao corpo de outros usuários, também conectados ao
sistema.

Figura 51 - Braço conectado ao sistema Backyard Brains

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 52 - Sistema Backyard Brains

Fonte: Acervo pessoal.

Hermes Braindeck: Os estudos desenvenvolvidos por Luiz Fernando da Silva
Borges iniciaram-se no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso do Sul e já levaram o brasileiro a divulgar sua iniciativa em diversos eventos
internacionais, como a Intel International Science and Engineering Fair (Intel Insef), na
qual o estudioso já participou por três vezes.
O projeto Hermes Braindeck, desenvolvido pelo estudante de 19 anos tem como
objetivo proporcionar formas de comunicação a pessoas que estejam em coma ou estado
vegetativo.
Os estudos de Borges identificaram que algumas pessoas possuem níveis de
consciência, embora não sejam capazes de movimentar sequer os olhos. Para tais pessoas,
o estudante desenvolveu um dispositivo portátil capaz de identificar a habilidade de emitir

comandos utilizando apenas seus pensamentos. O programa de computador também é capaz
de guiar os pensamentos da pessoa para que sejam convertidos em palavras, sem o uso da
visão. Identificamos neste projeto um grande potencial de apropriação para pessoas com
deficiência física.
Arendt (2014) utiliza o exemplo da carapaça das tartarugas para realizar uma
metáfora sobre a relação indissociável que o homem estabelece com a tecnologia:
“carapaças, integrantes do corpo humano tanto quanto a carapaça é parte integrante do
corpo da tartaruga” (ARENDT, 2014, p. 190). Carapaças, contudo, apresentam uma relação
de associação que é proveniente da natureza, que é instantânea, inalterada e cuja finalidade
de ação facilmente se desenvolve, sem nenhum contratempo e sem nenhum tipo de preparo.
As carapaças existem para proteger as tartarugas de seus predadores e sua necessidade é
derivada da lentidão desse animal; como uma tartaruga não consegue correr, seu refúgio
imediato em caso de ataque fica logo acima de suas costas, bastando recolher sua cabeça e
suas patas para debaixo dessa proteção. A ação das carapaças independe de qualquer tipo
de mobilidade de sua parte.
A tecnologia pode ser pensada como a carapaça do ser humano desde que
reconheçamos a agência desse instrumento. A tecnologia é mediadora de uma diversidade
de relações humanas, mas seu papel muitas vezes é o de protagonista nessas associações.
Os instrumentos, dispositivos, eventos e iniciativas aqui mapeados são carapaças
atuantes na cidadania digital. Conhecê-los e compreender a forma como são adquiridos e/ou
preparados escancara particularidades nas realidades das pessoas com deficiência física.
Sabemos agora quais as trajetórias necessárias para o acesso às ferramentas digitais
e como elas funcionam. Entendemos as associações realizadas e conseguimos vislumbrar
uma compreensão sobre a ação dos atores associados à rede heterogênea da cidadania
digital.
Daqui por diante, pautados pela concepção filosófica de Hannah Arendt (2014),
partimos para a etapa netográfica da investigação, a fim de demonstrar que a existência
humana, tão dependente das coisas e dos objetos, se concretiza pela atividade cidadã digital.
Tendo como base a problematização teórica dos princípios trabalho, obra e ação, nossa
proposta para o próximo capítulo é a de mapear as situações em que a cidadania
efetivamente é exercida pelas pessoas com deficiência pelas plataformas digitais,

visualizando e exemplificando a cidadania digital em sua concretude, através de práticas
realizadas pelos sujeitos com deficiência.

5 A CIDADANIA DIGITAL NA PRÁTICA

Neste capítulo, cada um dos conceitos defendidos por Arendt (2014) como pilares da
Condição Humana será apresentado na prática e discutido, com vistas a exemplificação de tudo
o que fora problematizado ao longo da investigação. Dados coletados serão resgatados e
apresentados exemplos concretos do desenvolvimento da cidadania digital. Além disso,
realizaremos também uma análise que procura destacar a ação das hashtags no
desenvolvimento de atividades cidadãs on-line, em virtude de este elemento ter se destacado
enquanto um actante importante ao longo das aproximações.
Apresentaremos, nesta etapa já conclusiva da investigação, acontecimentos reais,
vividos por pessoas reais, no ambiente digital. Todos os acontecimentos envolvem a internet.
Todos os acontecimentos envolvem pessoas com graves quadros de deficiência. Todos os
acontecimentos evidenciam o caráter tecno-humano que constitui a cidadania digital e
compreendem a tríade trabalho, obra e ação. Dessa forma, consolidamos nosso entendimento
sobre a condição tecno-humana da cidadania digital.

5.1 TRABALHO, OBRA E AÇÃO

As pessoas com deficiência enfrentam dificuldades de acessibilidade para participar do
universo digital. Acreditamos que a observação de algumas controvérsias tenha contribuído
para observar o quanto determinados grupos ainda enfrentam situações adversas para tal
imersão. A questão da inclusão digital ainda encontra limitações básicas.
Dentre as pessoas com deficiência física severa que apontaram dificuldades para
navegar pela internet, 44,44% relataram que a principal causa se dá pela falta de acessibilidade
dos equipamentos (mouse, teclado, suportes, mesas, etc.), 33,33% relataram a velocidade da
conexão como fator agravante e 16,66% delegam as dificuldades à falta de acessibilidade dos
sites e aplicativos (além deles, 5,55% dos entrevistados informaram outras situações não
especificadas).
As aproximações nos apontaram situações que não se fazem transparentes quando os
usuários estão on-line. Suas carências, deficiências, necessidades e barreiras não são visíveis
aos olhos daqueles com quem interagem no outro lado das telas. Como observamos, em alguns
casos, é possível criar estratégias que descaracterizem as limitações técnicas, como por
exemplo, quando a dificuldade se faz presente nos equipamentos como mouses, teclados e
suportes. Contudo, superar fatores como a velocidade de conexão e falta de acessibilidade dos

sites e aplicativos são tarefas mais complexas, que requerem transformações que vão além do
âmbito doméstico, atingindo comportamentos e posturas empresariais e públicas.

Nos processos comunicacionais digitais se constatam inúmeras possibilidades de
criação, produção e mudança social; mas , ao mesmo tempo, ainda existem grandes
obstáculos culturais, educativos, políticos e sociais que freiam a mudança
(MALDONADO, 2015. p. 3).

A partir de nossas investigações, foi possível constatar que as limitações não
contemplam apenas barreiras técnicas ou a falta de acessibilidade dos equipamentos, mas
também a ineficiência de políticas públicas e a prevalência de uma cultura que insiste em
delegar aos sujeitos a responsabilidade pela adequação dos dispositivos. Teremos a agora a
oportunidade de verificar o desenvolvimento prático de cada um dos fatores denominados por
Arendt enquanto “condição humana”, a fim de comprovarmos a viabilidade de utilizar tal
concepção enquanto um enquadramento coerente e preciso para acompanhamentos empíricos
da cidadania. Cada um dos fatores que constituem a cidadania digital será discutido e,
imediatamente após, serão apresentados recortes de casos concretos, com a breve descrição de
experiências que servem para a elucidação dos preceitos aqui defendidos.

5.1.1 O trabalho enquanto constituinte da cidadania digital

Quando perguntados sobre quais as atividades costumam desenvolver pela internet,
60% dos entrevistados com deficiência física severa disseram que desenvolvem suas atividades
profissionais/trabalho através das plataformas digitais153. O resultado nos faz constatar que a
suposta imobilidade proveniente de suas deficiências encontra nos dispositivos de comunicação
digitais uma possibilidade para ser superada. A questão que paira tem a ver com o tipo de
trabalho que pode ser desempenhado por alguém que não tem o controle pleno de seus corpos.
Se o trabalho é a condição inerente à natureza humana, qual tipo de atividade poderia ser
realizada por esse grupo se não tivesse a oportunidade de participar do ambiente digital?
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Ainda que nosso objetivo neste momento seja propor uma observação sobre o trabalho, outros dados coletados
também demonstram relação com o exercício da cidadania e, por isso, não podem ser menosprezados. Por ordem
de classificação, dentre as possibilidades de respostas oferecidas, em primeiro lugar, destaca-se a ação de conversar
com os amigos (96,66%), seguida por ficar em redes sociais (80%), assistir a vídeos (73,33%) e fazer compras
(66,66%). O caráter cidadão contido nesses resultados também pode ser inferido pela liberdade e pela facilidade
de construção de seus laços sociais.

Gráfico 3 – Atividades na internet
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a) 53% Leio livros e revistas
b) 60% Minha atividade profissional/trabalho
c) 56,66% Acesso portais de notícia (Ex. Terra, G1 etc)
d) 46,66% Acesso portais de entretenimento (Ex. Globo.com, Uol, Yahoo)
e) 33,33% Gosto de jogar
f) 96,66% Converso com meus amigos
g) 10% Procuro um namorado
h) 73,33% Assisto vídeos
i) 80% Fico em redes sociais
j) 56,66% Executo transações bancárias
k) 66,66% Faço compras
l) 36,66% Peço comida
Fonte: Elaboração própria.

Dentre o público a que dirigimos nossa investigação, a materialização da atividade do
trabalho pode ser constatada em diversas oportunidades, principalmente no que diz respeito ao
gerenciamento de páginas na internet e pelo desenvolvimento de projetos sociais. O
mapeamento traçado em uma etapa anterior permitiu acesso a uma diversidade de atividades
profissionais que são desenvolvidas pelas mídias digitais, como é o caso da ex-atleta, Lígia
Fonseca que, mesmo tetraplégica, foi contratada para trabalhar em uma empresa de
processamento de dados e desenvolvimento de softwares para a administração pública. Seus
compromissos diários são desenvolvidos pelo computador, em sua própria residência, sob a
supervisão de uma coordenadora que, à distância, avalia a eficiência do serviço prestado154. Ela
tem obrigações formais que impõem uma rotina diferente em sua vida, fazendo com que os dias
de sua semana sejam pautados, para além dos compromissos e cuidados com sua saúde
(fisioterapia, terapia ocupacional, etc.), pelas atividades profissionais.
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Ainda que a empresa em questão tenha desenvolvido seu papel inclusivo e legal, a partir da contratação de
uma pessoa com deficiência, é salutar destacar que tal relação empregatícia somente teve início após Lígia passar
por toda a dificuldade para conseguir seus equipamentos, conforme descrito anteriormente.

A fim de ilustrar formas de adaptação aos quadros de imobilidade física inesperados,
convocamos novamente a história do paulistano, Ricky Ribeiro, sendo agora apresentada com
outra ênfase, a profissional.





Graduado em Administração Pública pela FGV-EAESP. Mestrado em
Sustentabilidade pela Universidade Politécnica da Catalunha (UPC,
Espanha). MBA Executivo pela Universidade de Barcelona (UB, Espanha)
Experiência em consultorias multinacionais (Ernst & Young e ICTS Global),
trabalhando com sustentabilidade, prevenção de perdas e gestão estratégica.
Sócio-Fundador da Associação Abaporu.
Em 2008, aos 28 anos de idade, foi diagnosticado com Esclerose Lateral
Amiotrófica (ELA), doença neurológica degenerativa que causa atrofia
muscular global enquanto a mente permanece intacta. Atualmente encontrase acamado, com comprometimento da movimentação e da fala, mas segue
trabalhando ativamente com auxílio da tecnologia e das pessoas que o
cercam
(cf.
site
MOBILIZE). 155
.
(Disponível
em:
<http://www.mobilize.org.br/sobre-o-portal/equipe/> Acesso em 26 ago.
2018).

As informações nas alíneas acima foram retiradas da página na internet que descreve o
perfil da equipe integrante do maior portal de mobilidade urbana sustentável do Brasil: o
Mobilize. Ricky Ribeiro foi o idealizador do projeto que, desde 2011, juntamente a uma equipe
de parceiros e de colaboradores, dedica-se a investigar maneiras de melhorar as condições de
mobilidade das cidades brasileiras, tão carentes em recursos nesse campo, e a divulgar
iniciativas de sucesso.
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Informação do site Mobilize. Disponível em: https://www.mobilize.org.br/sobre-o-portal/equipe/. Acesso em:
26 ago. 2018.

