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A tecnologia e a educação são facetas do mesmo desenvolvimento 

total. Nas áreas por onde se expandiu o Ocidente, as funções sociais 

a que o indivíduo deve submeter-se estão mudando cada vez mais, 

de maneira a induzir os mesmos espírito de previsão e controle de 

emoções como no próprio Ocidente. Nesse caso, também, a 

transformação da existência social como um todo é a condição 

básica para civilizar-se a conduta. 

(ELIAS, 1993, p.212) 

 

Resumo: O “virtual” está presente em diferentes setores da sociedade. Quais são as 

implicações deste mundo virtual na educação? Um mundo mediado pelas tecnologias de 

informação exige aprendizados técnicos específicos, mais ainda debates filosóficos e 

educacionais sobre esta temática. O avanço das TICs trouxe, para a interação do homem com 

o homem e do homem com diferentes contextos, a urgente necessidade de se (re)aprender 

como organizar e ampliar as atividades do dia a dia, por meio das TICs. Frente a esse 

fenômeno de nossa sociedade, a falta de uma formação ou de atenção institucional voltada 

para a preparação do sujeito para o uso das TICs, para além de seus aspectos técnicos, tem 

despontado como uma importante questão dentre os pesquisadores da área. A perspectiva de 

processo civilizador das práticas formais e não-formais de preparação para uso social das 

TICs, mobiliza reflexões do campo da chamada websociologia e de conceitos elisianos. 

Palavras chaves: educação; TICs; processo civilizador; inclusão. 

 

Abstract: The "virtual" is present in different sectors of society. What are the implications of 

this virtual world in education? A world mediated by information technology requires specific 

technical apprenticeships, further education and philosophical debates on this topic. The 

progress of ICT has brought to the interaction of man with man and man with different contexts, 

the urgent need to (re) learn how to organize and expand the activities of everyday life through 

ICTs. Faced with this phenomenon in our society, a lack of training or institutional attention 

focused on the preparation of the subject for the use of ICTs, as well as its technical aspects, has 

emerged as an important issue among the researchers. The prospect of the civilizing process of 

formal practices and non-formal preparation for social use of ICTs, mobilizes reflections of the 

field of the call websociology and of the elias’ concepts. 
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Educação, Sociedade e TICs 

De maneira geral os avanços tecnológicos representam às organizações sociais 

mudanças em sua dinâmica. Esse reorganizar traduz-se em forças que reagem de 

maneira involuntária do individual para o coletivo social, que podem gerar 

desenvolvimento, retrocesso, conflitos e/ou melhorias. (ELIAS, 1994a; 1994b; 2006).  

O irrevogável entrelaçamento dos atos, necessidades, idéias e impulsos de 

muitas pessoas dá origem a estruturas e transformações estruturais numa 

ordem e direção específicas que não são simplesmente “animais”, 

“naturais” ou “espirituais”, nem tampouco “racionais” ou irracionais, mas 

sim sociais. (ELIAS, 1994a, p.39). 

A sociedade do século XXI concentra, na esfera “virtual” da mídia, redes e 

TICs, muitas das suas atividades “reais”, adaptando, convertendo e até reinventando 

tantas outras. Assim, as perspectivas das TICs imitam, reproduzem, recriam e dão 

continuidade a fenômenos da vida real, nos quais as necessidades e disponibilidades da 

vivência humana dos sujeitos em relação aos objetos são, cada vez mais, pautadas pelo 

meio, pela mediação das tecnologias. 

Por meio do acesso à rede mundial de computadores (incluindo a convergência 

de meios, mídias e linguagens que ela agrega, como rádio, TV, telefonia e interação), 

estabelecem-se relações com pessoas do bairro ou distantes, amigos de infância ou 

novos amigos, com parentes, desconhecidos, pessoas do trabalho, anônimos etc.; enfim, 

trocam-se conteúdos como fotos, vídeos, reportagens, endereços de outros sites, 

opiniões, críticas, alguns comportamentos. Também se trabalha, se comercializa, se faz 

política (opinião, voto, protesto, relações com os entes governamentais) e até se pratica 

o ilícito. 

