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Vivendo na era da informática, o uso das novas tecnologias 
pode ser uma ferramenta para o desenvolvimento de uma rede 
que mantenha conectadas as instituições públicas que 
trabalham na prevenção e auxilio de vitimas de violência contra 
mulher, criança e adolescente no estado de Alagoas. Com 
base no anterior, o presente trabalho traz a reflexão teórica e 
metodológica acerca do diálogo entre a sociologia e a ciência 
da informação, trazendo o desenvolvimento de um sistema 
informatizado que sirva para a coleta, armazenamento e 
gerenciamento de dados. O sistema oferece dados referentes à 
recursos humanos, tecnológicos e de infraestrutura física. 
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ABSTRACT 
 
Living in the information age, the use of new technologies can 
be a tool for development of a network to keep connected 
between public institutions which work is to prevent and give 
assistance of victims of violence against women, children and 
adolescents in the state of Alagoas. Based on the foregoing , 
the present study provides a theoretical and methodological 
reflection on the dialogue between sociology and information 
science, bringing the development of a computerized system 
that serves for the collection, storage and data management. 
The system provides data about physical infrastructure, human 
and technology resources. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As transformações sociais, culturais e políticas na contemporaneidade estão 

imersas em uma dinâmica jamais vista na história da humanidade. É desafiante a inédita 

complexidade da vida em sociedade, seja por ressignificações dos laços sociais entre os 

indivíduos, seja pela desconstrução de formas padronizadas de relacionamento em âmbito 

privado ou público, seja pelos desafios na conformação do estado de direito e, 

consequentemente, na estruturação de políticas públicas. Em contrapartida, essa 

complexidade desafia, também, a produção do conhecimento e conduz à busca e ao 

encontro de fios condutores para o conhecer e o intervir no real. Foi nessa direção que o 

estudo em pauta encontrou o profícuo caminho do enredamento entre a sociologia e a 

ciência da informação.  

Nesse sentido, propõe-se apresentar algumas reflexões em torno do processo 

de organização e estruturação do Sistema Informatizado Alagoas em Rede e sua lógica 

para o armazenamento de dados, além de trazer o promissor diálogo entre a sociologia e a 

ciência da informação, com base na configuração contemporânea de uma sociedade 

midiatizada. 

  O delineamento do Sistema Informatizado Alagoas em Rede ocorre a partir 

da demanda de mapeamento e diagnóstico dos serviços existentes na rede de proteção 

social à mulher, à criança e ao/à adolescente e ao/à jovem, nos 102 municípios do estado 

de Alagoas, tendo em vista a geração de informações para subsidiar a Central 

Informatizada4 da Secretaria de Estado da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos, 

voltada para o monitoramento de políticas de proteção à referida população vulnerabilizada. 

Por outra parte, também, era estratégico que os/as profissionais que implementam as 

políticas sociais da Rede de Proteção Social do estado de Alagoas fossem introduzidos/as 

no processo de estruturação da Central Informatizada e acerca da possibilidade de 

interligação da instituição, na qual o/a profissional se insere, com a mencionada Central.  

 No decorrer da pesquisa vem sendo possível perceber que a práxis 

investigativa com o uso das novas tecnologias, aliada aos princípios da pesquisa-ação, no 

Projeto Alagoas em rede: sistema informatizado para o fortalecimento das políticas de 

proteção à mulher, à criança, ao/à adolescente e ao/à jovem, viabiliza o conhecimento da 

realidade pesquisada e gera mudanças recíprocas entre os sujeitos da pesquisa – 

                                                           

4 Prevê-se a estruturação da sala de situação (central) e da rede de atendimento, nos 102 municípios de Alagoas, 

mediante a aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, além da instalação e 

integração das unidades com a rede de atendimento. 
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pesquisadores e profissionais da Rede de Proteção, na medida em que propicia o despertar 

para a importância das TIC’s no cotidiano do conhecer o real e do fazer profissional; o 

exercício do controle social para a garantia da qualidade dos serviços prestados à 

população; como, também, a motivação para a atualização como profissional e a 

incorporação do pensamento em rede, entre outros aspectos. 

 

2. NOS TRILHOS DE UMA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 

 

 A mediação da comunicação configura-se como pedra angular em contextos 

contemporâneos. Com um lugar de transversalidade nas mais diversas instâncias que 

conformam a sociedade, em particular no âmbito do estado.  