Figura 53 - Ricky

Fonte: http://comunidadeelabrasil.ning.com/profiles/blogs/ricky-ribeiro-pessoa-com-ela-e-o-retorno-ao-trabalho
Figura 54 – Site Mobilize

Fonte: http://www.mobilize.org.br/

O estado de saúde de Ricky é muito próximo àquilo que poderia ser considerado como
uma pessoa em “estado vegetativo”, visto que seu corpo deixou de responder aos estímulos. Ele
tem controle apenas do movimento de sua mente e de seus olhos, porém, com as capacidades
cognitivas preservadas, faz-se presente, atuante e desenvolve sua cidadania com início em seu

trabalho, feito com a utilização de ferramentas digitais de comunicação. Ainda que seu corpo
não se movimente, ele utiliza as habilidades intelectuais para fazer-se cidadão pelas mídias
digitais. O desgaste da corporalidade, entretanto, não é característica atinente apenas aos
deficientes. Ao dialogar sobre as características do cronótopo digital, Gumbrecht (2015, p. 13)
reforça que, para a maior parte das pessoas, o cotidiano decorre exatamente dessa fusão da
consciência com o software que finda por deixar em segundo plano a presença corpórea: “Em
um ambiente laboral cotidiano em que cada vez mais profissões se estabelecem em frente a uma
tela de computador, o nosso corpo se tornou obsoleto em muitos aspectos funcionais”
(GUMBRECHT, 2015. p.134).
As pessoas com deficiência modificaram as formas de estabelecer suas relações
cotidianas por motivações que foram alheias à sua vontade, mas, conscientemente, esse
processo tem se tornado também uma constante para todos os segmentos sociais. Dessa forma,
a cidadania que, por tanto tempo, se materializou apenas por meio de atividades face a face,
desenvolve-se de maneira revigorada através das mídias digitais, firmando ainda mais o seu
caráter inclusivo, já que essas mídias também permitem o trabalho de pessoas com deficiência.


O projeto desenvolvido por Gleisinho tornou-se uma startup e iniciou operações
nos EUA sob o nome Key2Enable, tornando- uma das 60 startups consideradas
capazes de impactar 1 bilhão de pessoas nos próximos 10 anos.

Gleison Fernandes de Faria nasceu com paralisia cerebral, doença incurável ocasionada
pelo desenvolvimento anormal do cérebro, que afeta os movimentos do corpo e a coordenação
muscular, comprometendo-lhe a fala e as funções motoras. Apesar das dificuldades, e tendo
preservado seu potencial cognitivo, Gleison estudou a maior parte da vida em escolas regulares
e optou por cursar Ciências da Computação na graduação, onde, durante seu trabalho de
conclusão de curso, desenvolveu um teclado iconográfico combinatório acessível que foi
patenteado e hoje é comercializado em escala mundial. Mais do que resolver o seu problema
de comunicação, pesquisas na internet156 que relatam a trajetória de Gleison deixam evidente a
sua preocupação em proporcionar uma tecnologia que ajudasse a outras pessoas em situações
similares.
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Disponível em: <https://www.cbsi.net.br/2015/07/com-paralisia-cerebral-analista-de.html> Acesso em: 13
fev. 2019.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PcQWZj6_i1w> Acesso em: 13 fev. 2019.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qiOm57QfPig> Acesso em: 13 fev. 2019.

Figura 55 – Site do Key2Enable (1)

Fonte: https://tecladointeligente.com.br/
Figura 56 - Site do Key2Enable (2)

Fonte: https://tecladointeligente.com.br/

Figura 57 - Site do Key2Enable (3)

Fonte: https://tecladointeligente.com.br/

Figura 58 - Site do Key2Enable (4)

Fonte: https://tecladointeligente.com.br/

Figura 59 - Site do Key2Enable (5)

Fonte: https://tecladointeligente.com.br.



Augusto mantém um blog onde compartilha informações sobre seu clube do
coração, o Havaí, e vende espaços publicitários para auxiliar no orçamento
doméstico. Com frequência ele compartilha em suas redes sociais uma hashtag
com seus planos para o futuro: #ProjetoGutoTécnico

Ainda durante seu parto, Augusto foi vítima de uma parada respiratória e teve afetados
seus movimentos e a voz definitivamente. Ele não fala e não consegue controlar plenamente os
movimentos de seu corpo, mas a esfera cognitiva de seu cérebro foi preservada, possibilitandolhe o acesso à educação e à descoberta de novas formas de se comunicar. Uma reportagem
veiculada em janeiro de 2018, pelo Programa Globo Esporte, da Rede Globo, resume a atuação
profissional de Augusto baseado em seu envolvimento com as tecnologias de comunicação e
informação.
Guto, como é popularmente conhecido, faz uso improvisado de um computador, tem
uma gambiarra presa à sua cabeça, que consiste em um capacete com uma antena presa na ponta
que lhe permitem controlar o teclado, bem como acionar os dispositivos de seu notebook. Com
a ajuda desse equipamento, graduou-se em Educação Física e criou um blog, onde compartilha
com frequência as notícias relacionadas ao seu clube do coração, o Havaí. O blog também é seu
espaço de atuação profissional, onde comercializa espaços publicitários para auxiliar em seu
orçamento.

Figura 60 – Blog do Guto

Fonte: http://www.blogdogutoavaiano.com.br/

Figura 61 – Guto acessando o blog

Fonte: https://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/a-licao-de-vida-de-guto-avaianoparalisado-cerebral-e-graduado-em-educacao-fisica.ghtml

Figura 62 – Imagem da participação do Guto no Esporte Espetacular

Fonte: https://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/a-licao-de-vida-de-guto-avaianoparalisado-cerebral-e-graduado-em-educacao-fisica.ghtml

Figura 63 – Instagram #projetogutotécnico

Fonte: https://www.Instagram.com/explore/tags/projetogutot%C3%A9cnico/.



O brasileiro Jacob é pintor. Ele divulga e negocia a venda de seu trabalho pelas
redes sociais.

Nascido em 7/8/1971, em Piedade, SP. Ficou tetraplégico aos 31 anos ao bater a
cabeça em uma pedra ao mergulhar em um rio na cidade onde mora, Tapiraí, SP.
Despertou o interesse pela pintura após assistir a uma reportagem sobre pintura com
a boca e os pés. Feliz e com muita força de vontade aprende todos os dias, se dedica
para aperfeiçoar suas técnicas e tem com a arte uma ótima terapia.157 (Disponível em:
<https://www.apbp.com.br/joao-batista-jacob-2/> Acesso em: 12 set. 2018)
Figura 64 – Facebook Jacob Jacob (Arte 1)

Fonte: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007859597226
Figura 65 - Facebook Jacob Jacob (Arte 2)

Fonte: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007859597226
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Disponível em: <https://www.apbp.com.br/joao-batista-jacob-2/>. Acesso em: 12 set. 2018.

Figura 66 - Facebook Jacob Jacob (Arte 3)

Fonte: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007859597226

As peças divulgadas por Jacob, poderiam, por outra perspectiva, serem caracterizadas
enquanto “obra”, conforme veremos no tópico seguinte. Contudo, verificamos que suas
pinturas, ao serem compartilhadas por redes sociais digitais, têm a intenção de serem alvo de
negociações comerciais que repercutem em vendas, permitindo que caracterizemos assim, ao
menos momentaneamente, a atividade da pintura enquanto uma atividade profissional, um
trabalho.
As exemplificações aqui mencionadas são pontuais. Pesquisas mais elaboradas
poderiam resultar em uma infinidade de demonstrações das atividades de trabalho
desenvolvidas por deficientes físicos na internet. Ainda assim, os casos apresentados são
suficientes e dão conta de fornecer parâmetros para que possamos visualizar a efetivação da
cidadania digital pela atividade do trabalho, bem como pelos demais aspectos sugeridos por
Arendt, conforme realizamos a seguir.

5.1.2 O desenvolvimento da obra

As dificuldades para diferenciar trabalho de obra na literatura de Arendt são extensas.
O repertório conceitual da autora, aliado ao seu nível de erudição e à sua capacidade filosófico-

interpretativa dos fenômenos tornam a tarefa ainda mais espinhosa, motivo pelo qual
recorremos a exemplificações mais pontuais na busca por uma conceituação mais palpável. A
dificuldade de apresentar uma definição sobre obra é tão extensa que não raro encontramos
pesquisas (MARKELL, 2011, p. 18) em que os autores reconhecem que possivelmente esse
seja o conceito mais importante trabalhado pela autora, ao contrário das discussões mais
popularmente aceitas no campo, que remetem à ação como sendo o conceito protagonista.
Esse também é provavelmente o mais difícil dos conceitos de Arendt, porque, como
veremos, o próprio significado de "obra" muda ao longo do capítulo que leva seu
nome, quando Arendt desviou sua atenção da distinção entre trabalho e obra para a
articulação da obra e da ação - uma articulação que ela explora na seção final densa
mas crucial desse capítulo, sobre a "obra de arte"158. (MARKELL, 2011, p. 18)

Procurando caracterizar conceito tão complexo, afirmamos, primeiramente, que a obra
produz coisas duradouras. Como bem afirma Correia (2014) “as coisas do mundo produzidas
pelo homo faber acabam por estabilizar a vida humana, ao permitir aos homens a experiência
de sua identidade no contato com objetos que desfrutam de relativa durabilidade” (CORREIA
(2014, XXVII). No conceito de obra, nada é fabricado para ser simplesmente consumido, mas
para ser apreciado, degustado, preservado e, por tal motivo, sua durabilidade é maior, não sendo
necessária sua repetição incessante. Assim, uma obra poderia ser exemplificada como algo
durável, uma ferramenta, uma nova concepção, uma resposta para algo complexo, um artefato
cultural, uma criação, uma instituição.
Como já reforçado, Arendt faz um esforço para diferenciar o trabalho da obra. Para ela,
uma característica importante para distinguir as duas atividades diz respeito à “mundanidade”
dos resultados: o processo de fabricação (pelo qual uma obra é construída) consiste pelo
aparecimento de um produto com permanência mundana concreta, cujo fim é indubitável e que
não precisa ser repetido para confirmar a sua existência; ao contrário do trabalho, cujo resultado
é repetitivo e nunca se apresenta em um fim.

Dada sua excepcional permanência, as obras de arte são as mais intensamente
mundanas de todas as coisas tangíveis; sua durabilidade permanece quase inalcançada
pelo efeito corrosivo dos processos naturais, uma vez que não estão sujeitas ao uso
por criaturas vivas, um uso que, na verdade, longe de realizar sua finalidade inerente
– como a finalidade de uma cadeira é realizada quando alguém se senta nela -, só pode
destruí-la. Assim, a durabilidade das obras de arte é de uma ordem superior àquela de
que todas as coisas precisam para existir; elas podem alcançar a permanência através
das eras. (ARENDT, 2014, p. 209)
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TEXTO ORIGINAL: “Is also probably the most difficult of Arendt's concepts to grasp, because, as we shall
see, the meaning of "work" itself changes over the course of the chapter that bears its name, as Arendt turns her
attention from the distinction between labor and work to the articulation of work and action - a joint that she
explores in the dense but crucial final section of that chapter , on the "work of art"”.

Se não fossem os aprofundamentos investigativos, tanto no âmbito teórico quanto no
empírico, emergiria aqui um paradoxo ao aproximarmos a noção de construção, de fabricação,
de atividade, de movimento e criatividade a pessoas cujas limitações físicas sejam drásticas.
Como poderia, um tetraplégico, ser capaz de fabricar algo materialmente novo e não-natural?
Percebemos o caráter de obra contido em uma atividade desenvolvida com frequência
no meio dos deficientes físicos e compartilhada por eles pelas mídias sociais. Trata-se de
atividade de pintura, seja com a boca, com os pés ou de qualquer outra forma diferente do
habitual, em que se faz necessária a habilidade motora das mãos. Das descobertas empíricas,
observamos que a imersão no universo artístico é usual a esse grupo. Também desenvolvida
enquanto estratégia de tratamento terapêutico, a arte da pintura é constantemente praticada por
pessoas com deficiência física e, além de fazer suscitar toda a sua criatividade, quando pinta
uma nova tela, o deficiente traz à tona sua liberdade interpretativa, colocando-se como único
guia de seus próprios interesses.
Destacamos nesse universo a Associação dos Pintores com a Boca e os Pés (APBP),
que é uma sociedade internacional, fundada na Suíça, em 1956, por Erich Stegmann, e que hoje
tem colaboradores espalhados pelo mundo inteiro. No Brasil, atualmente conta com 53
integrantes 159 . Todos os artistas associados possuem algum tipo de deficiência que os
impossibilita de usar as mãos para desenvolver suas obras de arte. O grupo de associados dá
preferência por prover seu sustento não pela caridade, já que a associação não é uma entidade
filantrópica, mas pelo retorno que provém da venda de seu material.

