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Resumo

Com a ampliação da Internet, academia e outras instituições passaram a se relacionar 
com  ela,  com  um  misto  de  flerte  e  medo.  Por  um  lado,  porque  o  seu  potencial  de 
automatização de rotinas, comunicação e pesquisa, a transforma em objeto de desejo; e por 
outro, pela dificuldade de utilizá-la, já que ela não parece aceitar rotinas, dando a impressão 
de descontrole.

O  uso  da  Internet  é  visto,  em  geral,  como  algo  técnico,  relacionado  ao  uso  de 
programas  e  á  formação  de  técnicos  especializados.  Com o surgimento  de  redes  sociais, 
começou-se  a  se  pensar  na  criação  de  “plataformas  de  redes  sociais”  que  poderiam ser 
mantidas  sob  controle.  Muitas  dessas  tentativas  não  se  concluíram,  devido  a  problemas 
gerados  nos  processos.  Outras  não  sobreviveram  porque  não  conseguiram  provocar  um 
mínimo de interações que as sustentassem.

Constatou-se que a efetiva utilização de tecnologias interativas exige uma mudança 
cultural que não pode ser entendida apenas como um processo “técnico”, pois necessita de 
novos paradigmas e de outros tipos de relações sociais. Os oito anos de pesquisa que acumula 
o Núcleo de Experimentação de Tecnologias Interativas (NEXT) da Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ),  permitiram  impulsionar  debates,  divulgar  inovações  e  experiências,  realizar 
cursos em espaços acadêmicos e redes sociais, e experimentar suas práticas, desenvolvendo 
dispositivos para dar suporte a redes de pesquisa e extensão para incorporar tais tecnologias 
nas rotinas de trabalho de pesquisadores e parceiros. 

Este artigo é um estudo de caso que se propõe, a partir das experiências do NEXT, 
sistematizar  algumas  orientações  metodológicas,  e  as  melhores  práticas,  estratégias  e 
ferramentas que permitam a adoção de tecnologias interativas como elementos chave para a 
mudança do modelo organizacional em um processo que proporcione maior participação e 
interação.

Abstract

The growth of the Internet has prompted a love-hate affair  with the academia and 
other  institutions.  On  the  one  hand,  its  potential  for  automatization  of  routines, 
communication and research, transforms it into an object of desire; on the other, it's difficult 
to  "fit  it"  when trying to use it,  since it  seems not to accept  routines,  giving a decontrol 
impression.



It's use, in general, is seen as somewhat technical, like program purchase and training 
of specialized technicians. With the advent of the social networks, has been pondered that the 
creation of "social network platforms" that could be kept under control as a solution to the 
problem. Many of these attempts weren't concluded, due to the problems generated by mere 
attempting. Others haven't survived because they failed to cause a minimum of interactions 
that sustain.

It was found that the use of information and communication technologies demands 
cultural  change  and  cannot  be  seen  as  merely  a  "technical"  proccess  because  these 
technologies bring a new culture and new social relations. Eight years of research of NEXT 
allowed to foster debates, to broadcast inovations and experiences, to organize courses both in 
the social  networks and in academic settings,  experiencing their  practices and developing 
devices to support networks of research and extension to incorporate these technologies into 
work routines of researchers and partners.

This paper is a case study that proposes,  from NEXT's experiences, to codify some 
methodological guidelines and the best practices, strategies and tools to enable the adoption of 
interactive practices and technologies as key elements in the shift of the organizational model 
in a process that allow greater participation and interaction.

1. Introdução

Apesar da Internet e das tecnologias interativas terem impregnado todos os poros de 

nossa sociedade, seu uso ainda é bastante restrito na pesquisa e na educação. Professores e 

pesquisadores, ainda se limitam apenas ao uso de e-mail, navegação na Internet, mecanismos 

de  buscas  e  de  recursos  tradicionais  como  planilhas,  editores  de  textos,  diapositivos  e 

softwares rudimentares.

Nos últimos anos, o uso da Internet nas instituições começou a se ampliar para além 

do uso individual por parte dos profissionais. No entanto, verifica-se que, em geral, isso só 

acontece para substituir  práticas  e  técnicas  administrativas pré-existentes  como bancos de 

dados, comunicação interna, publicação e disponibilização de “conteúdos” nas redes e não 

para ampliar as suas possibilidades. Houve também um aumento de iniciativas em Educação a 

Distância  (EAD),  ainda  que  empregando  as  mesmas  metodologias  de  “transmissão  de 

conteúdo” da educação tradicional.

O mais  importante  porém, é  perceber  que além do uso limitado,  as  características 

culturais e os paradigmas das tecnologias anteriores ainda estão presentes no modo como é 

utilizado a Internet: hábitos e metodologias centralizadoras, intermediação, hierarquia, divisão 

de papéis (emissor e receptor), com absoluta ausência de interação e colaboração. A academia 

resiste ainda em dar um salto para o mundo interconectado, em constante modificação, talvez 

por ainda não estar preparada para as mudanças que esta nova perspectiva provoca.

Outro  problema  é  que,  quando  essas  tecnologias  surgiram,  parecia  mais  fácil 

incorporá-las sem colocá-las em questão, pois elas automatizavam e ampliavam as rotinas 



pré-existentes.  Elas  não  se  chocavam  com  as  práticas  compartimentadas,  disciplinares, 

fechadas, centralizadas,  personalizadas,  hierárquicas, e estruturadas através de mediadores, 

normalmente encontradas nas instituições. A intenção, ao se utilizar essas tecnologias,  era 

fazer melhor e mais rápido o que já se fazia antes.

No  inicio  desse  século,  com  a  consolidação,  extensão  e  desenvolvimento  de  sua 

complexidade, a Internet começou a manifestar a dinâmica de um sistema aberto, universal, 

densamente interconectado, distribuído e em rede; arredio à hierarquias globais e estáveis; que 

dispensa mediadores e se estrutura tendo como base a colaboração e o compartilhamento. 

Com o surgimento da Web 2.0 (O'REILLY, 2005), as redes se potencializaram e as 

interações se multiplicaram fazendo surgir processos, rotinas e dispositivos que viabilizaram 

práticas  distribuídas  (BARAN,  1964),  coletivas,  colaborativas  e  emergentes  (JOHNSON, 

2003). Percebemos que essas práticas culturais são diferentes e contraditórias com o modo 

que  atualmente  fazemos  ciência  e  educação;  com o  modo  como  nos  comunicamos,  que 

organizamos e gerimos nossas atividades, com nossas metodologias e rotinas; com a maneira 

como pensamos e conduzimos nosso cotidiano.

