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1- RESUMO
 
Este documento apresenta um conjunto de atividades apoiadas pelo CRDI Em inglês, International Development Reseach Center (IDRC). (Centro Internacional de Pesquisa para o Desenvolvimento do Governo Canadense - http://www.idrc.ca) e pela FPH (Fundação Charles Léopold Mayer para o Progresso da Humanidade - http://sente.epfl.ch/fph/). O principal encarregado de sua execução é a FUNREDES, que as administrará através de um grupo de associados regionais. A agenda será de 24 meses. O conjunto de projetos possui um único âmbito de referência com dois objetivos que se apoiam mutuamente, a saber:

- o fortalecimento dos agentes sociais das NTIC NTIC: Novas Tecnologias da Informação e Comunicação. A forma TIC também é muito utilizada. da América Latina e do Caribe através da constituição de uma rede humana para a pesquisa e da apropriação de novas tecnologias, apoiada por meios de comunicação e de informação avançados e de aplicações-piloto.

- a experimentação de uma metodologia de articulação para comunidades virtuais que integra, de maneira apropriada, os recursos de informação e comunicação, e que oferece soluções aos obstáculos lingüísticos, permitindo a participação de pessoas sem recursos de NTIC e facilitando a participação à distância em conferências localizadas.

Com vistas a delimitar as dimensões do projeto, ambos os objetivos centram suas definições na Internet e em suas aplicações. Disso decorre que o primeiro apoiar-se-á na Internet como meio de informação e comunicação e promoverá aplicações-piloto nessa mesma plataforma. O segundo utilizará ferramentas da Internet para articular as comunidades virtuais vinculadas ao projeto.

Os dois patrocinadores do projeto são o CRDI e a FPH. O principal encarregado da execução é a FUNREDES (Fundação Redes e Desenvolvimento - http://funredes.org) que se apoiará em associados regionais.

O projeto inscreve-se dentro de uma série de ações de referência dos associados principais, que contribuem para o projeto e dele recebem informação, em sinergia mútua.

·	O programa regional PAN, do CRDI, (http://www.idrc.ca/pan/prospectus.html) de incentivo à colaboração entre pesquisa e desenvolvimento mediante o uso das NTIC. Este programa desenvolveu-se fortemente na Ásia (Pan Asia Networking -http://www.panasia.org.sg/.

·	A nova “oficina temática”, aberta pela FPH com este projeto intitulado “Cidadania e TIC”, como parte do programa “inovações e mutações sociais” (INO - http://sentenext1.epfl.ch/fph/French.wlproj/ino.html).

·	A Aliança para um Mundo Solidário e Responsável (http://echo.org), movimento inspirado pela FPH que se esforça em criar condições para mudanças radicais e positivas nos rumos da humanidade; e que já teve experiências em conferências onde a participação à distância e a tradução automática foram ingredientes básicos (projeto PAD).

·	Os projetos EMEC (http://funredes.org/funredes/emec.htm) e IS-NTIC Impacto Social –Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (http://funredes.org/is-ntic) da FUNREDES, ambos oferecendo, respectivamente, um quadro conceptual para um manuseio efetivo e integrado de conferências eletrônicas, com um componente de tradução automática, e o embrião de um “clearinghouse” (centro de distribuição) para o setor social das NTIC da região.

·	Um interesse comum aos anteriores refere-se à constituição de um “clearinghouse” (centro de distribuição) dos agentes sociais das NTIC da região. Este recurso de informação, de livre acesso via Internet, possibilitaria conhecer cada agente e cada projeto de forma organizada, e teria um papel predominante numa política de estímulo à cooperação entre agentes e de avaliação das ações do conjunto. 

A realização do projeto apresenta-se em cinco etapas principais:

1) Identificação dos principais participantes e preparação de uma reunião regional com os recursos de informação e comunicação associados. O objetivo da reunião seria propiciar um documento para orientar a FPH sobre as principais linhas de ação no campo da pesquisa de aplicações das NTIC de maior impacto, e identificar aplicações-piloto a serem desenvolvidas dentro de Mística. A preparação da reunião inclui:
·	A criação de um “clearinghouse" sobre agentes, projetos e atividades relevantes.
·	A experimentação de metodologias de discussão à distância prévias à reunião.
·	A realização de estudos preliminares de diagnóstico regional, e a redação de documentos de base para a reunião.

2) Reunião regional de cerca de 25 agentes regionais, apoiada por agentes de outras regiões e responsáveis de programas das instituições participantes. Os objetivos desta reunião foram explicados anteriormente.

3) Compilação e produção dos resultados da conferência, acompanhada da preparação de metodologia avançada para a gestão dos recursos de informação e comunicação associados à principal etapa do projeto.