O sucesso das vendas de seus produtos em um mercado altamente competitivo, ajuda
a assegurar aos artistas um estilo de vida independente que realça a atividade do seu
trabalho criativo, livre de preocupação financeira. (cf. site APBP, 20?)160.(Disponível
em: <http://www.apbp.com.br> Acesso em: 02 de fev. de 2017)

O ingresso para integrar a Associação, bem como a manutenção dos deficientes no rol
de artistas da entidade, tem critérios como a total independência do artista, qualidade, beleza e
ineditismo do material, exigência de produção regular em períodos preestabelecidos e
participação em eventos que divulguem o nome da Associação. Uma vez aceito como membro,
o artista passa a receber uma renda mensal, fruto da venda de produtos para subsidiar o
investimento em materiais e investir no seu aprimoramento enquanto artista, o qual se

159
160

Disponível em: <https://www.apbp.com.br/artistas/> Acesso em: 20 ago. 2018.
Disponível em: http://www.apbp.com.br. Acesso em 2 fev. 2017.

compromete ainda a enviar anualmente um número mínimo de telas inéditas à Associação,
dentro de padrões de qualidade, de beleza e de originalidade, a fim de que possam ser
competitivos diante do mercado das artes como um todo. Porém, ainda que, por algum motivo,
o artista perca a capacidade de pintar, o auxílio financeiro lhe é assegurado por toda vida.
A dinâmica do sustento e manutenção da APBP consiste na transformação das obras em
calendários e cartões que são enviados gratuitamente a possíveis apoiadores pelos Correios,
além da comercialização das telas. Junto com o material, também é enviado um boleto de
“contra-apresentação”, que condiciona o pagamento na rede bancária ao interesse pela
aquisição daquele que o recebe. Quem recebe em casa o material de divulgação, caso não tenha
interesse em adquirir os produtos, pode devolvê-los aos Correios, também gratuitamente. O
diferencial competitivo da APBP com os demais concorrentes que atuam no ramo das artes vem
do grau de dificuldade imposto aos artistas associados para a execução de suas obras. Com
frequência, a Associação também realiza exposições, participa de feiras e de eventos, além de
promover a divulgação e a venda de alguns produtos através de sua página na internet e das
redes sociais.

A pintura chegou pra mim como uma forma de liberdade, de independência. Foi a
primeira vez que tinha feito alguma coisa sem precisar de ajuda de ninguém, cada vez
mais queria pintar e me aperfeiçoar, porque uma das coisas que eu tenho comigo desde
quando fazia ginástica, é ser perfeccionista. Quando levei minhas telas para a
Associação dos Pintores com Boca e pé (APBP), eles me pediram para que eu fosse
o mais independente possível quando estivesse pintando. (cf. site LÍGIA FONSECA).,
Lígia. disponível em <http://ligia.embras.net.br/a-arte-em-minha-vida/> Acesso em:
14 fev. 2019)

Ainda que exista uma acalorada discussão para distinguir o trabalho da obra, o ingresso
na APBP traz também uma proximidade muito grande com a primeira das condições humanas
defendidas por Arendt. Ao exigir determinada produtividade, estabelecer padrões e ressarcir
aos pintores com pagamentos mensais, muitos dos artistas encaram a atividade com um quê de
profissionalismo que se assemelha das características do trabalho. O pagamento que lhes é
oferecido mensalmente, ainda que não seja algo tão significativo, permite que os artistas
contribuam no orçamento doméstico, resgatando, assim, características de sua independência.
Eliana Zagui, que reside há mais de quarenta anos em um hospital público, reconhece a
importância de realizar a prática da pintura, bem como a relevância de ser associada ao grupo
da APBP, mas também esclarece o choque de realidade que teve ao receber as parcelas mensais.
A expectativa que a filiação à entidade representa, por vezes, ultrapassa as reais vantagens que
decorrem dela.

A aprovação me fez entrar em um período de euforia descabida. Comecei a sonhar
com coisas desproporcionais. Achava que minha vida mudaria para sempre.
Arrumaria uma casa, pagaria para que cuidassem de mim, iria a shoppings. Não
demorei a descobrir que a excelente ajuda da associação não fazia de mim exatamente
uma pessoa rica. Tem gente louca pra saber quanto recebo pelas telas. Há um vídeo
na internet em que se fala que vendi um quadro no exterior por milhões de dólares.
Quem me dera. Como alguém seria tão estúpido a ponto de ganhar este dinheirão e
continuar levando a vida que levo? (ZAGUI, 2012, p. 179)

A questão que precisa ser problematizada e enfatizada aqui é que a atividade da pintura,
por si só, quando realizada com finalidades que vão além dos compromissos que possam
estabelecer algum vínculo formal com instituições (como a APBP) ou permitir o recebimento
de qualquer tipo de recompensa, é libertadora e transcende a uma caracterização enquanto
trabalho, podendo também ser interpretada enquanto obra. O ato de pintar equivale à construção
de um momento íntimo de reflexão e abstração em que o lúdico se sobressai ante a necessidade
de resolução imediata de qualquer tipo de dilema instrumental.
Na própria esfera da fabricação há apenas um tipo de objetos aos quais não se aplica
a cadeia sem fim dos meios e dos fins, e é a obra de arte, a coisa mais inútil e ao
mesmo tempo mais durável que as mãos humanas podem produzir. Sua característica
própria é seu distanciamento de todo o contexto do uso ordinário, de modo que no
caso de um antigo objeto de uso, digamos um móvel de uma época passada, ser
considerado uma “obra-prima” por uma geração posterior, ele é colocado em um
museu e destarte cuidadosamente afastado de qualquer possível uso. Assim como o
propósito de uma cadeira é realizado quando se senta nela, o propósito intrínseco de
uma obra de arte — quer o artista o saiba ou não, quer o propósito seja atingido ou
não — é alcançar a permanência através das eras. Em nenhuma outra parte a mera
durabilidade do mundo feito pelo homem surge com tal pureza e claridade; em
nenhuma outra parte, portanto, este mundo-coisa se revela tão espetacularmente como
a morada não-mortal para seres mortais. E embora a verdadeira fonte de inspiração
destas coisas permanentes seja o pensamento, isto não as impede de ser coisas. O
processo de pensamento não produz qualquer coisa tangível, tal como a mera
habilidade para usar os objetos não os produz.(ARENDT, 2005, p. 188)

Ainda que não seja a forma mais frequente, a atividade de pintura, além de ser utilizada
como plataforma de divulgação, também pode ser desenvolvida pelas ferramentas de
comunicação digitais, por meio de diversos softwares. Em sua página pessoal, Lígia Fonseca
faz questão de diferenciar as pinturas em tela daquelas que denomina de “arte digital”.

Figura 67 – Página de Lígia Fonseca

Fonte: http://ligia.embras.net.br/arte-digital/

Pela análise da imagem, percebemos que o caráter de obra contido na arte da pintura
pode ser desenvolvido através de diversas estratégias, pela utilização de diversos mecanismos.
Daquilo que foi apreendido das noções de Arendt, torna-se evidente compreender que o
trabalho intelectual também é uma atividade caracterizada como obra. Para a autora “a
reificação que ocorre quando se escreve algo, quando se pinta uma imagem, se modela uma
figura ou se compõe uma melodia, tem a ver com o pensamento que a precede” (ARENDT,
2014, p. 211) e, nessa lógica, a atividade on-line das pessoas com deficiência cria mecanismos
para seu aperfeiçoamento intelectual. A reificação, ou seja, a transformação de um conceito que
é abstrato em algo de realidade concreta, é característica inerente do processo de fabricação da
obra. Escrever um livro, defender uma tese, escrever uma dissertação, apontar a solução de um
problema, decifrar um enigma também consistem em fabricações que podem ser realizadas pelo
homem na construção de sua condição humana.
Outro ponto relevante na discussão sobre cidadania a ser considerado é que, dentre todos
os entrevistados que responderam ao nosso questionário, 60,52% afirmaram ter total
privacidade quando estão on-line. Ainda que o número possa não representar algo tão
significativo se comparado ao universo de pessoas sem deficiência, ele corresponde a um dos
raros momentos de liberdade para aqueles cuja rotina particular seja sempre permeada por
outros indivíduos. O aspecto da privacidade é imprescindível para uma cidadania plena e se faz
necessário em todos os possíveis cenários de seu desenvolvimento (não apenas na “obra”).

Depoimentos de uma pessoa tetraplégica podem confirmar as transformações que decorrem a
partir do momento em que sua atividade digital se desenvolve de forma autônoma e
independente.

Proporcionou-me mais acesso ao mundo e a coisas desconhecidas. E com privacidade.
Antes, todo mundo sabia o que eu escrevia ou em que sites eu havia entrado. (ZAGUI,
2012, p. 166)
Depois que comecei a ter acesso à internet, passei a fazer amigos e eleger amores.
(ZAGUI, 2012, p. 202)
Tanto a televisão quanto a internet principalmente são janelas escancaradas aos meus
olhos e pensamentos. Até certa idade, tudo me era oculto. Os raros passeios e a
tecnologia abriram as portas do mundo e de certo modo aguçaram minha vontade de
deixar o hospital. (ZAGUI, 2012, p. 223)

As tecnologias digitais também contribuem para o exercício da cidadania de pessoas
físicas, a partir do momento em que concedem a elas condições de fabricar algo, ou seja, lhes
possibilitam a oportunidade de concretizarem suas obras, como o investimento em educação.
Gráfico 4 – Sobre cursos on-line
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Fonte: Elaboração própria.

Apenas 30% dos entrevistados informaram nunca ter realizado nenhum tipo de curso
on-line nem manifestaram interesse em fazê-lo futuramente, ao passo que, metade deles já
realizou pelo menos alguma vez a atividade de capacitação. Dentre a metade que nunca fez
nenhum curso on-line, destacamos o interesse apresentado por uma parcela que se demonstra
interessada em utilizar as ferramentas digitais para aprimorar suas capacidades intelectuais.

A etapa netnográfica de nossa investigação permitiu conhecer exemplos práticos de
obra na cidadania digital, cuja complexidade da atividade merece ser minimamente esclarecida,
conforme observações que serão apresentadas a seguir.


Hemerson desenvolveu um projeto e é o responsável por um site cujo principal
objetivo é conscientizar a população sobre a ELA – Esclerose Lateral
Amiotrófica.

Após 25 anos de atuação como cirurgião cardíaco, Hemerson Casado foi diagnosticado
com a doença neurodegenerativa ELA no ano de 2012. Desde então, tornou-se, além de
pesquisador do assunto, um ativista contra tal enfermidade, tendo fundado a Associação Dr.
Hemerson Casado Gama, tendo como uma de suas finalidades coletar informações e repassálas tanto à população quanto às entidades governamentais.

Nosso objetivo é poder servir a população alagoana e brasileira, com o máximo de
eficiência e rapidez, transmitindo as mais recentes informações sobre a doença e os
tratamentos, bem como incentivar a criação de um Centro de Referência para a
doença, onde os pacientes e seus familiares possam receber toda forma de terapia que
possa influenciar em sua qualidade de vida. Além disso, estamos desenvolvendo
parcerias nacionais e internacionais para a promoção de pesquisas clínicas e estudos
multicêntricos para a aplicação de terapia experimental. Nosso objetivo inclui também
a criação de uma força tarefa formada por cientistas totalmente dedicados a este tipo
de doença e também a outras doenças raras. Uma das missões desta força tarefa é
formar um número expressivo de doutores (PHD) nesse campo da ciência.
(Disponível em: <GAMA, 20?)161> Acesso em: 12 set. 2018)
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Disponível em:
http://www.hemersoncasado.com/?post=3&d=Associa%C3%A7%C3%A3o%20Dr.%20Hemerson%20Casado%
20Gama. Acesso em: 12 set. 2018.

Figura 68 – Página de Dr. Hemerson Casado Gama

Fonte: http://www.hemersoncasado.com/?post=2&d=O%20que%20%C3%A9%20a%20ELA:
Figura 69 - Dr. Hemerson Casado Gama acessando à internet

Fonte: https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2018/03/como-e-vida-dos-brasileiros-com-mesmadoenca-de-stephen-hawking.html



Em abril de 2018, Cláudio defendeu sua tese de doutorado em Educação pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Ainda na infância, Cláudio Luciano Dusik, foi diagnosticado com atrofia muscular
espinhal (AME). A enfermidade deforma a estrutura óssea e limita os movimentos do
corpo. Graduou-se em Psicologia, fez Mestrado, e no Doutorado em Educação, desenvolveu
uma interface ativada por piscadas de olhos, que facilita a comunicação entre o computador e
pessoas com graves incapacidades motoras.

A partir do uso de um dispositivo importado chamado Muse Interaxon, que se
assemelha a um headphone, criamos uma interface Cérebro Computador chamada
Musekey, conectando os estímulos do cérebro a um teclado virtual do computador. O
Musekey foi testado com pessoas com capacidades plenas de escrita e fala, outras com
grandes dificuldades para escrever por causa de dificuldades motoras e com aquelas
que não conseguiam se comunicar, nem com fala ou escrita devido à síndrome.
Consegui identificar que o MuseKey atende a necessidade de escrita dos participantes,
sendo funcional, confiável, usável e acessível (DOUTOR DUSIK...,. (Disponível em:
<https://www.ufrgs.br/faced/doutor-dusik-a-educacao-para-romper-barreiras/>
Acesso em: 12 set. 2018).
Figura 70 - Cláudio Luciano Dusik

Fonte:http://www.comunidadeviadutos.com.br/site/noticia/com-ame--criador-de-teclado-comandado-pelocerebro-apresenta-tese-na-ufrgs-e-vira-doutor/4425

Figura 71 – Página G1 sobre Cláudio Luciano Dusik, criador do teclado comandado pelo cérebro

Fonte: https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/com-ame-criador-de-teclado-comandado-pelo-cerebroapresenta-tese-na-ufrgs-e-vira-doutor.ghtml



O artista Daniel Ferreira sente-se renovado com a prática da pintura.