Como consequência, as organizações, com suas estruturas centralizadas e hierárquicas, 

não  conseguem  aproveitar  as  oportunidades  criadas  pela  Internet  e  pelas  tecnologias 

interativas, como desenvolver coesão e sinergia interna, viabilizar a interação com parceiros, 

aproveitar e multiplicar os recursos disponíveis.

Na  realidade,  o  potencial  da  Internet  e  das  tecnologias  interativas  se  expressa 

justamente quando elas viabilizam a construção de sistemas complexos e interativos,  com 

características  emergentes,  de  caráter  multi-disciplinar,  com  práticas  e  experiências 

diversificadas,  expertise  e  conhecimentos  diferenciados,  necessários  em  organizações  de 

grande porte e complexidade.

Na FIOCRUZ, tem sido feito um esforço para explorar estas possibilidades. A partir 

de  2007,  com a  realização  de  um “Seminário  Web”  se  evidenciou  a  dificuldade  de  seus 

profissionais  de comunicação,  informação e informática,  em incorporar  a  Internet  às  suas 

práticas. Foi então criado o Núcleo de Experimentação de Tecnologias Interativas (NEXT), 

com a responsabilidade de repensar as práticas de comunicação e informação, aproveitando o 

potencial das tecnologias interativas emergentes, e participando da reflexão sobre como elas 

podem impactar  os  caminhos  da  ciência,  pesquisa,  educação  e  saúde,  viabilizando  assim 

maior participação e interação no interior das organizações (NEXT, 2010).



O  NEXT  entende  que  as  tecnologias  e  práticas  interativas  e  colaborativas,  que 

surgiram  nas  últimas  décadas,  geraram  um  processo  de  re-estruturação  das  formas  de 

organização, das relações sociais e das dinâmicas culturais em escala global. Tal constatação 

abre novas possibilidades para a pesquisa e para a educação, mas que para se realizarem, 

cobram a transformação de sistemas e métodos de trabalho, assim como novas políticas e 

estratégias que repetidamente exigem a redefinição de posturas, olhares e conceitos teóricos.

O presente artigo tem o objetivo de sistematizar, apresentar, avaliar as experiências do 

NEXT,  com vistas  a  avançar  nas  propostas  de  incorporação  de  novas  tecnologias  como 

elemento  chave da  mudança  do  modelo  organizacional,  e  de  um processo que  permita  e 

impulsione maior participação e interação.

A metodologia para esse estudo constou de revisão de literatura, estudo de artigos, 

documentos,  relatórios  do  grupo  e  outros  materiais  que  podem  ser  encontrados  em  seu 

repositório e dispositivos virtuais, além da observação participante de suas atividades (cursos, 

ações  em  redes  sociais,  oficinas  e  apresentações).  Para  ampliar  a  discussão  sobre  esta 

temática, foram analisadas algumas experiências, reflexões e debates sobre as observações 

práticas dentro da equipe de pesquisa, com parceiros e demais pesquisadores que estudam 

diferentes questões relacionadas às tecnologias interativas e colaborativas. Em seguida, foi 

realizada uma revisão sobre conceitos e práticas que tangenciam as discussões sobre Internet e 

tecnologias interativas, para a compreensão das questões que estruturam o Estado da Arte das 

Tecnologias Interativas e sua aplicação.

2. Novas possibilidades que se apresentam para a Pesquisa, Educação e Saúde

Pautados pelas tecnologias anteriores, construídas em época de pouca capacidade de 

processamento e automação, diferentes sistemas de informação e estruturas continuam sendo 

organizados com características especializadas, próprias para enfrentar problemas específicos, 

e  com  tecnologias  que  se  valem  do  controle  e  de  lógicas  de  permissão  e  interdição, 

compartimentadas,  que  resistem  a  unificação.  Prevalecem  sistemas  de  administração  de 

recursos (homens e coisas); comunicação e publicação (externos e internos); e registro do 

“conhecimento produzido” (dados e informações).

Estes  sistemas  conseguem  responder  a  suas  demandas  com  sucesso  quando  a 

organização é limitada em extensão e número de componentes, mas quando esta se amplia e 

ganha complexidade,  a  estrutura  precisa  se  ampliar  e  os  problemas  começam a  surgir:  o 

sistema e os procedimentos passam a estar sempre atrasados e não conseguem se readaptar 

rapidamente  a  um  mundo  de  constantes  mudanças  e  modificação  de  prioridades.  O 



crescimento  desproporcional  da  estrutura,  na  tentativa  de  responder  a  uma complexidade 

crescente, suga energias e recursos da organização; uma ponta do sistema não se comunica 

com as outras e não usufrui de suas iniciativas e sucessos. Tentativas de “unificar” iniciativas 

e atividades só sobrevivem em seus aspectos burocráticos.

Tais sistemas fechados, que usam a centralização e acionam suas atividades através de 

uma  cadeia  de  intermediários,  podem  ser  eficientes  para  ações  limitadas,  específicas  e 

especializadas  mas,  ao  se  ampliarem,  ganham diversidade  e  complexidade,  tornando  sua 

depuração e homogeneização inviáveis. As cadeias de transmissão se estendem, aumentando 

significativamente  o  peso  relativo  dos  intermediários.  Assim,  quando se  tenta  unificar  os 

diferentes sistemas as iniciativas fracassam.

Existe uma outra possibilidade de coesionar e responder às necessidades acarretadas 

pela  ampliação  das  atividades  das  organizações,  cuja  hipótese  se  baseia  em  explorar 

possibilidades emergentes dos sistemas complexos, viabilizadas com tecnologias e práticas 

interativas que surgem com a Web 2.0, definidas pelo potencial de interação e sincronização 

de diferentes agentes (STROGATZ, 2003). 

Ao ampliar a possibilidade de participação, a Web 2.0 permite e impulsiona práticas 

colaborativas,  criando  mecanismos  de  inteligência  coletiva  (LÉVY,  1993).  Estas 

características constroem realidades como processos emergentes, isto é, de baixo para cima, 

através de processos de sincronização e de validação social (SANTOS e BRITO, 2008). O 

conceito de emergência tem sido considerado por cientistas que estudam sistemas como a 

Internet, e usam componentes simples para desenvolver uma inteligência de nível superior 

onde agentes locais desenvolvem ações, seguindo regras simples e capazes de gerar estruturas 

complexas (JOHNSON, 2003).