4) Criação da rede humana de agentes sociais das NTIC, apoiada pela experimentação de recursos de informação e comunicação articulados, e acompanhada de uma série de aplicações-piloto que incluirão, num primeiro momento, a elaboração da Oficina Temática “Sociedade e TIC” da FPH e o fortalecimento dos recursos de informação e comunicação da Aliança. Na reunião, serão definidas outras aplicações-piloto Está previsto dedicar uma parte do orçamento ao apoio às aplicações-piloto selecionadas, as quais serão administradas, sob a supervisão da equipe coordenadora, por parte de alguns parceiros regionais do projeto. a desenvolver durante o projeto.

5) Avaliação do projeto e de seus produtos, e definição de perspectivas  Para tal, considera-se oportuna a organização de uma segunda reunião regional, mas seu custo não está incluído no orçamento do projeto.:
- Rede Humana de Agentes Sociais das NTIC na América Latina e no Caribe e aplicações-piloto associadas.
- Recursos de informação e comunicação relacionados com a rede.
- Recursos de informação e comunicação da Aliança.
- Oficina Temática “Sociedade e TIC” da FPH.
- Metodologia para a articulação de recursos de comunicação e informação.

2- ANTECEDENTES

O projeto tem vários antecedentes, segundo a perspectiva de cada uma das organizações envolvidas, e também algumas situações transversais entre os agentes que oferecem uma sinergia própria ao processo. 

2.1 CRDI/IDRC (http://www.idrc.ca)

O Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI) é uma agência de desenvolvimento do governo canadense que apoia pesquisas aplicadas à desenvolvimento. A NTIC é uma das áreas temáticas cujas atividade e estratégia consistem em criar vínculos entre os diferentes agentes de cada área temática. O programa de rede global PAN, que pretende estimular o uso das NTIC, promove a colaboração entre pesquisa e desenvolvimento mediante um melhor acesso à informação, seu uso e intercâmbio.

Em 1997, o programa PAN começou a se expandir fora da Ásia, incluindo a América Latina e o Caribe. O IDRC organizou uma consulta via Internet no final de 1997 dirigida aos grupos e pessoas da América Latina e do Caribe ligados ao desenvolvimento e impacto das NTIC. Esta consulta foi organizada por meio de um site de conferências na web chamado “Panconsultation”, moderado pelo CRDI e do qual participaram cerca de 30 pessoas. O processo atingiu seu auge com a reunião de Montevidéu de 11 e 12 de dezembro de 1997, denominada “Pan Americas Consultation” (ver produtos em: http://www.idrc.ca/lacro/docs/conferencias/panamericas.htm e avaliação em: http://www.idrc.ca/lacro/docs/conferencias/pan15.htm). A avaliação do esforço por parte do CRDI foi positiva, porém vários pontos devem ser melhorados futuramente, e que deverão ser enfocados pelo projeto MÍSTICA:
- a articulação entre as discussões das conferências eletrônicas e as reuniões face a face.
- a continuação do enfoque nos temas em pauta,
- uma cobertura temática mais ampla. 

2.2 FPH (http://sente.epfl.ch/fph/)

O objetivo fundamental desta associação suíça sem fins lucrativos é preparar a humanidade para sua entrada no século XXI. Os eixos de ação baseiam-se na abertura do movimento associativo, na melhoria da autonomia das redes humanas e de sua capacidade em oferecer respostas, e a busca de alianças. A FPH desenvolve sete programas de pesquisa-ação, um dos quais reflete sobre as relações entre inovações tecnológicas e sociedade (INO). O trabalho da FPH, no setor das NTIC, se faz por continentes. Na Europa, foi um dos promotores de uma rede de intercâmbio sobre o uso das NTIC sob o ponto de vista do cidadão: VECAM (Vigília Européia e Cidadã sobre Autovias da Informação e Multimídia: http://www.globenet.org/vecam/). Uma reunião organizada em Parthenay, sobre a temática “democracia e redes multimídia”, representaria o equivalente europeu do que a FPH pretende alcançar na região da América Latina e do Caribe.

A FPH foi a principal promotora de um movimento da sociedade civil chamado “Aliança para um Mundo Responsável e Solidário” (http://echo.org), de visão global e integral. O projeto baseia-se numa combinação de ações locais, reuniões regionais ou mundiais e em sistemas de comunicação e informação à distância. A última reunião foi realizada em São Paulo. Simultaneamente, nas cidades de Kigali, Argel, Barcelona, Bangalore, Tolga e Roubaix, experimentou-se um sistema de participação à distância com tradução automática. Esta metodologia, denominada Participação à Distância (PAD), é uma valiosa contribuição para a experimentação de técnicas e metodologia de discussão representando, assim, uma base bastante sólida de construção. Para sua ampliação, terá que enfrentar situações de desafio como a de atingir populações em lugares onde a Internet não chega e articular os diferentes ritmos das interações: face a face e via NTIC. 

Em síntese, a Aliança esforça-se por criar condições propícias a mudanças radicais e positivas no caminho de desenvolvimento da humanidade a médio e longo prazo. 