Nascido em 4/4/1990 em São Paulo, SP. Vítima de talidomida, sempre incentivado
pelos pais e sua tia Socorro, pinta desde os 6 anos. Pintar para Daniel significa um
sonho sem limites. Às vezes, pinta até a madrugada do dia seguinte. Conquistou com
muito orgulho sua carteira de habilitação, pratica natação e é palestrante motivacional.
(cf. site APBP, 20?)162
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Figura 72 – Facebook Daniel Ferreira

Fonte: https://www.facebook.com/danielrfsilva



Ricky tornou-se palestrante

Utilizando um computador para compor os textos e um sistema de áudio que os torna
audíveis, Ricky tornou-se palestrante. Sua história de vida foi abordada diversas vezes ao longo
da pesquisa.

Figura 73 – A primeira palestra de Rick

Fonte: https://www.instagram.com/movidopelamente/
Figura 74 – Rick na Palestra

Fonte: https://www.instagram.com/movidopelamente/



Daniela mantem um site onde divulga suas produções artísticas e culturais.

Sou Daniela Caburro, tetraplégica (contrai poliomielite aos 8 meses de vida), artista
plástica (pintura com a boca), natural de São Carlos SP, integrante da Associação dos
Pintores com a Boca e os Pés (sede na Suíça). Com muita dedicação venho elaborando
minha arte desde de 1994, gosto de diversos temas em especial os cavalos. Em cada
pincelada transporto-me para dentro de minhas obras buscando as vivências e
movimentos
que
nunca
teve.
Através da APBP - Associação dos Pintores com a Boca e os Pés minas pinturas
viajam o mundo em forma de cartões e calendários.
Além da pintura realizo palestras motivacionais, oficinas de pintura, atuo como atriz
na peça de teatro Menina de arte (adaptação do livro/biografia da artista) entre outas
atividades. (cf. site DANIELA CABURRO).163

Figura 75 – Site de Daniela Caburro

Fonte: https://www.danielacaburro.com.br/

A visualização do desenvolvimento da obra nos permite uma compreensão mais apurada
rumo ao entendimento do complexo fenômeno tecno-social denominado cidadania. Não
obstante, ainda que as atividades de trabalho, obra e ação possam ser observadas de forma
isolada, para que se confirme o caráter cidadão das mídias digitais, é preciso que os três aspectos
apontados por Arendt sejam elucidados. Sendo assim, portanto, nos encaminhamos aos
direcionamentos finais da análise ao demonstrar a viabilidade do desenvolvimento da ação por
deficientes físicos na internet.
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5.1.3 A cidadania digital expressa pela ação

A ênfase e o detalhamento que se fazem necessários ao estudo da ação enquanto um dos
elementos que compõem a condição humana, se dão pelo caráter de sociabilidade política que
essa atividade representa. Desde o pensamento aristotélico, passando pelo arendtiano até os
estudos que contemplem uma perspectiva única de cidadania, ser “cidadão” representa a
possibilidade de que o indivíduo seja membro ativo de uma comunidade e tal inserção somente
se concretiza a partir de sua ação política.
Entendimentos controversos do mundo contemporâneo poderiam nos levar a acreditar
que a atividade do trabalho também poderia viabilizar tal prática, porém, como nos esclarece
Ferreira (2017) a essência do trabalho, conforme proposto por Arendt, é pautada pela
perspectiva desse enquanto uma necessidade característica dos seres vivos, que não diferencia
o homem dos demais animais.

Arendt afirma, em A condição humana, que é na esfera social que os homens orientam
suas ações com o intuito de satisfazer suas necessidades, desprezando a sociabilidade
política, em favor do trabalho, sendo esta categoria o que vai garantir a vida
associativa. Sem dúvida esse é um ponto da teoria arendtiana que desperta muitas
críticas, pois a autora é acusada de ignorar o caráter político do trabalho. Por isso é
preciso estar atento e seguir os seus argumentos,vendo que há uma lógica interna
preocupada em ser coerente. Para ela, se tradicionalmente o trabalho fazia parte da
vida privada, na modernidade ele é o que dá sentido e ordem à vida social, num tipo
de sociabilidade em que o homem não é mais que produtor e consumidor. Arendt
critica de modo radical essa nova esfera, pois nela o trabalho não pode promover a
sociabilidade que a política exige, e priva o homem de um mundo compartilhado de
significados. E, continua, faz com que a subjetividade dos indivíduos seja medida pelo
mundo das coisas, impossibilitando a experiência da realidade mundana por meio da
fala e da ação. Enfim, se é na pluralidade, na ação compartilhada, na realidade
dialógica que Arendt irá alicerçar a noção de esfera pública, por coerência não poderá
pensá-la a partir das categorias modernas. (FERREIRA, 2017, p. 219)

O grupo que investigamos não têm condições físicas de se locomover com facilidade e,
por tal motivo, nem mesmo a saída de suas casas é uma prática usual. Dentre os entrevistados,
apenas 23,33% sai de casa todos os dias; 33,33% o fazem “às vezes” (uma ou duas vezes ao
mês); 20% saem de casa frequentemente (três ou cinco vezes ao mês) e 20% saem muitas vezes
(mais de uma vez por semana). Um grupo pequeno 3,33% informou que raramente sai de casa,
porém, 90% dos entrevistados acessa a internet várias vezes ao dia.
Ao considerarmos então que a atividade em ambientes digitais corresponde mais do que
as atividades presenciais, e que a ação é a atividade que destaca o relacionamento político entre
os homens, é preciso uma dose extra de atenção para observar com exatidão a forma como esse
instrumento que condiciona a condição humana se operacionaliza. Traremos, a seguir, dados

coletados pelo questionário que podem pautar a percepção sobre como a ação política das
pessoas com deficiência se desenvolve pelas plataformas digitais. Para interpretá-los, é
importante sabermos antes que, dentre a participação em mídias sociais digitais, Facebook e
WhatsApp aparecem como sendo os mais utilizados (100% e 96,66% respectivamente) e que,
em ordem de preferência, aparecem as seguintes mídias Instagram (73,33%), Skype (56,66%),
Twitter (40%), Pinterest (36,66%), Linkedin (30%) e Tinder (10%).
Entendemos que a análise das respostas aos questionamentos abaixo possa nos orientar
em uma interpretação que comungue além dos aspectos objetivos, depreendidos imediatamente
com os dados das respostas, mas que nos possibilitem também a dedução de subjetividades que
possam permear os contextos em que partem os sujeitos.
Gráfico 5 – Sobre esclarecimento na internet acerca da deficiência física

Ao conhecer alguém pela internet, você se preocupa em esclarecer
sobre sua deficiência?

Não sei responder

7%

Às vezes

7%

Não acho importante esclarecer

13%

Sim. Mas não de imediato

13%

Sim. Sempre deixo clara a minha condição física

60%
0%

15%

30%

45%

60%

75%

Fonte: Elaboração própria.

A ação, expressa pelo discurso, também consiste, segundo Arendt, na possibilidade que
o homem tem em mãos de escolher entre firmar ou não sua alteridade. A filósofa ressalta a
importância da pluralidade, que é o motivo pelo qual as definições individuais dos sujeitos são
concebidas como distinções, visto que não se pode dizer o que é algo, sem distingui-lo de outra
coisa e ressalta a liberdade individual concedida ao homem para firmar sua diversidade.

Só o homem, porém, é capaz de exprimir esta distinção e distinguir-se, e só ele é capaz
de comunicar a si próprio e não apenas comunicar alguma coisa – como sede, fome,
afeto, hostilidade ou medo. No homem, a alteridade, que ele partilha com tudo o que
existe, e a distinção, que ele partilha com tudo o que vive, tornam-se unicidade, e a

pluralidade humana é a paradoxal pluralidade de seres únicos. (ARENDT, 2014, p.
220)

A escolha por apresentar sua deficiência ao conhecer alguém pela internet é opção de
60% dos entrevistados. O número expressivo contrasta com o tamanho da parcela dos
entrevistados (13%) que julga não ser importante esclarecer sobre sua condição física. A análise
desses dados nos leva a perceber que, mesmo que a relação estabelecida pelas mídias digitais
encubra as diferenças físicas dos indivíduos, faz-se importante ao grupo especificar suas
condições peculiares. A preferência leva-nos a crer que tal postura pode ser o resultado da
necessidade pela firmação das alteridades, pela partilha de suas condições particulares e pela
declaração de sua individualidade.
Gráfico 6 – Atitude em relação aos comentários preconceituosos na internet

b) Como você reagiu ao ser vítima de comentários preconceituosos contra
as pessoas com deficiência na internet?
80%
60%
40%

40%

40%
20%
20%
0%
Procurei me posicionar em defesa dos meus direitosPreferi ignorar

Não tive condições emocionais de responder

Fonte: Elaboração própria.
Gráfico 7 – Quanto à participação em movimento social ou político

c) Nas redes sociais, você se considera um ativista de algum
movimento?
80%
60%
47%

47%

40%
20%
6%
0%
Sim

Não
Fonte: Elaboração própria.

Não, mas acho que deveria

As trocas narrativas são o momento em que a ação humana se faz perceptível. A
infraestrutura digital pode auxiliar na ampliação participação política, levando a
posicionamentos e a opiniões para além das realidades locais, contribuindo para a disseminação
de posturas anti-excludentes, que fixam colocações provenientes de diferentes hábitos e
realidades culturais.
Os dados no Gráfico 6 demonstram que 40% dos entrevistados não fazem questão de se
posicionar ativamente ante aos comentários de cunho preconceituoso que assolam os ambientes
digitais. Ainda que reconheçamos a relevância da atuação política através do consequente
engajamento das categorias em movimentos sociais, conforme apontam autores como Castells
(2013), Santos (2008), Gohn (2010, 2012) e Lanna Júnior (2010), há de se respeitar as
trajetórias individuais que, por vezes, levam ao desgaste de seus protagonistas164.
No Gráfico 7, há um equilíbrio entre aqueles que se consideram e aqueles que não se
consideram ativistas de algum movimento social através das redes sociais (47% sim e 47% não
se considera). Contudo, percebemos que o critério de desempate pode ser vislumbrado ao
observarmos que 6% dos entrevistados reconhece que deveria posicionar-se mais ativamente
em causas de seu interesse, ainda que as mesmas não tenham sido suscitadas. O resultado
evidencia-nos o reconhecimento das mídias digitais (chamadas na questão de “redes sociais”)
enquanto plataforma de militância e engajamento político pelo grupo entrevistado, aspectos que
lhes permitem o desenvolvimento da condição humana da ação.
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Por defender tal posicionamento, há cerca de cinco anos, a autora desta pesquisa envolveu-se em um debate
acalorado com outro pesquisador do campo da comunicação inclusiva. Na ocasião foi acusada de não reconhecer,
nem tampouco incentivar o envolvimento ativo dos cidadãos deficientes nos grupos que se articulam politicamente
em prol da inclusão social. A história, que merece aqui ser resgatada, em virtude de agora possuirmos dados que
comprovam nossa abordagem, se deu da seguinte forma: uma amiga em comum nos marcou em uma publicação
na internet onde a mãe de uma criança com deficiência lamentava o mau atendimento recebido em uma rede de
pizzarias. A mãe em questão reclamava do cansaço, dizia que já não tinha mais interesse em lutar para que o filho
fosse atendido dignamente e que tinha vontade de se mudar do país, já que aquela não havia sido a primeira ocasião
em que ambos não receberam o tratamento adequado em estabelecimentos comerciais. A autora foi acusada pelo
ilustre pesquisador de não reconhecer que as conquistas sociais não são dadas e sim frutos das lutas cotidianas em
diversas esferas políticas. Contudo, percebemos o quanto seu discurso desmerece a ação política da mãe, iniciada
com a simples postagem que, embora destacasse suas fraquezas, evidenciava também o nome da rede de pizzarias,
bem como escancarava sua insatisfação enquanto consumidora e suscitava o importante debate sobre a inclusão e
o tratamento digno às pessoas com deficiência. Como bem afirma Arendt (2014, p. 222), “o fato de o homem ser
capaz de agir significa que se pode esperar dele o inesperado, que ele é capaz de agir significa que se pode esperar
dele o inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável”. A análise que agora temos em mãos
fortalece nossa convicção de que a ação é desenvolvida nos pequenos gestos e que o respeito às trajetórias
individuais deve ser primordial, ainda que não concordemos, que reconheçamos a relevância do confronto e que
sejamos convictos das transformações decorrentes das articulações políticas de grande porte, não podemos
menosprezar a ação individual dos homens, capaz de realizar feitos “infinitamente improváveis”.

Gráfico 8 – Sobre a participação em campanha de financiamento coletivo pela internet

d) Já participou de alguma campanha de financiamento coletivo
pela internet?
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Não

Não, mas gostaria

Fonte: Elaboração própria.

