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“O cérebro eletrônico faz tudo  
Faz quase tudo 
Faz quase tudo 
Mas ele é mudo 

 
O cérebro eletrônico comanda 

Manda e desmanda 
Ele é quem manda 
Mas ele não anda 

 
Só eu posso pensar  

Se Deus existe  
Só eu 

Só eu posso chorar 
Quando estou triste 

 
Só eu 

Eu cá com meus botões 
De carne e osso 
Eu falo e ouço 

Eu penso e posso 
 

Eu posso decidir  
Se vivo ou morro por que 

Porque sou vivo 
Vivo pra cachorro e sei 

Que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro 
No meu caminho inevitável para a morte 

 
Porque sou vivo 

Sou muito vivo e sei 
Que a morte é nosso impulso primitivo e sei 

Que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro 
Com seus botões de ferro e seus 

Olhos de vidro” 
 

Gilberto Gil 
 

 

 



 

 

8 

 

RESUMO 

 
Inserindo-se na Linha de Pesquisa Cultura e Processos Educacionais, a 

presente dissertação tem como objeto a Sociedade da Informação. Sua 
problemática central está em compreender que tipo de inserção o Estado 
brasileiro vem promovendo, por meio de políticas públicas, num momento em que 
o crescimento acelerado da infra-estrutura tecnológica, fundamentada na razão 
técnica, instrumental, na racionalidade dominante do capital, não sendo algo 
separado da construção social, demanda uma adaptação permante das nações, 
das instituições e dos sujeitos às novas configurações do mundo moderno, que 
ressalta a informação e o conhecimento como valores estratégicos para o 
desenvolvimento social, econômico e cultural das nações.  Tendo em vista a 
compreensão desses processos no âmbito do Estado brasileiro, a pesquisa exigiu 
a análise dos planos, diretrizes e metas registrados nos documentos oficiais do 
Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério de Comunicação e do Ministério 
de Educação.  Considerou-se, ainda, a tradição do planejamento público no 
Brasil, a suposta ampliação da participação democrática na sua elaboração e a 
construção de um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, atentando para os 
novos espaços da política, agora centrados nas orientações mundializadas. Dos 
documentos analisados depreendem-se três categorias de políticas públicas: a 
primeira viabilizaria as condições objetivas por meio da infraestrutura e dos 
equipamentos; a segunda, ainda como condição objetiva, visa a construção de 
sistemas ou redes de informações; enquanto a terceira atua na formação da 
competência dos sujeitos para acessar os conteúdos disponibilizados pelas novas 
tecnologias. Refere-se, pois as condições subjetivas, podendo se desdobrar em 
formação técnica, ideológica ou crítica. A compreensão dos desdobramentos 
desses processos no Estado de Goiás, buscou-se por meio da análise do Plano 
Plurianual 2000-2003, do Plano Estadual de Educação (2001) e de outras ações 
da Secretaria Estadual da Educação e da Secretaria de Estado de Ciência e 
Tecnologia. A pesquisa orientou-se pelos fundamentos da teoria crítica, em que a 
compreensão dos nexos do objeto se dá a partir das contradições e 
possibilidades existentes dentro da estrutura que o determina, o que ressaltou um 
duplo potencial da Sociedade da Informação – de emancipação, podendo 
contribuir para a formação de um sujeito consciente e transformador da realidade, 
uma vez que potencialmente amplia o universo de informações; e de dominação, 
quando essas informações,  oferecidas pela indústria cultural, promovem uma 
consciência coisificada, reproduzindo a realidade. As relações recíprocas e 
contraditórias entre técnica e sociedade, Estado e sociedade civil, economia e 
educação, evidenciam que a corrida pela modernização atinge de forma 
simultânea e desencontrada tanto os governos, quanto a sociedade civil. De 
forma específica, a educação, nesse contexto, assume mais uma incumbência, 
sendo cada vez mais essencial para o constante processo de modernização da 
estrutura social, seja na promoção da universalização das novas tecnologias, seja 
na constante adaptação que vem reorientando a noção de formação, o que 
reafirma a dupla e antagônica possibilidade da Sociedade da Informação.  

 
Palavras-chave:  Sociedade da Informação, Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação, Políticas Públicas e Educação. 
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ABSTRACT 

 
This present dissertation was developed under the cultural and educational 
research lines. Its main focus is on the Information Society. It applies the 
understanding of what type of insertions the Brazilian government is promoting 
with its public politics, in a period of rapid growth in the technological infra 
structure, based in technical, instrumental and rational dominance of the capital, 
not separating its self  from social development , demands,  permanent 
adaptations of the State, institutions and of the individuals in the modern world, 
which place information and knowledge as strategic values for social development, 
economic and cultural growth of nations. Focusing on the comprehension of these 
procedures in a Federal level, this research demanded the analysis of the plans, 
directives, and goals registered in the official documents of the Ministry of Science 
and Technology, of the Communication Ministry and also the Ministry of 
Education. Considering yet, the tradition the nation has in public planning, the 
alleged amplification of the democratic participation in its elaboration and the 
creation of a National Science and Technological program, which attends to the 
new fields of politics, now focused on global oriented policies. In the analysis of 
the documents, three categories of public policies arose: the primary one would 
assure the objective conditions within the infrastructure and the equipments; the 
second also as an objective condition, focuses in the development of information 
systems or information web, while the third would act in the development of 
competent individuals to access these systems brought by new technologies. 
Referring to these subjective conditions, this can also unfold in technical, 
ideological or critic development. The comprehension of these unfolding 
processes in the State of Goiás, brought by the analysis of the Pluriannual 
Planning of 2000-2003, the State Educational annual plan (2001) and of other 
actions in the State Secretary of Education and the Secretary of State for Science 
and Technology. The research oriented itself on the fundamentals of the critic 
theory, in which the comprehension of the components of the Information Society 
is done by its own contradictions and existing possibilities inside the structures by 
which it is determined. What was proven evident was the dual potential of the 
Information Society. One being the emancipation which can also contribute to the 
development of a conscious individual and modifier of its own reality, due to a 
potentially amplified access to this universe of information. What is also proven is 
the possibility of domination, when this information is offered as merchandise by 
the cultural industry by promoting a reificated conscious individual, reproducing its 
reality. Both evidences, reciprocal and contradictorily between technique and 
society, State and civil society, economy and education prove that the race for 
modernization will affect simultaneously but also unrelated, government as well as 
civil society. Specifically, education in this context, assumes another role, 
becoming even more essential to the constant process of modernization of the 
social structures as it promotes the expansion of the new technology. These 
constant adaptations reorient the educational process reassuring the dual and 
antagonistic possibilities of the Information Society.   
 
KEY WORDS: Information Society, IT- Information Technology, Public Politics and 
Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presença das novas tecnologias da informação e da comunicação 

evidencia-se impetuosa e repentinamente em várias localidades do globo, a partir 

da segunda metade do século passado. O tempo parece ainda menor se levamos 

em consideração o processo de desenvolvimento científico e tecnológico que fez, 

e continua fazendo, surgir constantemente as inovações, que têm levado a uma 

propagação generalizada de imagens e informações, que potencialmente circulam 

nos mais remotos cantos do mundo.  

 O instrumento tecnológico que se coloca no centro das inovações que 

lidam com a informação e a sua difusão é o computador. Na sua forma moderna o 

computador permite armazenar e manipular, lógica e matematicamente, 

quantidades cada vez maiores de dados e informações. A primeira geração de 

computadores modernos surgiu na década de 1940, no contexto da Segunda 

Guerra Mundial e devido à quantidade de componentes necessários e ao seu 

tamanho, costumavam ocupar prédios inteiros e estavam presentes em 

universidades, órgãos públicos e grandes indústrias dos EUA.  

 Com o passar do tempo, esses componentes sofreram uma redução em 

tamanho e em custo, devido aos investimentos públicos e privados em ciência e 

tecnologia (C&T) e em pesquisa e desenvolvimento (P&D), sobretudo nos países 

centrais, que puderam se colocar em situação de produtores de tecnologia na 

nova divisão internacional do trabalho. Os investimentos em C&T e em P&D se 

mostraram, para superação das crises e desenvolvimento do mundo capitalista, 

como condição da reprodução das estruturas de produção desse sistema.  
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 No final da década de 1940 a invenção do transístor1 anunciou a segunda 

geração de computadores, substituindo as válvulas que caracterizavam sua 

primeira geração. A importância dessa invenção para o capital consiste na 

possibilidade de produção de transistor em enormes quantidades por meio de 

técnicas simples, o que levou ao barateamento do computador e, por isso, a uma 

ampliação do mercado consumidor dessa tecnologia.  Na década de 1970 os 

transistores eram interligados a outros componentes, formando um dispositivo 

microeletrônico chamado de circuito integrado ou chip.  

 A partir daí, surgem os microprocessadores que caracterizam a terceira e 

última geração de computadores. O mercado hoje disponibiliza dezenas de tipos 

de microprocessadores que são responsáveis pela capacidade de processamento 

e também pelas linguagens que o computador compreende e, portanto, os 

programas (softwares) que ele pode executar.  

 Todo esse periodo de desenvolvimento científico e tecnológico que acabou 

resultando em inovações nas áreas de informação e comunicação é 

conseqüência da (re)configuração que o capitalismo contemporâneo vem 

assumindo nas últimas décadas. Antunes (2001) resume duas tendências que se 

desenham no contexto da crise estrutural do capitalismo que fez emergir 

transformações no âmbito do processo produtivo: 

1. O padrão produtivo taylorista e fordista vem sendo 
crescentemente substituído ou alterado pelas formas produtivas 
flexibilizadas e desregulamentadas, das quais a chamada 
acumulação flexível e o modelo japonês ou toyotismo são 
exemplos. 

2. O modelo de regulação social-democrata, que deu sustentação 
ao chamado Estado de bem-estar social em vários países 
centrais, vem também sendo solapado pela 
(des)regulamentação neoliberal, privatizante e anti-social 
(ANTUNES, 2001, p.16) 

 O desenvolvimento do computador e sua rápida inserção no processo 

produtivo, estreitamente relacionado com a primeira tendência pontuada por 

Antunes, assim como  o desmantelamento do Estado de Bem-estar, ampliou, 

segundo esse autor, o caráter destrutivo do sistema capitalista. As monumentais 

taxas de desemprego, a enorme precarização do trabalho, frutos do 

neoliberalismo e da reestruturação produtiva da era da acumulação flexível, têm 

                                                      
1 O transistor, inventado em 1947, é um componente eletrônico responsável pela revolução da 
electrônica na década de 1960, e cujas funções principais são amplificar o chaveamento de sinais 
elétricos. O termo vem de transfer resistor (resistor de transferência), como era conhecido pelos 
seus inventores. <http://encyclopedie-pt.snyke.com/index_pt.html> 
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gerado uma imensa sociedade de excluídos e precarizados que não poupa 

nenhuma região onde o capitalismo mundializado se faz presente, tanto em 

países centrais, como nos países periféricos, subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento, entre os quais o Brasil se insere.   

 Nesse sentido, a classe trabalhadora se fragmenta, heterogeneiza e se 

complexifica, tornando-se mais qualificada em uns setores e mais desqualificada 

e precarizada em outros. As novas estruturas do capitalismo mundial exigem por 

um lado e minoritariamente um trabalhador  

‘polivalente e mulltifincional’ da era informacional, capaz de operar com 
máquinas com controle numérico e de, por vezes, exercitar com mais 
intensidade sua dimensão mais intelectual. E, de outro lado, há uma 
massa de trabalhadores precarizados, sem qualificação, que hoje está 
presenciando as formas de part-time, emprego temporário, parcial, ou 
então vivenciando o desemprego estrutural (ANTUNES, 2001, p. 23 – 
grifo do autor) 

 Essas e outras repercussões no mundo do trabalho e na vida social como 

um todo, evidenciam que o crescimento visível da infra-estrutura tecnológica  não 

é algo separado da construção social e acaba por gerar novas divisões na classe 

trabalhadora (qualificados e não qualificados) assim como no mercado (formal e 

informal) e, conseqüentemente, na inserção diferenciada dos países e seus 

trabalhadores na nova divisão internacional do trabalho. 

 A relação entre a tecnologia e a sociedade, entre o homem e a máquina 

que vem se redimensionando nas últimas décadas também re-equaciona os 

modelos analíticos que se preocupam com essa questão. Esses modelos 

analíticos se mostram heterogêneos por serem oriundos de diversas áreas como 

a filosofia, a história, a economia, a sociologia e a antropologia. Bento (2002) 

enquadra as atuais tendências da pesquisa sobre o fenômeno tecnológico em 

duas abordagens extremadas e contrastantes. De um lado a abordagem do 

determinismo técnico e de outro a abordagem do determinismo social. 

 Na abordagem caracterizada pelo determinismo técnico, autores como 

Castells (1999) analisam sobretudo a forma como emergem as técnicas e 

explicam-na como sendo resultado de uma força interna, independente, fazendo 

da mudança técnica e do próprio objeto tecnológico “fatores autônomos à 

sociedade com força suficiente para moldar a sociedade” (BENTO, 2002, p. 111). 

Essa abordagem faz da tecnologia o ator predominante e, em autores como J. 

Ellul e H. Marcuse (apud Bento, 2002, p. 111), a principal preocupação é 
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denunciar o imperialismo técnico, que marca as sociedades modernas, ou como a 

técnica invade e determina a sociedade em diversas áreas. 

 No outro extremo, as abordagens que se caracterizam pelo determinismo 

social, segundo Bento, se enquadram numa visão evolucionista da humanidade, 

pressupondo uma co-evolução da técnica e da sociedade. “A técnica e a 

sociedade”, nesse modelo analítico “permanecem duas entidades isoladas mas 

que co-evoluem” (BENTO, 2002, p. 112). Para exemplificar, a autora aponta o 

pensamento marxista, que entende a técnica como a materialização da 

organização social e econômica. Nesse sentido, a técnica é determinada pela 

sociedade mas ela age sobre a sociedade.  

Contudo, é a própria autora que indica que esse pensamento não 

apresenta um determinismo em sentido único, do técnico para o social ou do 

social para o técnico, uma vez que ao mesmo tempo que o capitalismo organiza a 

técnica com o intuito de aumentar a mais-valia, a mudança técnica concretiza 

uma organização social que é “fator de sua própria destruição, na medida em que 

a massificação dos meios de produção pelos capitalistas leva a uma 

sobreprodução arrastando quedas de preços e massas de trabalhadores no 

desemprego” (BENTO, 2002, p. 113). 

Ainda no cenário das inovações tecnológicas que se inserem nos recentes 

debates sobre a relação entre a técnica e a sociedade, surgem redes de 

informação mediante a conexão de milhares de computadores entre si. Nos fins 

da década de 1960 surge a primeira rede de computadores por meio da qual se 

objetivava tornar mais fácil o compartilhamento de documentos de pesquisas de 

uma máquina por outra. A rede de computadores ARPANET, criada em 1969 pela 

ARPA, sigla para Advanced Research Projects Agency, ou Agência de Pesquisa 

de Projetos Avançados, uma subdivisão do Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos foi a precursora do que hoje conhecemos como Internet. A Internet é uma 

rede de redes em escala mundial de milhões de computadores.  

 No Brasil, as estimativas do número de usuários da rede Internet têm 

variado muito, em razão, especialmente, dos critérios em que se fundam. As 

estimativas mais conservadoras estão dimensionadas tomando por base a 

contagem dos pontos de conexão à Internet (host), enquanto as  demais baseiam-

se em estimativas variadas de usuários por máquina e em pesquisas de mercado.  
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 Segundo Carlos Vogt (2001), as estimativas mais recentes sobre a 

quantidade de usuários brasileiros foram divulgadas em janeiro de 2001 pelo 

Ibope eRatings e pelo serviço norte-americano Nielsen//NetRatings. As duas 

instituições estimavam que havia no Brasil 9,8 milhões de internautas em 

dezembro de 2000, perfazendo um total de 5,7% da população brasileira. Destes, 

4,8 milhões são usuários ativos (acessaram a Internet pelo menos uma vez entre 

novembro e dezembro). De acordo com essas instituições, a taxa brasileira é 

inferior à média mundial, que, segundo a NUA Internet Surveys2 (dados de 

novembro de 2000), é de 6,71% (407,1 milhões). Nos Estados Unidos, o país com 

a maior proporção de pessoas plugadas à Internet, 55,83% da população tem 

acesso à rede. 

 Segundo estimativas do Governo Federal, o número de usuários individuais 

da Internet no Brasil variaria, para o ano de 2001 de 4 a 6 milhões de pessoas 

(BRASIL/MCT, 2000, p. 34).  

TABELA 01 - Usuários e Hosts Internet nas 10 Maiores Economias (por PIB) 
Dez maiores 
economias (por PIB) 

Usuários 
(milhares) 

Hosts 
(p/10 mil hab.) 

Pop. 
(milhões) 

Pop. 
Urbana 
(%) 

Telefones Fixos  
(linhas p/100 hab.) 

PC 
(p/ mil hab.) 