O avanço das TICs trouxe para a interação do homem com o homem e do 

homem com diferentes contextos a urgente necessidade de se (re)aprender como 

organizar e ampliar as atividades do dia a dia por meio da praticidade da internet. Aos 

poucos, aprendemos a interagir com a televisão e a internet de maneira informal, a partir 

da curiosidade e colaboração de quem sabe um pouco mais, não havendo um contexto 

formal de formação ou preparação para uso não laboral das TICs. 

Assim, com a malha da internet se espalhando pelo mundo, não nos damos ao 

trabalho de questionar o modo como acessamos, disponibilizamos e usamos as 

informações e as ferramentas da rede. Não nos perguntamos se estamos utilizando o seu 

real potencial, se o agregamos de forma produtiva, quais os efeitos perversos, os 

sujeitos e interesses envolvidos. Compomos, por meio de sites, redes sociais, fotos, 

vídeos e outras linguagens, esse mundo sem fronteiras, sem crítica, livre e sem medida, 

no qual a ânsia pelo acesso e atualização, de tudo e de todos, ofusca a preocupação com 

as dimensões de suas consequências no mundo real (GOMES, 2011). 

Frente a esse fenômeno de nossa sociedade, a falta de uma formação ou de 

atenção institucional voltada para a preparação do sujeito para o uso das TICs, para 

além de seus aspectos técnicos, tem despontado como uma importante questão dentre os 

pesquisadores da área. As reflexões neste sentido pautam-se por algumas considerações 

que merecem destaque: 

- a exponencialmente crescente difusão das Tecnologias da Informação e 

Comunicação no cotidiano das pessoas, sobretudo da telefonia, da televisão e da 

internet; 
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- a influência das TICs nas relações sociais contemporâneas, incluindo o 

trabalho, o consumo, a cidadania, a educação, a religião, a saúde, o lazer, a afetividade e 

a intimidade; 

- a ausência de reflexões sobre as tensões envolvendo as TICs, como 

controle/liberdade, potencial/riscos, benefícios/malefícios, inclusão/exclusão, por 

exemplo; 

- a ausência de contextos formais e objetivos de preparação social (para além da 

dimensão técnica) das pessoas para o uso das TICs, marcada por uma abstenção de 

instituições como Estado, escola, igreja, família e a própria mídia, no cumprimento de 

tal papel social. 

 

 

Democracia, TICs e Inclusão/Exclusão 

Nos regimes políticos contemporâneos, um acesso desigual às 
oportunidades de comunicação, resulta num também desigual acesso 

aos canais de poder e tomada de decisões. 

Claus Mueller 

Para Robert Dahl, o conceito de democracia pode ser resumido na existência de 

condições capazes de “satisfazer a exigência de que todos os membros estejam 

igualmente capacitados a participar nas decisões da associação sobre sua política” 

(2001, p. 49). O cerne deste conceito é o que ele chama de “participação efetiva”, ou 

seja, de condições concretas de plena participação dos adultos da associação, na 

proposição, debate, decisão, acompanhamento e avaliação das ações políticas da 

coletividade. 

Estas condições dificilmente podem ser alcançadas em sua totalidade, levando os 

teóricos a indicar a necessidade de contínua promoção da igualdade de condições dos 

sujeitos frente às oportunidades políticas. Robert Dahl especificou esta igualdade como 

correspondente a equilíbrio, ou seja, fazer com que os sujeitos tenham iguais condições 

durante a interação política (2001, p. 90). Bobbio também se referiu a esta igualdade 

como “igualdade de todos em alguma coisa” (2000, p. 298). 

A busca por esta igualdade exige, no longo prazo, a reformulação do sistema e, 

no curto prazo, paliativos de equilíbrio que estabeleçam restrições a quem tem mais e 

compensações a quem tem menos. Como apontou Bobbio (2000, p. 303): 

Há substancialmente dois modos de se buscar uma maior igualdade entre 

os membros de um determinado grupo social: 

a) Estender as vantagens de uma categoria a outra categoria que dessas 

vantagens esteja privada [..] 

b) Retirar de uma categoria de privilegiados as vantagens de que goza de 

modo que possam deles obter os benefícios também os não privilegiados. 

Esta proposição pode ser ampliada para três maneiras de se promover a 

igualdade:  

1 - Suprimindo-se de todas as partes as vantagens/recursos que efetivamente 

possam ocasionar desequilíbrio relevante, de uma em relação à outra; 
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2 - Distribuindo-se equitativamente as vantagens/recursos potencialmente 

desequilibradores entre as partes envolvidas; 

3 - Cuidando para que uma parte que possua a vantagem/recurso não a utilize em 

desequilíbrio para com outra parte que não o possui, tanto restringindo o uso de quem 

tem, quanto atribuindo, a quem não tem, outro recurso que possa compensar a diferença. 