Campanhas de financiamento coletivo pela internet tornaram-se uma prática comum de
envolvimento e ação política que permite aos cidadãos a ajuda colaborativa para que coloquem
em prática seus projetos pessoais que necessitem de algum tipo de apoio financeiro para sua
execução.
O crowdfunding é uma técnica de financiamento coletivo que se resume à aquisição
de capital financeiro para que possam ser concretizados projetos e iniciativas
desenvolvidos por qualquer tipo de pessoa (normalmente pessoas físicas) que
precisam de apoio. O vocábulo, em inglês, tem origem nas palavras crowd e funding
– que respectivamente significam multidão e financiamento. A técnica é muito similar
àquilo que comumente chamamos de “vaquinha”, que consiste na união de um grupo
de pessoas dispostas a contribuir para determinada situação ou causa. (LIMA;
HEBERLÊ, 2016. p. 169)

Mesmo que a prática ainda não seja desenvolvida pela maioria dos entrevistados, nos
chama a atenção o número daqueles que gostariam de desenvolver tal atividade. Dentre as
observações empíricas, encontramos uma vasta diversidade de campanhas de financiamento
realizadas por deficientes físicos, cujos recursos captados compreendem desde o auxílio para a
obtenção de equipamentos de mobilidade à compra de medicamentos de custo elevado e
projetos particulares.

Gráfico 9 - Sobre canais ou páginas pessoais

e) Já criou alguma página pessoal como blog ou canal no Youtube?
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Não, mas pretendo criar

Fonte: Elaboração própria.

As histórias de vida das pessoas com deficiência têm forte repercussão midiática. Não
raro, encontramos matérias em veículos da imprensa que compartilham dramas ou momentos
de superação desse segmento social. Em síntese, o que ocorre é a transformação de
acontecimentos reais em acontecimentos midiáticos.
Em artigo publicado na Revista Trajectos (Lisboa, n.º 6), Louis Quére (2005) apresenta
uma possível dualidade do acontecimento, em que explora elementos relacionados aos fatos e
aos sentidos provocados pelos acontecimentos. Fazendo menção às ideias propostas por Hanna
Arendt, Quére (2005) fala sobre a possibilidade de o acontecimento representar um fim ou um
começo. O autor expõe ainda que a opção por privilegiar cada uma dessas possibilidades teria
correspondência a duas distintas percepções: o acontecimento enquanto entendimento ou
enquanto ação. As respostas anteriormente apresentadas demonstram que as pessoas com
deficiência podem estar cientes do potencial midiático de suas histórias e que têm investido no
compartilhamento de suas trajetórias.

Gráfico 10 – Sobre ser seguidor de páginas e perfis públicos

f) Segue alguma página ou perfil em redes sociais de alguma
associação, partido, clube de futebol, organização ou entidade
religiosa?
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27%
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Sim
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Fonte: Elaboração própria.

O sentimento de pertença já foi apresentado enquanto característica inseparável da
cidadania. Por esse ângulo, realizar aproximações, demonstrar afinidade ou estabelecer contato
com seus pares é essencial. O ato de seguir uma página ou um perfil em redes sociais pode
demonstrar mais do que um simples interesse, mas também uma inclinação e um
posicionamento ideológico capazes de possibilitar a inferência de características das
identidades dos sujeitos. Até mesmo os serviços de inteligência dos órgãos de segurança pública
e controle têm acompanhado postagens e atividades em redes sociais a fim de investigar
possíveis envolvimentos com o terrorismo e outros crimes. Sem falar no campo da publicidade,
em que uma simples curtida em determinada página ativa controles que podem melhor
direcionar campanhas e produtos aos seus clientes em potencial. Quando os usuários fazem a
opção por compartilhar, publicar, seguir ou curtir páginas, tem-se evidente o processo de
materialização de sua ação.
Traremos, a seguir, oportunidades de visualização concreta das práticas aqui discutidas.
A apreciação de momentos em que a atividade da ação desenvolve-se no ambiente digital
servirá para fixação dos preceitos esclarecidos sobre a cidadania digital e consequente arremate
sobre a perspectiva teórico-metodológica da utilização do conceito proposto em “A condição
Humana” como estratégia de compreensão e observação sobre o referido fenômeno.


Paulo arrecadou mais de R$ 140.000,00 em uma campanha de financiamento
coletivo para o desenvolvimento de uma animação.

Com apenas um ano e meio de idade, em abril de 1969, Paulo deu entrada no hospital
das Clínicas em São Paulo, com febre alta e dores nas pernas. A suspeita era de que
se tratava de poliomielite. Confirmando-se o diagnóstico da doença, comum à época,
em pouco tempo Paulo teve seu estado clínico agravado, acarretando em
complicações pulmonares e também na dificuldade crescente para movimentar o
corpo. No caso de Paulo Henrique a paralisia afetou praticamente todo seu corpo;
tronco e pernas são imóveis, restando-lhe apenas pouca mobilidade nas mãos e parte
dos braços, o que faz dele um paraplégico. Em relação à parte respiratória, essa foi
toda comprometida, fazendo com que sua sobrevivência também dependesse de
aparelhos respiratórios artificiais. (CORNETI DE LIMA, 2014, p. 52)

Paulo permanece internado no Hospital das Clínicas em São Paulo, que é sua residência
há quase 50 anos. Ele e Eliana Zagui (caso apresentado no capítulo 3) foram os únicos
sobreviventes do surto de poliomielite que assolou o país décadas atrás.

Figura 76 - Catarse

Fonte: https://www.catarse.me/leca



Eliana costuma fazer lives no Facebook para divulgar projetos que visam
arrecadar fundos para a compra de sua casa própria.

Figura 77 - Facebook Eliana Zagui

Fonte: https://www.facebook.com/zaguielina

Tendo como moradia oficial um quarto de hospital, Eliana também faz uso das redes
sociais para divulgar campanhas que possam ajudá-la a realizar passeios esporádicos.

Figura 78 – Site Vakinha Eliana Zagui

Fonte: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/final-de-2017-fora-de-um-hospital



Fabio (Arteviva) tem um programa de entrevistas que já está em sua segunda
temporada, mas para dar continuidade ao mesmo, realizou uma campanha de
financiamento coletivo.

O jornalista, Fabio Fernandes, teve paralisia cerebral na infância, enfermidade que
ocasionou em dificuldade de movimentação do corpo e consequente limitação da comunicação
verbal. Fábio não consegue pronunciar os sons, mas comunica-se com familiares e amigos mais
próximos através de um sistema de comunicação computadorizado ativado pelo movimento de
seus pés165. Ele já publicou um livro166 e trabalha como redator na Prefeitura municipal do Rio
de Janeiro.
Figura 79 – Facebook – Fábio Arteviva

Fonte: https://www.facebook.com/farteviva
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Disponível em: <http://eficienteemfoco.blogspot.com/p/sobre-o-fabio.html> Acesso em: 13 fev. 2019.
Disponível em: <http://www.seatmobile.com.br/noticias/jornalista-com-paralisia-cerebral-lanca-historia-emquadrinhos-sobre-deficientes.html> Acesso em: 13 fev. 2019.
166
BIM: um menino diferente. (FERNANDES, 2014).

Figura 80 – Página Papo cabeça com pé no Facebook

Fonte: https://www.facebook.com/Papocabecacompe/



Fabinho Fernandes fez um vídeo e denunciou em suas redes sociais os
problemas que enfrentou com uma companhia aérea.

O palestrante motivacional, Fabinho Fernandes, tornou-se popular nas redes sociais por
ter sido o primeiro tetraplégico a saltar de paraquedas no mundo. Após o salto, ele teve sua
trajetória de vida repercutida em programas televisivos, ocasionando em aumento no número
de seguidores em seus perfis em sites de redes sociais. A partir disso, aos poucos, Fabinho se
tornou ativista dos direitos das pessoas com deficiência167.

167

Fabinho Fernandes foi candidato a Deputado Estadual pelo Rio de Janeiro nas eleições gerais de 2018.

Figura 81 – Facebook Deputado Fabinho Fernandes

Fonte: https://web.facebook.com/fabinho.fabinhofernandes?_rdc=1&_rdr



Ketlli criou uma página na internet para denunciar lugares públicos e privados
que desrespeitem determinados públicos.

Com foco na questão da acessibilidade para o turismo a cadeirante, Ketlli Vieira, criou
no Facebook a página “Acessibilidade Tô de Olho”, onde compartilha suas experiências de
viagem, relatando maus e bons exemplos de iniciativas para a mobilidade, autonomia e inclusão
de pessoas com deficiência física.

Figura 82 - Página “Acessibilidade Tô de olho” do Facebook (2)

Fonte: https://www.Facebook.com/pg/acessibilidadetodeolho/about/?ref=page_internal

Propusemos um enquadramento analítico que permitisse observar a cidadania enquanto
uma condição tecno-humana, reconhecendo as associações entre os atores humanos e nãohumanos que se realizam nas ações sociais. Como estratégia de fixação e tenacidade dos
conceitos teóricos aqui defendidos, diversas experiências foram resgatadas e apresentadas com
maior grau de detalhamento. Também foram trazidos novos casos e problematizados junto aos
dados que resultaram da interpretação do questionário digital que desenvolvemos. Cada um dos
preceitos apontados por Arendt foi abordado, elucidado e demonstrado.
Acreditamos que, dessa maneira, tenhamos conseguido contemplar a perspectiva
híbrida e complexa sobre a cidadania digital, a qual defendemos ao longo dessa investigação.
Acreditávamos, contudo, que já estaríamos em vias de concluir nosso mapeamento quando,
subitamente, deparamo-nos com a ação acentuada que emerge de um outro actante que, talvez
por um descuido nosso ou por sua singeleza e silêncio, poderia ter passado despercebido. Nos
referimos às hashtags, mediadores eloquentes, que constituem atuação significativa no âmbito
da cidadania digital e que merecem espaço nessa investigação, pela relevância de sua
performance.

5.2 Hashtags

Durante a etapa netnográfica da pesquisa deparamo-nos com outra prática comum nos
ambientes digitais, em que se percebe a materialização da ação política como exercício da
cidadania, o uso das hashtags. Uma hashtag é um símbolo gráfico denominado “cerquilha”
(#), que transforma palavras, frases ou expressões postadas em redes sociais na internet em
hiperlinks, possibilitando o direcionamento e o agrupamento das mesmas para páginas ou
publicações com assuntos que tenham proximidade ao tema. No Brasil, o símbolo é
popularmente conhecido como jogo da velha.
Criadas por um funcionário do Twitter, em 2007, as hashtags rapidamente se
popularizaram em outras plataformas e passaram a fazer parte da linguagem e da cultura digital.
A mensuração dos assuntos mais discutidos em redes sociais, que possibilita a formação de
públicos segmentados, é feita a partir da contagem de palavras, frases ou expressões que
utilizam o referido símbolo gráfico.

Hashtags indicam tópicos ou temas, e representam uma importante inovação em
comunicação de mídia social. Primeiro, o uso de hashtags é poderoso porque é
participativo. As hashtags não são decididas antecipadamente por um conjunto prédeterminado de usuários. O sistema de hashtag constitui um sistema descentralizado
de marcação, organização e classificação, gerado pelo usuário. A hashtag classifica
mensagens, melhora a capacidade de pesquisa e permite que a organização vincule
mensagens a comunidades existentes de conhecimento e ação. É este elemento da
comunidade que sustenta o poder das hashtags168. (SAXTON et al 2015, p. 156)

Por evidenciarem discussões emblemáticas e suscitarem a potência de debates, as
hashtags constituem um bom exemplo para representar o quanto os dados digitais têm se
tornado parâmetros para o acompanhamento dos comportamentos das sociedades e, como
afirma Marres (2017, p. 74), “a geração de padrões informacionais como parte da vida social é
mostrada para desempenhar um papel importante na organização da vida social”.169
A fim de evidenciar a agência das hashtags enquanto mediadoras dos processos
cidadãos digitais e, considerando a grandiosidade dos caminhos já percorridos até aqui,
optamos por nos ater a alguns poucos exemplos, sendo o primeiro deles relacionado
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TEXTO ORIGINAL: “Hashtags indicate topics or themes, and they represent an important innovation in
social media communication. First, the use of hashtags is powerful because it is participatory. Hashtags are not
decided in advance by a pre-determined set of users. The hashtag system constitutes a decentralized, usergenerated tagging, organizing, and classification system. The hashtag classifies messages, improves searchability,
and allows the organization to link messages to existing knowledge and action communities. It is this community
element that undergirds the power of hashtags”.
169
TEXTO ORIGINAL: “The generation of informational patterns as part of social life is shown to play an
important role in the organization of social life”.

exclusivamente à atividade da ação política. Mas é importante destacar que as hashtags são
elementos técnicos dinâmicos que se fazem presentes em atividades que se referem às três
categorias da cidadania. Tanto nos exemplos de trabalho, quanto nos de obra e ação
verificamos que as hashtags desenvolvem com a mesma intensidade sua atuação.