 Usuários/ 
Pop. (%) 

EUA 110000 975,9 268 77 64,4 406,7 41,04 
Canadá 12000 336,0 30 77 61,0 271,0 40,00 
Inglaterra 14000 201,8 59 89 54,0 242,4 23,73 
Japão 16000 140,0 126 78 47,9 202,4 12,70 
Alemanha 10000 140,6 82 87 55,0 255,5 12,20 
França 4700 73,3 59 75 57,5 174,4 7,97 
Itália 4200 55,7 58 67 44,7 113,0 7,24 
Espanha 2800 61,9 39 77 40,3 122,1 7,18 
Brasil 3300 9,9 164 80 10,7 26,3 2,01 
China (sem Hong-
Kong) 

1700 0,2 1227 32 5,6 6,0 0,14 

Totais e Médias 178700 199,5 2112 73,9 44,1 182,0 1 5,40 
Totais e médias 
excluindo China 

177000 221,7 885 78,6 48,4 201,5 17,10 

Fonte: BRASIL/MCT, 2000. p. 35. Dados do Banco Mundial, 1999 e da NUA Internet, 1999. 

 De acordo com dados do Banco Mundial e da NUA Internet Surveys em 

1999, o Brasil, apesar de se situar entre as dez maiores economias do mundo, 

apresentava um percentual de usuários da Internet (2,01%) distante dos países 

que integram esse ranking (BRASIL/MCT, 2000, 35), num cenário em que os 

EUA, o Canadá e a Inglaterra apresentam respectivamente 41,04% , 40% e 

23,73% da população como usuários da Internet. 

                                                      
2 Cf. <www.nua.com/surveys> 
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Como vimos, todo esse desenvolvimento científico-tecnológico se 

fundamenta na nova lógica de produção que o sistema capitalista teve de adotar 

como forma de superar suas deficiências e crises estruturais, surgidas na década 

de 1970. Com a reestruturação produtiva e as transformações sociais decorrentes 

do fenômeno do desenvolvimento técnico-científico, constitui-se uma sociedade 

que enxerga a informação e o conhecimento como valores estratégicos tanto para 

o desenvolvimento do modo de produção capitalista, quanto para o 

desenvolvimento social das várias regiões do mundo.  

Vários são os termos que têm denominado essa “nova” sociedade: 

Sociedade Pós-Industrial, Touraine (1969) e Bell (1973); Sociedade Informacional, 

Jean Lojkine (1995); Sociedade Informática, Adam Schaff (1995); Sociedade em 

Rede, M. Castells (1996); Sociedade Pós-Moderna, Lyotard (1979); Cybercultura, 

Pierre Lévy (2000); entre outros. O termo Sociedade da Informação tem aparecido 

freqüentemente nos discursos que levantam a bandeira do contínuo processo de 

modernização da estrutura social, tanto por parte dos governos, quanto por parte 

da sociedade civil.  No limite, esse processo de modernização da estrutura social 

está relacionado com o quadro acima mencionado de reestruturação do sistema 

capitalista de produção. 

Nesse sentido, é necessário debruçar os esforços do pensamento lógico e 

a atenção na dinâmica histórica a fim de se alcançar aquele que é o objetivo mais 

geral dessa pesquisa, qual seja, o de evidenciar o tipo de sociedade subjacente à 

noção de Sociedade da Informação, como o Brasil tem se inserido nessa 

realidade do ponto de vista das políticas públicas, além dos seus desdobramentos 

no âmbito do Estado de Goiás.  

Quando cursava a graduação em Ciências Sociais, elaborei como trabalho 

de final de curso um projeto de pesquisa que, já naquela altura, levantava 

questões sobre a difusão das tecnologias de informação e comunicação. A 

preocupação era com a democratização da informação e do conhecimento por 

meio das novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs) como o 

computador e a Internet. Enxergando no Estado o principal responsável pela 

garantia do direito de cada cidadão à informação – na perspectiva da realização e 

do aprofundamento da democracia – a proposta presente naquele projeto era de 

responder de que forma o Estado atuava por meio de políticas públicas e em que 
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velocidade elas atingiam seus objetivos, para assim dimensionar o descompasso 

existente entre o acelerado desenvolvimento das inovações, suas (re)utilizações e 

o acesso a elas pela grande camada da sociedade. O objeto nesse caso já era o 

Programa Sociedade da Informação lançado pelo governo federal em dezembro 

de 1999 e seus desdobramentos no âmbito do Estado de Goiás.  

O Programa, que carrega na sua denominação o termo Sociedade da 

Informação, contou com uma metodologia de elaboração já experimentada em 

outros países do mundo e que consistia na formulação do Livro Verde da 

Sociedade da Informação decorrente de vários debates realizados no ano de 

1999. O Livro Verde da Sociedade da Informação, por sua vez, balizaria mais 

uma série de debates, que se finalizaria com a elaboração de um plano detalhado 

de execução registrado no Livro Branco da Sociedade da Informação. De acordo 

com a metodologia proposta esse Livro Branco seria publicado em 2001, contudo, 

essa etapa não se efetivou. 

Apesar de abandonado no seu planejamento, o programa continua a existir 

e a fundamentar, desde então, outras políticas que visam a universalização e a 

democratização das novas tecnologias de informação e comunicação. 

Quando do ingresso no mestrado em educação, o exercício foi de 

direcionar essa experiência de pesquisa para a área da educação. Esse exercício 

se justifica, uma vez que a informação e o conhecimento são objetos do universo 

da educação. Além do mais, as novas tecnologias, como o computador e a 

Internet, por meio das reconfigurações e das novas exigências do mundo do 

trabalho, já pressionavam adaptações não só na escola, na sua administração e 

no processo ensino-aprendizagem de seus alunos, como em todas as outras 

esferas sociais em que a socialização do conhecimento e o desenvolvimento de 

capacidades e competências se faziam importantes, sobretudo, para a 

reprodução da lógica do capital. 

Fundamentando-se nos elementos da teoria crítica, desenvolvidos por 

Adorno e Horkheimer, especialmente, na noção de indústria cultural e da 

racionalidade técnica inerente a ela, a pesquisa se propõe a compreender os 

nexos da sociedade da informação a partir das contradições e possibilidades 

existentes dentro da estrutura que a determina.  
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Dessa forma, a pesquisa categoriza a Sociedade da Informação por meio 

do oferecimento de condições objetivas e subjetivas para que essa realidade se 

efetive. Os equipamentos, as redes, os hardwares e softwares compõem o 

conjunto das condições objetivas, ao passo que o oferecimento de habilidades, 

capacitação, qualificação e formação para se atuar frente a essas tecnologias se 

configuram nas condições subjetivas. As condições subjetivas se desdobram, 

ainda, quando questionadas suas finalidades em relação à formação, podendo 

esta ser puramente técnica e, por isso, condizendo ao manuseio dos 

equipamentos; ideológica, quando a contínua produção do conhecimento está 

fundamentada na reprodução da racionalidade técnica; e crítica, quando privilegia 

uma dimensão questionadora e humanizante, podendo resultar numa atitude 

transformadora por parte dos sujeitos alvo. 

Em que pese a amplitude de seu objetivo, a pesquisa se lançou a 

compreender as relações de determinação recíproca entre a Sociedade da 

Informação e a educação, para o que se valeu de conceitos e categorias como 

informação, conhecimento e formação, tendo como cenário a conjuntura social, 

econômica e cultural do mundo moderno.   

Pretto, que participou do Grupo de Trabalho (GT) sobre Educação, 

responsável pelas discussões, primeiras idéias e possíveis caminhos a serem 

adotados para se garantir uma efetiva inserção do país na Sociedade da 

Informação, presentes no Livro Verde da Sociedade da Informação no Brasil 

publicado em 2000, ressalta que nos debates estiveram presentes diferentes 

concepções políticas e ideológicas sobre o que significava Sociedade da 

Informação. Ele ressalta, ainda, que no caso específico do GT Educação, a 

tentativa era de  

explicitar de forma muito clara durante todo o processo de produção do 
Livro Verde, que esse programa deveria ter como mola propulsora a 
educação para a inclusão e não a idéia de preparação para o mercado, 
da simples preparação do consumidor (PRETTO,  2001, p. 32 - grifos do 
autor) 
 

A questão a ser respondida é sobre o tipo de inclusão o país prepara, por 

meio dos planos e políticas públicas para os cidadãos na Sociedade da 

Informação. Três foram as vias encontradas nas políticas públicas que levariam a 

inclusão do país nessa nova realidade. A primeira diz respeito ao oferecimento de 

capacitação para se acessar as informações presentes nesses novos meios. A 
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segunda se refere à aquisição e distribuição dos equipamentos para 

modernização do serviço público, das unidades escolares e telecentros, que 

visam atender aos cidadãos que não têm acesso a eles em outras esferas. A 

terceira via visa à organização dos vários sistemas ou redes de informação. A 

primeira se enquadra na garantia do acesso às condições subjetivas e as outras 

duas se enquadram na garantia das condições objetivas para que essa realidade 

seja possível. 

 Na medida em que a pesquisa explorava o contexto histórico que 

demandava a inserção do país na Sociedade da Informação e a forma com que o 

governo federal promoveu o debate e a elaboração das diretrizes para que a 

inserção do país se efetivasse, evidenciou-se a incompletude do processo de 

planejamento nessa área. A meta do Ministério de Ciência e Tecnologia no 

sentido de promover e organizar o debate e de executar o plano, de modo a 

envolver outras instituições da área de C&T, ressaltou a importância de se 

conhecer como o Brasil vem construindo essa estrutura que gesta, gere e 

administra as ações que visam ao desenvolvimento científico e tecnológico do 

país.  

Nesse sentido, fez-se necessário vasculhar a história recente do Brasil, por 

meio de documentos oficiais e outras pesquisas científicas, para se reconstiuir a 

construção do atual sistema nacional de ciência e tecnologia. Nesse momento 

também se evidenciou o desenvolvimento de novas tendências de planejamento 

para a administração pública e uma ampliação dos agentes que participam do 

processo de debate e elaboração dos planos e das políticas públicas, o que 

acabou por desdobrar a problemática da pesquisa.  

Além de conhecer como o Brasil se insere na Sociedade da Informação, 

por meio das políticas públicas, a ampliação da participação, decorrente do 

processo de democratização da década de 1980, motivou o questionamento 

acerca das possibilidades de formação para a cidadania que a Sociedade da 

Informação oferece.     

No que diz respeito aos processos educacionais, a questão das tecnologias 

já havia sido abordada na legislação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, preconiza nos artigos 32 e 35 

a atenção com a formação, nos níveis fundamental e médio, de um sujeito apto às 
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tecnologias que presidem o processo produtivo moderno. No entanto, o censo 

escolar do Ministério da Educação (BRASIL/MEC/INEP, 2002), realizado em 

1999, revelou que apenas 3,5% das escolas de ensino básico tinham, naquele 

ano, acesso à Internet, e cerca de 64 mil escolas do país não tinham sequer 

energia elétrica.  

Segundo levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (BRASIL/MEC/INEP, 2002) em 2001, 14,7% dos alunos 

matriculados nas escolas de ensino fundamental de 1ª a 4ª séries do Brasil 

possuíam acesso ao laboratório de informática e 19,8% desses alunos se 

encontravam conectados à Internet. Nas escolas de 5ª a 8ª séries os laboratórios 

de informática atendiam 35,7% dos alunos matriculados e 32,4% desses 

contavam com acesso à Internet. 

No nível médio de escolarização os números se mostram mais animadores, 

do ponto de vista das metas de inclusão anunciadas pelo Plano Nacional de 

Educação. Do total de alunos matriculados nesse nível de ensino 55,9% possuem 

acesso a laboratório de informática e 45,6% desses podiam acessar a Internet, no 

ano de 2001. Porém, os números dessa estatística escondem as assimetrias 

regionais existentes no país.  

Em Goiás, o percentual de alunos matriculados nas séries iniciais do 

ensino fundamental que contavam com laboratório de informática em 2001 era de 

17,1%, maior que o percentual nacional, mas apenas 6,1% dos alunos tinham 

acesso à Internet. De 5ª a 8ª séries os percentuais chegavam a 16,4% de alunos 

com acesso ao laboratório de informática e apenas 7,3% dos alunos com acesso 

à Internet, distantes das taxas nacionais (de 35,7% e 35,4%, respectivamente). 

No nível médio de ensino em Goiás no ano de 2001, o percentual de 

alunos matriculados com acesso a laboratórios de informática chegava a 20,6% e 

com acesso à Internet apenas 11,4% contra os 55,9% e 45,6% no cenário 

nacional.  

O investimento público governamental para que se alcance novos e 

maiores percentuais de acesso às tecnologias de informação e comunicação 

nesses níveis de ensino é bandeira levantada, não só nos planos dos governos 

federal, estadual e municipal, mas nos debates da sociedade civil organizada 

(como os sindicatos e associações de professores, pais e alunos e organizações 
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não governamentais) que mostram o desejo, apesar de alguns estranhamentos e 

resistências, de que essas tecnologias entrem no universo escolar, seja por meio 

de laboratórios de informática nas escolas, seja pela criação de redes de 

informação e comunicação para facilitar a administração das unidades. O anseio 

pela modernização da educação por vezes esconde a incorporação da lógica 

produtivista e lucrativa do modo de produção capitalista.  

No Programa da Sociedade da Informação no Brasil a inserção é 

fundamentada na “universalização e democratização da informação e do 

conhecimento”, principalmente por meio das NTICs, pretendendo com isso evitar 

a formação de uma nova categoria de excluídos.   

Atentando para a conjuntura política, social e econômica que se desenha 

no mundo globalizado, no intuito de se construir a noção e os desdobramentos da 

Sociedade da Informação no Brasil e em Goiás, assim como discutir o papel da 

educação nesse processo, foram eleitos como fontes da pesquisa no presente 

trabalho, os documentos oficiais que registram o planejamento público 

governamental para a inserção do Brasil nessa nova realidade. Para o 

entendimento de como essa realidade está sendo construída, primeiro se 

observou o planejamento público em âmbito nacional. Em seguida, a atenção se 

voltou aos desdobramentos das políticas públicas nacionais em Goiás.  

Diante dos objetivos e da problemática da pesquisa foram consideradas as 

políticas públicas de Estado desenvolvidas, sobretudo, pelo Ministério de Ciência 

e Tecnologia, registradas no Livro Verde da Sociedade da Informação 

(BRASIL/MCT, 2000), Livro Verde de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(BRASIL/MCT, 2001) e Livro Branco de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(BRASIL/MCT, 2002), além das últimas políticas de C&T elaboradas no âmbito do 

atual governo federal, pelo ministério da Educação, por meio do último Plano 

Nacional de Educação (BRASIL/MEC/INEP, 2001) o que faz da análise 

documental o principal recurso metodológico da pesquisa. Foram consideradas 

ainda, outras políticas nacionais de universalização das NTICs nas escolas, das 

quais se destaca o ProInfo.  

Para verificar os desdobramentos dessas políticas de Estado em Goiás 

também centramos nas análises dos programas, ações e metas presentes no 

Plano Plurianual (PPA) 2000-2003 e a continuidade dessas políticas no PPA 
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2004-2007. Como o planejamento do Programa Sociedade da Informação no 

Brasil não se completou, a intenção foi de identificar no PPA do Estado de Goiás 

os programas que mais se aproximavam da noção de universalização e 

democratização da informação e do conhecimento por meio das NTICs. As ações 

de duas Secretarias de Estado foram consideradas: a Secretaria de Ciência e 

Tecnologia - SECTEC e a Secretaria de Estado da Educação - SEE. Nessa última 

acrescentou-se o estudo das metas presentes no Plano Estadual de Educação 

(GOIÁS/SEE, 2003).  

 A pesquisa ainda se valeu de entrevistas pré-estruturadas com gestores 

públicos dos programas relacionados com o tema. Na SEE foram realizadas duas 

entrevistas. A primeira com a Gerente de Monitoramento e Informação, que 

objetivou buscar informações sobre os resultados das ações relacionadas com a 

Sociedade da Informação presentes no PPA 2000-2003 e, ainda, sobre o 

processo de informatização da administração pública do Estado, que teve início 

nessa secretaria. A segunda entrevista foi com o Gerente de Novas Tecnologias 

da SEE, buscando esclarecimentos sobre as ações dessa secretaria no sentido 

de democratizar e universalizar as tecnologias de informação e comunicação e a 

internet no ensino público. Na SECTEC a entrevista foi realizada com o Gerente 

de Capacitação e Extensão Tecnológica responsável pelos Centros de 

Capacitação e Profissionalização Tecnológica (CPC) presente no PPA 2000-2003 

que, além de conhecer como se deu o planejamento dessa ação, visava também 

conhecer problemas e alternativas encontrados no processo de execução. 

 Na SEE, o sentido da pesquisa foi o de perceber como, nos primeiros 

quatro anos do século XXI, as políticas educacionais, participam nas metas de 

“democratização/universalização da informação e do conhecimento” pelas novas 

tecnologias. Essa participação se propõe ocorrer tanto no incremento das escolas 

com laboratórios de informática e na capacitação dos professores, quanto na 

construção e inserção das escolas em redes de informação visando a uma melhor 

administração das unidades escolares. Na SECTEC a intenção era de perceber 

como as orientações do MCT para a Sociedade da Informação se desdobravam e 

como se deu diálogo dessa Secretaria com a SEE para que a Goiás se inserisse 

nessa nova realidade. 
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Assim, o primeiro capítulo aborda os primórdios da noção de Sociedade da 

Informação, pontuando criticamente as transformações no mundo capitalista 

desde a teoria da sociedade pós-industrial até às noções de pós-modernidade, no 

sentido de perceber o que se mostra como ruptura e o que se mostra como 

reprodução desse modelo econômico. Nesse capítulo os conceitos de informação 

e de conhecimento são entendidos como elementos da produção imaterial do 

homem, ao mesmo tempo em que são apropriados pela base da produção 

material, evidenciando uma dupla e antagônica possibilidade – de emancipação e 

de dominação. 