2.3 FUNREDES (http://funredes.org)

A Fundação Redes e Desenvolvimento (FUNREDES) é uma ONG dedicada à propagação das NTIC no Sul desde 1988, com uma visão focalizada em seus usuários e conteúdos. A FUNREDES sempre enfocou o trabalho de pesquisa metodológica como eixo principal, partindo do conceito de pesquisa-ação. Para a FUNREDES, o trabalho de experimentação no terreno deve acompanhar a conceituação das metodologias depois da experimentação no terreno. Assim, sua metodologia para construir redes de pesquisadores nos países em vias de desenvolvimento:
 http://funredes.org/funredes/html/castellano/metoesp.htm serviu de base para a constituição de três redes nacionais de pesquisadores (RCP-Peru, em 1991; REDID-Rep. Dominicana, em 1992; REHRED- Haiti, em 1993). Da mesma forma, sua metodologia para negociação de redes sem fins lucrativos com operadores de telecomunicação (http://funredes.org/funredes/html/castellano/telecesp.htm) possibilitou apoiar o crescimento de duas redes nacionais (REDID e REHRED) e facilitou a constituição de seu próprio provedor Internet. A FUNREDES dedicou muitos projetos à capacitação, organização e moderação de comunidades virtuais e conceituou uma metodologia para o manuseio eficiente das mesmas (http://funredes.org/funredes/emec.htm), fruto de sua experiência e reflexão. Por outro lado, o impacto das NTIC a nível sociocultural e lingüístico é um dos eixos principais na pesquisa desta ONG, com sede na República Dominicana (http://funredes.org/funredes/html/castellano/sociesp.htm). A FUNREDES realizou um primeiro esforço de identificação dos agentes sociais das NTIC na América Latina e no Caribe, que foi exposto em seu site: http://funredes.org/is-ntic.

3- DEFINIÇÃO DO PROJETO

3.1 JUSTIFICAÇÃO

Desde o final da década de 80, vários grupos da sociedade civil estavam convencidos das possibilidades oferecidas pelo que se chamava naquela época de CMC “comunicação mediante computador”. Investiram tempo e energia tentando dar poder aos usuários dessas tecnologias para as transformar, através de um processo de apropriação, num instrumento-chave para o desenvolvimento, susceptível de reduzir as diferenças entre o Norte e o Sul. Esses grupos foram aumentando à medida em que a tecnologia ia evoluindo, integrando o componente de informação O gopher nasceu em 1991 e o web, em 1993, quando a Internet começou a generalizar-se. e transformando-se; na segunda parte dos anos 90, num novo meio que chamou a atenção de todos os agentes da sociedade, desde os que trabalham com negócios até os que trabalham na administração pública. As visões um tanto utópicas do período inicial tiveram que ser matizadas e combinadas com as novas realidades, onde a própria tecnologia parece poder servir os interesses de diferentes ordens, como os da globalização econômica ou os da democracia participativa.

Esta evolução muito rápida, as transformações em direção a uma sociedade na qual a informação tem um papel preponderante e as reais dificuldades em medir os impactos desta tecnologia no âmbito dos usuários, deixaram uma panóplia de hipóteses de trabalho muito otimistas quanto ao proveito que deveria trazer o uso das NTIC nas comunidades que trabalham para o desenvolvimento. Não obstante, as hipóteses não puderam ser confrontadas com a realidade da área. Os estudos que medem os impactos são muito raros, como também ainda são raros os dados descritivos dos grupos de usuários. Além do mais, tais estudos são dificultados pela necessidade de distinguir os níveis de apropriação das tecnologias a serviço do desenvolvimento Não se pode contar da mesma maneira um usuário/a hábil transformado em comunicador e consumidor global através da Internet, e um usuário/a igualmente hábil que aprendeu a usar a ferramenta para promover idéias através da produção de informação e a criar comunidades virtuais a serviço do desenvolvimento.. 

Por outro lado, em muitas regiões, particularmente na América Latina e no Caribe, os agentes do desenvolvimento sofreram as mudanças econômicas aceleradas nos padrões tradicionais de cooperação e, para sobreviver, tiveram que adotar atitudes mais competitivas que não facilitaram o trabalho cooperativo dentro do setor.

Se as promessas iniciais da CMC continuam e expressam-se ainda mais fortemente com as NTIC, se as oportunidades são maiores, assim também são os objetivos a as ameaças através da presença crescente e muitas vezes descontrolada das forças de mercado no seio dessas tecnologias. Por outro lado, no mesmo período, o movimento dos agentes sociais foi globalmente debilitado em conseqüência de mudanças geopolíticas. Os dados quantitativos sobre o impacto social dessas tecnologias continuam escassos e, assim, torna-se urgente pensar em esforços mobilizadores que possam, ao mesmo tempo, fortalecer o setor e possibilitar a criação de mecanismos para um real conhecimento dos impactos destas tecnologias na sociedade, especialmente nos setores da sociedade civil.