5.2.1 #elenão

O primeiro exemplo não se restringe às pessoas com deficiência física, mas também
pode ser apropriado por elas, já que o uso das hashtags pode ser desenvolvido por qualquer
usuário de redes sociais digitais. O exemplo foi selecionado pela ampla representatividade e
alcance, e também devido aos acontecimentos terem se desenvolvido em concomitância com a
escrita desta etapa da pesquisa.
No dia 29 de setembro de 2018, dezenas de milhares de pessoas compareceram às ruas
de diversas cidades do Brasil e do exterior para manifestar sua indignação e inconformismo
com os pensamentos autoritários, extremistas e excludentes disseminados pelo, então,
candidato à presidência do país, o deputado Jair Bolsonaro. Os protestos vinham ocorrendo
exclusivamente por meio de uma página chamada “Mulheres contra Bolsonaro”, criada no
Facebook, que contava com a participação de mais de dois milhões de mulheres. Apesar de a
página ter sofrido um ataque cibernético, que culminou na alteração de seu nome de perfil e
promoção de postagens favoráveis ao candidato, o movimento feminino passou a ganhar mais
força e a expandir o movimento para fora do ambiente digital.
Desde a criação da página, as postagens que utilizavam a hashtag “#elenão” cresceram
exponencialmente, conforme se verifica abaixo no gráfico apresentado pelo pesquisador da
Universidade Federal do Espírito Santo, Fabio Malini, através de seu perfil no Twitter
(@fabiomalini) no dia em que ocorreram as manifestações. A partir da meia noite até às
19h50m do dia 29 de setembro de 2018, foram contabilizados 1.157.084 tuítes, relatando o
movimento #EleNão, envolvendo 329.093 dados de perfis. Ainda que essa não tenha sido a
rede social onde se originou o uso da hashtag “#elenão”, o gráfico representa a variação no
número de publicações de acordo com os minutos em que foram realizadas as postagens e serve
de indício para mensurar a atuação daqueles que apoiaram a causa.

Gráfico 11 - Tuítes por minuto

Fonte: https://Twitter.com/fabiomalini

O movimento #elenão é um movimento originariamente de caráter feminista, mas
entendemos que sem associações com outros atores, as mulheres não teriam alcançado o
sucesso em transformá-lo em um movimento de proporção e visibilidade internacional.
No dia programado para as manifestações bandeiras, camisetas, faixas, carros de som,
panfletos, palavras de ordem, homens e mulheres, fizeram acontecer um grande ato cívico, tudo
isso articulado pelo novos componentes que integram esse movimento social. A hashtag
#elenão e as ações desenvolvidas nas redes sociais digitais, em especial o Facebook e a página
“Mulheres contra Bolsonaro”, foram determinantes para o acontecimento. Cada um desses
elementos desempenhou parte fundamental para que as manifestações pudessem ocorrer; sem
a ação de cada um deles podemos afirmar que não seria possível sua eficácia da forma como se
deu. Provavelmente outras iniciativas poderiam ter se desenvolvido a partir da insatisfação com
os posicionamentos do candidato, mas não da forma e com a proporção em que ocorreram.
Acontecimentos semelhantes também ocorrem em atos relacionados às pessoas com
deficiência, cuja organização e articulação dos movimentos também tem início pelas redes
sociais digitais, fazendo uso de hashtags, e culminam em atos públicos visando a demonstração
de suas insatisfações.

5.2.2 #standup4humanrights

A título simbólico, aproveitando-nos da celebração dos 70 anos da publicação da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, ocorrida no ano de 2018, faremos primeiramente
uma análise que objetiva elucidar brevemente a materialização da ação política e da cidadania
pelo uso das hashtags enquanto estratégia oficial de divulgação da data celebrativa.
Passados 70 anos de sua publicação original, a Declaração Universal dos Direitos
Humanos é hoje facilmente encontrada em diversos sites da internet. A leitura e o acesso a esse
texto se dão de maneira muito mais simplificada que durante seu processo inicial de divulgação.
Nos dias atuais, entram em cena outros actantes que constituem tal processo: bits, bytes, redes
de comunicação, computadores, smartphones, processadores, etc. A cidadania que esse
documento representa deve, então, ser pensada a partir das associações de atores que
compreendem desde sistemas informatizados, softwares, pessoas, legislações, atitudes, até
códigos sociais informais de conduta.
Podemos dizer que toda atividade cidadã executada por plataformas digitais se inicia
com a preparação e processamento dos dados (via sistemas informatizados e redes de conexão
à internet) e culmina com a troca de informações em dispositivos comunicacionais. Isto é, para
um entendimento pleno das atividades cidadãs, faz-se necessário o reconhecimento de
instâncias preliminares que envolvem desde a linguagem de programação a estudos
arquitetônicos e de usabilidade, por exemplo.
Para celebrar o septuagésimo aniversário da Declaração, as Nações Unidas (UN Human
Rights) lançaram em 2018 uma campanha com o objetivo de divulgar e fazer com que a
população refletisse a respeito da importância dos Direitos Humanos. O título da campanha
“Nós somos todos iguais em dignidade e direitos” reflete os preceitos-chave dessa iniciativa.

Figura 83 – Campanha pelo aniversário da Declaração dos Direitos Humanos

Fonte: UNESCO, disponível em <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/prizes-andcelebrations/70-years-of-the-universal-declaration-of-human-rights/#c1653561> Acesso em: 14 fev. 2019.

Segundo preconiza a TAR, uma ação, como a cidadania, nunca é decorrente da ação de
um actante isolado, mas da atuação completa da rede a que ele se associa. Estamos em um
universo em que a internet e a tecnologia têm sua presença em países desenvolvidos
praticamente enquanto um elemento onipresente. Podemos fazer compras, pagar contas,
estudar, bater papo, trabalhar e nos divertir sem sequer termos saído de nossas camas pela
manhã. A ubiquidade midiática faz com que se torne mais nítida a percepção do quanto as
associações entre os diversos atores se fazem presentes para a construção de formas de
relacionamento e os mais diversos tipos de ação. Os actantes que hoje atuam na construção da
cidadania são diferentes daqueles presentes em décadas passadas, bem como a forma como se
materializa a ação política e a cidadania também apresenta características distintas, tornando
ainda mais evidente a necessidade da interação entre humanos e não-humanos.

Os métodos para a localização de formações heterogêneas foram propostos pela
primeira vez pelos teóricos ator-rede nos anos 1980 em estudos de inovação social,
mas hoje eles se tornaram muito mais comuns, pois as plataformas digitais servem
para “conectar usuários e objetos” (Keegan et al., 2010) e infraestruturas de GPS à
RFID e sensores são cada vez mais usados para rastrear materiais e entidades não
humanas do lixo para o ar e as florestas através do espaço e do tempo. (MARRES,
2017, p. 131)170

A opção escolhida para representar a comemoração pelo aniversário de 70 anos da
Declaração não poderia ser mais emblemática. Como se observa na imagem, as Nações Unidas
elegeram a hashtag #standup4humanrights para alavancar as celebrações pela data. Segundo
consta no site da representação da UN no Brasil, a hashtag “faz parte da campanha Stand up 4
Human Rights (Defenda os Direitos Humanos) da UN Human Rights, que pede às pessoas que
se mobilizem em defesa de mais liberdades, mais respeito e mais compaixão pelos direitos dos
outros171.” Embasados em todo o referencial teórico já apresentado, confirmamos, então, que a
ação, constituinte da cidadania, pode ser representada por uma hashtag. E mais do que isso:
afirmamos que no processo de construção da cidadania nos dias atuais, a hashtag se caracteriza
enquanto um actante essencial na sua construção.

5.2.3 #apbp

Embora saibamos não existir restrições em relação a quem pode utilizá-las,
apresentamos também o uso de hashtags com apropriações mais direcionadas às pessoas com
deficiência. Os exemplos selecionados são ocasiões em que pessoas com deficiência física
visam a compartilhar e a firmar o seu envolvimento com a APBP (sigla para Associação dos
Pintores com a Boca e Pés).
Em uma atividade que contempla o trabalho, a obra e a ação, o compartilhamento de
uma hashtag consiste em formas de elucidar a materialidade da cidadania. Uma pesquisa no
Facebook172 com a hashtag #apbp nos permitiu constatar quarenta publicações que tivessem
feito uso do sinal gráfico.
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TEXTO ORIGINAL: “Methods for the location of heterogeneous formations were first proposed by actornetwork theorists in the 1980s in the social study of innovation, but today they have become much more common
as digital platforms serve to ‘connect users and objects’ (Keegan et al., 2010), and infrastructures from GPS to
RFID and sensors are increasingly used to trace material and non-human entities from trash to the air and forests
through space and time.”
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Figura 84 - #apbp no Facebook

Fonte: https://web.facebook.com/search/posts/?q=%23apbp&epa=SERP_TAB

Os resultados contemplavam, em sua grande maioria, imagens dos artistas, divulgando
seus trabalhos, mas também continham algumas publicações realizadas pelo próprio perfil da
APBP no Brasil, confirmando a sintonia e o envolvimento entre essas duas instâncias. A análise
dos dados obtidos pelo rastreamento das hashtags torna evidente seu poder associativo.
As hashtags surgiram de forma representativa, em meio à etapa de caráter mais empírico
da investigação, demonstrando sua atuação enquanto mediadoras do processo cidadão digital

das pessoas com deficiência física. De forma idêntica a outros actantes que foram desvendados
ao longo de nossa pesquisa, elas realizam mais do que o mero transporte da informação,
provocam um deslocamento no curso da ação comunicacional que, além de conduzir os atores
já envolvidos, gera novas associações. Dessa forma, finalizamos o mapeamento que buscou
evidenciar quem são e como agem os atores que se associam para constituir a rede sociotécnica
da cidadania digital de pessoas com deficiência física.
Por ora, damo-nos por satisfeitos com as imersões realizadas. É chegado o momento de
reconhecer que as investigações realizadas foram suficientes para nos prover as respostas que
suscitaram nossa investigação e que a continuidade dessa descrição poderia nos levar a
desdobramentos que fugiriam dos temas relacionados à comunicação e à cidadania. Como a
TAR não procura entender os atores isoladamente, mas sim suas associações, os detalhes que
permeiam as associações, evidenciados a partir das descrições, foram essenciais para
compreender as conjunturas e modificações dos processos cidadão-comunicacionais, mas isso
não significa que se trate de uma investigação inacabável.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta aqui desenvolvida pretendeu uma abordagem de análise que fugisse das
habituais interpretações hermenêuticas e antropocêntricas sofre o fenômeno da cidadania,
buscando desmistificar enquadramentos que findassem por conceder à cidadania um status de
atividade exclusivamente humana.
Tínhamos como princípio, descobrir quais eram e como se desenvolviam as estratégias
utilizadas por pessoas com deficiência física para construírem acessibilidade e, a partir disso,
poderem ser incluídas ao ambiente digital, onde exercem sua cidadania. Para tanto, realizamos
um vasto mapeamento sobre a rede de sociotécnica de associações que se desenvolve para tal
atividade.
A partir da descoberta dos atores, passamos a observar não apenas a sua ação, bem como
conhecer e compreender as novas associações por eles realizadas, que configuram as práticas
de cidadania digital; para que pudéssemos atingir tais objetivos, fomos levados a percorrer
caminhos e a fazer descobertas surpreendentes sobre o processo cidadão-comunicacional.
A abertura da caixa-preta da cidadania digital fez emergir elementos diversos que
condicionam tal atividade, dentre os quais, alguns já eram conhecidos por também
contemplarem as realidades comuns às pessoas sem deficiência, como os suportes tecnológicos
ou os hardwares e softwares, e outros impensados, como as gambiarras.
Ao discorrermos sobre a cidadania enquanto uma condição tecno-humana, ficou
evidente que essa atividade representa mais do que uma ação realizada entre os homens, bem
como uma noção muito maior do que aquela que se relaciona simplesmente ao cumprimento
de direitos e deveres. Constatamos que, embora a cidadania se desenvolva com o intuito de
aprimorar as relações no seio da sociedade, ela é feita por meio de coisas tangíveis, sejam elas
objetos técnicos como computadores, algoritmos e sistemas informatizados ou mecanismos de
instrumentalização, como regulamentos, leis e normas. A TAR e os estudos sobre as
materialidades auxiliaram na compreensão sobre quais são as condições de agenciamento de
atores diversos em que a cidadania se desenvolve.
Pela complexidade, especificidade e particularidades que compreendem a ação dos
objetos e, considerando também, o conhecimento ainda introdutório que se tem sobre os
mesmos, a investigação foi conduzida mais acentuadamente para o estudo dos não-humanos.
Tal fato, contudo, não representa que possa haver uma divisão em termos da compreensão do
processo, visto que a TAR compreende os fenômenos pela interdependência entre os atores. O
desmembramento aconteceu nessa pesquisa mais por questões textuais e didáticas, como pode