O segundo capítulo apresenta a análise dos documentos do governo 

federal nas áreas de C&T e Educação, que abordam a questão da Sociedade da 

Informação, tendo como pano de fundo as orientações do mundo globalizado, 

caracterizado pelas políticas neoliberais de privatizações, perdas de direitos e 

conquistas sociais e a tentativa da construção de uma sociedade democrática. 

Esse capítulo contempla ainda a construção histórica do Sistema Nacional de 

Ciência e Tecnologia; o aparecimento e o desenvolvimento da Internet no Brasil; e 

uma reconstituição da tradição de planejamento público brasileiro, item no qual a 

participação pública se mostrou, pelo menos aparentemente, presente no seu 

processo de elaboração a partir das duas últimas décadas do século XX.  

No terceiro e último capítulo o foco se volta para os desdobramentos das 

políticas nacionais no âmbito do Estado de Goiás, na tentativa de perceber como 

esse Estado se insere na Sociedade da Informação e qual o papel da educação 

nesse empreendimento. Para além do entendimento de como se dá a construção 

da Sociedade da Informação no Brasil, via políticas públicas, o trabalho visa 

também um acompanhamento, no Estado de Goiás, da realização das metas de 

universalização anunciadas e das causas que têm impedido a realização dos 

planos formulados. 
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CAPÍTULO I 

O CARÁTER ESTRATÉGICO DA INFORMAÇÃO E DO 
CONHECIMENTO 

 

 

1.1 – Fundamentos da Sociedade da Informação: o des envolvimento 

científico e tecnológico no mundo globalizado 

 

Os avanços da microeletrônica juntamente com a microbiologia e as novas 

formas de energia vêm caracterizando o atual desenvolvimento científico e 

tecnológico e, ao mesmo tempo vêm provocando transformações nas estruturas 

da sociedade global. Schaff (1995) atribui caráter revolucionário a esse 

desenvolvimento técnico-científico, comparando-o com a primeira revolução 

industrial, situada entre o final do século XVIII e o início do século XIX, que 

provocara a “substituição na produção da força física do homem pela energia das 

máquinas (primeiro pela utilização do vapor e mais adiante, sobretudo pela 

utilização da eletricidade)” (SCHAFF, 1995, p. 22). Para esse autor, a atual 

revolução técnico-científica “consiste em que as capacidades intelectuais do 

homem são ampliadas e inclusive substituídas por autômatos, que eliminam com 

êxito crescente o trabalho humano na produção e nos serviços” (SCHAFF, 1995, 

p. 22). 

Mas o que teria provocado tão prodigioso desenvolvimento da 

microeletrônica, especialmente aquela que mais tarde provocaria uma revolução 

nas Tecnologias da Informação? Para Castells, a gênese das novas tecnologias 

da informação concentrou-se nos Estados Unidos na década de 1970 e, apesar 

da explosão tecnológica dos anos 1960, provocada como resposta militar ao 
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choque causado pelo Sputnick (entre 1957 e 1960), a tecnologia surgida3 nessa 

década “deve ser atribuída à dinâmica autônoma da descoberta e difusão 

tecnológica” (CASTELLS, 1999, p. 69). Para esse autor, a revolução das 

tecnologias da informação “não se originou de qualquer necessidade 

preestabelecida. Foi mais o resultado de indução tecnológica que de 

determinação social”. Contudo, prosseguindo em sua análise, apesar de ver na 

origem dessas tecnologias uma lógica autônoma, o autor admite que “uma vez 

que começou a existir como sistema (...), o desenvolvimento dessa revolução, 

suas aplicações e, em última análise, seus conteúdos foram decisivamente 

delineados pelo contexto histórico em que se expandiu” (CASTELLS, 1999, p. 69).  

Em que pesem implicações do contexto histórico, pelo menos na sua 

origem as tecnologias da informação, segundo Castells, decorreram de uma 

dinâmica autônoma, o que permite situar seu pensamento no conjunto de 

abordagens que, segundo Belloni (2001, p.65), se caracteriza por um 

determinismo tecnológico, segundo o qual uma lógica autônoma dos processos 

de inovação tecnológica é representada sob a forma de um esquema linear 

“ciência � tecnologia � sociedade”.   

A tecnologia, contudo, é muito posterior à técnica. A técnica nasce junto 

com a humanidade (BAGOLINI, 1987, apud VARGAS, 1999). O hominídeo já se 

utilizava de pedras naturais como instrumentos, porém sem mostrar nenhuma 

intenção de servir-se delas melhor ou de melhorarem suas formas. Foi no 

momento em que o homo-erectus conseguiu lascar uma pedra para servir-lhe de 

instrumento cortante, primeiramente por meio da coordenação de acaso e uso e 

mais tarde pela concatenação da “intencionalidade-transformação”, que surge a 

verdadeira técnica. Bagolini vê na “intencionalidade-transformação” o quê atribui 

um inato caráter progressista à técnica (BAGOLINI, 1987, apud VARGAS, 1999). 

Segundo esse autor, soma-se ao caráter progressista da técnica a capacidade de 

adaptar-se que qualquer organismo possuí, pelos sistemas receptor e efetuador, 

mas que nos seres humanos é acompanhado por um terceiro meio, chamado de 

“sistema simbólico”, por Cassirer (VARGAS, 1999, p.7).   

                                                      
3 A invenção do microprocessador por Ted Hoff em 1971 é exemplo dessas novas tecnologias, 
que caracterizam a terceira geração de computadores.  
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Portanto, naquele momento em que o homem diferenciou-se do 
hominídeo, com a utilização de um instrumento, nasceu 
necessariamente a linguagem. Foi essa linguagem que conferiu um 
caráter progressista à técnica, pois somente dentro de um sistema 
simbólico, como o da linguagem, é que os símbolos mentalizados 
podem associar-se entre si formando conotações que levam à melhoria 
de fabricação e ao uso dos objetos utilizados como instrumentos 
(VARGAS, 1999, p.9). 

Se o surgimento da técnica, simultaneamente à humanidade e à 

linguagem, levou centenas de séculos em seu início, uma vez estabelecido 

acelera-se cada vez mais. A técnica esteve presente nas civilizações míticas 

regidas por contos de deuses e heróis que, por sua ação, instituem, além das 

crenças, sabedoria e organização social, também suas técnicas. Mais tarde, 

desaparecem as civilizações míticas e “as técnicas não mais seriam trazidas aos 

homens por deuses ou heróis civilizadores; mas sim por homens historicamente 

existentes, tais como Lao-tsé, Confúcio, Buda, Zaratustra, os profetas judaicos e 

os filósofos gregos” (VARGAS, 1999, p.10). A partir de então, as técnicas seriam 

passadas de geração em geração, dos mestres aos aprendizes. “Em suma, a 

técnica torna-se um saber-fazer possível de ser aprendido, sem nenhuma 

recorrência ao divino nem também ao saber teórico” (VARGAS, 1999, p.10). 

Com o Renascimento e o novo interesse pelo conhecimento da natureza e 

de seus segredos, começa-se a perceber que aquilo transmitido de geração a 

geração, dos mestres aos aprendizes pelo trabalho, especialmente por 

habilidades manuais, poderia ser realizado pelo estudo e conhecimento de teorias 

científicas. O Renascimento, em grande parte, fracassou nesse intuito e foi a 

Técnica Moderna a bem sucedida em resolver problemas técnicos, por meio de 

conhecimentos práticos; porém, só eventualmente, auxiliados por teorias 

científicas (VARGAS, 1999, p.11). Foi a utilização de teorias e métodos científicos 

para resolver problemas técnicos que fez surgir a tecnologia. “A princípio ela é 

uma simples disciplina pela qual se estudam e se sistematizam os processos 

técnicos. Lentamente ela vai-se desdobrando em pesquisa sobre as propriedades 

dos materiais de construção ou dos industriais” (VARGAS, 1999, p.12).  

A tecnologia não é mais o simples saber como-fazer da técnica. Ela 
exige, por parte de seus agentes, um profundo conhecimento do porquê 
e do como seus objetivos são alcançados. Alem, disso, exige da 
sociedade em que ela se instalou uma reformulação de sua estrutura e 
metas, compatível com a utilização dos benefícios que trouxer 
(VARGAS, 1999, p.12) 
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Com a computação eletrônica e a informática a tecnologia adquiriu seu 

predomínio atual. Há algum tempo se fala das transformações técnico-científicas 

que acabaram por gerar a noção de Sociedade da Informação. Desde a década 

de 1960 do século XX se vêm pontuando algumas transformações no sistema 

capitalista que estariam, por um lado, potencializando esse modo de produção e, 

por outro, anunciando uma nova ordem. Entre esses dois extremos circulam mais 

uma infinidade de conjecturas, representações, conceitos, preceitos, ideologias e 

teorias que tomam e lidam, em alguma medida, com esse objeto. 

O caminho percorrido pela noção de Sociedade da Informação, tanto 

quanto os momentos e os locais onde surgiu, alimentam o seu entendimento 

como conceito e também como fato ou fenômeno ocorrido. Segundo Freitas 

(2002), trabalhos bibliométricos deixam mais ou menos esclarecidas suas origens, 

além de oferecer a possibilidade de se observar o surgimento do conceito 

juntamente com a conjuntura histórica das relações econômica, política, social, 

cultural ou qualquer outra possibilidade interdisciplinar, uns considerando que a 

expressão foi cunhada primeiramente por cientistas norte-americanos e outros 

situando tal primazia na comunidade acadêmica japonesa.  

Segundo pesquisa sobre a origem do termo Sociedade da Informação 

realizada por Freitas (2002), alguns autores que creditam o surgimento do termo a 

estudiosos japoneses, apontam como pioneiro Yujiro Hayashi, no livro The 

Information Society: from hard to soft, que em 1969 assessorou o governo de seu 

país produzindo dois relatórios sobre a Sociedade da Informação. Mas, segundo 

Freitas (2002), anteriormente, em 1963, Jiro Kamishima lançou suas idéias em 

artigo no periódico Hoso Asahi, desencadeando um boom desta questão no 

Japão. Nos registros do debate em que esse autor afirma que seu país passou a 

ser uma sociedade da indústria da informação, os editores do Hoso Asahi 

nomearam o artigo, em 1964, como Sociologia em Sociedades de Informação e 

entre 1964 e 1966 publicaram uma série de artigos sobre o tema. Masuda, em 

1968 publica o livro Introdução à Sociedade da Informação, precursor do famoso 

A Sociedade da Informação como Sociedade Pós-industrial, (1980). A expressão 

e seus conteúdos se tornam tão disseminados no Japão que em 1971 é publicado 

um dicionário sobre a temática (FREITAS, 2002, p.87) 
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O período de surgimento da noção é coincidente tanto nos EUA quanto no 

Japão, na segunda metade do século XX, quando essas nações perceberam que 

a informação e o conhecimento se configuravam naquilo que poderia transformar 

a estrutura vigente, ora anunciada como transformação radical na forma como a 

civilização humana vem trabalhando o(s) espaço(s) e suas relações naturais e 

sociais, ora entendida como sendo mais uma transformação no modo de 

desenvolvimento de um insistente e poderoso modo de produção, o capitalismo4. 

Partilhando da idéia de dupla interpretação do grau das mudanças da 

segunda metade do século XX, Webster (apud, CARDOSO, 1998) defende que 

as opiniões dos investigadores tendem a repartir-se em virtude do grau e alcance 

das mudanças e da sua percepção do conceito de "informação". A dualidade das 

definições de “apocalítico” e “integrado”, conceitos que Umberto Eco utiliza para 

descrever as posições diante dos efeitos da cultura de massas, também é 

passível de ser encontrada nas abordagens em torno das teorias da sociedade de 

informação.  

A sociedade de informação como um novo estágio da evolução social é a 

perspectiva dos chamados "apocalípticos", ou seja, aqueles que defendem 

estarmos vivendo uma situação de mudança radical de paradigmas, nos mais 

diversos setores da sociedade e que, portanto, é possível falar do surgimento de 

um novo tipo de sociedade. 

Por outro lado, encontramos investigadores que reconhecem a importância 

atual da informação e comunicação, mas encaram com reservas o surgimento de 

uma sociedade da informação que signifique o rompimento dos fundamentos do 

modelo mundial econômico e cultural. Os "integrados" percebem que as 

transformações que ocorrem não representam rupturas com os modos de 

organização social existentes, principalmente no processo produtivo, mas sim 

evoluções dentro de um quadro previamente estabelecido. 

                                                      
4 Castells estabelece a diferenciação entre os conceitos de modos de desenvolvimento e modos 
de produção, definindo modo de produção como sendo as relações sociais inerentes ao processo 
produtivo, como por exemplo, as relações entre grupos e classes e a divisão do capital e trabalho. 
O modo de produção é assim definido pelo conjunto de relações estabelecidas, com o objetivo de 
criar excedente e regular a sua distribuição. Os modos de desenvolvimento, por sua vez, são as 
premissas tecnológicas, por meio das quais o trabalho age sobre a matéria para gerar o produto.  
(CASTELLS, 1999, pp. 33-34).. 
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Assim, o ponto de partida para a construção da noção de Sociedade da 

Informação, freqüentemente se fundamenta nas noções de sociedade pós-

industrial, ora reafirmando, ora combatendo essa teoria. Nos EUA, o pensamento 

que primeiro levantava a bandeira de uma “nova sociedade” argumentava sobre 

um período que deixava para trás os fundamentos da sociedade industrial, 

principalmente no modelo fordista de produção, sua rigidez e alto custo. Como 

maior representante da teoria da sociedade pós-industrial, D. Bell (1973) chama a 

atenção para a suplantação da estrutura e da lógica da sociedade industrial. 

Para D. Bell (1973), a realidade contemporânea assinala a substituição 

inexorável das atividades industriais fundadas na manipulação da matéria por 

atividades fundadas no tratamento da informação, processo esse decorrente do 

progresso técnico. A sua teoria da sociedade pós-industrial dá conta de uma 

diversificação da estrutura profissional da sociedade em termos de atividades, 

passando de produtoras de bens para prestadoras de serviços.  

A substituição inexorável da produção industrial pela informação, apontada 

por D. Bell, é decorrente da substituição da experiência profissional pela ciência, 

dos operários pelos engenheiros, e estaria marcada, ao mesmo tempo, por uma 

intelectualização dos novos ofícios informacionais, no qual o saber abstrato da 

ciência e dos cientistas substituiria a experiência concreta dos saberes-fazeres 

produtivos (LOJKINE, 1995, p. 238). Assim, o princípio da sociedade pós-

industrial estaria na centralidade do saber teórico (informação e conhecimento) 

gerador de inovação. Essa centralidade presente na idéia de sociedade pós-

industrial, atingiria seu ápice no momento em que substituiria o trabalho simples, 

parcelado, que até então constituía a base da produção. 

Outro autor que aponta o desenvolvimento tecnológico - a introdução das 

novas tecnologias de comunicação e o desenvolvimento da informática - como 

responsável pelo surgimento da sociedade pós-industrial é A. Touraine (1996). 

Além dessas transformações que caracterizam o mundo atual em seu aspecto 

globalizado, o autor destaca ainda o predomínio do capital financeiro sobre o 

produtivo, as mudanças mundiais de ordem política, com a emergência de novos 

países industriais - o Japão, seguido pelos tigres asiáticos e, atualmente, o 

despontar do crescimento da economia chinesa. E, por fim, a disseminação do 
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padrão norte-americano de consumo - seu modelo de vida e de gosto estético, o 

american way of life, como referenciais a serem seguidos por todos. 

As teorias pós-industriais, para Castells, se fundamentam em três 

afirmações e previsões: 

(a) A fonte de produtividade e crescimento reside na geração de 
conhecimentos, estendidos a todas as esferas da atividade econômica 
mediante o processamento de informação;  

(b) A atividade econômica mudaria de produção de bens para prestação 
de serviços. (...) Quanto mais avançada a economia, mais seu mercado 
de trabalho e sua produção seriam concentrados em serviços; 

(c) A nova economia aumentaria sobremaneira a importância de 
profissões com grande conteúdo de informação e conhecimento em 
suas atividades. As profissões administrativas, especializadas e 
técnicas cresceriam mais rápido que qualquer outra e constituiriam o 
cerne da nova estrutura social. (CASTELLS, 1999, p. 225) 

Segundo esse autor, tanto D. Bell, quanto A. Touraine, partem de uma 

observação empírica fundamental: a produtividade e o crescimento econômico 

continuam organizando as sociedades em torno de suas lógicas, tanto no trabalho 

quanto na distribuição das riquezas geradas. Nessa perspectiva, o que impulsiona 

as mudanças rumo à sociedade pós-industrial é uma inovação nas forças 

produtivas, durante a primeira metade do século XX, quando a ciência e a 

tecnologia foram as principais fontes de produtividade. 

 Mas, para Lojkine (1995, p. 124), “longe de ser pertinente apenas às 

atividades de serviços, como equivocadamente o sustentam teóricos da 

‘sociedade pós-industrial’, a revolução informacional envolve também a produção 

material, na qual os operadores estão cada vez mais implicados nas atividades de 

formação, de articulação e atualmente de gestão”. Segundo esse autor, a tese da 

teoria da sociedade pós-industrial contrapõe informação e indústria, e prediz a 

substituição da segunda pela primeira.  

Lojkine ressalta a presença de um viés ideológico na teoria da sociedade 

pós-industrial, viés este compartilhado com as teses sobre a industrialização, nas 

quais o evolucionismo linear vem ocultando os processos de crise e de ruptura 

sistemáticos no modo de produção capitalista (1995, p. 179). 