 As transformações sociais, culturais e políticas na sociedade contemporânea 

vão repercutir diretamente no estado de direito e, consequentemente, na estruturação de 

políticas públicas, gerando desafios na gestão pública das políticas sociais.  

 As sociedades ocidentais contemporâneas alcançaram um patamar 

diferenciado ao alcançar a chamada era da informação ou pós-industrial (CASTELLS, 1998) 

e/ou pós-cultura (STEINER, 1998) e, por isso, estamos participando de um estágio da vida 

em sociedade em que a informação se constitui o recurso, o meio de produção mais útil, e o 

principal produto, de modo que a maior parte da força de trabalho será gradualmente 

formada por profissionais da informação e isso, de acordo com outros indicadores, 

econômicos e socialmente dominantes.  

 Cabe destaque o fato de que entramos em processos imensuráveis de 

mudança social, em todos os campos das relações humanas sob o modelo de domínio da 

produção e circulação de bens simbólicos em grande escala.  

Não por acaso, Jesús Martín Barbero (2002, apud BARRETTO, 2008) afirma que 

a revolução tecnológica em nossas sociedades introduz uma trama comunicativa na qual o 

seu sentido de existência não é tanto uma quantidade inusitada de novas máquinas, mas 

uma nova relação entre os processos simbólicos no âmbito cultural e nas formas de 

produção e distribuição de bens e dos serviços. Isto é, um novo modo de produzir interligado 

a uma nova forma de comunicar, onde o conhecimento torna-se uma força produtiva direta. 

A "sociedade da informação", não é apenas aquela em que a matéria prima mais cara é o 

conhecimento, mas também aquela em que o desenvolvimento econômico, social e político 

estão intimamente relacionados com a inovação e a criação humana.  

 É importante aprofundar as linhas e tendências que abordam as mudanças 

nas sociedades ocidentais contemporâneas:  
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• A existência de uma realidade difusa e descentralizada no âmbito da 

educação. É difuso, porque a informação passa e entre mesclar conhecimentos múltiplos e 

descentralizados pela transformação dos modos de circulação do saber, o que é uma das 

mais profundas transformações a qual a sociedade possa sofrer. É também um ambiente 

disperso e fragmentado já que o saber pode circular fora dos lugares sagrados – escola, 

livro, etc – que antes detinha esse poder. Hoje, há uma multiplicidade de saberes que 

circulam por outros canais. São saberes difusos e descentralizados.  

• As redes informatizadas que vão promover mudanças na nossa relação com 

o espaço e o lugar, e mobilizar figuras de um saber que escapa à razão dualista muito 

comum ao pensar a técnica. Hoje é possível interagir e entre mesclar lógicas e 

temporalidades tão diversas como as lógicas que entrelaçam o hipertexto dos sons à 

narrativa oral com intertextualidades da escrita e intermediações audiovisuais. Se antes o 

mundo dos sons e das imagens era relegado para o âmbito das emoções e expressões, 

hoje, esse mundo encontrar seu status próprio. 

• O processo de trabalho interativo com sons, imagens e textos escritos; o 

hipertexto, conformando uma híbrida densidade simbólica com abstração numérica 

propiciando o reencontro dos dois, até agora opostas, partes do cérebro. Assim que, de 

mediador universal do saber, o número torna-se mediação técnica do fazer estético, que por 

sua vez, revela a passagem da primazia sensorial-motora para a primazia do sensorial-

simbólico. 

• Criação de um mapa de novos postos de trabalho como resultado de novas 

formas de produção e de gestão, e novas habilidades mentais que a revolução tecnológica 

introduzida. E o mundo do trabalho, hoje, com o novo estatuto do trabalhador na sociedade 

em que, por um lado, está a face negativa da globalização flexibilização-laboral, com a 

dissolução da figura "moderna": trabalhador de tempo integral para a vida toda. Por outro 

lado, quebra a figura hegemônica "moderna" da especialização, reinventando o trabalhador 

multifacetado, que detém várias habilidades provenientes de diversas áreas do 

conhecimento (BARBERO, 2002). 

