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Percepcions dels joves de la perifèria rural de San 
Luis sobre el paper de les TICs en els processos 
d'inclusió i  transformació social del seu entorn.

1  il·lustració suggerent, una al·legoria a les tecnoutopies que es correspon a les primeres intuïcions...
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1. Problema social al que s'adreça

El problema d'investigació que es planteja, té com a objectiu abordar la problemàtica social  de 

l'esquerda digital i el fenomen de l'apropiació tecnològica, per part dels beneficiaris de polítiques 

inclusives articulades a través de les TICs. 

Més concretament, proposa centrar-se en l'anàlisi de diferents processos dinàmics que transcorren 

en el context de la perifèria rural de San Luis (Argentina). Un territori-laboratori on des del 2009 les 

institucions públiques van fixar-se com a objectiu servir-se d'internet i les TICs per a vertebrar les 

polítiques d'inclusió i transformació social de l'entorn

Així doncs, en aquest context, l'objectiu de la investigació és aproximar-se a una part d'aquests 

beneficiaris – els joves residents a la perifèria rural- a través de l'observació de segon ordre, per 

explorar les percepcions que els subjectes d'estudi  tenen sobre les TICs,  que s'han introduït  en 

aquest sistema social amb la voluntat que actuïn com a catalitzadors o agents transformadors.

2. Com es defineix l'objecte d'estudi

Des d'una perspectiva sistèmica o de la complexitat,  i  després de revisar i analitzar bibliografia 

epistemològica,  es  suggereix  construir  l'objecte  d'estudi  a  partir  de  la  definició  de  diferents 

relacions: 

• Subjecte-Objecte, fa referència a la relació epistemològica que hi ha entre  investigador i 

investigats. En aquest cas, es dibuixa una relació entre un investigador-observador i un grup 

d'observadors (que  representen  l'objecte  que  es  defineix  i  sobre  el  qual  es  vol  aportar 

coneixement).

• Subjecte-Comunitat,  aquesta relació busca posar llum a la intersubjectivitat,  que existeix 

entre l'objecte d'estudi i el seu context, o la resta d'individus. I també justificar-ne la seva 

construcció explorant les diferents relacions en les que participa.

• Objecte  construït–evidències,  aquest  punt  realça  la  importància  de  la  intersubjectivitat  i 

reforça la idea que l'objecte d'estudi no és una “qüestió”, sinó una representació compartida 

d'una “qüestió”.

Reconeixent la naturalesa reflexiva de l'objecte social, i recalcant la importància de la interacció 

amb diferents agents com el coneixement social o la resta d'individus.



L'objectiu  d'aquesta  infografia  es representar  l'objecte  d'estudi  que es  construeix  i  les  relacions 

implícites que l'estructuren: D representa el punt d'interacció entre A) la perifèria rural de San Luis, 

B) les TICs i C) els processos d'inclusió i transformació social . Caldria afegir que de D només es 

contemplen els joves com a subjecte d'investigació, i  es proposa explorar les percepcions de D 

(només dels joves) sobre les relacions de A-B-C  que no són unidireccionals, sinó en tots els sentits.

3. Com es delimita el camp empíric;

Delimitar el camp empíric significa “baixar” dels nivells d'abstracció i conceptualització a qüestions 

concretes i operatives. Anar de la il·lustració de la portada a la pregunta d'investigació.

¿Quina percepció tenen els joves de la perifèria rural de San Luis sobre el  

paper de les TIC en els processos d'inclusió i transformació social del seu 

entorn?

En aquest cas, el problema -com tots-  no sorgeix aïllat. Està condicionat per múltiples factors que 

conformen una totalitat més àmplia. En el context del problema proposat, la voluntat que motiva la 

investigació és obtenir coneixement nou, co-creat pels beneficiaris de polítiques digitals inclusives 

que viuen en contextos territorials que estan experimentant profunds canvis geogràfics, motivats per 

la infraestructura tecnològica necessària pel desplegament de la SIC.

A més a més, es proposa centrar l'atenció en les percepcions dels subjectes d'estudi sobre l'objecte 



d'estudi, per connectar-les amb els objectius de les polítiques de les organitzacions governamentals 

que dirigeixen els plans d'alfabetització, i veure si es corresponen o divergeixen, i sobretot, per què? 

En cas que les percepcions no es corresponguin amb els objectius - una de les hipòtesis latents- 

preguntar-se ¿per què? esdevindrà fonamental. Serà el primer pas per  a co-dissenyar solucions a 

través de processos participatius.