A imagem tradicional da inovação na indústria supõe, de fato, um 
processo linear, sem retroação, uma sucessão de fases da pesquisa-
desenvolvimento à fabricação e, em seguida, à venda. Ela supõe, pois, 
que a pesquisa tecnológica precede e é completamente divorciada da 
produção, reduzindo a inovação industrial à adoção e à difusão de 
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produtos ou máquinas concebidos previamente em instâncias 
independentes das instâncias produtivas (LOJKINE, 1995, p. 251). 

Para esse autor, o novo modelo de inovação, ao contrário, privilegia o fato 

de que as inovações “devem ser concebidas e desenvolvidas no interior do 

próprio processo de produção” (LOJKINE, 1995, p. 251). Assim, a caracterização 

da atual revolução tecnológica se apresenta como um modelo não-linear, que 

“enfatiza os retro-efeitos de fases posteriores sobre fases anteriores e a interação, 

em cada fase, principalmente entre ciência e inovação” (LOJKINE, 1995, p. 252).  

O que ele chama de “interação dialética”, não significa subordinação da pesquisa 

científica à produção industrial devido a uma certa separação entre o grupo de 

cientistas e o grupo que, na empresa, explora o estoque de conhecimentos. 

Quanto à concepção formulada por D. Bell, de que a automação deve, 

antes de mais nada, eliminar o trabalho humano e que o saber abstrato (a ciência) 

substitui o trabalho simples na produção direta, retirando, dessa forma, o valor-

trabalho da posição central que ocupava na avaliação do desenvolvimento da 

sociedade contemporânea, Lojkine rebate argumentando que não ocorreu uma 

substituição da classe operária por uma nova classe de trabalhadores da 

informação e menos ainda, houve uma absorção de novas camadas assalariadas 

dos serviços numa “classe operária” ampliada. 

O que se constata, especialmente, são processos complexos, 
contraditórios, de aproximação, mas também de diferenciação, cujas 
formas originais de “proletariazação” nos anos 80 (precarização, 
desqualificação, sub-remuneração) colocam em questão as antigas 
clivagens categoriais entre dirigentes e operários, “colarinhos brancos” e 
“colarinhos azuis” e, mesmo e mais profundamente, entre produtivos e 
improdutivos. (LOJKINE, 1995, 243) 

Antunes (2001) critica a tendência de se considerar que a sociedade 

contemporânea anuncia o fim do trabalho, realizado concretamente pelo “reino da 

liberdade”, como a fetichização da forma de (des)socialização presente no mundo 

globalizado,  que se expressa como se a humanidade tivesse atingido seu ponto 

alto, o seu telos (ANTUNES, 2001, p. 14). Para ele, constitui um grande equívoco 

imaginar o fim do trabalho na sociedade produtora de mercadorias e, com isso, 

imaginar que estariam criadas as condições para o reino da liberdade. Para se 

proceder à desfetichização das formas de representação dominantes hoje é 

preciso conhecer o ideário que domina nossa sociedade contemporânea.  
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A desregulamentação, flexibilização, terceirização das relações de trabalho 

são expressões de uma lógica societal em que o capital vale e a força humana de 

trabalho só conta como parcela imprescindível para a reprodução desse mesmo 

capital. Assim, o capital é incapaz de realizar sua auto-valorização sem valer-se 

do trabalho humano. “Pode diminuir o trabalho vivo, mas não eliminá-lo. Pode 

precarizá-lo e desempregar parcelas imensas, mas não pode extingui-lo” 

(ANTUNES, 2001, p. 17).  

Nesse sentido, mesmo sofrendo as imposições do mundo capitalista, por 

mais que se desenvolvam as tecnologias, os autômatos e os “sistemas 

inteligentes” não podem funcionar sozinhos, sendo por meio do diálogo com um 

sujeito que eles adquirem sentido. Assim, a máquina informacional ao mesmo 

tempo que desemprega, não substitui, necessariamente, o homem. Ao contrário, 

reclama sua presença e a sua interatividade exigindo para tanto uma maior 

qualificação por parte dos trabalhadores, ainda que essa maior qualificação não 

signifique a garantia das condições dignas de trabalho, fruto das conquistas 

sociais reivindicadas pelo movimento organizado dessa classe. 

Sobre essa questão, Antunes (2001) aponta que foi no âmbito da 

reestruturação produtiva (fragmentação, flexibilização, precarização e 

desemprego) e do desmantelamento do Leste Europeu que o movimento sindical 

perdeu sua força, uma vez que os partidos de esquerda sofreram forte influência 

social-democrata, ao mesmo tempo em que as políticas de bem-estar social 

elaboradas pela social-democracia sofriam forte influência do projeto econômico, 

social e político do neoliberalismo.  

 As transformações no mundo globalizado, de fato, envolvem um intenso 

avanço tecnológico e novos padrões de produção, comercialização e consumo, 

com uma tendência à circulação cada vez mais ampliada de capitais e 

mercadorias e à formação de um mercado mundial integrado. O desenvolvimento 

científico e tecnológico que permeia o capitalismo industrial, estabelecendo com 

este uma relação de reciprocidade, provocou dessa forma, o crescimento 

exponencial da informação e do conhecimento, de modo a fazer deles elementos 

basilares para o progresso econômico, ancorado no binômio ciência e tecnologia.  
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As transformações políticas, sociais, econômicas e culturais, que Castells 

denomina de passagem de um modo de desenvolvimento industrial para um 

modo de desenvolvimento informacional, que as sociedades contemporâneas 

estão atravessando, têm sido interpretadas como estando associadas à crise do 

padrão sócio-técnico-econômico vigente desde o pós-Segunda Guerra Mundial.  

Assim, Castells assinala que estamos passando pela transformação no 

modo de desenvolvimento industrial, movido pelo desenvolvimento tecnológico 

com base no predomínio da informação como valor produtivo.  No modo de 

desenvolvimento industrial a principal “fonte de produtividade reside na introdução 

de novas fontes de energia e na capacidade de descentralização do uso de 

energia ao longo dos processos produtivos e de circulação” (CASTELLS, 1999, p. 

35). No modo de desenvolvimento informacional, “a fonte de produtividade acha-

se na tecnologia de geração de conhecimentos, de processamento da informação 

e da comunicação de símbolos” (CASTELLS, 1999, p. 35).  

As mudanças do modo de desenvolvimento industrial para o informacional 

são capitaneadas, conforme Legey e Albagli (2001), por três fenômenos íntima e 

dinamicamente relacionados: a difusão e uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação (NTIC´s); o processo de globalização e a valorização 

do conhecimento, enquanto recurso estratégico para o desenvolvimento de 

países, blocos econômicos, regiões e corporações. 

Nesse sentido, a Sociedade da Informação vem se apresentando como 

uma etapa “crucial” do progresso humano, almejado pelas várias sociedades sob 

o argumento de que perderão o trem da história, caso não cumpram, esta etapa e 

conseqüentemente se posicionarão desconfortavelmente na correlação de forças 

existentes no mundo. Daí as pressões mundiais para a necessária inserção dos 

indivíduos e países nas novas formas que a produção começa a apresentar, são 

apontadas, numa perspectiva linear do desenvolvimento das forças produtivas, 

como “irreversíveis e cruciais”, particularmente na justificativa dos planos de 

governo que almejam essa inserção. 

Por isso, as transformações no contexto social, sobretudo no processo 

produtivo, que se mostram a partir da segunda metade do século passado são 
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centrais para abordar as relações recíprocas entre a técnica e a sociedade nos 

últimos 30 anos. 

A década de 1970 apresentou muitos desafios para o capitalismo, 

especialmente para as políticas interna e externa dos EUA, envolvendo séria crise 

de sua hegemonia junto ao bloco capitalista, que vinha sendo conquistada desde 

o final da Segunda Guerra. Em resposta a essas crises, o próprio sistema 

capitalista engendrou transformações em sua estrutura. De forma geral, o 

neoliberalismo e a reestruturação produtiva são os exemplos centrais dessas 

transformações. 

 Para Antunes, a reestruturação produtiva surgida como resposta do 

capitalismo à sua própria crise desenhou um cenário crítico, que atinge todas as 

regiões do mundo. Prova disso é a tendência à privatização dos serviços públicos, 

submetidos, cada vez mais, aos mesmos critérios de avaliação econômica que 

regem os serviços ditos mercantis, o quê, segundo Antunes, potencializou o 

caráter destrutivo desse modo de produção.  

Paralelamente à globalização produtiva, a lógica do sistema produtor de 
mercadorias vem convertendo a concorrência e a busca da 
produtividade num processo destrutivo que tem gerado uma imensa 
sociedade dos excluídos e dos precarizados, que hoje atinge também 
os paises do Norte. (ANTUNES, 2001, p.14) 

 No âmbito da reestruturação produtiva, segundo Inaiá Carvalho (2001a), há 

um enfraquecimento das instâncias reguladoras constituídas em escala nacional, 

o que favorece a penetração de orientações mundializadas fundamentadas na 

lógica do capitalismo internacional. Essa tendência decorre da expansão e do 

incremento dos mercados mundializados, de interesse do poder de grupos 

transnacionais, que se superpõem às fronteiras entre países. A pressão desses 

grupos transnacionais é pela redução dos “entraves” à sua livre circulação e maior 

lucratividade, por meio da redução de barreiras alfandegárias e da 

desregulamentação e flexibilização dos mercados. “Em termos da divisão 

internacional do trabalho e da reconfiguração dos territórios, há alterações 

radicais no valor dos lugares e da sua gente, constituindo novas centralidades e 

exclusões” (CARVALHO, 2001a, p. 124). 

 Após a Segunda Guerra Mundial, e no âmbito da globalização, o 

conhecimento e a informação tornaram-se elementos fundamentais, ainda que 
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não exclusivos, da produção de riquezas e do exercício do poder na sociedade. 

Assim, o crescimento da produtividade nas economias industrializadas não 

decorre somente de um aumento quantitativo do capital ou da mão-de-obra no 

processo de produção, mas da qualificação, da capacitação, da formação dos 

recursos humanos a fim de que os sujeitos estejam aptos a fazerem uso das 

novas tecnologias no mundo do trabalho e, parte deles, aptos a desenvolverem 

inovações que incrementem o setor produtivo e, principalmente, da formação de 

sujeitos consumidores dessas tecnologias na sua vida privada. Por isso, as 

relações técnicas de produção estão direta e reciprocamente relacionadas com as 

relações sociais, devendo ser, ambos os eixos, levados em conta na 

compreensão de qualquer sociedade. 

As atividades econômicas no capitalismo transnacional estão baseadas e 

organizadas em torno dos processos de geração, recuperação e uso de 

informações e conhecimentos o que, como vimos, não se restringem às 

atividades do setor de serviço. A natureza das mudanças nas relações entre 

desenvolvimento científico e tecnológico, inovação e crescimento econômico 

caracterizam a emergência de uma sociedade, era ou economia da informação e 

do conhecimento, mesmo que isso não implique no imediato comprometimento da 

estrutura de classes e de exploração inerente do modelo capitalista de produção, 

já que os fins que direcionam as transformações ainda permanecem tendo em 

vista o lucro e a acumulação de riquezas, característicos desse modelo. 

As questões associadas à organização e distribuição de informações nas 

redes eletrônicas e também da geração das capacitações a (re)apropriação do 

conhecimento contido no universo de informações disponíveis, além da 

conseqüente transformação dessas informações em novos conhecimentos são os 

fundamentos da noção de Sociedade da Informação. Gerar capacitação para esta 

finalidade, significa dizer que é preciso conhecimento para gerar, transformar e 

utilizar informação. Assim, as adequações pelas quais a produção mundial vem 

passando são a chave para a compreensão do desenvolvimento do mundo 

contemporâneo, em que a educação e a formação de recursos humanos se 

revestem de caráter estratégico. Nesse sentido, o entendimento da realidade 

contemporânea, apesar de ter como ponto de partida as (re)configurações da 
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construção cultural ou superestrutural, como é o caso das pesquisas em 

educação, depende de considerar os determinantes infra-estruturais 

(econômicos), tendo em vista as relações recíprocas entre essas duas dimensões 

da sociedade. 

A expressão 'Sociedade da Informação', portanto, deve referir-se a um 

modo de desenvolvimento econômico e social, que surge na segunda metade do 

século XX em decorrência da reestruturação do modo de produção capitalista, 

cujo desenvolvimento técnico-científico atinge, reciprocamente e com mais 

intensidade o processo produtivo, tanto no desenvolvimento e incorporação de 

tecnologias informacionais e comunicacionais, quanto na formação de um sujeito 

que é, ao mesmo tempo, trabalhador, consumidor e cidadão inserido nesse 

contexto.  Dessa forma, a informação científica e tecnológica não disputa com o 

trabalho a centralidade na abordagem das relações de produção na sociedade 

contemporânea, uma vez que ela própria é fruto do trabalho humano vivo. Ao 

invés disso, conhecimento científico, transformado em tecnologias, soma-se ao 

trabalho humano na atividade econômica, na geração de novos conhecimentos, 

na criação de riqueza, na definição do tipo de qualidade de vida e satisfação das 

necessidades dos cidadãos e das suas práticas culturais.  

1.2 - A razão técnica e o mundo administrado 

 

A problemática da informação, do conhecimento e da comunicação gira em 

torno da sua dupla e antagônica possibilidade interpretativa: de um lado, o seu 

papel como mediação de cidadania e, ao mesmo tempo, do seu papel como 

instrumento do capital em meio à atual revolução tecnológica.  

Caracterizando o novo espaço como ciberespaço ou “a materialização 

técnica da modernidade”, P. Lévy (2000) conclui que a evolução contemporânea 

da informática constitui uma “surpreendente realização do objetivo marxista de 

apropriação dos meios de produção pelos próprios produtores”. Sendo, hoje em 

dia, a produção da vida em grande parte fundamentada em gerar, simular, 

processar, armazenar informação, em criar e divulgar mensagens, em adquirir e 

transmitir conhecimentos no tempo e no espaço, os computadores pessoais e as 

redes de comunicação, como a Internet, colocam, segundo o pensamento de 
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Lévy, efetivamente, nas mãos dos indivíduos as principais ferramentas da 

atividade econômica. Lévy argumenta sobre o potencial revolucionário sonhado 

por Marx no momento da definitiva apropriação dos meios de produção pela 

classe em desvantagem histórica. No desenvolvimento de sua argumentação, 

esse autor projeta que, tendo como base um sistema mediático, que é o máximo 

da dominação capitalista e o seu contraponto, o ciberespaço se apresenta como 

prestes a realizar uma verdadeira revolução, pois,  

permite — ou permitirá, em breve — a cada um dispensar o editor, o 
produtor, o transmissor, os intermediários em geral, para dar a conhecer 
seus textos, sua música, seu mundo virtual ou qualquer outro produto de 
sua mente. Em contraste com a impossibilidade de responder e o 
isolamento dos consumidores de televisão, o ciberespaço oferece as 
condições de uma comunicação direta, interativa e coletiva. (Lévy, 2000 p. 
48)  

Entretanto, em face dessa projeção, há que se considerar que é, no 

mínimo, utópica uma vez que o que predomina, tanto na produção dessas 

tecnologias, quanto nas suas utilizações é a racionalidade própria do modo de 

produção capitalista. Segundo Ianni (1997a) essa racionalidade atinge a forma de 

organização das atividades sociais em geral, compreendendo as políticas, as 

econômicas, as jurídicas, as religiosas, as educacionais e outras, burocratizando-

as, organizando-as em termos da “calculabilidade, contabilidade, eficácia, 

produtividade, lucratividade” (IANNI, 1997a, p. 113).  

Para Chauí (1980) é essa racionalidade que permite o surgimento das 

burocracias como forma de reunificar o disperso e da administração como forma 

de homogeinizar o social, fazendo de todos os indivíduos, instituições, 

organizações e relações algo igualmente administráveis, ou seja, organizáveis e 

planejáveis. 

Ora, o que caracteriza a sociedade de mercado ou o modo de produção 
capitalista é o fato de engendrar a partir de uma equivalência (as 
mercadorias) um sistema universal de equivalentes graças a vários 
processos de abstração ao final dos quais tudo se equivale a tudo ou 
qualquer coisa vale por qualquer outra. (CHAUí, 1980, p. 28) 

Além do mais, mesmo que a racionalidade do modo de produção capitalista 

fosse desvelada por meio das informações e do conhecimento disponibilizados 

pelas NTICs, a reação coletiva da classe trabalhadora no sentido de romper com 

as relações de dominação e exploração inerentes a esse sistema só seria 

possível se pudessem ser acessadas por um  número considerável de sujeitos 
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que, por sua vez, tivessem anteriormente recebido uma formação que elevasse o 

seu potencial crítico, estimulando sua atuação política de transformação, pelo 

exercício da cidadania.  

De qualquer modo, o cenário brasileiro não oferece essa possibilidade, 

uma vez que apenas cerca de 5% da população têm acesso às condições 

objetivas (hardwares e softwares). Sem contar que a realidade da educação 

formal no Brasil não tem privilegiado a formação de um sujeito de pensamento em 

condições subjetivas próprias, para atuar de forma crítica na vida social e menos 

ainda para acessar, dessa mesma forma, o universo de informações 

disponibilizado via NTICs. Nesse sentido, a revolução da classe em desvantagem 

histórica (o proletariado), prevista por Marx e ideologicamente antecipada por 

Lévy, ainda estaria distante da realidade brasileira e também da realidade 

mundial, uma vez que a racionalidade do capital se globalizou tornando-se 

preponderante nas relações econômicas, sociais, políticas e culturais. 