 Castells (1998) lembra que as sociedades contemporâneas se configuram 

como espaços de fluxos construídos em seu movimento e seu eterno fluir, onde este espaço 

torna-se instável e desloca a vida vivida em lugares reais, porém, em certo sentido, ainda 

vinculada a eles (lugares). Silverstone (2004) concorda com Castells (1998), acrescentando 

que esses fluxos originam mudanças dentro e através da experiência do indivíduo, uma vez 

que eles (fluxos) se produzem nela (experiência). E acrescenta que a experiência humana, 

na atualidade é mediada, pois nos movemos em espaços midiatizados, seja na realidade ou 

na imaginação, tanto material como simbólica.  
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 Nesse complexo contexto se insere o estado moderno contemporâneo, que, 

apesar das profundas mudanças na sociabilidade dos indivíduos, sendo hoje a experiência 

humana mediada por tecnologias da informação e da comunicação, permanece com sua 

função de assegurar o bem estar social como direito de cidadania dos indivíduos sociais.  

 Com base nesse pressuposto, reconhece-se que as novas tecnologias da 

informação e da comunicação oferecem recursos indispensáveis para consolidação e o 

fortalecimento da articulação de políticas sociais concernentes às mulheres, às crianças, 

ao/à adolescente e aos/às jovens, por meio da estruturação de uma rede informatizada, com 

vistas à promoção dos direitos humanos, e à prevenção e ao enfrentamento da violência no 

estado de Alagoas. 

 

a.  Uma práxis investigativa com o uso das novas tecnologias aliada à pesquisa-ação: 

alagoas em rede 

 

 Hoje, mais do que nunca, a gestão da informação é de grande importância 

para os governos, tanto quanto para as empresas. A pesquisa Alagoas em Rede: Sistema 

Informatizado para o Fortalecimento das Políticas de Proteção à Mulher, à Criança, ao/à 

Adolescente e ao/à Jovem, se propõe a fazer uma radiografia das instituições que compõem 

a rede de proteção social à população a qual se refere, através do mapeamento da 

infraestrutura física, dos recursos humanos e tecnológicos destas instituições. Até então, no 

estado de Alagoas, não havia disponibilidade de tais informações acerca de instituições de 

serviços de proteção social.    

 A gestão inicial da ideia de um sistema informatizado para a pesquisa veio a 

ser delineado a partir do momento em que detectou-se,  num primeiro contato em loco em 

um dos municípios a ser pesquisado, que os instrumentos tradicionais de coleta de dados – 

entrevista estruturada com roteiro impresso a preencher manualmente – iria demandar  um 

número significativo de pesquisadores/as, que precisavam ser especialistas, pois pretendia-

se a realização de uma pesquisa que, para além do levantamento de dados empíricos, 

envolvia uma comunicação direta com os/as profissionais entrevistados, no sentido de 

explicar a possibilidade de informatização da rede de proteção social, em Alagoas; promover 

uma visão prospectiva da melhoria dos serviços oferecidos à população na área específica; 

propiciar um despertar para o uso das novas tecnologias em favor dos serviços sociais 

oferecidos à população em situação e vulnerabilidade, entre outros aspectos a serem 

destacados no decorrer da presente reflexão. 

 Entende-se que as informações geradas a partir de dados obtidos na 

pesquisa em pauta, através do armazenamento no sistema informatizado, tanto oferecerão 
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subsídios para a central de informação5, que está sendo implantada na Secretaria de Estado 

da Mulher, da Cidadania e dos Direitos humanos (SEMCDH), como disponibilizarão um 

banco de dados acerca das instituições que compõem a rede de proteção social à mulher, à 

criança, ao/à adolescente e  ao/à jovem, na capital e em mais 9 municípios do estado de 

Alagoas: Maceió, Arapiraca, Rio Largo, União dos Palmares, Maragogi, Pilar, São Miguel 

dos Campos, Delmiro Gouveia, Barra de Santo Antônio, Marechal Deodoro.  

 O banco de dados e de informações organiza-se a partir de uma lógica 

desenhada no sistema informatizado, que tem como porta de entrada o município a ser 

pesquisado; nesse município cadastra-se no sistema, as instituições que compõem a rede 

de proteção social à mulher, à criança, ao/à adolescente e ao/à jovem naquele município;  

após o cadastramento das instituições, vincula-se essas instituições nas áreas específicas 

de proteção social: assistência, saúde, educação, segurança, justiça e vincula-se com a 

população na qual o serviço é prestado: mulher, criança/adolescente, jovem (o que 

chamamos de tema); com a vinculação das  instituições nas distintas áreas e tema, pós 

cadastramento, gera-se o formulário de preenchimento dos dados acerca da infraestrutura 

física, recursos humanos e recursos tecnológicos, de cada instituição na área e tema 

específicos, no município pesquisado. Com a alimentação desses dados no sistema é 

possível uma radiografia das instituições que compõem a rede de proteção social à criança, 

ao/à adolescente e ao/à jovem no estado de alagoas.  