Com base nestas disposições, podemos destacar que a essência da democracia 

compreende a promoção da igualdade de condições para a efetiva participação nas 

atividades políticas. Uma sociedade democrática deve, portanto, ter suas instituições 

empenhadas em promover a igualdade de condições de participação política de seus 

membros. 

A participação efetiva pressupõe, então, a promoção de igualdade de 

condições/oportunidades/recursos para que cada um dos sujeitos possa participar do 

processo de tomada e encaminhamento de decisões da associação política. Ela pode ser 

traduzida em elementos como uma educação cidadã de qualidade, que garanta uma 

preparação para a vida cívica, e um bom aparato jurídico-institucional, capaz de 

assegurar a liberdade. Contudo, a participação efetiva pressupõe, também e 

fundamentalmente, questões de comunicação. 

Na democracia, a comunicação é necessária para que o sujeito possa: 

1 - obter informações sobre questões da vida na comunidade, acerca das quais 

terá que decidir; 

2 - fazer que suas propostas e opiniões cheguem ao conhecimento dos demais, 

para serem apreciadas; 

3 - tomar conhecimento das propostas e opiniões dos demais, para apreciá-las; 

4 - apresentar, escutar e contrapor argumentos de propostas em debates, antes 

das tomadas de decisão; 

5 - fazer com que suas propostas e opiniões cheguem a seus representantes nas 

decisões; 

6 - obter informações sobre a atuação de seus representantes; 

7 - obter informações sobre o encaminhamento das ações decididas pela 

coletividade. 

Podemos considerar, assim, que a comunicação é determinante para as relações 

políticas, sobretudo para a participação efetiva e conseqüentemente para a própria 

democracia. Como propalado pela vertente do “acesso comunicacional” da sociologia 

das comunicações de massa, um acesso desigual aos recursos de comunicação tem 

efeitos determinantes na distribuição do poder político dentro dos diversos grupos 

organizados. 

Claus Mueller, sociólogo alemão precursor da vertente do acesso 

comunicacional, refletindo sobre a questão de “quais os efeitos do acesso desigual aos 

meios de comunicação para a distribuição do poder político”, defendeu que nos regimes 

políticos contemporâneos, um acesso desigual às oportunidades de comunicação, resulta 

num também desigual acesso aos canais de poder e tomada de decisões: 

in advanced capitalist societies, a social order marked by severe 

inequality and the powerlessness of most people is sustained and 
legitimated, not so much by coercion (the police and the army) or even by 
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manipulation (propaganda, censorship), as by distortions of political 

communication […] (MULLER, 1973, p.84) 

Como destacou Bobbio, ao sintetizar as proposições de Muller: 

nas sociedades de capitalismo avançado, a persistência de fortes 

desigualdades políticas (de acesso ao poder e de seu controle) é devida 

em grande parte à impossibilidade/incapacidade de os grupos não 

privilegiados se empenharem numa comunicação política eficaz, por via 

da ação de um conjunto de mecanismos de distorção [manipulação e 

bloqueio]. (BOBBIO, 1988, p. 203) 

A associação dos preceitos da teoria da democracia de Bobbio à tese de 

comunicação política de Mueller leva a prescrição de que, num regime democrático, a 

política e o sistema de comunicação de massa devem proporcionar igualdade de acesso 

à emissão/recepção dos meios de comunicação mais expressivos quanto à proposição, 

debate e acompanhamento de candidaturas, representações e ações político-eleitorais. 

Ela implica também considerar que um acesso desigual aos meios de 

comunicação compromete a promoção da participação efetiva e vicia o caráter 

democrático de um regime, pelas distorções verificadas, tanto ao longo do debate 

quanto nos resultados das decisões. 

Desta discussão, podemos concluir que, via de regra, o acesso igualitário a 

oportunidades de comunicação de massa é uma das principais condições de promoção 

da igualdade de participação efetiva na vida política dos regimes democráticos.  