O problema para  utilizar  ambientes  de  Web 2.0 não é  técnico,  mas  cultural  e  diz 

respeito  aos  hábitos  de  centralização  e  ao  temor  pela  “falta  de  controle”.  Estamos  tão 

habituados  a  que  intermediários  controlem o  processo,  que  nossa  primeira  reação  é  não 

acreditar que um mundo sem esse controle possa dar certo. O desconforto aparece, porque as 

tecnologias  interativas  têm uma dinâmica  contraditória  com práticas  e  hábitos  anteriores, 

enraizados  na  cultura  das  instituições.  Isto  é  percebido  mais  emocionalmente  que 

racionalmente, o que dificulta a implantação de novos hábitos pois, afinal, as pessoas foram 

preparadas  para  outros  tipos  de  práticas  e  rotinas.  Esta  é  uma  das  principais  razões  da 

dificuldade de introdução da Internet e das tecnologias interativas nas atividades cotidianas 



das organizações: elas entram em contradição com as tecnologias anteriores, estruturadas em 

mecanismos de controle e intermediação.

As  dificuldades  encontradas,  no  entanto,  não  devem  ser  razão  para  se  deixar  de 

explorar a possibilidade de ganho que a mudança de rotina pode trazer para a maneira de se 

fazer ciência -  uma abordagem mais inclusiva, participativa e interativa, que torne a pesquisa 

menos centrada no pesquisador e mais centrada em equipes e redes, seja no interior de um 

laboratório, da instituição ou, em um âmbito mais geral, da sociedade.

Podemos dizer  que estes  processos  já  invadiram e provocaram uma revolução em 

inúmeros  setores.  Na  área  privada,  por  exemplo,  submetida  a  uma  concorrência  feroz, 

ameaçam e colocam em questão monopólios e impérios seculares. Primeiro isso se deu nas 

áreas de Informática,  Informação e Comunicação: Microsoft,  Enciclopédia Britânica,  New 

York Times,   Time  Warner;  em grandes  gravadoras,  editoras,  produtoras  de  vídeos  e  no 

cinema.  Depois,  na  área  de  serviços  e  na  produção  industrial,  criando  novos  produtos  e 

redefinindo os antigos. Quem se adaptou e se recriou neste processo, foi capaz de sobreviver e 

os  que  não  conseguiram,  se  enfraqueceram,  perderam relevância,  e  foram absorvidos  ou 

comprados por novos agentes. Nesse movimento, novos processos de produção e produtos 

mais capazes de customatização ganharam o cenário, isso antes mesmo da Impressora 3D 

anunciar a possibilidade de um golpe na produção em escala.

Já na área pública, devido à sua dificuldade em rever rapidamente seus processos, essa 

relação ficou dividida entre o flerte com as tecnologias interativas, que já demonstravam sua 

eficiência,  e  o  medo  da  perda  de  controle  ao  se  submeter  à  processos  emergentes  e 

distribuídos.

Do mesmo modo,  as  tecnologias  e  práticas  colaborativas  e  emergentes  ainda  não 

conseguiram  se  enraizar  nas  instituições  acadêmicas,  onde  a  resistência  ganha  cores 

dramáticas:

os intelectuais  tradicionais,  cada  vez  mais  incapazes de  compreender  o 
mundo  em  que  vivem  e  vendo  minado  o  seu  papel  público,  são 
particularmente críticos à chegada de um novo ambiente tecnológico, sem 
na  verdade  conhecerem  muito  sobre  os  processos  acerca  dos  quais 
elaboram discursos (CARDOSO e CASTELLS, 2005; p.19).

No entanto, as instituições sofrem atualmente um assédio de fora para dentro. Por um 

lado, pela concorrência da iniciativa privada, mais capaz de se adaptar ao novo mundo. Por 

outro, porque mesmo que seus profissionais não tenham aprendido a incorporar as práticas 

colaborativas e interativas em suas relações de trabalho, eles começam a incorporá-las em sua 



vida e práticas cotidianas. Eles entraram e participam nas redes sociais de perfis institucionais, 

compartilham, colaboram, pesquisam e fazem diversas de suas ações usando estas tecnologias 

e práticas. Isto termina por se refletir na relação com sua prática profissional.

No  caso  da  Educação,  apesar  da  dinâmica  de  ensino  permanecer  a  mesma,  as 

necessidades de formação e o perfil dos alunos mudaram e muito. A escola continua formando 

alunos  para  profissões  que  perderam relevância  e  cujo  mercado  se  estreita,  enquanto  as 

empresas e o próprio Estado exigem novos tipos de profissionais cuja formação não é prevista 

pelos currículos escolares.

Além disso,

Os estudantes de hoje  em dia,  fruto  da geração digital,  consideram que 
muito  dos  métodos  de  ensino  usados  pela  maior  parte  dos  professores 
estão a ficar obsoletos. As metodologias de ensino tradicionais contrastam 
com a rápida evolução tecnológica (...).  Muitas das ferramentas Web X.0 
utilizadas  pelos  alunos  diariamente,  não  são  e  nem  fazem  parte  das 
ferramentas  usadas  em  contexto  do  ensino-aprendizagem  (PEIXOTO  e 
SOBRAL, 2013, p.1).

Esta pressão “externa” começa a impactar também os próprios processos educacionais. 

No caso da educação formal, ela tem gerado uma crise na estrutura de ensino, obrigando uma 

revisão de funções e metodologias:

As novas tecnologias  e  abordagens pedagógicas  estão  transformando o 
papel do professor em sala de aula (...) Com mais informação à disposição, 
os educadores deixam de ser a primeira fonte de conhecimento e se tornam 
ainda  mais  imprescindíveis  no  papel  de  orientação  e  mediação.  Eles 
passam a ter que ensinar os estudantes a aprender ao longo da vida, a 
relacionar  conteúdos  pedagógicos  com  o  mundo  real  e  os  instiga  a 
aprofundar  suas  pesquisas  para  além  da  internet  (...)  estarão  em  alta 
estratégias que permitam que o aluno aplique na prática o que aprendeu, 
conectando  os  conteúdos  curriculares  com  o  mundo  real  (...)  que 
desenvolva  habilidades  para  resolver  problemas,  enfrentar  desafios, 
trabalhar colaborativamente... (PORVIR, 2014).

A Internet,  as  redes  sociais  e  as  comunidades  virtuais,  criam  possibilidades  de 

responder a estas questões mas, para usá-las, a pesquisa em instituições precisa ser vista como 

resultado de uma atividade pública,  social  e coletiva,  e não como fruto de uma iniciativa 

individual ou o resultado da genialidade de um pesquisador. A pesquisa quando utiliza de 

estruturas  que  hierarquizam  e  centralizam  sua  atividade,  aprofundam  a  competição  em 

detrimento da colaboração.