 Observe-se que contamos com o suporte tecnológico da FAPEAL, que 

respaldou a organização do sistema informatizado no provedor da SEMCDH, como pode ser 

observado a seguir:  

 

                                                           

5 A pesquisa Alagoas em Rede: Sistema Informatizado para o Fortalecimento das Políticas de Proteção à 

Mulher, à Criança, ao/à Adolescente e ao/à Jovem insere-se no Programa de Informatização da Rede de 

Proteção Social do Estado de Alagoas, através da criação e da estruturação da sala de situação (central) e da rede 

interligada, nos 102 municípios alagoanos, para o monitoramento e a análise dos dados gerados pela referida 

pesquisa. 
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Administração do site -  Imagem 1 

 Vê-se, no último item do quadro, o formulário a ser preenchido nas visitas às 

instituições.  

 Quando alimentado o sistema, com os dados obtidos em entrevista 

estruturada, obtém-se as informações, conforme os objetivos da pesquisa, como será visto 

nos capítulos posteriores do presente livro.  

 No quadro abaixo pode-se ter uma ideia inicial de como se organizam os 

dados armazenados conformando um sistema de informações, nas áreas específicas. Os 

quadros abaixo referem-se à infraestrutura física, recursos humanos e tecnológicos da 

delegacia da mulher, em Maceió, como exemplo do processo de armazenamento de 

informação. 
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Infraestrutura física -  Imagem 2 

 

Recursos tecnológicos – imagem 3 
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Recursos Humanos – imagem 4. 

  

Cabe contextualizar, que esse sistema informatizado de gestão de dados e 

gestão de informação, que aqui apresenta-se, se baseou no pressuposto desenvolvido por 

Tarapanoff (2001), no sentido de criar um sistema informatizado que viabilizasse a criação, 

o armazenamento e o compartilhamento do conhecimento e o uso das informações 

desejadas e existentes nas instituições dos municípios do estado de Alagoas.  

  Percebe-se que os dados armazenados no sistema informatizado 

propiciam a organização e a gestão de informações, dando suporte à futura etapa da 

pesquisa que é de Gestão do Conhecimento (GC) para subsidiar projetos e ações que 

contribuam para a gestão das políticas sociais que envolvem a rede de proteção social à 

população vulnerabilizada do estado de Alagoas. 

Nesse sentido, entende-se que será necessário ter uma boa Gestão da 

Informação (GI), que será consequência de uma boa Gestão dos Dados (GD) coletados. Isto 

leva a ter que fazer uma distinção entre conhecimento, informação e dados para evitar 

confundir definições. Os dados são entendidos como valor sem significado, como se fossem 

componentes de informação. A informação é o dado com significado e o conhecimento é a 

informação com valor agregado que dará o subsídio preciso para a tomada de decisões. 
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Fazendo uma comparação entre os três conceitos, se o conhecimento fosse uma frase, a 

informação seria as palavras, e as letras dessas palavras conformariam os dados. “A gestão 

do conhecimento pode ser plausivelmente segmentada em cinco estágios: os dados 

gerados transformam-se em informação, que se transforma em conhecimento; o 

conhecimento resulta em ações informadas, e estas produzem resultados” (MURRAY, 2004, 

p. 217-218). 

  Pergunta-se: como transformar esses dados em informação? E a 

informação em conhecimento? Segundo Davenport e Prusak (1998), isso é possível 

agregando valor aos dados pelos seguintes procedimentos: contextualização (identificar a 

finalidade dos dados); categorização (organizar os componentes essenciais dos dados); 

cálculo (analisar os dados estatisticamente); correção (eliminar erros presentes nos dados); 

condensação (a ação de resumir os dados). O processo de transformação da informação 

em conhecimento ocorre na medida em que se agrega valor à informação, por meio da 

comparação (de que forma as informações relativas a esta situação se comparam às outras 

situações conhecidas?); das consequências (que implicações estas informações trazem 

para as tomadas de decisão?); das conexões (quais as relações deste novo conhecimento 

com o conhecimento acumulado?) e conversação (o que as outras pessoas pensam desta 

informação?). 

  Assim, a importância da fase do conhecimento é a interpretação, 

análise e filtro das informações, portanto, não é possível uma boa tomada de decisões 

apenas com as informações. 

 Nessa discussão, acrescenta-se ainda a diferença de que dados e 

informações são constantemente transferidos por meio eletrônico, mas o conhecimento 

parece transitar com mais eficiência em redes humanas (DAVENPORT, 2004). 