 

 

O potencial das TICs como recurso de inclusão 

A partir das considerações de que um acesso igualitário, protagonista e livre à 

oportunidades de comunicação e um acesso a uma educação que forme o indivíduo para 

interagir com os meios, a informação e o uso social e político dela são essenciais para as 

democracias modernas, pode-se concluir que não pode haver inclusão social e política 

sem acesso às TICs e sem formação para o seu uso. 

Compartilhamos esta teoria, mas destacamos algumas ressalvas. O acesso puro e 

simples ao meios tecnológicos, sem uma preparação para interagir devidamente com 

eles, não pode ser chamado de inclusão digital protagonista. Como destacou Mattellart 

(1999), é uma utopia acreditar que o desenvolvimento tecnológico, as TICs e as redes 

podem, por si mesmas, representar ou levar a uma inclusão ou democracia social e 

política. Pelo contrário, dependendo de como são difundidas e usadas podem significar 

retrocessos e aprofundar exclusões, marginalizações, controles, opressões. 

A tecnologia por si mesma não promove a inclusão, depende de como é 

utilizada. Neste contexto, a (re) compreensão das relações sociais passa 

obrigatoriamente pelo entendimento do funcionamento das mídias e tecnologias da 

informação e comunicação e pela análise das “novas” relações que os sujeitos 

estabelecem, a partir das limitações e potenciais destas mediações.  

As mudanças sociais pautadas pelas TICs são parte de um processo de 

civilização da vida social e ocorre como parte de um processo civilizador, marcado 

pela apreensão de normas e padrões de conduta, etiqueta, pudor, decoro, protocolo, 

polidez, trato social, comportamento em público, controle de emoções e busca pela 

abstenção de uso da violência como recurso em relações sociais (ELIAS, 1994).  
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Estas mudanças podem ser associadas a três importantes disposições de Elias: 

de relação com a tecnização; de irregularidade do processo; e de relativização do valor 

que a ele se atribui. 

Em relação à tecnização: 

A tecnologia e a educação são facetas do mesmo desenvolvimento total. 

Nas áreas por onde se expandiu o Ocidente, as funções sociais a que o 

indivíduo deve submeter-se estão mudando cada vez mais, de maneira a 

induzir os mesmos espírito de previsão e controle de emoções como no 

próprio Ocidente. Nesse caso, também, a transformação da existência 

social como um todo é a condição básica para civilizar-se a conduta. 

Por esse motivo, encontramos nas relações do Ocidente com outras 

partes do mundo, os primórdios da redução de contrastes que é peculiar 

a todas as grandes ondas do movimento civilizador. (ELIAS, 1993, 

p.212) 

Cabe considerar também que o processo de mudanças não se deu e não se dá 

de forma regular, contínua e com um ritmo previsível. Assim como “modelos” de 

sociabilidade tradicionais se alternam com outros mais “inovadores”, no que Elias 

chamou de surtos em direção a uma maior integração e diferenciação: 

Processos sociais podem ter, em estágios anteriores ou posteriores, a 

mesma direção. Dessa forma, surtos de distanciamento ou surtos na 

direção de uma maior integração e diferenciação, podem ser observados 

tanto na Idade da Pedra, quanto na Época Moderna. Processos sociais 

mais longos permitem reconhecer freqüentemente e de modo bastante 

claro a ruptura de um estágio do processo para outro mediante um 

decisivo deslocamento de poder. (ELIAS, 2006, p.28) 

Em relação ao sentido de valor atribuído às mudanças, elas não são boas ou 

ruins, mas são parte e resultado do processo histórico vivenciado pela população 

considerada.  

O conceito de processo social refere-se às transformações amplas, 

contínuas, de longa duração – ou seja, em geral não aquém de três 

gerações – de figurações formadas por seres humanos, ou de seus 

aspectos, em uma de duas direções opostas. Uma delas tem, geralmente, 

o caráter de uma ascensão, a outra o caráter de um declínio. Em ambos 

o casos, os critérios são puramente objetivos. Eles independem do fato 

de o respectivo observador os considerar bons ou ruins. (ELIAS, 2006, 

p.27-8, grifo nosso) 

O potencial das TICs como recurso de inclusão envolve o acesso das pessoas aos 

meios, mas exige mais do que isto, sobretudo a formação destas pessoas para a 

utilização social e política (para além do uso técnico) destas tecnologias. 