Os problemas de infra-estrutura para as NTIC não desapareceram e permanecem sérios nas regiões distantes dos centros urbanos;  perderam, contudo, a urgência inicial da década. Com a evolução acelerada do meio tecnológico, com o risco claro de que os elementos transformadores da sociedade sejam reduzidos pela força dos grandes agentes do mercado cada dia mais imponente , o enfoque deve ser orientado em direção aos métodos e mecanismos susceptíveis de cultivar e fazer renascer a pró-atividade e a integração dos agentes sociais. 

Necessita-se projetos mobilizadores e empreendedores que possam catalisar as mudanças e oferecer reais oportunidades de colaboração com este grupo-chave para o desenvolvimento. Será necessário aumentar a eficácia dos numerosos agentes, ajudá-los a estabelecer marcos cooperativos, sensibilizá-los sobre a importância de medir os impactos de suas ações e fortalecê-los para que possam exercer seu papel dentro do novo desenho de nossas sociedades.

Os agentes que procuramos reunir para trabalhar juntos não necessitam, neste momento, de financiamento para a compra de equipamentos ou acesso à Internet; necessitam, sobretudo, de apoio financeiro para empreender ações conjuntas, refletir coletivamente, e experimentar novas aplicações e metodologias que abram caminhos inovadores no uso social das tecnologias da informação na sociedade civil latino-americana. Abrir este caminho conjunto requer recursos dificilmente encontráveis na cooperação internacional, mais interessada na instalação de equipamentos e na transferência tecnológica. Os nichos específicos do CRDI, em pesquisa para o desenvolvimento, e da FPH, na reflexão e no intercâmbio de experiências para a dinamização dos movimentos sociais, tornam possível a realização de atividades como as aqui propostas. Por seus produtos de informação, por suas metodologias aplicadas, por suas aplicações-piloto orientadas para a medição dos impactos sociais das NTIC, bem como por seu próprio valor exemplar em termos de colaboração aberta, este projeto pretende contribuir para ajudar o setor social das NTIC a assumir plenamente seu papel na América Latina e no Caribe. 

3.2 OBJETIVOS

O objetivo principal é estruturar e reforçar uma rede de pesquisadores e instituições utilizando as NTIC para uma pesquisa cooperativa, desenvolvimento e trabalho comunitário na América Latina e no Caribe.

Para apoiar este objetivo, são necessárias ferramentas metodológicas eficazes. A conceituação e experimentação dessas ferramentas é outro objetivo principal do projeto, cujo alcance vai além do grupo contemplado no projeto.

Este também produzirá publicações e construirá um site de referência na Internet (uma clearinghouse) para coletar e apresentar informações, experiências, contatos e enlaces com sites relevantes no uso social das NTIC.

Os dois objetivos principais podem ser separados em vários objetivos específicos:

Objetivos específicos:

1.	Identificar e contatar pesquisadores ativos e instituições que trabalham para o desenvolvimento social na América Latina e no Caribe, a partir da perspectiva das NTIC.
2.	Desenvolver e reforçar os intercâmbios e cooperação na pesquisa dos agentes-chave.
3.	Debater coletivamente, em reuniões face a face ou via Internet, a agenda e prioridades nos objetivos das NTIC para o desenvolvimento da região.
4.	Organizar uma reunião regional (em Samaná, República Dominicana, em abril de 1999) para debater as problemáticas-chave e definir prioridades estratégicas para pesquisa e ação sobre as NTIC para o desenvolvimento.
5.	Organizar e experimentar ferramentas de comunidade virtual antes, durante e depois da reunião regional.
6.	Organizar e manter um site de referência na web (clearinghouse) com a informação regional relativa a projetos, atividades, experiências e contatos das NTIC para o desenvolvimento na América Latina e no Caribe .
7.	Seguir as idéias-chave e apoiar a definição de projetos com fundos estimuladores.
8.	Criar uma associação com a Fundação Charles Léopold Mayer como instituição apoiando o projeto com vistas a outros projetos futuros. 

3.3 PRODUTOS

Os três primeiros produtos do projeto, correspondentes à construção de capacidades que o ultrapassam, são os seguintes:

1) Constituir uma rede humana para pesquisa e apropriação das NTIC, com vistas a conduzir e interpretar as mudanças sociais, com capacidade e recursos de informação para empreender ações colaboradoras.

2) Projetar, aplicar e validar uma metodologia de articulação de comunidades virtuais, permitindo a participação à distância em reuniões localizadas.

3) Criar, em forma de "clearinghouse", uma rede de informação descentralizada sobre agentes, projetos e atividades relevantes do impacto social das NTIC na América Latina e no Caribe .

Assim, pode-se esperar, como resultado a médio prazo, que o número e a qualidade das ações colaboradoras geradas e executadas pelo grupo destinatário do projeto cresça.

Vários outros produtos devem ser criados no decorrer do projeto:

·	Elaborar a Oficina Temática “Sociedade e TIC” da FPH.

·	Fortalecer a administração do sistema de C&I da Aliança. 

·	Definir as prioridades quanto aos desafios próprios à região América Latina e Caribe para o desenvolvimento das NTIC, prevendo o impacto social, integrando perspectivas de gênero e de outros grupos discriminados. 