 É importante definir Gestão de Conhecimento (GC) e entender que consiste 

na integração de processos simultâneos desde a criação ao uso pleno do conhecimento, 

viabilizado pela cultura de aprendizado e de compartilhamento no ambiente das 

organizações (DAVENPORT, 2004). 

 Em futura etapa, conforme objetivos da pesquisa, haverá um investimento na 

Geração de Conhecimento (GC) acerca da Rede de Proteção Social, nos municípios 

pesquisados, no sentido de delinear o diagnóstico das instituições que compõem a referida 

rede de políticas sociais voltadas para a mulher, à criança e adolescente e ao/á jovem. 

 

3. ALAGOAS EM REDE: CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE UMA EXPERIÊNCIA 

DIFERENTE. 
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 A pesquisa “Alagoas em Rede: Sistema Informatizado para o Fortalecimento 

das Políticas de Proteção à Mulher, à Criança, ao/à Adolescente e ao/à Jovem” foi 

concebida e implementada a partir de alguns pressupostos dos quais cabe destacar: a 

interdisciplinaridade na composição da equipe de pesquisadores/as – psicólogo, assistente 

social, economista, engenheira industrial, administradores/as, designer, advogada, 

socióloga, jornalista –, a experiência profissional no âmbito das políticas sociais; visão 

prospectiva e inovadora;  estudo, reflexão e avaliação permanente do processo 

investigativo; ética e compromisso.  

 A característica de pesquisa-ação na experiência investigativa do Alagoas em 

Rede fica eminentemente explicitada, desde a equipe pesquisadores, propiciando mudanças 

neles/as próprios – alguns/algumas ingressaram em curso de pós-graduação – 

especialização e mestrado, outros/as retomaram seu doutorado, vê-se a motivação para 

prosseguir em outras experiências de pesquisa e o entusiasmo diante da possibilidade de 

conhecer de perto a realidade do estado de Alagoas. 

  Percebe-se que cada um dos membros, dentro das suas áreas específicas e 

com suas experiências particulares, vê a sua importância para somar ideias e realizar a 

pesquisa com um objetivo comum, com planejamento e execução de atividades, num 

ambiente de ensino-aprendizagem recíproco.  

 Essa é também a caraterística das instituições e municípios visitados. Cada 

um deles com uma realidade diferente, com suas especificidades e carências, ao receber 

os/as pesquisadores/as no processo comunicativo de coleta de dados para o sistema 

informatizado, propiciaram reflexões aos/às profissionais entrevistados/a, permitindo pensar 

possibilidades de obter diretrizes para nortear futuros trabalhos na implantação de políticas 

públicas voltadas para o enfrentamento da violência a mulher, criança, jovem e adolescente, 

com o uso de novas tecnologias para a estruturação de uma rede informatizada. 

 Na oportunidade os/as pesquisadores/as trouxeram reflexões a partir de suas 

visitas nas localidades. Foi recorrente a informação de que na grande maioria das 

instituições se constatou uma insuficiência no número de funcionários/as nas instituições, 

além do que, os recursos humanos disponíveis, em sua grande maioria, são de cargos 

comissionados, portanto, poucas instituições possuíam servidores efetivos. Percebe-se, 

também, uma carência de capacitação na temática de gênero e de direitos humanos. É 

frequente a carência de funcionários/as e de aparatos tecnológicos, sendo rara a 

compatibilidade na relação entre o número de funcionários/as e o número de computadores, 

e quando se equipara há uma tendência ao estranhamento no uso das novas tecnologias. 

Chama atenção, entretanto, que nesta situação, muitas pessoas se mostram comprometidas 

socialmente e se adaptam à realidade e aos recursos para desenvolver suas funções com 
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maior eficiência e eficácia possível. Percebe-se uma disposição positiva das pessoas 

envolvidas nos trabalhos que lhes competem 

Em suma, os resultados parciais da pesquisa explicitam vários aspectos, em 

particular do ponto de vista do conhecimento, vê-se a importância da interdisciplinaridade, 

em particular do diálogo entre a sociologia e a ciência da informação, potencializando 

esforços na realização de uma pesquisa-ação; vê-se um resultado concreto que é a 

organização e um sistema informatizado específico para a pesquisa que foi construído na 

primeira etapa da pesquisa a partir de estudos teóricos e experiência piloto de testagem do 

instrumento de coleta de dados empíricos.  
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