Por isso, tem sido justamente a “possibilidade de emancipação”, 

principalmente por meio da educação, que vem contribuindo para o processo de 

coisificação do sujeito, já que essa possibilidade é apropriada pela racionalidade 

instrumental e oferecida ao sujeito num momento em que já não traz mais riscos à 

estrutura dessa racionalidade, o que impede a transformação dessa realidade. 

Isso decorre do fato de que o novo universo de informação e conhecimento é 

oferecido como mercadoria e não como direito à produção cultural humana, 

visando à própria humanidade.  

Chauí alerta que as tecnologias de informação e comunicação, 

especificamente, os recursos áudio-visuais, que corresponderiam a uma 

concepção nova da educação, quando vistos mais de perto, realizam o oposto do 

que, talvez, pretendessem. 

Em primeiro lugar, verifica-se que o aluno fica reduzido à posição de 
mero consumidor e que sua passividade é aumentada pela ilusão de 
atividade ou de “participação” que tais recursos supostamente lhe 
pediriam, uma vez que não é criador deles, mas seu receptor e, quando 
muito, seu imitador. Em segundo lugar, há nesses recursos uma 
tendência a simplificar enormemente as questões, banalizando o 
conhecimento, freando o pensamento, tornando o mundo da cultura 
algo “divertido” porque na “diversão” desaparece o trabalho criador 
como trabalho (isto é, como transformação da realidade imediata numa 
obra que a exprime e a compreende). Em terceiro lugar, há nesses 
recursos uma redução da dimensão simbólica da cultura porque sua 
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dimensão expressiva ou significativa é achatada numa concepção 
binária e puramente denotativa dos signos, uma vez que os recursos 
áudio-visuais estacionam na esfera da correspondência biunívoca entre 
um signo e uma coisa anulando aquilo que torna possível tal 
correspondência: a significação e a expressão (CHAUÍ, 1980, p.32). 

Nesse caso, a problemática não estaria na negação do acesso das 

camadas populares às informações ou às tecnologias que as disponibilizam e sim 

na negação de uma formação que efetivamente possibilite a transformação 

dessas informações em novos conhecimentos e ações transformadoras da 

realidade que as ofereceram. Em suma, a negação de uma formação para o 

pleno exercício da cidadania, entendida como atuação/participação consciente 

dos sujeitos, individual ou coletivamente, para a realização de um projeto 

emancipatório da humanidade.  Nesse sentido,  

a informação manipulada pode ser a manipulação informada, sob a 
condição de disponibilizá-la integralmente, sem risco de que seja 
compreendida efetivamente, isto é, vivenciada na verticalidade da 
individuação de cada vida como fato único, definitivo e transitório, em sua 
permanente finitude (VOGT, 2001, p.12). 

Nesse caso, “a racionalidade técnica é a racionalidade da própria 

dominação” (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 114). A liberdade de escolher 

oferecida pela ideologia reflete sempre a coerção econômica, uma vez que 

“revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a 

mesma coisa” (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 156), o que resulta na 

industrial cultural. Apesar do conceito de indústria cultural ser apresentado, por 

Horkheimer e Adorno, para referir à arte ligeira ou àquilo que assume o lugar da 

arte pura, sobretudo no que diz respeito ao cinema e à música, podemos transpô-

lo ao universo da informação e do conhecimento já que como aquela, esses 

também têm assumido a forma de esclarecimento como mitificação das massas. 

Diz Adorno (1963) que o Iluminismo, como exaltação da razão humana, 

tem como finalidade libertar os homens do medo, tornando-os senhores e 

liberando-os do mundo da magia e do mito. Admitindo-se que essa finalidade 

pode ser atingida por meio da ciência e da tecnologia, tudo levaria a crer que o 

Iluminismo instauraria o poder do homem sobre a ciência e sobre a técnica. Mas 

ao invés disso, liberto do medo mágico, o homem tornou-se vítima de novo 

engodo: o progresso da dominação técnica. Esse progresso transformou-se em 
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poderoso instrumento utilizado pela indústria cultural para conter o 

desenvolvimento da consciência das massas. Nas palavras do próprio Adorno,  

o efeito global da indústria cultural é o de um antiiluminismo; nela o 
iluminismo (Aufklãrung), como Horkheimer e eu tomamos, o progressivo 
domínio técnico da natureza, torna-se engano das massas, meio para 
sujeitar as consciências. Impede a formação de indivíduos autônomos, 
independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente 
(Adorno, 1963, p.4). 

Em “Educação e emancipação” (1995, p. 132), Adorno denuncia a 

presença de uma “consciência coisificada” que, para ele, é caracterizada pela 

ausência de afeto nas relações, pelo pensamento mediado por categorias prévias, 

pelo uso de literatura secundária como forma de não enfrentamento, pela relação 

com as pessoas como se elas fossem coisas, clichês. Tal consciência coisificada 

está presente, segundo ele, tanto na escola, quanto nos professores. Adorno 

aponta como responsável por tal presença, os conteúdos fragmentários 

veiculados na escola que constituem, segundo ele, uma colcha de retalhos de 

informações desconexas, que são decoradas, o que não permite a reflexão. 

Num momento em que as tecnologias têm, predominantemente, 

disponibilizado a informação também de forma fragmentada e desconexa, tal qual 

Adorno apontava, então, na realidade da escola, da mesma forma, quando 

acessadas, essas tecnologias não contribuem para o pensamento crítico diante 

da informação e menos ainda permitem que o sujeito possa continuar o processo 

de produção do conhecimento humano. Portanto a universalização do acesso à 

informação não contribuirá para as finalidades emancipatórias de 

desenvolvimento social e cultural se, na sua produção e comunicação, o sujeito 

estiver passivo a essa tendência. Não isento, visto que isso seria a máxima 

radicalização desse processo de coisificação, hoje possível apenas nas 

futurologias, prospecções e ficções científicas.  

No que diz respeito à consciência coisificada, além disto é preciso 
examinar também a relação com a técnica, sem restringir-se a 
pequenos grupos. (...) Um mundo em que a técnica ocupa uma posição 
tão decisiva como acontece atualmente, gera pessoas tecnológicas, 
afinadas com a técnica. Isto tem sua racionalidade boa: em seu plano 
mais restrito elas serão menos influenciáveis, como as correspondentes 
conseqüências no plano geral. Por outro lado, na relação atual com a 
técnica existe algo de exagerado, irracional, patogênico. Isto se vincula 
ao “véu tecnológico”. Os homens inclinam-se a considerar a técnica 
como sendo algo em si mesma, um fim em si mesmo, uma força 
própria, esquecendo que ela é a extensão do braço dos homens. Os 
meios – e a técnica é um conceito de meios dirigidos à autoconservação 
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da espécie humana – são fetichizados, porque os fins – uma vida 
humana digna – encontram-se encobertos e desconectados da 
consciência das pessoas (ADORNO, 1995, p. 132-133). 

A informação, desta forma, se expressa como sendo gênese e também 

conseqüência das inovações tecnológicas. Daí a expressão da informação 

geradora da técnica e da técnica geradora da informação ilustrar tão bem a forma 

de reprodução do capital no mundo contemporâneo. O fato de não serem mais 

que negócios – escreve Adorno – basta-lhes como ideologia. Enquanto negócios, 

seus fins comerciais são realizados por meio de sistemática e programada 

exploração de bens considerados culturais. Tal exploração é o que Horkheimer e 

Adorno denominam de “indústria cultural”.  

Para esses autores a indústria cultural, ao aspirar à integração vertical de 

seus consumidores, não apenas adapta seus produtos ao consumo das massas, 

mas, em larga medida, determina o próprio consumo. Interessada nos homens 

apenas em sua condição de consumidores ou empregados, a indústria cultural 

reduz a humanidade, em seu conjunto, assim como cada um de seus elementos, 

às condições que representam seus interesses. A indústria cultural traz em seu 

bojo todos os elementos característicos do mundo industrial moderno e nele 

exerce um papel específico, qual seja, o de portadora da ideologia dominante5, a 

qual outorga sentido a todo o sistema. Assim, falar de indústria cultural é falar de 

uma característica específica do mundo capitalista. 

 

1.3 - A informação e a formação para o conhecimento  

  

A informação, assim como a formação que possibilitará a sua 

transformação em conhecimento, assumem na atualidade a forma de 

mercadoria, ilustrando o pensamento segundo o qual a estrutura econômica, ou 

de produção da vida material determina a superestrutura que, de uma forma 

geral, podemos tratá-la como cultura. Contudo, a informação oferece 

                                                      
5 Para Adorno “a ideologia dominante hoje em dia define que quanto mais as pessoas estiverem 
submetidas a contextos objetivos em relação aos quais são impotentes, ou acreditam ser 
impotentes, tanto mais elas tornarão subjetiva esta impotência. Conforme o ditado de que tudo 
que depende unicamente das pessoas, atribuem às pessoas tudo o que depende das condições 
objetivas, de tal modo que as condições existentes permanecem intocadas”. (ADORNO, 1995, 36) 
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possibilidades alternativas de interpretação de acordo com a formação que os 

sujeitos receberam, ou não, para que tal exercício de pensamento fosse 

possível. Não sendo assim, não restariam saídas para o estado de coisas em 

que nos encontramos. Tendo em vista as noções de informação e 

conhecimento, é necessário compreender como a sociedade da informação 

vem atuando na educação e qual o papel desta em face de suas verdadeiras 

finalidades.  

Como descreve Rougemont (1983), do ponto de vista semântico, a 

informação abrange a noção de data (dados), news (notícias) e knowledge 

(conhecimento), Para esse autor, os termos data e news se distinguem de 

knowledge por se caracterizarem como duas espécies de informação, ao passo 

que o conhecimento é resultado, em um indivíduo, dessas informações. 

Luckesi (1996) aproxima-se do questionamento escolhendo como via o 

conceito de conhecimento. Ele afirma que conhecimento é a 

explicação/elucidação da realidade e decorre de um esforço de investigação para 

descobrir aquilo que está oculto, que não está compreendido ainda. Só depois de 

compreendido em seu modo de ser é que um objeto pode ser considerado 

conhecido. Sendo assim, adquirir conhecimentos não é compreender a realidade 

retendo informações, mas utilizando-se destas para desvendar o novo e avançar, 

porque, quanto mais competente for o entendimento do mundo, mais satisfatória 

será a ação do sujeito no sentido da sua participação ativa na vida social. 

O conhecimento, que tem como ponto de partida as informações e a ação 

cognitiva do sujeito, por sua vez, pode se transformar novamente em informação 

já que, por exemplo, depois do esforço de investigação para a explicação e 

elucidação de uma realidade, o seu resultado poderá ser registrado num livro, 

artigo, filme, palestra, pintura e mais uma infinidade de formas. Assim, a 

informação pode ser entendida como a forma (ou a fôrma) em que o 

conhecimento é registrado podendo ser escrita (impressa ou digitalizada), oral ou 

audiovisual, sendo ela, uma significação transmitida via um suporte material que 

se realiza por meio dos vários tipos de linguagem. O suporte no qual o 

conhecimento é registrado é apenas um meio, que junto à formação do sujeito 
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que vai acessá-la, torna possível a (re)apropriação do conhecimento e o contínuo 

desenvolvimento de outros conhecimentos.  

Contudo nem toda informação é continente de conhecimento. As novas 

tecnologias de informação e comunicação além de ampliar as capacidades físicas 

de registro dos conhecimentos - que só poderão ser produzidos pelo sujeito 

humano - também oferecem a possibilidade de gerar novas informações, por meio 

de operações lógicas ou de cálculos, incrivelmente velozes.  Essas são 

informações “frias” que foram geradas fora dos domínios subjetivos como o 

biológico, psicológico, afetivo, religioso, artístico, estético, ético, espiritual. 

Tanto a capacidade de ampliar o suporte físico de estocagem de 

informação, como a velocidade no processamento e geração de novas 

informações que as NTICs possuem, especialmente, o computador, têm sido 

responsáveis pelo fenomenal aumento do número de informações existentes no 

mundo contemporâneo. Rougemont (1983) informa-nos de que o homem pode 

absorver normalmente oitenta mil informações por dia e já se empanturram com 

duzentas mil. Para ele, “esta information overload é negativa, inútil e torna-se até 

mesmo tóxica” (ROUGEMONT, 1983, p. 30). 

Portanto, a informação não é, absolutamente, sinônimo do conhecimento 

que uma pessoa pode integrar. A informação por si, e em si, não nos dirá o que 

está ou não de acordo com os grandes fins da humanidade. “Informar no sentido 

atual (dos médias) não é formar o espírito, pode até mesmo deformá-lo” 

(ROUGEMONT, 1983, p. 28). 

Além disso, a informação pode se expressar como artefato para finalidades 

específicas. Vemos que o que atribuiu caráter revolucionário à informática foi 

justamente a incorporação da informação e do conhecimento como mais uma 

força produtiva que passa a compor o capital, ampliando sua acumulação e 

garantindo sua reprodução. De acordo com Chauí (2003), na medida em que, na 

forma atual do capitalismo, “a hegemonia econômica pertence ao capital 

financeiro, e não ao capital produtivo, a informação prevalece sobre o próprio 

conhecimento, uma vez que o capital financeiro opera com riquezas puramente 

virtuais cuja existência se reduz à própria informação” (CHAUÍ, 2003, p. 06).  No 

âmbito do capital produtivo, a informação visa à geração de vantagem competitiva 
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sobre a concorrência, descoberta de novos nichos de consumidores; pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos e serviços, bem como o monitoramento do 

ambiente externo, a fim de identificar ameaças e/ou novas oportunidades de 

negócios para as empresas que o compõem. Nesse sentido, o poder econômico 

se baseia na posse de informações.  

Também o conhecimento, expresso nas pesquisas científicas nos mais 

variados campos, tem sofrido a influência negativa da racionalidade do capital. 

Nesse caso, a pesquisa científica produzida, principalmente, nas universidades 

tem sido determinada pelas exigências de mercado impostas pelos financiadores 

e destinada à apropriação privada. A influência capitalista tem transformado 

duplamente a ciência:  

Em primeiro lugar, ela deixou de ser a investigação de uma realidade 
externa ao investigador para tornar-se a construção da própria realidade 
do objeto científico por meio de experimentos e de constructos lógico-
matemáticos (...) a ciência tornou-se manipulação de objetos 
construídos por ela mesma; em segundo lugar e, como conseqüência, 
ela se tornou uma força produtiva e, como tal inserida na lógica do 
modo de produção capitalista (CHAUI, 2003, p. 05). 

Quando a ciência deixa de ser teoria com a possibilidade de aplicação 

prática e passa a ser componente do próprio capital em decorrência da 

manipulação que ela faz dos objetos construídos por ela mesma, os ambientes 

privilegiados da ciência assumem uma perspectiva instrumental, ou como expõe 

Chauí (2003), operacional. Duas são as razões apresentadas por ela para que 

esse fenômeno ocorresse no âmbito das universidades. A primeira é o que ela 

chama de Sociedade do Conhecimento, que aqui tratamos de Sociedade da 

Informação, e a segunda é uma nova concepção da educação permanente ou 

continuada.  

A noção de Sociedade de Informação é inseparável da noção de 

velocidade, de rapidez, que vem implicando transformações nas estruturas sociais 

decorrentes da forma com que vem se reproduzindo o capital, o que vem 

forçando os sujeitos tanto quanto as instituições e organizações a uma 

capacidade de adaptar-se constantemente às rápidas mudanças. A idéia de 

flexibilidade indica a capacidade adaptativa a essas mudanças contínuas e 

inesperadas.  
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A educação é uma das reféns mais subjugadas desse processo, que vem 

atingindo de forma generalizada todas as etapas que a constituem. Desde a 

formação dos professores, uma vez que a universidade não foi poupada da 

racionalidade dominante do capital e, por isso, até a ação pedagógica no interior 

da escolarização formal que, como denunciou Adorno (1995), tem sido 

caracterizada pela formação de uma consciência coisificada.  

A questão da formação do professor nesse cenário é preocupante, pois 

desencadeia um processo que reproduz a racionalidade do capital, transformando 

a formação em capacitação e treinamento para o mundo do trabalho. 

A docência é pensada como habilitação rápida para graduados, que 
precisam entrar rapidamente num mercado de trabalho do qual serão 
expulsos em poucos anos, pois tornam-se, em pouco tempo, jovens 
obsoletos e descartáveis (...) Transmissão e adestramento. 
Desapareceu, portanto, a marca essencial da docência: a formação. 
(CHAUI, 2003, p. 04)  

 Conseqüentemente, a atuação desse professor há de refletir também essa 

tendência, por meio da transmissão rápida de conhecimentos consignados em 

manuais de fácil leitura para os estudantes, de preferência, ricos em ilustrações e 

da utilização dos recursos das NTICs como a TV, o vídeo, o computador e a 

Internet. Os conteúdos são, por isso, apresentados de forma fragmentada e 

desconexa. 

Os avanços tecnológicos nas áreas da informação e da comunicação por 

decorrerem das e redimensionarem as relações de produção na estrutura do 

capitalismo se caracterizam por uma dupla e antagônica possibilidade: ao mesmo 

tempo em que desempregam, precarizam e desmobilizam a classe trabalhadora, 

que é o que presenciamos predominantemente no mundo hoje, podem, por outro 

lado, ampliar e liberar não só a memória do homem, mas também a sua 

imaginação criadora. Contudo, essas duas possibilidades não se apresentam de 

forma equilibrada. 