As instituições sobrevivem e se mantém relativamente à margem destas tecnologias, 

em suas atividades de pesquisa e educação. A pressão que sofrem ocorre porque a Internet e as 

práticas colaborativas deram um impulso às inovações na sociedade, gerando iniciativas de 



pesquisa em outros ambientes, para além da academia. Mas esta pressão não é tão sentida nos 

laboratórios  de  pesquisa,  mais  isolados  e  distantes  do  “mundo  real”  e  das  dinâmicas 

cotidianas da sociedade. Elementos novos já podem ser vistos entre os pesquisadores, como a 

percepção da necessidade de estabelecimento de redes2 que viabilizem a pesquisa em escala, 

que amplie a interdisciplinaridade e permita acompanhar descobertas e inovações e, com isso, 

diminuir o retrabalho. Do mesmo modo, se amplia o sentimento da necessidade de estabelecer 

uma ponte direta com processos que se dão na sociedade e no mundo da produção, o que leva 

à necessidade de atividades de extensão.

3.  A Experiência do NEXT

A experiência que nos propomos estudar neste artigo se relaciona com as atividades do 

Núcleo de Exprimentação de Tecnologias (NEXT), que foi criado em 2007, após a realização 

de um “Seminário Web” onde se evidenciou a dificuldade dos profissionais de comunicação, 

informação e informática da FIOCRUZ de incorporar a Internet em suas práticas diárias. Para 

tentar contribuir ao enfrentamento desse problema, sua responsabilidade seria a de repensar as 

práticas de comunicação e informação, aproveitando o potencial das tecnologias interativas 

emergentes, refletindo sobre como elas podem impactar os caminhos da ciência, pesquisa, 

educação e saúde para viabilizar maior participação e interação no interior das organizações 

(NEXT, 2010, 2012).

O  NEXT teve  como  subsídio  as  reflexões  e  experimentações  que  emergiram  da 

pesquisa "Comunidades Virtuais na Saúde”, iniciada em 2006 e financiada pela FAPERJ, que 

configurou um conjunto de linhas de trabalho, reunindo pesquisadores que vieram a compor o 

Grupo  de  Pesquisa  "Tecnologias,  Culturas,  Práticas  Interativas  e  Inovação  em  Saúde". 

Certificado  pela  FIOCRUZ e  pelo  CNPQ,  o  Grupo  se  dedica  ao  estudo  das  tecnologias 

emergentes, das redes e dos efeitos percebidos de sua inserção em nossa sociedade. Para este 

grupo, estas tecnologias tendem a revolucionar as práticas de saúde, em particular porque 

criam a oportunidade de realizar os princípios do SUS de democratização e participação do 

usuário (SANTOS, 2006a).

O grupo de pesquisa e o NEXT consideram que “as tecnologias interativas e práticas 

colaborativas  geram um processo  de  re-estruturação  das  formas  de  organização,  relações 

sociais e dinâmicas culturais em escala global” (NEXT, 2010). Isto abre novas possibilidades 

para a pesquisa e para a educação, mas que, para se realizar, é preciso a transformação de 

2 E devemos aqui dizer tanto redes de amigos quanto redes acadêmicas como Mendeley, 
Academia.Edu e ResearchGate.



sistemas e métodos de trabalho, assim como de novas políticas e estratégias que exigem a 

redefinição de posturas, olhares e conceitos teóricos.

As  pesquisas  realizadas  pelo  NEXT,  desde  o  seu  início,  são  estruturadas  ou 

desenvolvidas em rede utilizando os recursos interativos que se propõem a estudar, além de 

estarem amplamente presentes em redes sociais e em outros dispositivos da Internet. Mais 

recentemente, desde 2012, o NEXT vem desenvolvendo projetos que procuram estabelecer 

ações mais concretas e globais. Três ações principais foram feitas neste sentido, entre 2012 e 

2014:  a  primeira,  para criar  a  Rede Social  Saúde e  Cultura  (convênio da FIOCRUZ e  o 

Ministério  da  Saúde);  a  segunda,  de  suporte  ao  Projeto  Saúde  no  Brasil  Sem  Miséria 

(convênio FIOCRUZ e Ministério de Desenvolvimento); e a terceira, para um processo de 

consultoria/formação,  com o  objetivo  de  indução  e  introdução  de  tecnologias  e  práticas 

interativas  nas  atividades  de  comunicação,  informação  e  educação  de  profissionais  do 

Departamento de Atenção Básica (DAB/MS), com o Projeto e Curso Andando nas Nuvens, 

financiado pela OPAS.

Depois  de  se  debruçar  na  pesquisa  sobre  a  Internet  e  suas  possibilidades  para  a 

educação à distância (SANTOS, 2006c, 2010) e a educação não formal (SANTOS, 2009b), 

sobre o uso de comunidades virtuais na saúde (SANTOS, 2006a, 2007, 2008), a inteligência 

colaborativa e pesquisa em rede (FRANCISCO e SANTOS, 2011), o uso de redes sociais 

como  o  Facebook  (SANTOS,  2001,  CAMPOS  et  all,  2012,  PETRA,  2013),  o  governo 

eletrônico (CORDEIRO et al, 2012), a escrita colaborativa e a wikipédia (MARTINS, 2013), 

verificamos que, no processo de sistematização destas experiências, o NEXT vem pontuando 

a necessidade de passar para uma nova fase. Considera que não é mais suficiente afirmar a 

necessidade  e  a  importância  das  redes  sociais,  da  Internet,  das  tecnologias  e  práticas 

interativas  e  colaborativas,  ou  de  desenvolver  ações  localizadas  e  ocasionais,  pois  estas 

tecnologias  já  contaminaram a  sociedade  a  tal  ponto,  que  seus  profissionais  começam a 

experimentar e aprender a usá-las em sua vida privada,  ocasionalmente incorporando-as e 

gerando impacto em algumas de suas atividades profissionais.

4. Algumas definições que pautaram as ações do NEXT

Algumas metas se colocaram, inicialmente, para o Núcleo (NEXT, 2010):

 Propor estratégias, iniciativas ou dispositivos para facilitar a incorporação de novas 

tecnologias  de  comunicação  e  informação  nas  organizações,  em particular  nas  de 

saúde, influenciando a mudança de suas culturas e facilitando a participação do usuário 

no sistema de saúde.