·	Realizar estudos preliminares e aplicações-piloto que melhorem o diagnóstico sobre o impacto das NTIC na região ALC em diferentes vertentes, que sirvam de base para a discussão durante a reunião (temas possíveis: questões de gênero, exclusão social, experiências e desafios da sociedade civil, implicações na educação, saúde e organização comunitária, etc.).

·	Realizar uma reunião regional de agentes e pesquisadores especializados no uso e impacto social das NTIC na ALC em Samaná, República Dominicana (abril de 1999), com o objetivo de analisar os estudos preliminares e definir estratégias e planos de ação sobre as aplicações-piloto a serem desenvolvidas.

·	Experimentar uma série de aplicações-piloto no uso social das NTIC para o desenvolvimento (possíveis aplicações: fortalecimento da presença das mulheres nas redes, descentralização do acesso da rede haitiana para a pesquisa sobre o desenvolvimento, com acesso e capacitação às comunidades, estabelecimento de uma metodologia para a avaliação do impacto dos projetos de redes eletrônicas e comunidades virtuais, etc.)

3.4.	METODOLOGIA 
3.4.1.	Âmbito Teórico e Conceituação

Afim de atingir os objetivos deste projeto, é necessária a realização e utilização de um conjunto de eficientes instrumentos metodológicos de comunicação e informação. O processo de conceituação e de experimento destes instrumentos também faz parte dos objetivos deste projeto. As metodologias que o projeto produzirá serão as respostas científicas aos desafios complexos de articulação existentes numa sociedade em rápida evolução para novos modelos onde a informação deve desempenhar um papel central:
·	entre os agentes da área,
·	entre os agentes da área e as agências de desenvolvimento,
·	entre os agentes da área e os outros agentes da sociedade,
·	entre as NTIC e os desafios sociais,
·	entre o Norte e o Sul
·	dentro das NTIC, entre os componentes de informação e de comunicação.
·	entre homens e mulheres, face às NTICA metodologia a projetar e validar deverá estabelecer claramente como a participação das mulheres nas NTIC responde aos critérios de eqüidade de gênero..

Por tais razões, o enfoque deste projeto concentra-se, em todos os níveis, na articulação entre seus objetivos de conteúdos e seus objetivos metodológicos, com a ambição de demonstrar as possibilidades de sinergia existentes.

3.4.2.	Membros da rede MÍSTICA

Os membros da rede partilham o interesse no estudo do impacto social das NTIC em várias áreas de aplicação. Uma parte deles tratam principalmente das NTIC com interesses secundários em áreas aplicativas (tais como a constituição de comunidades, habilitação para as NTIC, infra-estrutura de redes, educação, saúde, meio ambiente, paz, sociedade civil e democracia). Outra parte interessa-se principalmente pelas aplicações e conserva um forte interesse secundário nas NTIC. 

Em cada um destes grupos, ter-se-á especial interesse na participação ativa das mulheres; foram estabelecidos, igualmente, critérios individuais e globais que são pré-requisitos para a participação no projeto.

Foram distinguidas as seguintes categorias de membros :
·	a equipe de coordenação (administra o orçamento segundo as regras das instituições que apoiam o projeto)
·	os associados do projeto (receberão uma parcela do orçamento para ações específicas)
·	os associados (cooperarão a partir de suas instituições, sem receber fundos)
·	os participantes (serão convidados a participar das discussões eletrônicas e da reunião regional)
·	os participantes eletrônicos (serão convidados a participar das discussões eletrônicas)
·	outros agentes (grupos identificados pelo projeto ou que venham a se apresentar e que serão citados, ou terão um enlace incluído a partir do “clearinghouse”).

3.5	PROCESSO DE TRABALHO COLETIVO

O projeto foi concebido separando, para maior clareza analítica, os conteúdos das ações e os métodos utilizados para sua execução. Esta decisão explica-se pela diferença de natureza das ações e perfis requeridos, e pela necessidade de projetar, desenvolver e comprovar uma metodologia para o desenvolvimento de comunidades virtuais eficientes e culturalmente apropriadas, baseadas em princípios de colaboração e apoio mútuo, solidariedade e autogestão. Esta categorização reflete-se em todos os componentes do projeto: tarefas, agenda, recursos humanos e relatórios. 

O propósito da parte “conteúdos”, é fortalecer uma comunidade específica, a dos pesquisadores sobre aplicações das NTIC com impacto social na América Latina e no Caribe. O fortalecimento será feito a partir das seguintes atividades e processos próprios à sua realização:

- Criação de recursos de informação e comunicação que permitirão valorizar os trabalhos executados pelos membros destas comunidades, facilitando o conhecimento mútuo dos agentes e o desenvolvimento de ações comuns globais ou por setores. 

- Realização de reunião de um grupo destes agentes, que permitirá assentar as bases dos delineamentos estratégicos para a criação da rede humana, responsável pelo desenvolvimento das atividades-piloto a serem realizadas. Igualmente, espera-se que esta reunião, iniciada vários meses antes por via eletrônica, produza a empatia necessária entre os agentes para imbuir de vida a comunidade virtual.