O aceso à informação para a Sociedade Civil, varia em seu propósito na 

medida em que é oferecida à população. Lojkine analisando a geração de 

informações pelos meios de comunicação atuais, percebe que a informação 

“como serviço público, informação universal, filha da filosofia das Luzes do século 
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XVII, vê-se confrontada com um outro tipo de informação, produto mercantil 

“adaptado” a clientes específicos” (LOJKINE, 1995, p. 250). Segundo ele,  

esta informação “particular”, oriunda da “segmentação” de públicos a 
atingir, peculiariza-se por sua “serialização” e por seu caráter 
“esquadrejado” (informação seccionada para públicos especializados, 
para cada público informação organizada em série), e se opõe a uma 
informação universal, igualitária, que não escamoteia os conflitos e os 
desafios societários em debate. (LOJKINE, 1995, p. 250, grifos do 
autor) 

 A informação que Lojkine chama de universal, tem o propósito de 

desenvolver o potencial criativo e intelectual dos indivíduos, o que torna possíveis 

as intervenções públicas nas proposições políticas e decisões que, tomadas na 

esfera do Estado, têm reflexos diretos sobre a qualidade de vida das populações 

e, de um modo geral, permite o exercício da cidadania, o que só é possível se os 

cidadãos tiverem o pleno conhecimento e usufruirem de seus direitos e deveres 

como membros da nação. 

A noção de cidadania, em que pese o desgaste que vem sofrendo, leva à 

problemática da formação para a cidadania, em qualificar-se para poder exercê-

la, no que diz respeito à possibilidade da tomada de decisão e da escolha bem 

informada por parte do cidadão.   

Ou seja, a idéia de cidadania, se não for qualificada, dá a idéia de uma 
cidadania partida. A formação do cidadão passa a ser um conceito 
muito mais amplo, portanto, que parte do pressuposto de que a 
cidadania é um espaço de enriquecimento da formação do produtor de 
cultura, de conhecimento e de bens, não sendo limitado à preparação 
de um melhor consumidor. (PRETTO, 2001, p. 34) 

A sociedade civil organizada na forma de Organizações Não 

Governamentais (ONGs), Movimentos Sociais  e Associações (como é o caso do 

Comitê de Democratização da Informática - CDI e da Rede de Informações para o 

Terceiro Setor - RITS)  tem vislumbrado promover a cidadania disponibilizando e 

cobrando a publicação de informações importantes para o exercício dos direitos 

civis, sociais, políticos conquistados historicamente. 

O grande paradoxo está no que respeita aos interesses e à importância da 

informação para cada um dos agentes envolvidos na sociedade, já que para cada 

um a informação tem representado possibilidades diversas. Contudo, numa 

sociedade de classes, como ainda estamos organizados dentro da lógica da 

estrutura capitalista que persiste, é evidente que os interesses são antagônicos, 
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portanto, a informação que favorece uma classe só favorecerá a outra se 

interpretada de forma diferente, ou em relação com os interesses da classe em 

questão. É claro que, subjacente a essas variáveis, estão as condições 

econômico-sociais, que possibilitam aos sujeitos realizar ou não as leituras 

apropriadas dos conhecimentos contidos em cada informação, o que significa que 

também a apropriação do conhecimento é um fato social e cultural (ALVARADO, 

1999). 

Do ponto de vista da sociedade civil, a sua real inserção nesse universo da 

informação e do conhecimento passa pela garantia de condições objetivas e 

condições subjetivas. As condições objetivas que a sociedade da informação 

oferece aparecem na forma de máquinas e redes, hardwares e softwares. Ao 

passo que as condições subjetivas são fundamentadas na formação de um sujeito 

com competência técnica para manusear as máquinas e acessar os conteúdos 

nas redes de informação. E ainda, consiste na formação de um sujeito capaz de 

fazer a leitura dos conhecimentos contidos nas informações disponíveis por essas 

tecnologias, gerando novos conhecimentos e uma ação/participação consciente 

na sociedade.  

Dessa forma, a formação do sujeito capaz de interpretar as informações 

disponíveis na sociedade contemporânea poderá se desdobrar de duas formas 

completamente antagônicas, que aqui denominaremos de formação ideológica e 

formação crítica. A formação ideológica é aquela, fruto da racionalidade 

dominante - a racionalidade do capital, que serve única e exclusivamente para a 

preparação, por meio de capacitação e treinamento, da massa trabalhadora, que 

é ao mesmo tempo força produtiva do capital e consumidores das mercadorias 

produzidas pelo capitalismo.   Por ter como premissa a reprodução do atual modo 

de produção, a formação ideológica não contribui para a atuação política dos 

indivíduos como cidadãos no sentido da transformação da realidade contraditória 

que está posta. Por isso, além da formação técnica do sujeito no que respeita à 

competência do domínio das tecnologias, correspondente ao manuseio e 

operação das máquinas, principalmente, o manuseio do computador e o domínio 

da navegação na Internet, o capitalismo demanda do sujeito uma outra formação 

que possibilitará por meio do acesso às informações, uma (re)apropriação 
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ideologizada do conhecimento guardado nela e a construção de um novo saber, 

que servirá mais uma vez como força produtiva para que o capital continue se 

reproduzindo. 

Por outro lado, a formação crítica prepararia o sujeito cidadão, apto a 

garantir sua sobrevivência ao mesmo tempo em que aguçaria sua capacidade de 

entendimento da lógica de dominação e exploração presentes nas relações 

sociais que se globalizam à medida que o capitalismo se expande, contribuindo 

para a verdadeira emancipação humana por meio de uma ação transformadora, 

especialmente na plena realização da verdadeira democracia. A crítica, assim, no 

caso da incorporação das novas tecnologias na educação deve destacar sua 

proximidade da racionalidade da indústria.  

O computador, por exemplo, surge pelas necessidades da indústria e da 
pesquisa científica, e, nessas esferas, pode representar bem as 
contradições. Se surge nessas áreas, está impregnado de sua 
racionalidade; quando se espraia para outras, como a da educação, 
leva consigo aquela racionalidade, dando seu ar de produtividade 
industrial. (...) Quando é proposta à educação, empresta a essa o 
caráter de indústria cultural. Seria, contudo, ingênuo julgar que as novas 
tecnologias educacionais são responsáveis pela racionalização da 
educação – essa já apresentava-se, e continua a apresentar-se, na 
didática moderna e na educação de massas (CROCHÍK, 2003, p. 99). 

Nos dois casos o oferecimento das condições objetivas (máquinas e redes) 

e a formação técnica para manuseá-las e operá-las são imprescindíveis, uma vez 

que essa sociedade da informação é uma realidade e não há a possibilidade de 

se “desinventar” as tecnologias que deram vida a ela. Devendo sua crítica partir 

de dentro dessa realidade mesma. 

Nesse momento, a educação formal, prioritariamente de responsabilidade 

do Estado, aparece como agente privilegiado na promoção das condições 

subjetivas, no sentido da geração de competências para um mundo no qual as 

NTICs se mostram como indispensáveis, e as redes de informações acessadas 

por elas, vitais para o atual modo de produção da vida material. Em suma, a 

formação para um mundo informatizado.  

Por isso, a sociedade moderna desenvolvendo-se científica e 

tecnologicamente e de forma veloz, acabou por gerar com a mesma velocidade 

novos tipos de analfabetismo. Esses analfabetismos vão surgindo na medida em 

que se complexificam a geração, o armazenamento e a comunicação das 
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informações e dos conhecimentos. De uma forma geral, o analfabetismo pode 

corresponder, tanto à ignorância no manuseio ou domínio do suporte técnico que, 

na realidade da sociedade da informação, guardaria expressivas porções de 

conhecimentos, quanto à falta de formação (ideológica ou crítica) para 

(re)apropriar-se do conhecimento inerente àquele dado.  É o caso do surgimento 

do analfabetismo digital que corresponde ao desconhecimento do sujeito no 

momento de manusear as novas tecnologias. 

Assim como o sujeito, a própria educação é alvo de adaptações 

(modernizações) para o acompanhamento das transformações decorrentes do 

capitalismo globalizado, justamente porque é, por meio delas, que se tornam mais 

universalizadas as adaptações que o sujeito deverá passar para garantir sua 

própria existência nesse contexto, o que está subjacente à lógica do “aprender a 

aprender”.   

Nesse sentido, a Declaração Mundial sobre Educação para Todos6 ressalta 

a importância do domínio da linguagem e das condições básicas de 

aprendizagem,  

essas necessidades compreendem tanto os instrumentos essenciais 
para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o 
cálculo, a solução de problemas), quanto os conteúdos básicos da 
aprendizagem (como conhecimentos, habilidades, valores e atitudes), 
necessários para que os seres humanos possam sobreviver, 
desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e trabalhar com 
dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a 
qualidade de vida, tomar decisões fundamentadas e continuar 
aprendendo. A amplitude das necessidades básicas de aprendizagem e 
a maneira de satisfazê-Ias variam segundo cada país e cada cultura, e, 
inevitavelmente, mudam com o decorrer do tempo (UNESCO, 1990). 

A referida declaração, conhecida como Declaração de Jomtien, pontuando 

os avanços que devem alcançar a educação para os próximos anos no que diz 

respeito à informação e sua comunicação, também enfatiza que  

hoje, vemos emergir, a todo momento, muitas e valiosas realizações 
científicas e culturais. Hoje, o volume das informações disponível no 
mundo - grande parte importante para a sobrevivência e bem-estar das 
pessoas - é extremamente mais amplo do que há alguns anos, e 
continua crescendo num ritmo acelerado. Estes conhecimentos incluem 
informações sobre como melhorar a qualidade de vida ou como 
aprender a aprender. Um efeito multiplicador ocorre quando 
informações importantes estão vinculadas com outro grande avanço: 
nossa nova capacidade em comunicar. (UNESCO, 1990 – grifo meu). 

                                                      
6 Resultado da Conferência Mundial sobre Educação para Todos (Jomtien, Tailândia) que ocorreu 
em 1990 promovida pela Unesco, pelo Banco Mundial, pelo Unicef e pelo Pnud. 
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Porém, a importância da satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem diz mais respeito à necessidade de adaptação dos indivíduos à 

reestruturação produtiva que figura o mundo capitalista, por meio de novos 

padrões de produção, comercialização e consumo, que vem gerando uma 

tendência à circulação cada vez mais ampliada de capitais e mercadorias e a 

conformação de um mercado mundial integrado.  

 Segundo Adorno, 

a ordem econômica e, seguindo seu modelo, em grande parte também 
a organização econômica, continuam obrigando a maioria das pessoas 
a depender de situações dadas em relação às quais são impotentes, 
bem como a se manter numa situação de não-emancipação. Se as 
pessoas querem viver, nada lhes resta senão se adaptar à situação 
existente, se conformar; precisam abrir mão daquela subjetividade 
autônoma a que remete a idéia de democracia; conseguem sobreviver 
apenas na medida em que abdicam seu próprio eu. Desvendar as teias 
do deslumbramento implicaria um doloroso esforço de conhecimento 
que é travado pela própria situação da vida, com destaque para a 
indústria cultural intumescida como totalidade. A necessidade de uma 
tal adaptação, da identidade com o existente, com o dado, com o poder 
enquanto tal, gera o potencial totalitário. Este é reforçado pela 
insatisfação e pelo ódio, produzidos e reproduzidos pela própria 
imposição à adaptação (ADORNO, 1995, p. 43-44). 

A idéia de “educação continuada ou permanente” ou “educação por toda a 

vida” empunhada pelos organismos mundiais e, em parceria com eles, o meio 

empresarial implantada nas ações governamentais carrega no seu cerne o 

sentido da adaptação constante às reestruturações do modo de produção 

capitalista que, na sua forma atual, produz a rápida obsolescência da mão-de-

obra e o desemprego estrutural. Nesse sentido, a educação continuada ou 

permanente se mostra como uma “estratégia pedagógica indispensável, pois 

somente com ela é possível a adaptação às mudanças incessantes se se quiser 

manter-se ativo no mercado de trabalho” (CHAUI, 2003, p. 10). Assim, a 

educação deixa de ser a preparação para a vida e se torna educação durante 

toda a vida. 

Contudo, conforme o pensamento de Adorno a adaptação também deve 

fazer parte da educação, desde que acompanhada da possibilidade de se 

emancipar das formas de adaptação anacrônicas (CROCHÍK, 2003, p.99). 

O acesso à educação, à informação e à comunicação, é estabelecido 

como direito social na perspectiva universal nos direitos humanos. Em seu 
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Artigo XIX, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela 

Organização das Nações Unidas, já garantia que “toda pessoa tem direito à 

liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem 

interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e 

idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras” (ONU, 1948). 

A garantia aos meios objetivos de comunicação ao cidadão e a 

possibilidade de acessá-los ou em casa, ou no trabalho, ou na escola e 

universidade sempre que surja necessidade ou a vontade lhe é provocada é 

premissa desse direito. Da mesma forma, a garantia da formação para acessar as 

NTICs também se mostra como premissa.  

 A “sociedade da informação”, ainda que seja fruto do desenvolvimento 

técnico-científico da sociedade moderna de capitalismo mundializado 

pressionando os indivíduos, as organizações e as instituições a se adaptarem é, 

ao mesmo tempo, a possibilidade do sujeito conhecer o mundo, em sua 

diversidade e em suas contradições, dialogando e interferindo nesse mundo, 

sendo fundamental para isso, uma verdadeira formação crítica.  

 Evidencia-se, portanto, que a educação pode servir como instrumento do 

capital e como meio de emancipação. Mas, a via da educação, se não estiver 

voltada para a garantia das condições subjetivas, por meio da formação de 

sujeitos críticos, que acessarão e se valerão do universo das informações e dos 

conhecimentos contidos na Sociedade da Informação, poderá se configurar além 

de espaço de capacitação e treinamento de mão-de-obra, também num mercado 

consumidor, no qual as novas tecnologias de informação e comunicação teriam 

penetração garantida sob a bandeira da “democratização e da universalização” 

presentes nas orientações dos organismos mundiais e nos discursos 

ideologizados de parte da sociedade civil organizada, provendo, nesse caso, o 

desenvolvimento econômico (em especial dos setores de telecomunicações e 

informática), de forma desintegrada do desenvolvimento social. 
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CAPÍTULO II 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 
 

 

2.1 – O Estado brasileiro no caminho da história da  Sociedade da 

Informação: a construção de um sistema de Ciência e  Tecnologia no Brasil

  

A partir da década de 1970 uma profunda crise começa a destituir o Estado 

de bem-estar social. As políticas de bem-estar social, por um lado, procuravam 

compatibilizar (em uma parte do mundo ocidental e, especialmente, em países 

europeus) as desigualdades e o individualismo do mercado com uma distribuição 

mais ampliada e pública da riqueza nacional. Mas, por outro lado, as políticas de 

bem-estar social estavam associadas ao padrão de financiamento público da 

economia capitalista.  

Francisco de Oliveira (1998) sintetiza este padrão de financiamento na 

sistematização de uma esfera pública em que o fundo público passa a ser o 

pressuposto de financiamento da acumulação de capital e, ao mesmo tempo, de 

financiamento da reprodução da força de trabalho, atingindo globalmente toda a 

população por meio dos gastos sociais. 

A medicina socializada, a educação universal gratuita e obrigatória, a 
previdência social, o seguro-desemprego, os subsídios para transporte, os 
benefícios familiares (quotas para auxílio-habitação, salário família) e, no 
extremo desse espectro, subsídios para o lazer, favorecendo desde as 
classes médias até o assalariado de nível mais baixo, são seus exemplos. 
(OLIVEIRA, 1998, p. 20) 

Oliveira amplia essa relação de gastos públicos incluindo também os 

recursos para ciência e tecnologia, passando pelos diversos benefícios para a 

produção, por meio de juros subsidiados para setores de ponta, para a 
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agricultura, para o mercado financeiro mantendo a valorização dos capitais pela 

via da dívida pública.   

A crise do Estado-providência (OLIVEIRA, 1998) está associada ao 

continuado déficit público nos países industrializados devido, em primeira 

instância, à internacionalização produtiva e financeira da economia capitalista. O 

termo Estado-providência é freqüentemente associado à produção de bens 

sociais públicos e menos à presença dos fundos públicos na estruturação da 

reprodução do capital, revelando, segundo Oliveira, um indisfarsável acento 

ideológico na crítica à crise (1998, p. 24). Nesse sentido, 

a regulação keynesiana funcionou enquanto a reprodução do capital, os 
aumentos de produtividade, a elevação do salário real, se 
circuncreveram aos limites (…) da territorialidade nacional dos 
processos de interação daqueles componentes da renda e do produto. 
Deve-se assinalar desde logo, que aquela circularidade foi possível 
graças ao padrão de financiamento público do Welfare State, um dos 
fatores, entre outros, aliás, que levaram à crescente internacionalização. 
Ultrapassando certos limites, a internacionalização produtiva e 
financeira dissolveu relativamente a circularidade nacional dos 
processos de retro-alimentação. Pois des-territorializam-se o 
investimento, e a renda, mas o padrão de financiamento público do 
Welfare State não pôde – nem pode, até agora – des-territorializar-se. 
(OLIVEIRA, 1998, p. 26) 

Contudo, esse autor conclui que a formação do sistema capitalista é 

impensável sem a utilização de recursos públicos, sendo que a crise decorrente 

do crescente déficit público re-define a crise do Welfare State. Nesse sentido, 

“apesar de toda a retórica, as políticas thatcherista e reaganiana continuam a 

seguir os passos, de forma tatibitate, de uma política keynesiana em sentido 

amplo” (OLIVEIRA, 1998, p. 46). Por isso, apesar de uma tendência recente de 

dissociar a integração econômica da integração social, tanto em função da sua 

riqueza como de opções políticas, muitas nações têm, nos últimos anos, ampliado 

os seus gastos sociais, ao invés de restringi-los, implementando reformas do 

Estado no sentido de sua constante adaptação, que no limite decorrem das 

pressões do capitalismo transnacionalizado. 