 Desenvolver  metodologias  que  permitam  promover  a  mudança  da  cultura 

organizacional  com  o  menor  impacto  traumático  para  o  conjunto  dos  atores 

envolvidos.

 Identificar  as  áreas  mais  problemáticas  de  resistência  à  mudança  de  cultura 

organizacional, subsidiando as ações de gestão em saúde.

 Identificar  as  áreas  com maiores  tendências  à  incorporação das  novas  tecnologias, 

subsidiando as ações gerenciais para a mudança organizacional proposta.

  Desenvolver parâmetros para avaliar o impacto das ações realizadas pelos projetos 

observados em relação às conquistas e desafios enfrentados para a incorporação de 

novas práticas de trabalho.

Do  mesmo modo,  também foram fundamentais  neste  processo  do  NEXT (ibdem, 

2010), alguns pressupostos metodológicos que nortearam as estratégias adotadas, cujas mais 

importantes foram:

 Não colocar  tudo em questão  a  todo  o  momento -  O primeiro  e  mais  importante 

pressuposto,  foi  de  que  seria  possível  avançar  em  experiências  com  tecnologias 

interativas, convivendo ao mesmo tempo (e sem colocar em questão) com o uso das 

tecnologias centralizadas, tradicionais da informática. Assim, passou-se a experimentar 

as tecnologias de geração mais recente, ao passo em que se contribuía na melhoria das 

atividades  e  no  uso  das  ferramentas  mais  tradicionais,  que  respondiam  a  muitas 

necessidades concretas.

 O simples e gratuito é melhor – A opção pelo uso de programas e aplicativos gratuitos 

se deveu ao fato de colocar os integrantes do grupo no centro de um processo coletivo 

de aprendizado e criação de uma nova cultura, pois tratam-se de centenas de milhares 

ou milhões de interessados buscando soluções, inventando usos e novidades, dando 

suporte aos problemas que aparecem e orientações aos que têm dificuldades, por meio 

de  tutoriais,  vídeos,  manuais,  etc.  Da  mesma  maneira,  isto  evita  a  estagnação  de 

determinadas tecnologias.

 Beta  Perpétuo,  sempre  é  possível  melhorar -  Quando  se  escolhe  o  caminho  da 

experimentação é preciso entender que existem possibilidades e alternativas que nem 

eram imaginadas, que algo pode ser melhorado, que determinada ação não deve ser 

tomada ou que o que menos se espera pode dar certo. Ou seja: a consciência de que 

sempre podemos melhorar e aprender e de que o caminho para isso é experimentar 

coletivamente.



O NEXT nasceu quando o preconceito em relação ao uso de tecnologias de redes 

sociais e aplicativos interativos, fora dos horários de lazer, ainda era muito forte, pois seu uso 

era visto como coisa de jovens e pessoas desocupadas. As restrições eram semelhantes às 

encontradas em outras instituições, por se pensar que elas poderiam distrair os funcionários e 

levá-los a perder tempo e comprometer a produção. Também se argumentava sobre segurança 

dos sistemas e sobrecarregamento dos equipamentos.

Mas,  em  suas  primeiras  atividades,  o  NEXT  questionou  este  posicionamento 

afirmando que usar estas ferramentas faria com que elas fossem absorvidas pela dinâmica do 

trabalho. O fato de desenvolver pesquisas, publicar muitos artigos e participar de congressos 

acadêmicos,  e  o  apoio  dado  pela  direção  do  ICICT/FIOCRUZ,  deram autoridade  a  este 

argumento e, aos poucos, muitos preconceitos foram se dissipando.

Neste período, a Internet era cada vez mais utilizada pela sociedade, o que fazia com 

que seus profissionais começassem a conviver com ela no dia a dia, em casa, nas conversas, 

no transporte e na diversão. Aproveitando este movimento, este grupo iniciou a divulgação, 

entre os profissionais da instituição, dos mesmos instrumentos encontrados no cotidiano, mas 

mostrando  também  suas  possibilidades  para  o  trabalho.  Em  seus  eventos,  apareciam  os 

mesmos  equipamentos  e  atividades  que os  funcionários  e  pesquisadores  viam seus  filhos 

utilizarem, neste caso, para melhorar uma atividade produtiva: por exemplo, o Twitter, era 

utilizado para divulgar  o que estava ocorrendo e o Skype, para trazer  um depoimento da 

Espanha  ou  de  Portugal;  o  YouTube  para  se  aprender  algo,  mostrar  um  vídeo  ou  uma 

transmissão  pela  Internet  ao  vivo,  na  época  pela  TV  Justin,  para  quem  não  podia  ver 

presencialmente o que estava acontecendo…

Paralelamente, ações de maior consistência tiveram início, como o uso de listas de 

discussões,  a  lista  Comunidades  Virtuais  no  SUS,  em particular,  usada  para  articular  os 

pesquisadores que trabalhavam com a Internet e a Saúde (atualmente com quase uma centena 

de participantes) e a consolidação de um Dispositivo de Interação Virtual que colocasse à 

disposição  dos  participantes,  colaboradores  e  amigos,  um  conjunto  de  dispositivos  de 

interação.

É  possível  ainda  listar  uma  série  de  ações  que  evidenciam  a  caminhada,  na 

incorporação da Internet  e  de seus  dispositivos  na rotina do NEXT. Mas enfatizaremos a 

criação de um  o site do NEXT, que apareceu como a materialização deste do Dispositivo de 

Interação Virtual,,  com os mais variados canais de web 2.0 (Twitter,  YouTube, Delicious, 



Slide  Share,  TV Justin,  Facebook,  entre  outros),  além da  integração nele  de um servidor 

Wiki3, que trouxe um espaço de registro de apresentação de pesquisas e de atividades, e do 

Moodle4,  criando a possibilidade da viabilização de cursos do NEXT e de iniciativas dos 

pesquisadores.

Também podemos citar a implementação de EAD, em 2009, quando foi realizado o 

primeiro curso sobre o tema no ICICT (primeira versão em 2009 e a segunda em 2010) e, em 

2010,  a  realização  da  segunda  edição  do  curso  “Andando  nas  Nuvens:  apresentando  as 

tecnologias  de  Web  2.0  e  seus  usos”.  Ainda  em  2009,  estas  experiências  e  pesquisas 

permitiram ao grupo organizar uma incubadora de cursos em EAD, que possibilitava a outros 

pesquisadores elaborar e por em prática seus cursos. Além disso, foi desenvolvido um projeto 

para o estudo de metodologias de incubação, financiado pelo programa PIPDT, do ICICT. 