A reunião é concebida como um espaço de conversação estruturada que, partindo da experiência individual e coletiva, construa e reforçace os laços institucionais e pessoais (expressando relações de solidariedade, amizade e trabalho partilhado), permitindo chegar a uma visão de conjunto e plano de ação coletivo. Com base no trabalho prévio à distância e três ou quatro dias intensos de contato e franca interação, aberta e construtiva, possibilita-se a reafirmação de um grupo mais coeso, planos mais concretos e fios condutores mais sólidos a partir dos quais continuar tecendo.

- O desenvolvimento das aplicações-piloto, selecionadas e definidas no decorrer do projeto, e correspondendo às prioridades identificadas coletivamente pelo grupo em função do impacto social das TIC na região. Nelas, motivar-se-á os/as participantes para que apresentar propostas objetivando estudar e visualizar o nível e as formas de participação das mulheres nas NTIC. 

O eixo “métodos” tem por finalidade a experimentação através de uma metodologia articulada para comunidades virtuais;  será produzido a partir da fusão sinergética entre dois esforços complementares, que já se encontram relativamente avançados (Efficient Multi-lingual Management of Electronic Conferences - EMEC, desenvolvido pela FUNREDES, e Participação à Distância - PAD, desenvolvido pela FPH, sobre os quais apresenta-se uma resenha em anexo), para seu mútuo ajuste e melhoria. Estes esforços procuram o desenvolvimento de um sistema eficiente e apropriado para melhorar a articulação entre conferências eletrônicas e sistemas de informação (EMEC), e associar pessoas distantes dos debates numa reunião, tanto pela Internet quanto por outros meios (PAD).

3.6	 PERSPECTIVA DE GÊNERO 

O conceito gênero é fundamentalmente relacional, já que se refere às relações de poder existentes entre mulheres e homens, que cultural e tradicionalmente privilegiam o masculino em detrimento do feminino nos âmbitos político, econômico, social e cultural. O acesso aos recursos da tecnologia da informação evidencia também esta desigualdade. As atividades deste projeto procuram mostrar-se sensíveis a esta desigualdade, e na medida do possível, eliminá-la ou minimizá-la dentro do projeto. 

No mundo moderno, a informação e a forma pela qual esta é socializada é o principal produto de intercâmbio e, portanto, geradora de riquezas; e, da mesma forma, geradora de poder. Decorre, então, que as NTICs representam elementos essenciais na reestruturação das relações de poder. Portanto a participação das mulheres no desenvolvimento e na apropriação desta tecnologia é um requisito indispensável para a inserção das mesmas no desenvolvimento em condições de igualdade.

A definição de gênero estabelece por si mesma um estreito vínculo com a cultura, donde a necessidade em articular a cultura e a perspectiva de gênero em todas as propostas de desenvolvimento humano sustentável, já que se trata de produzir mudanças e transformações de caráter permanente, inserindo novos valores, interiorizados e assimilados no íntimo de cada ser, e renegando as estruturas patriarcais ainda predominantes.

Com estas referências, existem múltiplas possibilidades de contribuir para o avanço das mulheres a partir deste projeto. Para tal, desde seu esboço foram estabelecidos os seguintes princípios básicos:
·	Incentivar a participação ativa das mulheres em suas diferentes etapas.
·	Motivar para que algumas das aplicações-piloto sejam direcionadas para o estudo e visualização do nível de participação das mulheres nas NTIC.
·	Diferenciar por gênero os resultados do projeto, em especial a rede humana e o "clearinghouse".
·	Dar prioridade aos assuntos de gênero na agenda sobre os desafios da região em matéria de NTIC, estabelecendo as formas de participação das mulheres para maximizar os critérios de eqüidade de gênero.
·	Avaliar, de maneira explícita, as relações de gênero e a maneira como estas foram abordadas durante a implementação do projeto.

3.7	CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

As considerações éticas deste projeto estão intimamente vinculadas à relação existente entre os/as participantes e os recursos de comunicação associados para criar o esquema de articulação, tanto em escala institucional quanto pessoal; formalizam-se a partir dos critérios de conduta estabelecidos para a participação. Estes critérios procuram estabelecer um estilo de trabalho coletivo, baseado na colaboração, solidariedade, respeito à diversidade e à eqüidade de gênero. Por isso, a ética, a responsabilidade e o compromisso são princípios fundamentais.

A organização geral do projeto foi definida a partir dos seguintes critérios de conduta para a integração, participação e trabalho coletivo: 

Participação e transparência ativa 
No processo de construção coletiva da rede, tanto as instituições quanto as pessoas interessadas em participar deverão integrar-se com entusiasmo, transparência, abertura e lucidez, com o intuito de garantir que cada um contribua e seja retribuído na mesma medida ou mais.