No Brasil do século XXI, uma face deste processo, no que se refere à ampliação 

do acesso aos meios de comunicação tem passado por considerável avanço, no que se 

convencionou chamar de inclusão digital. Os dados demográficos do país apresentam os 

maiores e crescentes índices de domicílios com computadores pessoais, telefones, 

acesso à internet, tempo de conexão à internet, informatização bancária, informatização 

de serviços públicos, informatização eleitoral, ensino à distância etc. Esta “inclusão 

digital” promovida por incentivos governamentais, por outro lado, não se faz 

acompanhada por esforços institucionais sobre a formação das pessoas para interagir 

nesta sociedade, cada vez mais pautada pelas TICs. 
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As próximas gerações não estão sendo preparadas para viver neste novo 

contexto de websociabilidades. Porquê isto ocorre e de quem seria o papel de 

encaminhar tal preparação? 

 

 

Espaços civilizadores: família, igreja, escola e mídia 

Instituições tradicionais como, a própria escola, a família e a igreja atualmente 

dividem seu espaço de socialização com uma instituição, que se apresenta cada vez mais 

interessante: a mídia. A contexto social midiático e globalizado tem influenciado cada 

vez mais os comportamentos e valores dos indivíduos, neste sentido, dividindo o espaço 

educacional com outras esferas construtoras de conhecimentos e valores, por vezes mais 

atrativas, representa para essas instituições tradicionais a perda de um saber 

hierarquizado sujeito a reorganizações e questionamentos quanto sua importância e 

legitimação. 

 Diante da atualidade das possibilidades de socialização entre os indivíduos, que 

vai do local ao global, consideramos que cada instituição traz uma tradição que é 

anacrônica a essa dinâmica, pois ainda se restringem aos comportamentos vinculados às 

socializações públicas presenciais.  

Ou seja, ao analisarmos as ocorrências comportamentais, de hoje, na internet e 

as aprendizagens transmitidas para o bom convívio social destacamos que: a família não 

tem condições de dar conta dessa educação sozinha, já que por parte dos pais podemos 

elencar diferentes situações de interação entre esse conhecimento e a educação dos 

filhos. Na família há o desconhecimento sobre a funcionalidade do computador e da 

internet, e nem sempre são todas as famílias que têm condições de ter um computador 

com internet para acompanhar o acesso de seus filhos. Quem da família conhece e sabe 

manipular computador e internet, raramente possui tempo disponível para pensar ou 

ensinar sobre regras comportamentais desse ambiente, porém quando faz inserções 

educativas, não há um processo contínuo de aprendizagens e experiências. 

A igreja ou os espaços de religiosidade, hoje já não possuem mais uma 

representatividade forte como antigamente, onde as pessoas eram tementes a Deus e 

acreditavam em sua intervenção sob o julgo de práticas profanas. Hoje as pessoas não 

limitam certos comportamentos por acreditarem estar na companhia de seus anjos ou 

demônios. Os espaços de manifestações religiosas, na atualidade, vinculam-se a práticas 

voltadas para contemplação espiritual, equilíbrio, meditação sobre as ocorrências 

rotineiras. Além disso, esses espaços contam com determinados preceitos 

comportamentais aprendidos no âmbito familiar, assim dão continuidade apenas a uma 

educação voltada para a vida em sociedade real e não virtual. Sendo assim, questões 

ligadas ao respeito religioso nas práticas diárias, raras são as vezes que funcionam como 

balizadores comportamentais. 

A mídia possui sua parcela de influencia educacional que tem compartilhado e 

disseminado valores, normas, conhecimentos, comportamentos e critérios identitários 

influentes nas socializações entre os indivíduos. “As mensagens veiculadas pela cultura 

das mídias se constituem de um conjunto de símbolos, mitos e imagens que dialogam 

com a vida cotidiana e a vida imaginária de todo nós”. (SETTON, 2010, p.108)  

Até o momento as análises feitas das instituições, família, igreja e mídia 

demarcam possibilidades de educação fragmentadas, inconstantes e breves. Informações 
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que têm intenção de mudar um comportamento devem ser sólidas e contextualizadas 

seguindo os mesmos critérios processuais do processo civilizador descrito por Elias. 