Também surgiram oportunidades em uma Pós Graduação Lato Senso em EAD, sobre o uso de 

tecnologias  e  práticas  interativas  na  Pesquisa,  Educação  e  Saúde,  em  2011.  Foi  nesse 

momento que o NEXT assumiu a implantação da EAD como um objetivo estratégico.

O curso “Introdução a Educação Não Formal em Ambientes Virtuais”, também em 

2009, trouxe uma nova fase na incorporação de aplicativos interativos: a Experimentação de 

Aplicativos Web 2.0. Apesar de não ser o objetivo do curso, ele contribuiu para a aproximação 

de vários profissionais que dele participaram e que começaram a desenvolver uma série de 

atividades  interativas.  Os  aprendizes  tiveram  no  curso  a  oportunidade  de  experimentar 

recursos como os wikis, chats; comunicadores como o Skype; fóruns, entre outros.  Isto serviu 

de estímulo para que estes participantes começassem a usar outros recursos, e como existiam 

pessoas de vários departamentos isto estimulou também outros funcionários a superarem seus 

temores. A abertura que se criou no ICICT pôde ser verificada naquele mesmo ano com o 

lançamento do Google Wave e a distribuição de convites para inscrição em sua plataforma. 

Cerca  de  60  pessoas  (cerca  de  20% dos  funcionários  desta  Instituição)  se  inscreveram e 

experimentaram o recurso. Em alguns casos, houve experimentação coletiva dessa plataforma. 

Isto foi sem dúvida um indicador importante da disposição de experimentação, em particular 

visto as dificuldades que enfrentou o Google Wave5 na Internet.

3 Wiki  do  NEXT. Disponível  em:   http://wiki.NEXT.ICICT.FIOCRUZ.br/index.php?title=P
%C3%A1gina_principal. Acesso em: 30/07/2014
4 Moodle do NEXT. Disponível em: http://www.moodle.ICICT.FIOCRUZ.br Acesso em: 30/07/2014.
5 Fim do Google Wave é oficialmente anunciado. Tecnmundo, 06 de agosto de 2010. Disponível 
em:
       http://www.tecmundo.com.br/google/4770-fim-do-google-wave-e-oficialmente-anunciado.htm   

Acesso em: 22 de setembro de 2014.

http://wiki.next.icict.fiocruz.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal
http://wiki.next.icict.fiocruz.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal
http://www.tecmundo.com.br/google/4770-fim-do-google-wave-e-oficialmente-anunciado.htm
http://www.moodle.ICICT.FIOCRUZ.br/


Os  Workshops  periódicos  e  abertos  e  a  permanência  de  apoio  permitiram  criar 

atividades  periódicas,  de  apresentação  de  tecnologias  e  práticas  interativas.  A primeira 

atividade foi sobre colaboração, Google Docs e Google Wave, e a segunda sobre Skype e 

Wikis.  Tais  Workshops,  abertos  para  os  funcionários  do  ICICT e  da  FIOCRUZ,  e  para 

parceiros do NEXT, também podiam ser assistidos pela Internet. Eles apresentavam a cada 

vez um aplicativo de Web 2.0 e, paralelamente, eram fornecidos através do site do NEXT 

subsídios, informações e materiais de apoio para favorecer a sua experimentação. Além disto, 

o NEXT ofereceu um help-desk em sua sala onde poderiam ser solucionadas dúvidas sobre o 

uso e aplicações dessas ferramentas.

Além desta experimentação de caráter individual, começaram a ser planejadas ações 

de  experimentação  coletivas  que  de  certa  forma  acompanharam  os  workshops.  Duas 

ferramentas foram escolhidas para uma ação mais agressiva de introdução de tecnologia: 1) o 

Skype, que já vinha sendo bastante usado como meio de comunicação dentro do ICICT; e 2) o 

Wiki,  grande instrumento para a organização coletiva,  registro,  elaboração de relatórios  e 

transparência das pesquisas do NEXT. As críticas foram tão positivas que uma oficina para 

cursos  de  pós-graduação  Lato  Senso  da  FIOCRUZ foi  realizada,  a  fim  de  experimentar 

coletivamente o uso de Wiki para organização de pesquisas. 

A  prática  mostra  que  determinadas  situações  viabilizam  oportunidades  de 

experimentações e ações pontuais de introdução de inovações. Foi o que aconteceu com a 

Experimentação de Uso de Tecnologias  Interativas em uma Banca de Mestrado (PETRA, 

2013),  quando  o  surgimento  de  uma  determinada  situação  criou  esta  oportunidade.  A 

experimentação, além de ter resultados do ponto de vista técnico, evidenciou a oportunidade 

que significaria a incorporação de teleconferência como meio de ampliar a participação de 

pesquisadores de outras regiões nas atividades de bancas de pós-graduação, assim como a 

transmissão  on-line  evidenciou  a  possibilidade  de  ampliação  e  rapidez  de  divulgação  da 

produção de conhecimento. Isto levou o NEXT a se debruçar na criação de uma estrutura com 

metodologias e rotinas que permitissem utilizá-la sem maiores aplicações de recursos, sempre 

que fosse necessário. Aos poucos, o NEXT organizou suas pesquisas, fez experimentações 

que  adquiriram  consistência  e  que  se  transformaram  em  artigos,  metodologias,  rotinas, 

ferramentas, oficinas e em dois cursos de especialização intitulados "Introdução a Educação 

em Ambientes Virtuais" e "Andando nas Nuvens". Também foram criados dois cursos de Pós-

Graduação  Lato  Senso,  o  "Pensando a  comunicação,  a  Informação  e  a  Saúde na  Era  da 

Complexidade" e as "Redes Sociais Antes e Depois da Internet", que envolveram cerca de 



quinhentos alunos diretos, e contribuíram grandemente para a incorporação destas tecnologias 

em uma série de atividades na FIOCRUZ e na área da Saúde.

5. A Entrada nas Redes

O NEXT descobriu rapidamente as Redes Sociais, ainda na época do Orkut e do Ming. 

Criou a “Rede Internet e Saúde”, deu assessoria e consultoria para a “Rede Saúde e Cultura”, 

para o Ministério da Cultura, para o Ministério da Saúde e para diversos projetos. Madrugou 

no Projeto FIOCRUZ no Brasil sem Miséria de primeira hora, quando ele era ainda uma ideia, 

criando  a  Rede  Fiocruz  no  Brasil  sem  Miséria  no  Facebook,  hoje  com  mais  de  600 

integrantes6.