Animação e pró-atividade: 
Para que uma comunidade virtual possa realmente se desenvolver é necessário que alguém a anime, modere, sustente e coordene. Não é por acaso que animar tem sua origem no latim alma; o que significa que será necessário infundir uma alma a este projeto em todos os seus níveis e, para tal, a equipe humana deve ter uma vocação animadora categórica. Isto implica que será exigido, de cada um, um pouco mais que a capacidade de ação ou de autonomia: pede-se uma pró-atividade!

Plano de ação, horizonte, plataforma comum: 
Deve ser estabelecida uma plataforma comum, um horizonte de trabalho, certos princípios básicos, onde cada membro da equipe reconheça o pólo magnético. Pertencer à equipe implica aceitar seus princípios ou sua plataforma. Deixar de pertencer, não significa necessariamente estar contra eles.

Cultura de rede
Caracteriza-se pelo/a:
		Uso fluido e rápido do correio eletrônico. 
		Respeito à propriedade intelectual e à confidencialidade da informação e de suas fontes. 
		Apreço e receptividade das críticas e do processo de construção colegiada ou coletiva.
		Importância dada à solidariedade. 
		Autonomia e autogestão expressadas como formas genuínas de entusiasmo na participação.

Critérios globais
	a correta representação da pluralidade e da diversidade
	tamanho de fácil manuseio
	trabalho prévio à reunião
	equilíbrio apropriado entre pessoas e instituições, gênero, diversidade de enfoques, etc.
	visão clara dos compromissos entre estratégia e tática, entre importante e urgente.

Fica muito claro que, ainda que estes critérios se apliquem com maior força ao grupo de coordenação, sua legitimidade aplica-se a todos os associados e agentes envolvidos no projeto. 
4- ORGANIZAÇÃO GERAL DO PROJETO 

Existem dois componentes no projeto que devem estar completamente articulados a fim de garantir sua interação ativa e gerar benefícios mútuos:

·	Componente de conteúdos, baseado na constituição da rede humana e de informação.
·	Componente de método, quanto à criação dos sistemas de informação e comunicação associados ao primeiro.
4.1 PRINCIPAIS ETAPAS

ETAPAS
CONTEÚDO
MÉTODO
1: 6 meses
Preparação do projeto e da reunião (conteúdos)
Preparação do projeto e da reunião (método e logística).
2: 1 semana
Administração da reunião
Administração da reunião
3: 3 meses
Produtos da reunião.
Produtos da reunião e organização da metodologia avançada para a comunidade virtual
4: 11 meses
Criação da rede humana e conteúdos do "clearinghouse".
Realização das aplicações-piloto.
Apoio à rede humana com ferramentas e experimentos com a metodologia.
5: 4 meses
Avaliação dos conteúdos
Avaliação dos métodos
6 O orçamento para a realização da etapa 6 não está incluído no orçamento geral aprovado até a data de execução do projeto.
: 1 semana
Estabelecimento de um quadro que possa ser mantido após o projeto
Estabelecimento de um quadro que possa ser mantido após o projeto

4.2. ESQUEMA DE ARTICULAÇÃO 

O seguinte esquema expõe as diferentes camadas de Comunicação & Informação associadas aos vários grupos a serem articulados.
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O esquema pretende mostrar um sistema de rolamento com bolas para expressar a sensação de transmissão fluida da comunicação e informação (C & I) entre as camadas, levando a um direcionamento controlado mas criativo do projeto. Cada um dos círculos obscuros entre duas camadas de bolas representa uma área de C & I com suas exigências próprias.




ANEXO 1: PROJETOS PAD E EMEC

Nota: as duas metodologias apresentadas são independentes de possíveis realizações de sistemas em WWW. Isso significa que estas metodologias podem ser inscritas num sistema automatizado programado num site web. Significa, igualmente, que não faz muito sentido comparar uma implementação existente em web com essas metodologias em aspectos diferentes que não sejam de metodologia.

A1.1. Projeto PAD

Trata-se de possibilitar que pessoas distantes, reagrupadas num número limitado de sites, participem de uma conferência em outro lugar. O esquema operativo que possibilita a participação de pessoas em conferência à distância foi concebido da seguinte maneira: 

Infra-estrutura.
Em cada sala de discussão paralela da conferência há um terminal e uma impressora conectados, em rede local, a um local central. Neste encontra-se um computador provedor com uma conexão Internet e serviço de fax. Em cada cidade onde se tenha decidido participar à distância, haverá um terminal com conexão Internet, impressora e fax. 

Realização
Em cada sala de conferência, digita-se a síntese dos acontecimentos ao vivo. Outra pessoa introduz os comentários e perguntas procedentes das pessoas distantes. Na sala central estará o pessoal de coordenação e o responsável pelas traduções, apoiado por um programa de tradução. Nas salas remotas, haverá um responsável pelos enlaces que canalizarão os comentários. Todos os documentos relativos à conferência encontrar-se-ão em livre acesso via a web. 