Existe hoje um consenso a respeito da idéia de que vivemos uma crise do 

Estado-nação. Crise decorrente, principalmente, da internacionalização do 

sistema capitalista, acelerada nos últimos anos pelos avanços tecnológicos e pela 

criação de blocos econômicos e políticos. Esse cenário tem causado uma 
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redução do poder dos Estados e uma mudança das identidades nacionais 

existentes. Segundo Ianni (1997b), a globalização tem desafiado radicalmente “os 

quadros de referência da política”, como prática e também como teoria, em que a 

crise do Estado-nação muda o lugar que a política ocupava nas sociedades 

modernas. Assim, o Estado parece estar crescentemente determinado pelo jogo 

das forças sociais que operam em escala transnacional, articulando-se muitas 

vezes, por meio da crescente quantidade de orientações de organizações 

mundiais (Banco Mundial e FMI) na forma de sugestões, estímulos, 

financiamentos e imposições, levando, de fato, a uma crise do princípio de 

soberania nacional (IANNI, 1997b). 

Por isso, o desenvolvimento e difusão das tecnologias nas áreas de 

informação e comunicação devem ser pensados concomitantemente ao 

desenvolvimento de um sistema nacional de ciência e tecnologia, pois é esse 

sistema que, por um lado, pode evitar que as nações não sejam colocadas em 

posição de simples consumidoras de tais tecnologias desenvolvidas por países 

que as produzem ou, por outro lado, será por meio de um sistema “eficiente” de 

Ciência e Tecnologia (C&T), que as orientações da economia global se efetivarão 

na realidade dos países em desenvolvimento determinando seus papéis nas 

relações econômicas entre países e/ou blocos econômicos. 

O Brasil vem se esforçando na consolidação do seu sistema de C&T, muito 

embora as descontinuidades dos modelos de desenvolvimento no decorrer de sua 

história venham dificultando e, por vezes, impossibilitando o avanço do país 

nesse cenário. Assim, as recentes políticas públicas nas áreas de ciência, 

tecnologia, comunicação e educação, juntamente com a constituição histórica das 

instituições públicas e privadas que atuam nessas áreas são cruciais para que se 

conheça como está sendo construída a Sociedade da Informação no Brasil e 

como os cidadãos se inserem e participam nessa realidade. 

A reestruturação produtiva e o ajuste estrutural na sociedade brasileira 

visando à inserção e à integração do Brasil na nova dinâmica da economia global, 

ajustada, sobretudo, por um conjunto de políticas recomendadas por organismos 

mundiais, também chamado de processo de modernização da estrutura 

econômica brasileira, foi precedido pelas políticas do Estado desenvolvimentista e 
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pelo processo de industrialização substitutiva de importações, que se deu a partir 

da década de 1930 e se estendeu até o período de ditadura militar, resultando no 

conhecido milagre econômico da década de 1970 e no conseqüente 

endividamento do país provocando profunda inflação na década de 1980. 

O Brasil, ao final da II Guerra, sofreu significativa mudança política com a 

saída de Getúlio Vargas da Presidência da República e o fim do Estado Novo, a 

eleição de Eurico Gaspar Dutra e a instalação da Assembléia Nacional 

Constituinte. O governo Dutra significou o abandono do projeto nacionalista de 

Vargas e o alinhamento do Brasil à política e aos interesses apontados pelos 

Estados Unidos (MARTINS, 2004). A partir daí o Brasil começa a esboçar seu 

sistema nacional de ciência e tecnologia tendo em vista o atendimento das 

demandas por informação e conhecimento que o período anunciava.  

O retorno do projeto nacionalista no segundo governo de Vargas priorizou 

a implementação da indústria de base, que incluía a expansão da siderurgia, 

construção de hidrelétricas, refinarias de petróleo, usinas de nitrogênio e álcalis, 

bem como o apoio à modernização do parque industrial. Essas iniciativas exigiam 

a capacitação de recursos humanos, a formação de pesquisadores, o 

fortalecimento e o incentivo à pesquisa para desenvolver uma indústria que 

pretendia substituir importações e tornar o país autosuficiente em produtos 

básicos, justificando a necessidade da construção e consolidação de um Sistema 

Nacional de Ciência e Tecnologia, de modo a privilegiar a perspectiva de 

desenvolvimento econômico.  Nesse projeto, a informação e o conhecimento já se 

constituíam valores estratégicos para esse modelo de desenvolvimento. 

 A ciência e a tecnologia, como nova área estratégica para o 

desenvolvimento do país, sobretudo na área de energia atômica, impulsionam a 

criação em 1948 da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC. 

Essa instituição surge como reação de um grupo de pesquisadores brasileiros às 

medidas regressivas do governo do Estado de São Paulo em relação à pesquisa 

científica7 e influenciada por grandes cientistas europeus que chegaram ao Brasil 

naquela época, fazendo-se importante a criação de uma associação que zelasse 

                                                      
7 Trata-se da transformação do Instituto de Pesquisa Butantan em simples produtor de soro 
antiofídico pelo governador de São Paulo Ademar de Barros. Cf. História da SBPC em 
<www.sbpcnet.org.br> 
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pelo progresso da ciência no país. Financeiramente apoiada pelo Estado, a SBPC 

afirma, entretanto, não abdicar de sua independência e soberania em relação às 

instâncias do poder, buscando afirmar-se como um referencial na valorização da 

ciência e da tecnologia no país. 

Em 1947 o governo de Eurico Gaspar Dutra lança o Plano Salte, 

privilegiando as áreas de Saúde, Alimentação, Transporte e Energia inaugurando 

uma tradição de planejamento das políticas públicas pelo governo federal. No 

mesmo período em que se cria a SBPC, já havia demandas, impulsionadas pela 

ONU via Associação Brasileira de Ciência (ABC), para a criação de um conselho 

de pesquisa científica no Brasil.  Após debates, no final da década de 1940, em 

diversas comissões da Câmara dos Deputados, foi criado o Conselho Nacional de 

Pesquisas (CNPq), em 15 de janeiro de 1951, dias antes da posse de Getúlio 

Vargas. O CNPq surge com o objetivo principal de “promover o desenvolvimento 

da investigação científica e tecnológica em todos os domínios do conhecimento” 

(art. 1° da Lei 1.310 de 15/11/1951).  

O CNPq assumiu, então, nos anos seguintes, a formulação das políticas de 

ciência e tecnologia no país, bem como a coordenação dessas atividades. Em 

1974 com a transformação de autarquia em fundação, surge o novo nome, 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com atuação 

mais ampla em ciências básicas e no campo tecnológico que incentiva a 

pesquisa. A política científica desenvolvida pelo CNPq, já nos seus primeiros 

anos, procurava desvincular-se dos cânones ditados pelos norte-americanos e, 

seguindo a tendência européia, preconizava que, para fazer políticas de 

desenvolvimento científico, seria fundamental tratar a informação científica a partir 

do conteúdo da publicação, e não a partir da publicação em si. (MARTINS, 2004) 

A criação no âmbito do CNPq, do Instituto Brasileiro de Bibliografia e 

Documentação (IBBD) em 1954, se deu com decisivo apoio da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que criara o 

programa Unisist (Sistema Mundial de Informação Científica e Tecnológica), 

dedicado à informação científica (FREITAS, 2002). A Unesco vinha dessa forma 

promovendo a criação de centros nacionais de documentação para apoiar as 

instituições científicas, técnicas e industriais, pois tais centros exerceriam 
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importante papel para a pesquisa científica e a educação superior e teriam ainda 

importância fundamental para o desenvolvimento dos países (PINHEIRO, 1997).  

 O Plano de Metas de Juscelino Kubtischek, no período de 1956-1961, 

definiu o modelo de desenvolvimento industrial que o Brasil adotou para um 

processo de rápida industrialização de bens de consumo duráveis, com a entrada 

de capital e empresas estrangeiras no país, bem como a substituição das 

importações e o aumento do mercado interno. O capital estrangeiro chegou mais 

intensamente ao país, passando a ter papel importante na economia com as 

empresas multinacionais. O plano procurava atingir seis setores estratégicos da 

economia: energia, transporte, alimentação, indústria básica, educação e a 

construção da nova capital, Brasília. 

O Brasil prossegue na construção de uma tradição de planejamento como 

alavanca para o desenvolvimento nacional. O tema informação estava 

contemplado no I PND – Plano Nacional de Desenvolvimento, elaborado pelo 

Governo Médici no período de 1972 a 1974, que se caracterizou pelos grandes 

projetos de integração nacional e expansão das fronteiras de desenvolvimento. O 

plano previa a implantação de um Sistema Nacional de Informação em Ciência e 

Tecnologia (SNICT), cuja função prevista seria de “... captar, tratar e difundir, de 

forma sistemática e permanente, informações atualizadas na área de ciência e 

tecnologia, assim como os vários subsistemas que dele participariam com suas 

respectivas áreas de atuação” (I PBDCT, 1976 apud PINHEIRO, 1997). A idéia foi 

aprofundada e detalhada no I PBDCT – Plano Brasileiro de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (1973/74), que visava uma política de ciência e 

tecnologia que permitisse acompanhar o progresso científico mundial, produzindo 

tecnologia e não apenas bens e serviços, o que asseguraria ultrapassar o estágio 

de subdesenvolvimento. Entretanto, o SNICT não chegou a ser implantado nesse 

momento. 

De acordo com Sallum Júnior (1995), o período que segue ao governo de 

Garrastazu Médici foi marcado pela tentativa de liberalização do regime 

autoritário, cuja execução foi iniciada em 1973, a partir da escolha de Ernesto 

Geisel para Presidente da República e tinha como objetivo da mudança política a 

normalização institucional. No limite, a normalização institucional visava 
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“liberalizar o regime não para superar a ordem autoritária, mas para 

institucionalizá-la” (SALLUM JR., 1995, 142) 

O impulso para a liberalização do regime autoritário teve seu núcleo 
numa aliança entre duas facções militares que empolgaram a sucessão 
do presidente Garrastazu Médici impondo ao conjunto das Forças 
Armadas a candidatura do gal. Ernesto Geisel. Esta aliança vinculava 
militares “liberais” simpáticos à orientação do primeiro presidente do 
período militar, gal. Castelo Branco, à corrente “profissionalizante” das 
Forças Armadas, interessadas em disciplinar a atuação dos órgãos de 
segurança e informação. A aliança, sob hegemonia “liberal”, abraçava 
uma concepção autoritária do exercício do poder, mas concebia a 
ingerência ativa dos militares na política apenas como missão 
temporária, ocasionalmente necessária para evitar ameaças à ordem. 
(SALLUM JR., 1995, 142 - grifos do autor) 

No II PND, durante o Governo Geisel de 1974 a 1978, a tendência volta a 

se aproximar do nacionalismo do governo Vargas e se distanciar do alinhamento 

automático com os interesses dos EUA, porém à custa de alto endividamento 

externo para a aquisição de tecnologias sofisticadas tendo em vista consolidar, 

por meio do crédito externo, o parque industrial de base, medida demandada pelo 

período de crise do petróleo. No II PBDCT (1975/79), a informação científica e 

tecnológica foi incluída entre as atividades de apoio ao desenvolvimento científico 

e tecnológico e foi considerada como “[...] elemento básico de apoio para a 

formulação de políticas e estratégia do governo”. Em 1976, o Instituto Brasileiro 

de Biblioteconomia e Documentação - IBBD é substituído pelo Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT, que absorve algumas atribuições 

e características que estavam destinadas ao SNICT (PINHEIRO, 1997). 

Apesar de o II PND ter renovado e ampliado a aliança de sustentação do 

Estado desenvolvimentista, esse, juntamente com o projeto de institucionalização 

do regime autoritário foi submetido ao dinamismo da sociedade que começava a 

extravasar os moldes estreitos, corporativos do Estado vigente. Segundo Sallum 

Jr. (1995), esse dinamismo é resultado do extraordinário desenvolvimento 

capitalista que ocorreu no país desde a segunda metade dos anos 1960 e por 

toda a década de 1970, produzindo drásticas mudanças na estrutura e nas formas 

de organização social. Exemplos disso são a forte industrialização e ampliação do 

setor de serviços, a urbanização e o grande êxodo de pessoas para as cidades 

médias e grandes, resultando no crescimento do proletariado industrial e de uma 

classe média assalariada gerada pela expansão das ocupações técnico-

científicas e burocráticas ligadas à grande empresa e à administração pública. 
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Todas essas mudanças também geraram nova configuração das forças 

sociais, decorrente da complexificação da estrutura social por meio de novas 

formas de associações que punham em xeque a capacidade do Estado regular 

como antes a sociedade. Sallum Jr. (1995) demonstra esse quadro como sendo 

expressão do anacronismo entre o Estado desenvolvimentista vigente e o regime 

militar. Finda o regime militar, mas também não durou por mais tempo o Estado 

desenvolvimentista, e o pais dá início ao processo de democratização política. 

Seguindo na tradição de elaboração de planejamento público, foi editado o 

III PBDCT (1980-1985) no âmbito do III PND que, devido às conseqüências 

econômicas da forte crise do petróleo e do endividamento decorrente do período 

de milagre econômico no regime militar, é considerado pelo próprio ministério do 

planejamento como sendo um documento meramente formal, uma vez que sua 

implementação se mostrou inexeqüível. 

Contudo, foi no III PBDCT que se atribui ao IBICT o papel de órgão central 

com condições institucionais e materiais para desempenhar funções de 

coordenação descentralizada das atividades de informação em ciência e 

tecnologia no país. Na verdade, o III PBDCT diferia dos planos anteriores também 

em seu foco: 

ciência mais que tecnologia, tecnologia mais que inovação. A prioridade 
bem expressa (mas não necessariamente executada) dos Planos 
anteriores que vinculava C&T com desenvolvimento industrial e 
econômico não é tão explícita assim neste III Plano. Havia sim uma 
determinação voltada para a formação de recursos humanos, seja para a 
pesquisa científica, seja para a capacitação tecnológica naquilo que hoje 
se conhece como tecnologia industrial básica (metrologia, normalização, 
certificação, propriedade intelectual, informação tecnológica, engenharia 
de projetos etc.) (SALLES FILHO, 2003, p. 408) 

No governo Sarney, o IBICT amplia seus espaços de atuação e o mestrado 

em Ciência da Informação, criado em 1970, cria a linha de pesquisa “informação, 

cultura e sociedade”, que passa, posteriormente, a ser área de concentração, o 

que, de acordo com Ribeiro (apud MARTINS, 2004) mostra como os “ventos 

políticos“, soprados pelo processo de redemocratização do Brasil, podem ser 

capazes de induzir o direcionamento das linhas de trabalho e pesquisa das 

instituições.  

Desde sua criação em 1955 até 1990, o IBICT teve suas atividades 

voltadas para a ciência em um projeto de desenvolvimento nacional e, em alguns 
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momentos, para as necessidades tecnológicas de empresas privadas, que eram 

parte integrante desse projeto. As mudanças na ordem internacional e a 

expansão da Internet, que ocorreram nos anos seguintes, influenciam de forma 

substantiva a agenda de trabalho e os focos de estudos do IBICT. 

Em 1985, era criado o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), 

respondendo à necessidade de redemocratização do país e ao grande desejo da 

população em geral e do setor científico, em especial, de participar das decisões 

governamentais em todos os níveis, depois de vinte anos de regime autoritário. 

Logo após a sua criação o então Ministro de C&T, Renato Archer, convocou uma 

conferência de Ciência e Tecnologia que buscava construir novos caminhos para 

essa participação. Porém, as turbulências econômicas e políticas que se 

seguiram e as freqüentes mudanças de comando no MCT e mesmo as questões 

de natureza jurídica desse ministério, interromperam por largo tempo o debate 

então iniciado (BRASIL/MCT, 2001, 03).  

A década de 1980 (classificada como “a década perdida” em termos de 

desenvolvimento) é caracterizada, principalmente, pela crise e o esgotamento do 

Estado desenvolvimentista. Contudo, com o fim do regime autoritário, registraram-

se a emergência, a ampliação e a diversificação de expressivos movimentos 

sociais, com uma forte participação do operariado organizado num novo 

sindicalismo, assim como dos estratos médios e populares, que ampliaram a 

capacidade de pressão da sociedade civil sobre o Estado no sentido da expansão 

dos direitos sociais e políticos para o conjunto da sociedade. As lutas desses 

movimentos se refletiram na Constituição de 1988 que, pelo menos em tese, 

consagrou, no Brasil, uma universalização e ampliação dos direitos sociais, como o 

direito à educação, à saúde, à moradia e à assistência social, entre outros, numa 

tentativa de alargamento dos estreitos limites da cidadania. 