ser observado no estudo das gambiarras onde, a partir do detalhamento das atividades e
consequente exemplificação de como elas são desenvolvidas por pessoas com deficiência física,
as gambiarras demonstraram sua importância por proporcionarem solucionar conflitos e
controvérsias relacionados às carências de acessibilidade. A descoberta, contudo, fez-se em
meio a um cenário desconhecido e repleto de particularidades, fazendo-se necessária uma
imersão em teorias e perspectivas interpretativas que proporcionassem um entendimento
coerente e plausível acerca da ação dos objetos.
No âmbito teórico, o resgate da trajetória histórica fez-nos perceber carências em relação
a uma definição clara sobre o conceito de cidadania, aspecto que dificulta o delineamento e a
construção de investigações. Por tal questão, adotamos a tríade proposta por Arendt enquanto
norte para nos guiar em tal missão em virtude do alto grau de reflexão que sua proposta nos
provocou, bem como pela relevância de todo o trabalho intelectual da autora. Ao seguir os
pilares trabalho, obra e ação juntamente a exemplificações reais de situações práticas que
pudessem comprovar a viabilidade do desenvolvimento da cidadania pelas plataformas digitais
por pessoas sem mobilidade, esperamos também ter contribuído em termos da construção de
uma estrutura de análise para tal fenômeno. O principal esforço teórico depreendido nesta etapa,
se deu no sentido de contribuir para a definição de um conceito específico para o estudo da
comunicação como ferramenta para a cidadania pelas plataformas digitais.
O enquadramento onde buscamos tal definição mostrou-se adequado e nos permitiu a
verificação de casos concretos da atividade cidadã pelas plataformas digitais. Todavia, tal
atividade não se fez sem o esforço necessário de adaptar interpretações filosóficas ao cenário
corrente, em que a ação do elemento técnico ganha relevância, principalmente em termos da
independência e autonomia concedida aos objetos, evidenciada pela popularização de
tecnologias como a Internet das coisas e o big data. A perspectiva pensada pelas categorizações
de Hannah Arendt, ainda que seja derivada de posicionamentos com cunho mais
antropocêntricos, mostrou-se suficiente para uma concepção que buscou ser simétrica.
A cidadania digital se mostrou enquanto um princípio associativo híbrido por meio do
qual se desenvolve a condição da vida contemporânea em sociedade e o estudo de tal fenômeno
precisa considerar as peculiaridades de sua construção e desenvolvimento, como aquilo que
demonstramos em termos da sociologia digital. O estudo nos fez perceber que a compreensão
sobre a cidadania digital, para ser completa, precisa incorporar os aspectos anteriores ao efetivo
ato da comunicação digital, trazendo também para a análise a observação das características de
infraestrutura que são condicionantes deste processo.

O exercício da cidadania pelas plataformas digitais é possível para pessoas sem
mobilidade nas mãos, braços e dedos, mesmo que os equipamentos e softwares sejam
idealizados para utilização por pessoas com mobilidade plena. Ou seja, a imobilidade do corpo
é superada a contar da sua acoplagem com equipamentos e dispositivos técnicos. Porém,
quando há desenvolvimento das ações digitais, tal junção sequer é percebida, as associações
são estabilizadas, “encaixapretadas”. As gambiarras geram tensões que potencializam a
relativização da deficiência, tornando seus usuários eficientes no contexto digital.
Desde as adaptações em antenas de TV, passando pelos famosos e conhecidos “gatos”,
as gambiarras moldam nossas formas de comunicar e moldam também nossos espaços físicos.
Contudo, em nossa análise, identificamos que um baixo percentual dos cidadãos com
deficiência reconhece e/ou afirma o desenvolvimento dessa estratégia. O desconhecimento ou
a negação do uso podem advir da conotação pejorativa atribuída à expressão. Fazer uma
gambiarra significa fazer algo de improviso, remetendo a um aspecto, de certa forma, pejorativo
e precário.
Os princípios sobre as materialidades, desenvolvidos pelo prisma da Teoria Ator-Rede,
foram cruciais para que pudéssemos chegar a tal interpretação, entendendo a cidadania como
um fenômeno material-discursivo. Verificamos que o estudo das materialidades foi e é
imprescindível para que se compreenda o concreto sentido transmitido pela cidadania digital,
tendo em vista que aquilo que a constitui precisa ser abordado por uma estratégia de reflexão
que não se resume a análises exclusivamente simbólicas ou imateriais. A materialidade da
comunicação que se constrói pelas mídias digitais está diretamente ligada à materialidade dos
dispositivos tecnológicos que são utilizados para tal atividade. O tato, a fala, a audição e a visão
são sentidos que nem sempre podem ser acionados pelos usuários, mas que, unidos às
características técnicas dos dispositivos (planejadas ou improvisadas), permitem diferentes
conexões e interações.
A materialidade dos dispositivos representa direcionamentos que conduzem as ações
das pessoas com deficiência. Pessoas sem deficiência, por exemplo, quando querem escrever
um texto longo, preferem utilizar o computador ao invés do smartphone, podendo escolher
trocar o dispositivo. Para o grupo observado, essa troca mostra-se mais complexa. A
materialidade também impõe novas linguagens e faz emergir novos mediadores, como as
hashtags, importante exemplo de engajamento e ação social que se fez evidente ao longo do
mapeamento. Algoritmos, assim como os softwares e demais instrumentos que permitem a
inclusão digital, da mesma maneira, condicionam e impõem formas específicas de
comunicação, atuando, em grande parte das ações, como mediadores.

A pesquisa demonstrou que a deficiência pode não estar nos corpos, mas nos
dispositivos e nos objetos, cujas affordances precisam ser reinventadas por associações
desenvolvidas pelos sujeitos. O poder de criatividade deixa evidente o quanto a falta de
mobilidade física não é fator impeditivo para a participação social. A noção da deficiência é
rebaixada ao status de coadjuvante quando é permitido atuar e desenvolver-se pelas plataformas
digitais de maneira independente e autônoma. Depois de superadas as limitações em termos de
acessibilidade, o ambiente digital mostra-se profícuo para o estabelecimento de relações que
contribuam para o fortalecimento de classes historicamente marginalizadas.
O desenho cartográfico que realizamos ao desenvolver o estudo de caso da ex-atleta de
Ginástica Artística, Lígia Fonseca, foi importante para que pudéssemos compreender não
apenas a heterogeneidade dos atores que compõem a rede, como também a ação desenvolvida
por cada um deles. Foi possível constatar que a cidadania das pessoas com deficiência física
não é individual tampouco isolada, ela acontece nas trocas, nas interações. Fez-se evidente que
as novas tecnologias de informação e comunicação têm permitido que as pessoas com
deficiência se comuniquem melhor, porém verificamos que o crédito por tal inclusão não pode
ser direcionado única e exclusivamente às tecnologias já que, nos casos de deficiências severas,
os usuários têm sido os responsáveis pela adequação dos equipamentos às suas necessidades.
Em virtude das carências e fragilidades dos objetos em seu desenvolvimento, as pessoas com
deficiência precisam dedicar-se à sua adaptação antes de sua utilização eficaz. A falta de
acessibilidade dos objetos pode ser superada com associações inusitadas, como o
desenvolvimento de gambiarras que demonstram o alto grau de inventividade nas ações de
pessoas com condição física limitadas.
A usabilidade e a acessibilidade dos equipamentos tecnológicos são aspectos materiais
que desencadeiam transformações em relação aos espaços físicos e digitais, bem como a
descoberta e desenvolvimento de novas affordances, tanto dos dispositivos, quanto de seus
usuários. Comprovamos tal circunstância quando pudemos observar, por exemplo, um usuário
que tem membros de seu corpo atrofiados, mas que utiliza um computador de mesa
convencional, acionado pelo o movimento dos pés. As movimentações realizadas para a
adaptação dos espaços físicos e dos sistemas de votação da Câmara dos Deputados também
exemplificam tais situações.
Em relação aos instrumentos e dispositivos para a comunicação digital, verificamos que
políticas públicas de acesso à tecnologia são essenciais, entretanto, no Brasil, elas ainda são
possuem uma eficácia plena. Posturas empresariais acentuam uma despreocupação com
mercados tão restritos e são fatores agravantes que dificultam a popularização das iniciativas.

Os empreendimentos independentes conhecidos através das visitas de campo mostraram força
em termos do nível avançado do desenvolvimento das tecnologias, mas ainda são pouco
disseminados e também carecem de investimento do setor público.
O questionário on-line respondido por pessoas com deficiências físicas foi estratégico
para nos aprofundarmos sobre as particularidades do processo comunicacional e cidadão
digital, revelando os equipamentos mais populares, bem como diferentes formas do
desenvolvimento de suas práticas digitais. Em observância aos dados coletados, foi possível
perceber que para um grupo bastante específico da amostra há um desequilíbrio que torna as
associações com os atores não-humanos mais complexas. Acreditávamos que essa inclinação
aos elementos técnicos fosse mais acentuada, que se tornasse evidente para a grande maioria
dos deficientes físicos, mas a pesquisa mostrou-nos que o desenvolvimento de gambiarras, que
é uma estratégia decorrente da mediação dos objetos técnicos, por exemplo, é característica
exclusiva de casos pontuais, correspondendo a uma pequena, mas não desconsiderável parcela,
das pessoas que acompanhamos. A sujeição ressaltada dos elementos técnicos não pode ser
plenamente comprovada, visto que, ao mesmo tempo em que demonstra uma maior
dependência dos dispositivos, o grupo observado também depende mais dos atores humanos,
se comparado às pessoas sem nenhum tipo de deficiência. Se considerarmos sua mobilidade
física, uma pessoa sem deficiência precisa de poucas articulações com atores humanos para
atuar no ambiente digital, ao passo que alguém com deficiência precisa de auxílio para
atividades corriqueiras como aproximar-se dos objetos técnicos, instalá-los, ligá-los e manuseálos.Verificamos, entretanto, que a ação dos objetos é mais contundente e perceptível, já que tem
condições de transformar a própria concepção sobre deficiência.
O acompanhamento empírico das ações digitais foi a última etapa da investigação,
oportunidade em que pudemos comprovar o caráter tecnossocial da cidadania, através dos
pilares estabelecidos por Arendt em “A condição humana”. Tornou-se evidente que a prática
da cidadania digital apenas se concretiza depois de realizadas as associações entre os múltiplos
atores que compõem sua rede. Diversas experiências em cidadania digital de pessoas com
deficiência foram apresentadas com o intuito de demonstrar a viabilidade de sua execução e,
nesse contexto, verificamos também o quanto as hashtags têm condicionado formas específicas
de engajamento e participação.
O desenvolvimento desta investigação nos fortaleceu para que estejamos aptos a
responder possíveis críticas sobre determinismos, principalmente por acreditarmos que, em
momento algum, foi negligenciada a centralidade dos atores humanos em detrimento dos
objetos, nem fora reservada mais atenção aos objetos, colocando os humanos em segundo

plano. Confirmamos a importância dos atores humanos nesse processo, constatando que,
embora objetos sejam necessários, a cidadania digital somente se desenvolve através das
associações e conexões realizadas com uma rede sociotécnica heterogênea, desmistificando
interpretações que acreditem nesta enquanto uma ação puramente “social”. Averiguamos que,
da mesma maneira que familiares, amigos e médicos se fazem essenciais para a atividade
cidadã, políticas públicas, ferramentas, mesas, suportes, teclados, mouses, hardwares,
algoritmos e hashtags também se demonstram fundamentais no desenvolvimento desse
processo, que culmina em ações efetivas, inserindo essas pessoas no debate público.
Verificamos que, apesar da evolução tecnológica, que propicia o desenvolvimento de
equipamentos acionados por comandos de voz, a internet, bem como os dispositivos para acesso
às mídias digitais ainda são, de certa forma, excludentes, seja pelo aspecto financeiro ou pelo
princípio da acessibilidade. As poucas tecnologias acessíveis comercializáveis têm um alto
custo e acabam sendo restritas a poucos usuários.
Esperamos ter conduzido o leitor da melhor forma a esta empreitada acadêmica e
interpretativa. Nossos objetivos de pesquisa foram alcançados, permitindo-nos identificar a
ação dos diversos atores e fazendo compreender as relações de dependência entre os mesmos,
sendo possível, assim, desvendar um panorama palpável sobre as particularidades relacionadas
ao processo comunicacional/digital de pessoas com deficiência física e comprovar o caráter
híbrido dessa relação tão elementar chamada cidadania.
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ANEXOS

ANEXO A - Questionário

Este questionário compreende parte da pesquisa de Doutorado que vem sendo realizada pelo
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Culturas Contemporâneas da Universidade
Federal da Bahia. Sua participação é de extrema importância, mas sua identificação pessoal não
é necessária.
Caso prefira responder por mensagem de áudio, contate-me via WhatsApp pelo número (73)
98852-2525
ou
pelo
Messenger,
através
do
meu
Facebook
https://www.facebook.com/vivicorneti
PESQUISA SOBRE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E INTERNET