Dinâmica
Durante a conferência, o encarregado da síntese emite relatórios freqüentes, que são processados pelos tradutores e reenviados imediatamente às salas remotas por correio eletrônico (ou fax, caso não haja a possibilidade de correio eletrônico). Os participantes discutem, à distância, a partir das sínteses e enviam perguntas e comentários, que são sintetizados pelo Coordenador. São em seguida enviados ao agente de ligação na sala de conferência, que decide qual é o momento oportuno para entregá-los aos participantes. Todos os intercâmbios e sínteses são conservados para formar a ata da reunião.


Requisitos
Esta metodologia compreende requisitos em termos de:
recursos físicos: um PC por sala, rede local com PC provedor, conexão Internet e fax, programa de tradução.
recursos humanos:, uma pessoa para as salas remotas, 3 pessoas para o centro de controle (tradutor, distribuição, coordenação)

Limitações
Esta valiosa metodologia, na prática, demonstrou pontos fracos e certas limitações que poderiam ser melhoradas na próxima experimentação:
- os relatórios que circulam entre as salas devem ser extremamente sintéticos para melhor utilização,
- pode haver dificuldades de compreensão ou deformação ao momento da transmissão da informação para a síntese, via tradução direta na sala,
- falta uma codificação para transmitir um mínimo de informação emocional (risos, tensão, etc.),
- os conflitos de coordenação entre a pessoa que modera a discussão da sala de conferências e a que deve expressar a retroação às pessoas à distância ,
- correspondência entre os tempos de discussão é difícil entre o momento da síntese e o da retroação. 
- se todos os procedimentos não estiverem totalmente integrados ao esboço da conferência, há grandes riscos de descoordenação.

Seria necessário pensar num mecanismo de articulação e limitar as retroações aos pontos de vista globais.
 
A1.2. Projeto EMEC

Trata-se de organizar um sistema de conferência eletrônica baseado em provedores de lista e moderado que diminua os inconvenientes que limitam a participação, como:
- sobrecarga de informação
- perda de foco
- obstáculos lingüísticos em comunidades multilíngues
 e aproveite as facilidades avançadas de manuseio de recursos de informação para promover o espírito de participação com respeito à transparência e o tempo dos profissionais.

Dispositivos
Dois tipos de dispositivos são apresentados:
·	Os que possibilitam um melhor foco e manuseio da sobrecarga de informação
·	Os que facilitam e ampliam a comunicação comunitária.

A moderação sistemática, e o envio pela rede de resumos estruturados compatíveis com os padrões de documentação e arquivo organizado das mensagens para sua recuperação voluntária e fácil são os principais ingredientes do ponto de vista do foco. A tradução de mensagens, e o auxílio a usuários e treinamento para reforçar a cultura de redes são a base do componente facilitador.

Requisitos

Recursos físicos:
- Nó (módulo) na Internet
- 4 estações de trabalho.

Recursos humanos:
- Coordenador, moderador, animador
- Assistente Técnico para administração do nó (módulo)  na Internet e aplicações
- Conceptor Web
- Documentalista
- Tradutor

ANEXO 2: GLOSSÁRIO

TERMO
SIGNIFICADO
REFERÊNCIA
AH
Alain His, Chefe de projeto de FPH.
ahis@fph.fr
ALIANÇA
Aliança para um Mundo Solidário e Responsável.
Movimento internacional de participação civil sob os auspícios da FPH.
www.echo.org
CRDI
Centre de Recherches pour le Développement International. Agência do governo canadense, um dos dois patrocinadores do projeto.
www.idrc.ca
CLEARINGHOUSE
O conceito de um site Internet que sistematiza a coleta e apresentação de informação sobre um tema determinado.

DP
Daniel Pimienta, Diretor da FUNREDES. Coordenador do projeto.
pimienta@funredes.org
EMEC
Efficient Multi-lingual Management of Electronic Conference. Projeto da FUNREDES.
funredes.org/funredes/emec.htm
FPH
Fundação Leopold Mayer para o Progresso da Humanidade. ONG suíça, um dos dois patrocinadores do projeto.
http://sente.epfl.ch/fph
FUNREDES
Fundação Redes e Desenvolvimento, ONG do Caribe no campo das NTIC, principal executor do projeto.
funredes.org
IDRC
Tradução inglesa de CRDI.

INO
Inovação Tecnológica. Uma das “oficinas” da FPH.
sentenext1.epfl.ch/fph/
French.wlproj/ino.html.
IS-NTIC
Impacto Social das NTIC. Um projeto da FUNREDES em colaboração com RG.
funredes.org/is-ntic
NTIC
Novas Tecnologias da Informação e Comunicação. O termo TIC também é utilizado.

PAD
Participação À Distância. Projeto da FPH.

PAN
Programa regional da CRDI/IDRC.
www.idrc.ca/pan/prospectus.html
RG
Ricardo Gómez. Responsável pelo projeto do CRDI/IDRC.
rgomez@idrc.ca
SAMANÁ
Nome de uma cidade no norte da República Dominicana onde pretende-se organizar a reunião regional.