A internet possibilita experiências positivas e negativas, devemos avaliar então 

que, a adoção de certos comportamentos e valores venha da interpretação do indivíduo 

frente a um dado conteúdo. Muitas vezes o desvelar de determinadas situações ocorrem 

a partir do conhecimento e entendimento que possuímos.  

Apesar das dificuldades de (re) configuração de seu papel contemporâneo, 

concluímos que a escola é a instituição com maior potencial para realizar a preparação 

dos sujeitos para o uso social das TICs e, portanto, contribuir para a inclusão social e 

política das pessoas, sobretudo, as que apresentam necessidades educacionais ou sociais 

especiais. 

É vista a necessidade de uma educação voltada para a websociabilidade, ou seja, 

uma educação comportamental para que os indivíduos tenham consciência e 

responsabilidade sobre o que fazem na internet, uma educação que permita aprender a 

identificar e prevenir-se quanto aos riscos e faça conhecer os limites e potencialidades, 

sobretudo educacionais da internet.  

Organizar essas práticas voltadas para a websocialização representa pensar um 

processo contínuo, lento com nuances entre avanços e retrocessos, comuns nesses 

ajustes sociais, compreendidos como processos civilizadores. Para tanto a instituição 

mais adequada e capaz para seguir com tal processo é a escola.  Muitas vezes o desvelar 

de determinadas situações ocorrem a partir do conhecimento e entendimento que 

possuímos. Por isso da importância de chamar o espaço escolar para mediar e orientar o 

acesso à internet, pois,  

[...] a leitura dos signos disseminados pela tecnologia da reprodução 

cultural se alicerça na leitura do mundo proporcionada pela educação 

(ZILBERMAN; SILVA, 1999 apud. MELO; TOSTA, 2008, p.80).Tanto 

maior o domínio dos códigos e mais oportunidade tem o cidadão para 

entender o mundo em que vive. Naturalmente a própria vida enseja 

mecanismos de apreensão do significado da cultura que nos rodeia. Mas é 

inegável que a sistematização do conhecimento proporcionado pela 

escola amplia as chances de participação na sociedade e do usufruto dos 

benefícios disponíveis. Quanto mais escolarização, mais opções de 

intervenção no cotidiano, e melhores expectativas de bem-estar. (MELO; 

TOSTA, 2008, p.80).  

Por mais que a escola divida seus espaços com outras maneiras de construir e 

disseminar aprendizagens, ainda sim é indiscutível a importância e abrangência que seus 

ensinamentos possuem para a sociedade e seus indivíduos. Nessa dinâmica escola e 

mídias, a relação com a internet deve ser pensada de modo a agregar valores e diferentes 

possibilidades de ter e construir o conhecimento. Pensando assim propomos uma 

formação contínua e institucionaliza referente ao uso consciente, responsável e seguro 

da internet, que a longo prazo possibilitará o acesso mais racional das potencialidades 

educacionais e culturais da rede.  

Buscamos assim, não o confronto entre essas quatro instituições, que hoje 

compõe os espaços de aprendizagens de crianças, jovens e adultos, mas sim a partir de 

suas características da atualidade educar em colaboração de modo que as quatro em 

parceria possibilitem a organização de um novo processo civilizador para a 

websocialização. 

 



9 
 

 

Conclusões 

A partir das considerações do paper, podemos concluir que: 

1. Em uma sociedade pautada pela mediação das TICs, os sujeitos sem acesso 

ativo, efetivo e protagonista à interação com tais tecnologias estão potencialmente 

excluídos e/ou marginalizados da maioria dos processos de interação e produção social; 

2. A inclusão de tais sujeitos nas relações sociais contemporâneas exige mais do 

que a inclusão digital técnica (de aparelhos, cabos, redes e procedimentos de como usar, 

como “apertar teclas”), demandando sobretudo a inclusão social, de preparação 

sociocultural do sujeito para interagir com as TICs, em seus aspectos éticos, científicos, 

culturais, políticos, educacionais etc.; 

3. O argumento de que a instituição responsável pelo cumprimento deste papel 

social de preparação do sujeito para a interação com o mundo mediado pelas TICs, 

apesar de ainda não estar devidamente preparada, é a escola. 

É no sentido de refletir sobre uma educação, escola e prática educativa voltadas 

para uma inclusão digital sociocultural, que se apresentaram as discussões deste paper 

sobre aspectos educacionais do uso de TICs como recursos de inclusão/exclusão. 
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