UM POUCO SOBRE VOCÊ
1) Qual a sua idade?
a) Até 14 anos
b) 15 – 20 anos
c) 21 – 34 anos
d) 35 – 49 anos
e) 50 – 64 anos
f) 65 ou mais
2) Como você se declara?
a) Casado
b) Solteiro
c) Divorciado/separado
d) Namorando
e) Viúvo
3) Qual sua escolaridade?
a) Ensino Fundamental
c) Ensino Médio
e) Ensino Superior
g) Pós-graduação
4) Qual seu sexo?
a) Feminino
b) Masculino
c) Prefiro não dizer
5) Em relação a sua orientação sexual você se considera:
a) Heterossexual
b) Homossexual (gay ou lésbica)
c) Transexual
d) Pansexual
e) Assexual
f) Intergênero

g) Outro
6) Em que região você mora?
a) Norte
b) Sul
c) Sudeste
d) Nordeste
e) Centro-Oeste
7) Qual a renda média de sua família? (apenas pessoas que moram na mesma casa)
a) Um salário mínimo
b) De dois a quatro salários mínimos
c) De cinco a dez salários mínimos
d) De dez a vinte salários mínimos
e) Acima de vinte salários mínimos
8) Quantas pessoas residem na mesma casa que você?
a) 2 pessoas
b) 3 pessoas
c) 4 pessoas
d) 5 pessoas ou mais
e) Moro sozinho
9) Qual o tipo de sua deficiência?
a) Paraplegia, paraparesia
b) Monoplegia, monoparesia
c) Tetraplegia, tetraparesia
d) Triplegia, triparesia
e) Hemiplegia, hemiparesia
f) Amputação ou ausência de membro
g) Paralisia cerebral
h) Membros com deformidade congênita ou adquirida
10) Qual o grau de sua deficiência?
a) Leve
b) Moderado
c) Severo
11) Existe alguma parte do seu corpo que você consiga movimentar apenas com
dificuldade?
a) Olhos e boca
b) Pescoço
c) Braços
d) Mãos
e) Pés
f) Pernas
g) Outras. Quais? ____
h) Não existe nenhuma parte do meu corpo que eu movimente com dificuldade
12) Quais partes do seu corpo você consegue movimentar plenamente?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Olhos e boca
Pescoço
Braços
Mãos
Pés
Pernas
Outras. Quais? ____

13) Quais desses cuidados profissionais você recebe?
a) Enfermeiro
b) Terapeuta ocupacional
c) Psicólogo
d) Médico
e) Dentista
f) Outros

SOBRE A FORMA QUE VOCÊ UTILIZA A INTERNET

1) Quais desses aparelhos você tem condições de utilizar? (escolha quantos quiser)
a) Notebook
b) Computador/desktop
c) Tablet
d) Smartphone

2) Qual deles você prefere? (escolha somente um)
a) Notebook
b) Computador/desktop
c) Tablet
d) Smartphone
3) Qual deles você utiliza com mais frequência? (escolha somente um)
a) Notebook
b) Computador/desktop
c) Tablet
d) Smartphone
4) De que forma você controla o dispositivo que mais utiliza?
a) Movimento da boca
b) Movimento dos olhos
c) Movimento dos pés
d) Movimento da mão
e) Comando de voz/som
f) Outros. Quais? ____
5) Qual tipo de conexão você utiliza?
a) Internet móvel (3G, 4G)

b) Rede wi-fi
c) Via cabo, rádio, satélite
d) Não sei
6) Você precisa de algum software /programa para controlar o mouse e navegar na
internet?
a) Sim. Qual? ___
b) Não
7) Se utiliza algum software /programa diga-nos o nome dele
8) Com qual frequência você acessa a internet?
a) Uma vez ao dia
b) Várias vezes ao dia
c) Uma ou duas vezes por semana
d) De três a cinco vezes por semana
e) Passo mais de uma semana sem acessar
9) Além da internet quais desses meios de comunicação você costuma utilizar?
a) Televisão
b) Rádio
c) Cinema
d) Jornal/Revista/Livro impresso
e) Telefone

10) Qual é a sua principal dificuldade para navegar pela internet?
a) Falta de acessibilidade dos equipamentos (mouse, suportes, mesas etc.)
b) Velocidade da conexão
c) Não entendo bem os comandos do computador
d) Falta de acessibilidade dos sites e aplicativos
e) Nenhuma
f) Outra. Qual? ___
11) Em qual posição você costuma ficar para navegar na internet?
a) Deitado
b) Sentado
c) Em pé
d) Tenho condições de acessar como quiser

SOBRE A SUA RELAÇÃO COM AS NOVAS TECNOLOGIAS
1) Você possui cadeira de rodas automatizada?
a) Sim e utilizo com frequência
b) Sim mas não costumo utilizar
c) Gostaria mas não tenho condições financeiras para adquirir
d) Gostaria mas não tenho condições físicas de utilizar
e) Não preciso de uma
f) Preciso mas não tenho interesse em adquirir

2) Você possui um veículo adaptado?
a) Sim
b) Não
c) Não preciso de um, minha deficiência me permite utilizar qualquer veículo
3) Você utiliza algum tipo de tecnologia assistiva?
a) Sim
b) Não
c) Não sei o que é tecnologia assistiva
4) Caso utilize alguma tecnologia assistiva, poderia descrevê-la?
5) Você utiliza alguma prótese ou órtese?
a) Sim
b) Não
6) Quais desses instrumentos você utiliza em casa?
a) Controle de iluminação
b) Controle de cortinas ou persianas
c) Controle remoto da televisão
d) Controle de som ambiente
e) Controle de vídeo game
f) Sistema de climatização
g) Sistema de segurança (alarme/campainha de emergência/segurança)
h) Mecanismos com sensor de presença
i) Nenhum
j) Outros

7) Você paga por alguma assinatura de programação pela internet? (Ex: Spotify, Netflix)
a) Sim
b) Não
8) Marque todas as redes sociais que participa
a) Facebook
b) Instagram
c) Twitter
d) WhatsApp
e) Linkedin
f) Pinterest
g) Snapchat
h) Tinder
i) Skype
f) Outras
9) Conhece algum tipo de tecnologia disponível no mercado, que seria útil para você,
mas que não tem condições de adquirir? Exemplo: exoesqueleto, sensores.
a) Sim
b) Não

10) Caso conheça, qual seria essa tecnologia?
SOBRE ACESSIBILIDADE
1) Para se conectar a internet você precisa que alguém te ajude?
a) Sim, preciso que coloquem os equipamentos em minha frente
b) Sim, preciso de outro tipo de ajuda
c) Não, eu faço tudo sozinho
2) Caso precise de outro tipo de ajuda, poderia descrevê-la?
3) Você utiliza recursos de acessibilidade de algum smartphone/site/computador?
a) Sim. Qual? ___
b) Não
4) Pensando nos instrumentos como mesas adaptadas ou suportes para notebooks, qual tipo
de auxílio você precisa para navegar na internet?
a) Mesa adaptada
b) Suporte adaptado
c) Mouse adaptado
d) Outros
e) Não preciso
5) Qual tipo de instrumento você utiliza para movimentar as telas?
a) Apenas o mouse e equipamentos convencionais
b) Mouse convencional + outro equipamento improvisado
c) Apenas o mouse ball track
d) Mouse ball track + outro equipamento improvisado
e) Caneta touch screen
f) Caneta touch screen + outro equipamento improvisado
g) Apenas equipamentos improvisados
6) Esses equipamentos que você utiliza foram facilmente adquiridos ou precisaram ser
preparados especialmente para você?
a) Facilmente adquiridos
b) Precisaram ser preparados
7) O processo de fabricação deste equipamento foi:
a) Relativamente difícil, precisei de algumas tentativas antes de encontrar um
equipamento adequado (até três tentativas)
b) Muito difícil, demorei para conseguir um equipamento adequado
c) Relativamente fácil, ele não funcionou na primeira tentativa, mas não me deu muito
trabalho
d) Muito fácil, logo na primeira tentativa ele já foi adequado
e) Meu equipamento não precisou de fabricação especial
8) Já enfrentou algum problema de saúde devido ao uso desses equipamentos? Exemplo:
algumas pessoas que utilizam mouses bucais relataram problemas no maxilar.
a) Sim

b) Não
9) O suporte que você utiliza para navegar na internet é esteticamente bonito?
a) Sim, ele é normal, como qualquer outro suporte
b) Sim, apesar de ele ser improvisado, não é feio
c) Não, ele é muito estranho
10) Outra pessoa poderia usar esse suporte sem nenhuma explicação?
a) Com certeza não
b) Dificilmente
c) Provavelmente
d) Com certeza sim
11) Já teve algum suporte preparado especialmente para você por uma organização que
trabalho com pessoas com deficiência?
a) Sim, já tive suportes preparados pela equipe do hospital Sarah
b) Sim, já tive suportes preparados por outras equipes especializadas
c) Não, todos meus suportes foram desenvolvidos artesanalmente em casa por mim ou
por meus familiares
d) Não, mas alguns suportes foram preparados artesanalmente por oficinas, pessoas ou
empresas que não trabalham com deficiência
e) Não, todos meus suportes foram facilmente adquiridos
12) Para nós, uma gambiarra é algo construído de improviso, utilizando produtos cuja
fabricação foi projetada para outra finalidade. Como por exemplo, uma pessoa
tetraplégica que coloca uma caneta na boca para movimentar o cursor do mouse.
Considerando essa perspectiva, você diria que algum dos seus aparatos de navegação
na internet é uma gambiarra?
a) Sim
b) Não
13) Caso utilize alguma gambiarra, poderia nos contar como ela funciona?
SOBRE CIDADANIA
1) Com qual frequência você sai de casa?
a) Raramente (menos de uma vez ao mês)
b) Às vezes (uma ou duas vezes ao mês)
c) Frequentemente (três ou cinco vezes ao mês)
d) Muitas vezes (mais de uma vez por semana)
e) Sempre (todos os dias)
2) Qual o meio que você mais utiliza para se manter informado?
a) Jornal impresso
b) TV
c) Rádio
d) Revistas impressas
e) Internet
f) Nenhum

3) Você exerce alguma atividade remunerada?
a) Sim, e preciso da internet para desenvolver essa atividade
b) Sim, mas não preciso da internet para desenvolver essa atividade
c) Não
4) Quais tipos de atividade você realiza pela internet?
a) Leio livros e revistas
b) Minha atividade profissional/trabalho
c) Acesso portais de notícia (Ex. Terra, G1 etc)
d) Acesso portais de entretenimento (Ex. Globo.com, Uol, Yahoo)
e) Gosto de jogar
f) Converso com meus amigos
g) Procuro um namorado
h) Assisto vídeos
i) Fico em redes sociais
j) Executo transações bancárias
k) Faço compras
l) Peço comida
m) Outros
5) Já realizou algum curso on-line?
a) Sim
b) Não
c) Não, mas gostaria
6) Você tem total privacidade quando está on-line ou sempre há alguém por perto
enquanto está navegando?
a) Total privacidade
b) Pouca privacidade
c) Sempre há alguém por perto
7) A falta de privacidade para navegar na internet é um problema para você?
a) Sim, é ruim sempre me sentir vigiado
b) Não, já me acostumei com isso
c) Eu tenho total privacidade para navegar
8) Em relação à sua sexualidade, acredita que a internet:
a) É um facilitador, pois posso procurar informações e conhecer pessoas
b) Poderia me ajudar se eu tivesse privacidade
c) Não interfere em minha vida
d) Não tenho opinião sobre o assunto
9) Já estabeleceu contato com algum ídolo seu pela internet?
a) Sim
b) Não
10) Já criou alguma página pessoal como blog ou canal no Youtube?
a) Sim
b) Não
c) Não, mas pretendo criar

11) Já participou de alguma campanha de compartilhamento ou de financiamento coletivo
(tipo vaquinha virtual) pela internet?
a) Sim
b) Não
c) Não, mas gostaria
12) Já criou algum tipo de campanha ou projeto para ajudar em suas próprias necessidades?
a) Sim
b) Não
c) Não, mas pretendo
13) Segue alguma página ou perfil em redes sociais de alguma associação, partido político,
clube de futebol, organização ou entidade religiosa?
a) Sim
b) Não
c) Não, mas gostaria
14) Em relação à religiosidade, acredita que a internet:
a) É um facilitador, pois posso procurar informações, refletir e conversar com as
pessoas sobre isso
b) Poderia me ajudar se eu tivesse privacidade
c) Não interfere em minha vida
a) Não tenho opinião sobre o assunto, não sou uma pessoa religiosa
15) Quando você conhece alguém pela internet você se preocupa em esclarecer sobre sua
deficiência?
a) Sim. Sempre deixo clara a minha condição física
b) Sim. Mas não de imediato
c) Não. Prefiro esconder, pois já fui vítima de discriminação
d) Não acho importante esclarecer
e) Às vezes
f) Não sei responder
16) Você já foi vítima de algum comentário preconceituoso contra as pessoas com
deficiência na internet?
a) Nunca fui
b) Sim, mas procuro me posicionar em defesa dos meus direitos
c) Sim, mas prefiro ignorar
d) Sim, mas não tenho condições emocionais de responder

17) Nas redes sociais, você se considera um ativista de algum movimento? Exemplo:
defensor do meio ambiente, militante de algum partido político.
a) Sim, sempre defendo meus ideais
b) Sim, mas não discuto com as pessoas
c) Não
d) Não, mas acho que deveria