També  és  importat  contemplar  problemàtiques  i  conflictes  característics  del  marc  d'estudi  (la 

perifèria  rural).  Les  més destacables  i  evidents:  els  índex de  desescolarització  i  abandonament 

escolar – que encapçalen els índex provincials- i els casos de violència familiar que predominen en 

aquest territori, marcat per la geografia dispersa i la individualització de la vida social2

4. Quins són els actors socials rellevants;

En la construcció de l'objecte d'estudi, els principals actors socials -els protagonistes- són els joves 

de la perifèria rural de San Luis. Que en la seva condició, presenten un conflicte: per una banda són 

el segment de població subjecta als índex d'abandonament escolar i desescolarització més elevats – 

també formen part del sector on es registra més violència familiar- però per altra banda són els 

principals beneficiaris de tecnologies i artefactes tecno-pedagògics. 

A un altre nivell, també apareixen altres actors socials quan es contempla el subjecte d'estudi en 

relació al seu context, apareixen altres realitats socials que contribueixen a conformar la totalitat 

que envolta el subjecte: les seves famílies, amics i la resta de la comunitat, les institucions formals 

amb les que es relacionen com escoles i instituts, internet i les TICs... i en una altra instància -un 

tercer nivell- institucions governamentals com el Govern, els ajuntaments o institucions vinculades 

a les polítiques digitals inclusives com  La Universidad de la Punta.

5. Quina "visió nativa" esperem trobar per a dialogar amb les nostres preguntes i hipòtesis de 
recerca. 

Es  contempla  aproximar-se  a  la  visió  d'un  grup  d'observadors  d'entre  12  i  16  anys   que  fa 

relativament poc temps que han introduït les TIC en la seva vida quotidiana – que les utilitzen per a  

construir significats socials- degut al context d'un entorn hiper-rural. 

Joves, que han vist com la tecnologia transformava el seu territori físicament, però que no se sap 

fins a quin punt contemplen com aquestes tecnologies poden arribar a transformar el seu entorn en 

altres aspectes més transversals: la seva professió, com aportar beneficis per la seva comunitat, com 

2  http://www.kozzak.net/bloc/la-biblioteca-de-las-cosas-una-buena-idea
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fer ciberactivisme... Una visió que es recull en alguns antecedents: Una mirada desde la apropiación 

y en conflicto3

6. Reflexiona sobre quins són els límits i abast de la recerca qualitativa?

L'abast  de  la  investigació  qualitativa  es  centra  en  el  descobriment  de  noves  qualitats. No  es 

preocupa per quantificar o demostrar en quina mesura certa qualitat és present en un fenomen. 

Sinó  per  descriure  i  relacionar  aquestes  qualitats dels  fenòmens.  Predomina  la  comprensió  en 

profunditat  per  sobre de  l'exactitud,  i  el  plantejament  dels  fenòmens com a sistemes o entitats 

holístiques. 

En aquest sentit, les limitacions de la investigació qualitativa estarien marcades per la necessitat de 

demostrar hipòtesis (estadísticament) d'aspectes separats de la seva totalitat. Demostrar suposicions 

de relacions entre variables (lineals) sense tenir en compte el context:  resolucions  objectives de 

relacions entre fenòmens aïllats.

7. Per què és necessari conèixer la perspectiva dels actors?

Des d'una perspectiva de segon ordre, conèixer la perspectiva dels actors ens permet observar a 

subjectes quotidians que reflexionen sobre la realitat, que tenen un coneixement de la vida social i 

actuen  en  relació  a  aquest.   La  perspectiva  de  subjectes  que  descriuen  el  món  social  i  les 

característiques de la seva societat. En aquest sentit, conèixer la perspectiva dels actors ens pots 

aportar informació directa dels beneficiaris de polítiques inclusives, sobre el que ells consideren 

necessitats reals.

Ens permet obtenir coneixement nou (intersubjectiu) generat a partir dels observants observats.

8. Per què ens pot servir adoptar una mirada qualitativa?

Una  mirada  qualitativa  ens  permet  donar  veu  o  accedir  a  informacions  elaborades  pels 

protagonistes. Obtenir informació de primera mà, informació recollida per observants que descriuen 

la  seva  realitat  social.  Noves  descripcions  de  realitats  concretes  fotografiades  pels  seus 

protagonistes,  on  els  subjectes  d'estudi,  col·laboren  en  els  descobriment  o  assenyalant  noves 

relacions o connexions entre les seves realitats intersubjectives.

3  http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/viewArticle/1887
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