Em 2010, são inauguradas as primeiras experimentações de transmissão de atividades 

pelo Facebook, abrindo a possibilidade de acesso on-line direto às atividades das Expedições 

em Pau d'Alho e Rio Branco para o Brasil sem Miséria. A partir daí, o NEXT experimentou 

transmitir  tudo  pelo  Facebook:  Congresso  Interno  e  debates  nas  Eleições  da  FIOCRUZ, 

assembleias  sindicais,  reuniões,  seminários,  palestras,  eventos,  usando  simplesmente  um 

laptop,  uma  câmara  e  microfone  de  computador,  mostrando  que  era  possível,  com 

competência, fazer muito com pouco recurso. Hoje, isto se transformou em prática corrente na 

FIOCRUZ e  quase  toda  atívidade  importante  na  FIOCRUZ é  transmitida,  por  iniciativas 

locais.

Nesta  experiência,  o  NEXT  introduziu  uma  mudança  de  postura  em  relação  às 

experiências que, em geral, se dão nas Instituições. Quando tentam ampliar sua atividade na 

Internet, em muitos casos, elas vão buscar softwares proprietários, em geral com as lógicas 

tradicionais, e construir redes fechadas, normalmente a Intranet. Depois, vão pouco a pouco 

tentando incorporar recursos de Internet. Preocupadas em criar uma fronteira de organização e 

manter o controle de “sua” informação, mesmo quando se propõem criar estruturas Web, elas 

tendem a  criar  “suas  redes  sociais” como plataformas fechadas.  Assim elas  se  mantém à 

margem da evolução da Internet no sentido das Nuvens.

De início, o NEXT criou a sua própria plataforma (Rede Internet e Saúde). Depois, 

convocado pela FIOCRUZ/Ministério da Saúde, começou a criar uma plataforma para a Rede 

Saúde e Cultura. Quando começou a pensar na construção de uma rede para o Brasil sem 

Miséria,  já  tinha percebido que  a  Era das  plataformas  globais  estava terminando,  visto o 

6
 Rede Fiocruz no Brasil sem Miséria (Facebook): 

https://www.facebook.com/groups/252706931462688/

https://www.facebook.com/groups/252706931462688/


constante surgimento de dispositivos e aplicativos de Nuvem cada vez mais sofisticados e 

especializados.  Desse modo, plataformas globais e fechadas jamais conseguiriam absorver 

estas  novas  tecnologias  que  emergiam.  Além  do  mais,  o  NEXT  considera7 que,  mais 

importante  do  que  criar  plataformas  institucionais,  seria  aproveitar  a  oportunidade  do 

crescimento  (a  época)  do  Facebook  e  investir  nele  como  uma  oportunidade  de  levar  os 

funcionários e estudantes a vivenciarem e aprenderem a usar as Redes Sociais. As iniciativas 

no Facebook eram vistas no início com descaso e as vezes eram alvo de chacotas.

O NEXT investiu e insistiu em aproveitar essa oportunidade criando os mais diversos 

grupos e comunidades no Facebook, que por sua vez começaram a estimular seu uso e o da 

Internet nas atividades institucionais. Sob esse efeito da “técnica em cadeias” ou da “bola de 

neve”  (BIERNACHKI  &  WALDORF,  1981)  os  profissionais  da  FIOCRUZ  foram 

estimulados a criar no Facebook páginas e grupos de diversas de suas unidades e serviços, 

terminando por marcar sua presença de uma maneira oficial. A estimativa é que hoje pelo 

menos  metade  dos  funcionários  e  estudantes  da  FIOCRUZ possuem perfis,  participam e 

publicam em redes sociais, grupos e comunidades virtuais da Internet.

6. A Guiza de conclusão

O estudo da  experiência  do  NEXT,  reafirma a  importância  de  se  refletir  sobre as 

maneiras  de  utilizar  a  Internet  e  as  tecnologias  interativas,  identificar  as  dificuldades  e 

resistências  de  seu  uso,  construir  metodologias,  formular  estratégias  e  orientações. 

Implementar dispositivos e iniciativas colaborativas pode estabelecer uma outra dinâmica, no 

caso  da  pesquisa,  menos  isolada  e  centrada  no  pesquisador.  Isso  favorecerá  superar  o 

isolamento e compartimentação dos processos, onde cada atividade é feita individualmente e 

de forma isolada,  para só depois relacioná-la  entre si  e  com a vida.  Uma nova forma de 

comunicação e interação pode criar uma maior sinergia nas instituições de pesquisa e em seus 

laboratórios, entre pesquisadores e profissionais de saúde, pois como diz Morel (2002) “(...) 

determinados tipos de pesquisa requerem colaboração e articulação de diferentes organizações 

e disciplinas”. Acreditamos que essa prática favorece “insights” oriundos de vários olhares e 

baseados em diferentes experiências, disciplinas e vocações. O que fortalece a importância da 

criação de uma abordagem sistêmica da pesquisa em geral e da Saúde em particular. 

7
 Post publicado na página do Next no Facebook em 4 de dezembro de 2013: 

https://www.facebook.com/notes/nilton-bahlis-dos-santos/6-anos-de-NEXTFIOCRUZ-o-n
%C3%BAcleo-de-experimenta%C3%A7%C3%A3o-de-tecnologias-interativas-do-i/615933568465836
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O instrumental  teórico  e  metodológico  que  nos  traz  o  NEXT,  é  fruto  de  práticas 

acadêmicas, e para-acadêmicas dentro do ambiente da Internet, que lhe permite observar a 

dinâmica dos processos e inovações impulsionadas nesse ambiente, principalmente após o 

surgimento das tecnologias  interativas.  Percebemos, ao estudá-la  que não é mais  possível 

desenvolver  projetos  de implantação de tecnologias  da informação e da  comunicação -  e 

também  novos  processos  -  utilizando  a  lógica  tradicional  do  planejamento  como  uma 

“antecipação” ou como “reengenharia”, no caso de atividades já existentes. Isso não é mais 

possível  porque  não  temos  mais  como  definir  e  muito  menos  controlar  previamente  as 

variáveis “externas” que nos obrigam a readequações e redefinições cotidianas, inviabilizando 

a lógica de antecipar todas as possibilidades futuras.

As  tecnologias  interativas  e  de  colaboração  ainda  estão  em  processo  de 

experimentação e maturação e por isso, elas se inovam e renovam cotidianamente, através da 

criação  e  desenvolvimento  de  novos  dispositivos  e  da  (re)criação  constante  de  práticas 

culturais.  Por  serem  sistemas  dinâmicos,  que  se  estruturam  de  baixo  para  cima,  como 

processos emergentes, a possibilidade de sucesso de um processo como o discutido nesse 

artigo, exige metodologias inovadoras, que partam e considerem os objetivos colocados para a 

realidade da pesquisa, ensino e extensão, mas pensando-os em uma dinâmica de inovação.

Também é importante entender que a implantação de uma tecnologia só ocorre quando 

ela se torna “produtiva”; quando o tempo, recurso e investimento para aprender e mudar é 

percebido como menor em relação ao resultado e ao que se ganha com a sua incorporação.

Alguns princípios simples que nos trazem esta experiência devem ser considerados:

 A imitação8,  a  indução  e  a  contaminação  são  elementos  centrais  nos  processos 

impulsionados  pelas  tecnologias  interativas.  Os  processos  de  aprendizagem  e 

expansão de práticas culturais na Internet se assemelham a processos viróticos,  no 

sentido  que  se  expandem  e  replicam  velozmente  em  determinadas  condições.  A 

organização de um ambiente de colaboração numa organização tem o papel de criar o 

que  Vygotski9 chamou  de  “Zona  de  desenvolvimento  proximal”,  viabilizando  um 

desenvolvimento centrado na colaboração e no aprendizado coletivo;

8
  Do tipo “neuronio-espelho”: a habilidade de alguns grupos de neurônios de refletir ações 

praticadas por outras pessoas; pequenas estruturas neurológicas que entram em atividade tanto 
quando se executa quanto quando se observa uma ação em curso (OLIVETO, 2014)
9

 Wikipédia: http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_de_desenvolvimento_proximal. Acessado em 
17/07/2014

http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_de_desenvolvimento_proximal


 As soluções simples, livres e não proprietárias são impulsionadoras de um processo 

coletivo  de  ação,  aprendizado  e  criação  de  uma  nova cultura,  assim programas  e 

aplicativos livres, como por exemplo o navegador Firefox, o gerenciador de conteúdo 

Wordpress  e  o  Média  Wiki  (tecnologia  da  Wikipédia),  permitem que  milhares  ou 

milhões de interessados busquem soluções em conjunto, inventem usos e novidades, e 

deem suporte aos problemas que aparecem e orientações aos que têm dificuldades, por 

meio de tutoriais, vídeos, manuais, FAQs, etc.

 Em sistemas complexos nada é  definitivo,  nunca existe  um produto ou algo final, 

pronto  e  acabado.  Nesse  sentido,  a  Internet  trouxe  a  lógica  do  beta  perpétuo:  a 

consciência de que sempre podemos melhorar e aprender e de que o caminho para isso 

é experimentar coletivamente.

 Quando se escolhe o caminho da experimentação, há de se entender que ele pode nos 

mostrar que não temos razão, que existem possibilidades e alternativas que nós nem 

imaginávamos,  que  algo  pode  ser  melhorado,  que  determinada  ação não deve  ser 

tomada,  ou  que,  pode  dar  certo  o  que  menos  esperávamos.  Só  melhoramos  se 

experimentamos  e  revemos  nossos  passos,  a  cada  passo.  Isto,  que  em  geral  é 

verdadeiro, é fundamental quando trabalhamos com inovação e produção coletiva.

Atualmente, desde o início de 2014, o NEXT está em uma nova fase onde pretende 

aperfeiçoar e profissionalizar o uso destas tecnologias interativas na educação, na pesquisa, na 

saúde, na FIOCRUZ e no SUS, ampliando seus benefícios.

Sua intenção é desenvolver um trabalho mais abrangente, articulado e de maior fôlego 

realizando  um  processo  de  experimentação  de  implantação  de  tecnologias  e  práticas 

interativas  em um laboratório  de  pesquisa  na  FIOCRUZ.  Sua  experiência  aponta  para  a 

criação de: um ambiente em Nuvem, capaz de responder a algumas necessidades relacionadas 

às  práticas  de  pesquisa  desse  Laboratório,  articulado  e  composto  de  um  repositório  de 

documentos  que  registre  e  torne  acessível  a  sua  produção;  instrumentos  para  registro  e 

produção coletiva de documentos (wiki, google.doc, por exemplo); um grupo de discussão 

para promover a interação permanente de seus membros; canais em diferentes dispositivos de 

nuvem (redes sociais, Twitter, YouTube, Drive, Diigo, Slide Share, Mendeley, entre outros); 

um  dispositivo  de  edição,  fundamental  para  construções  coletivas;  um  ambiente  para 

Educação em Rede, EAD ou apoio a atividades presenciais de educação; um banco de dados 

de participantes e colaboradores.



Dentro de sua metodologia, este ambiente não se restringe a um dispositivo técnico, 

ainda  que  isto  seja  necessário,  pois  ele  ainda  é  composto  por  um complexo de  relações, 

dinâmicas, hábitos e práticas culturais, e não será estruturado em uma “plataforma”, mas será 

o resultado de um conjunto de dispositivos e aplicativos articulados, não obrigatoriamente 

específicos do Laboratório, viabilizado pela tecnologia de nuvem.

Certamente que o processo de implantação deste ambiente web, das iniciativas e da 

realização de experimentações diversas de sistemas interativos, fundamentais para que novas 

práticas  e  tecnologias  sejam testadas,  será  acompanhado e contará com a participação de 

todos  os  membros  do  Laboratório.   Isso  será  feito  através  do  recolhimento  de  suas 

observações e análises deste processo, de interações em uma lista de discussão de apoio ao 

processo de formação, e de um sistema de registro,  feito tanto pelos  membros da equipe 

quanto por processos automáticos;

Do mesmo modo, deverá ser organizado um processo de formação dos pesquisadores 

e  membros  da  equipe  através  de  um seminário/oficina  semestral,  utilizando como base a 

metodologia do curso Andando nas Nuvens, com o objetivo de experimentar as tecnologias de 

geração mais recente e contribuir na melhoria das atividades e no uso das ferramentas mais 

tradicionais;  será  criado  um  grupo  no  Google  de  apoio  a  esta  formação  e  para  trocar 

experiências;  e  oferecido  um  Help  Desk.  Conforme  forem  se  familiarizando  com  as 

tecnologias apresentadas e com o aprendizado coletivo, os usuários escolherão as ferramentas 

mais  utilizadas,  e  passarão  a  desenvolver  algumas  de  suas  rotinas  de  trabalho  de  forma 

colaborativa. 
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