Por outro lado, é também nesse momento que se intensificam as 

imposições externas alterando, redefinindo e, também, reduzindo as possibilidades 

de soberania do país. “Se cresce a importância das injunções ‘externas’, 

configurando a dinâmica da globalização, pode reduzir-se a importância das forças 

sociais ‘internas’, no que se refere à organização e às diretrizes do poder estatal” 

(IANNI, 1997b, p. 18 – grifos do autor). 
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Diante dessas mudanças, países como o Brasil se vêem perante uma 

ironia. Tendo corrido atrás de uma noção e uma prática de cidadania geradas no 

Ocidente, e tendo conseguido alguns êxitos em sua busca, vêem-se diante de um 

cenário internacional que desafia essa noção e essa prática. José Murilo de 

Carvalho (2001b), comparando o desenvolvimento da noção de cidadania no Brasil 

ao desenvolvimento dos direitos civis, políticos e sociais na Inglaterra, 

fundamentando-se nos estudos de Marshall, percebe que apesar do ideal da 

cidadania plena ser semelhante nesses países, os caminhos para se atingir esse 

ideal são distintos e, portanto, distinguem-se as noções de cidadania em cada um 

desses países.  

Ele aponta duas diferenças fundamentais. Primeira: no Brasil houve maior 

ênfase em um dos direitos, o social. Segunda: a seqüência em que os direitos 

foram adquiridos também se diferiu do ocorrido na Inglaterra.  Foi com base no 

exercício dos direitos civis, nas liberdades civis, que os ingleses reivindicaram o 

direito de votar de participar do governo de seu país. “A participação permitiu a 

eleição de operários e a criação do Partido Trabalhista, que foram os responsáveis 

pela introdução dos direitos sociais” (CARVALHO, 2001b, p. 11). No caso do Brasil, 

o direito social precedeu os demais mudando a lógica da idéia de cidadania que, 

segundo Carvalho, não terá, por isso, a mesma idéia de cidadania presente na 

Inglaterra. 

A construção da cidadania tem a ver, também, com a relação das pessoas 

com o Estado e com a nação. “A maneira como se formaram os Estados-nação 

condiciona assim a construção da cidadania. Em alguns países, o Estado teve mais 

importância e o processo de difusão dos direitos se deu principalmente a partir da 

ação estatal. Em outros, ela se deveu mais à ação dos próprios cidadãos” 

(CARVALHO, 2001b, p. 12). Assim, a redução do poder do Estado afeta a noção 

de cidadania, sobretudo no que respeita ao exercício de direitos políticos e sociais. 

“Se os direitos políticos significam participação no governo, uma diminuição no 

poder do governo reduz também a relevância do direito de participar” (CARVALHO, 

2001b, p. 13). 

Daí que as mudanças no capitalismo transnacional têm resultado num hiato 

crescente entre a sociedade civil e o Estado. A presença das injunções “externas” 
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de que falava Ianni, por meio das corporações transnacionais e das organizações 

mundiais, tem levado a um impasse entre as diretrizes que o Estado é levado a 

adotar e as tendências de boa parte da sociedade civil no que se refere a 

problemas sociais, econômicos, políticos e culturais (IANNI, 1997b, p. 18). 

Portanto, as forças predominantes na sociedade civil possuem 
escassas possibilidades de influenciar ou reorientar as diretrizes 
governamentais. Como o Estado está crescentemente obrigado a 
atender às condições e injunções das organizações multinacionais e 
das corporações transnacionais, as orientações das forças 
predominantes na sociedade civil, em termos de povo, setores sociais 
subalternos ou a maior parte das classes assalariadas, não encontram 
condições políticas ou jurídico-políticas de realização. (IANNI, 1997b, p. 
19) 

No âmbito da política educacional no Brasil, na década de 1980, 

especialmente a partir das diretrizes traçadas no III Plano Setorial de Educação, 

Cultura e Desporto (III PSECD), uma das setorizações do III Plano Nacional de 

Desenvolvimento (III PND), e posteriormente no I Plano Nacional de 

Desenvolvimento da Nova República (I PND-NR) propõe-se, como eixo básico, a 

democratização da educação em duas dimensões: ampliação das oportunidades 

educacionais, do ponto de vista qualitativo e quantitativo; e gestão da educação 

como síntese de produtividade. No entanto, o aprofundamento dessa tendência 

ocorre nos planos educacionais gestados na década de 1990, fortemente 

influenciados pelas mudanças no âmbito da produção, articuladas ao avanço da 

ciência e da tecnologia. 

Dourado aponta que essa tendência efetiva-se por meio de um movimento 

reformista, em escala mundial, no âmbito das políticas educacionais. A idéia 

básica presente nas reformas educativas, nas décadas de 1980 e 1990, em 

consonância aos organismos internacionais, é que os sistemas de ensino devem 

se tornar mais diversificados e flexíveis, objetivando maior competitividade 

(DOURADO, 1999, p. 09).  

Diante de tal quadro histórico percebe-se que a atenção com a informação 

e o conhecimento, como elemento estratégico do modo de produção capitalista e 

também no intuito de limitação saudável dessa influência na esfera da produção 

científica, surge primeiro nas altas esferas da sociedade, como a academia e as 

instituições governamentais, sofrendo ainda o prejuízo devido às 

descontinuidades dos modelos de desenvolvimento nacional.  
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Demorou, portanto, que o Brasil despertasse para a elaboração de um 

planejamento que contemplasse a universalização da informação e do 

conhecimento tanto o geral, como o científico.  A manutenção do sistema nacional 

de C&T num patamar descolado da sociedade civil reafirma que têm sido 

desintegradores do ponto de vista social, os esforços do processo de integração 

do Brasil no plano econômico mundial. 

Mais uma vez percebe-se que as pressões, que servem como motor de 

ação do Estado, encontram-se invertidas. Essa inversão é ainda herança de uma 

história social que não tem privilegiado a formação de um povo consciente de sua 

situação e pronto para exigir, por meio das vias da democracia, a transformação 

dessa situação. Isso porque os organismos internacionais (Banco Mundial e 

Fundo Monetário Internacional) e os nacionais (MEC e MCT) difundem, em seus 

documentos de orientação das políticas de educação, a “nova linguagem” de 

articulação da educação e produção do conhecimento com o novo paradigma 

produtivo, fundamentados nas noções da esfera privada da empresa e do 

mercado como diversificação, diferenciação, flexibilidade, competitividade, 

modernização, desempenho, eficiência, integração, parceria, autonomia, 

adaptabilidade e qualidade (DOURADO, 1999, p. 10). 

 

2.2 – A Internet no Brasil: as primeiras iniciativa s para a universalização da 

informação 

   

No Brasil, de acordo com levantamento de Vogt (2001), embora o país se 

situe entre os doze países mais bem posicionados na economia mundial, apenas 

5% da população utiliza os serviços de rede mundial de computadores, havendo 

ainda um grande déficit de meios físicos para acesso à Internet, poucos 

conteúdos em português (85% deles são em inglês), um número muito pequeno 

de telecentros para uso público da Internet e metas muito tímidas conquistadas 

pelos projetos governamentais de informatização das escolas públicas (só 3,3% 

das 165 mil escolas de ensino fundamental estão conectadas).  

 A primeira iniciativa de construção de uma rede nacional de informações 

que interligasse, principalmente o conhecimento acadêmico produzido nos 
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principais centros de pesquisa do Brasil e esses ao conhecimento produzido no 

exterior foi a Rede Nacional de Pesquisa (RNP), atualmente denominada Rede 

Nacional de Ensino e Pesquisa, que foi lançada como projeto em 1989, sob a 

coordenação do CNPq, com o objetivo de construir uma infra-estrutura de rede 

Internet nacional para o meio acadêmico.  

No momento em que os Estados Unidos e outras regiões já elaboravam e 

efetivavam políticas de expansão da Internet à população em geral, setores muito 

específicos do Brasil eram timidamente apresentados a ela. Foi em 1992, na 

ocasião em que o Rio de Janeiro era foco das atenções por sediar a Conferência 

Mundial das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – ECO 

92, que o Brasil experimenta pela primeira vez, conforme Michel Stanton (2002), 

como meio de comunicação entre os profissionais, a rede mundial de 

computadores, a Internet. Nas palavras dele, “a ECO-92 foi o marco zero da 

Internet no Brasil”.   

Pouco antes da ECO-92,  havia sido inaugurada a RedeRio, rede estadual 

criada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 

(FAPERJ), que presta para este Estado o mesmo tipo de serviço que a rede 

estadual Academic Network São Paulo (ANSP) em São Paulo, interligando suas 

universidades e centros de pesquisa, e provendo-lhes acesso ao exterior.  

 Mas o acesso à Internet, para além dos limites da academia, teve como 

marco zero a realização da ECO-92. Na ocasião, jornalistas e ONGs que 

participaram da conferência no Rio acessaram a rede provida pela Alternex8, um 

serviço de comunicação montado pelo IBASE9 - Instituto Brasileiro de Análises 

Sociais e Econômicas para atender a ONGs e indivíduos. 

                                                      
8 Criado pelo IBASE, inicialmente usando a tecnologia de BBS (bulletin board system) e depois 
migrando para a tecnologia Internet quando esta foi incorporada à paisagem nacional, em 1992 
com a abertura comercial da Internet, a Alternex se transformou em mais um provedor de Internet 
por acesso discado. Cf. STANTON, Michael. Infoinclusão, o OPPI e o FUST. In: 
<http://www.estadao.com.br/tecnologia/coluna/stanton/2003/dez/22/38.htm> 
9 O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), criado em 1981, é uma 
instituição de utilidade pública federal, sem fins lucrativos, sem vinculação religiosa e a partido 
político, tendo em vista a construção da democracia, combatendo desigualdades  e estimulando a 
participação cidadã. Carlos Afonso (CA), Hebert de Sousa (Betinho) e Marcos Arrudas foram seus 
principais fundadores. http://www.ibase.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm acesso em dezembro de 
2004. 
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Assim, foi nos anos 1990 que, primeiramente por meio da RNP, das 

Fundações de Amparo à Pesquisa, das Universidades do eixo Rio-SP e pelo 

IBASE, a Internet começa a ser apresentada a uma seleta parcela da sociedade 

brasileira: pesquisadores, acadêmicos, setores do governo, a alta imprensa e 

algumas organizações não-governamentais já consolidadas. 

Em 1994, a Embratel, ainda estatal, tomou a iniciativa de criar seu próprio 

serviço de acesso à Internet, e até manteve alguns contatos com os técnicos da 

Rede Nacional de Pesquisa (RNP) para discutir seu projeto já se preparando para 

a abertura da Internet comercial. Naquele ano, a RNP passa a ser considerada 

Programa Prioritário de Informática do MCT e em 1997 a RNP volta a ser uma 

rede restrita para educação e pesquisa, depois de cumprida a tarefa de apoio ao 

surgimento de Internet comercial (BRASIL/MCT, 2002). 

No final de 1994, a Embratel lançou-se ao mercado, com a criação de um 

novo serviço de acesso discado à Internet, e começou a cadastrar usuários 

potenciais. Até o final desse ano, alguns destes usuários começaram a usar o 

serviço. Para Michael Stanton (2002), diretor de inovações da RNP, a Embratel 

poderia ter abocanhado totalmente o mercado da Internet comercial por meio 

desta sua iniciativa. Mas 1994 foi o ano de eleição de FHC e o novo governo 

configurou a mudança dos rumos e dos planos da Embratel de se estabelecer 

neste setor do mercado. Numa declaração conjunta em maio de 1995 do MCT e 

do Ministério de Comunicações, determinou-se que as operadoras (ainda 

estatais) não deveriam oferecer o serviço de acesso à Internet ao usuário final, 

devendo ser isto reservado para empresas privadas.  

Na década de 1990 houve, então, uma rápida evolução das 

telecomunicações, sentida pelos usuários em virtude da consolidação de novos 

serviços. Em especial, três modalidades de serviços foram de grande relevância 

para o cidadão comum: a telefonia celular, a televisão a cabo e a Internet. 

Acompanha a evolução das telecomunicações um complexo processo de 

privatização. 

O apoio popular que os programas de privatização obtinham no início dos 

anos 1990 desapareceu anos depois, em grande parte porque monopólios 

naturais ou quase-naturais, como a produção hidrelétrica de energia, a 
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distribuição de energia, e os sistemas de telefonia fixa urbana foram objeto de 

privatização da mesma forma que setores competitivos (BRESSER-PEREIRA, 

2003). A privatização desses setores se deveu, segundo Bresser Pereira (2003), 

ao Segundo Consenso de Washington de 1990, que ele analisa como sendo a 

verdadeira internacionalização do Primeiro Consenso de Washington, quando foi 

definida a política americana em relação aos países altamente endividados nos 

anos 1980. Bresser Pereira vê ainda o Segundo Consenso de Washington como 

o grande responsável pela total abertura financeira e, simultaneamente, comercial 

com ajuste fiscal, reformas neoliberais e poupança externa, o que, para ele, não 

passaria de endividamento externo. 

 A aceitação do Segundo Consenso de Washington, para Bresser Pereira, 

deveu-se não apenas às autoridades econômicas, mas, mais geralmente, às 

elites brasileiras que se demonstraram alienadas, incapazes de definir e defender 

o interesse nacional. 

É possível relembrar como o processo de privatização do setor de 

telecomunicações no Brasil, foi um negócio que despertou a atenção do mercado 

mundial, criando consórcios de empresas de ramos e setores estranhos às 

telecomunicações. Lima oferece dois exemplos: no setor de telefonia celular, 

banda B, juntaram-se para concorrer à privatização do sistema de telefonia a Bell 

South, norte-americana, o banco Safra, o jornal O Estado de S.Paulo, a empresa 

BSB Participações Ltda - controlada pelo Grupo Arbi – que tem atuação no setor 

bancário, imobiliário, de mineração, de armas, energia e de instrumentos ópticos, 

mais a Splice, formando a BCP telecomunicações SA., que atua na telefonia 

celular na grande São Paulo e no Nordeste. Ainda neste setor, juntaram-se para 

concorrer à área de telefonia celular, banda B, em Minas Gerais, as empresas 

Telecom Itália, a Vicunha, tradicional no setor têxtil, o banco Bradesco e a Maxitel 

(LIMA, 2001, p.127). 

Do ponto de vista do processo e da regulação, a privatização das 

telecomunicações no Brasil é apontada como uma das mais complexas e bem 

sucedidas do mundo devido ao fato de ter sido a Telebrás a maior e uma das 

últimas estatais nessa área a ser privatizada, tirando proveito das experiências de 

outros países.  
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A aprovação da Lei Geral das Telecomunicações, Lei n. 9.472 de 16 de 

julho de 1997, marcou a mudança de postura do governo em relação ao setor de 

telecomunicações. O Estado deixava de exercer papel de provedor dos serviços 

de telecomunicação para exercer o papel de regulador do setor com a criação da 

Anatel, Agência Nacional de Telecomunicação, com atribuição de regulação e 

gozando de grande autonomia. (NOVAES, 2000) 

A universalização dos serviços aparecia nessa ocasião como uma das 

justificativas para essa reestruturação, incluindo aí a privatização, do setor de 

telecomunicações.  

A idéia básica do novo modelo é a de adequar o setor de 
telecomunicações ao novo contexto de globalização econômica, de 
evolução tecnológica setorial, de novas exigências de diversificação e 
modernização das redes e dos serviços, além de permitir a 
universalização da prestação de serviços básicos, tendo em vista a 
elevada demanda reprimida no país (PIRES,1999, p.23)  

 As características e, conseqüentemente, as mudanças operadas nos 

modos de desenvolvimento e modos de produção vigentes tendem a influenciar 

não apenas os eixos econômicos, mas também os políticos e sociais, uma vez 

que as privatizações como tendência da política econômica acaba por reestruturar 

as políticas sociais, o que aconteceu no caso das telecomunicações. Porém, o 

contrário também se dá, já que as políticas sociais de democratização da 

Sociedade da Informação tendem a atingir um objetivo, muitas vezes explicito, de 

garantia e expansão de um mercado consumidor.  

Hoje, apesar das determinações da Lei Geral das Telecomunicações no 

sentido de universalizar os serviços de telecomunicações e da atuação de 

regulação da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL percebe-se que 

a finalidade maior da construção de uma Sociedade da Informação no Brasil vem 

privilegiar as empresas privadas que têm nas mãos o oferecimento desses 

serviços, já que a sua universalização antes de se constituir em instrumento de 

cidadania e democracia, representa a garantia de um grande mercado 

consumidor. 

Essa fase, aqui sumarizada, é tratada pelo governo federal como a primeira 

fase da Internet no Brasil que, por meio do monitoramento e da avaliação feitas 

pelo Ministério de Ciência e Tecnologia sobre o desenvolvimento das redes 
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brasileira e mundial, motivou o surgimento do programa de Sociedade da 

Informação que propõe alternativas para a próxima fase da Internet no Brasil. 

A implantação do Programa e, sobretudo o desenvolvimento e 
prototipagem de aplicações estratégicas se dará em paralelo à construção 
de uma infra-estrutura avançada em redes envolvendo universidades, 
centros de pesquisa e empresas do setor de telecomunicações e 
informática, com um forte componente de formação de recursos humanos. 
Os resultados de tais empreendimentos, transferidos para o setor privado, 
servirão como elementos catalisadores ao surgimento de um novo ciclo na 
Internet brasileira.  (BRASIL/MCT, 1999, p. 08) 

 A segunda fase da Internet no Brasil ou a Internet 2, um dos projetos mais 

importantes para o aperfeiçoamento da Internet no Brasil, trata-se de um projeto 

norte-americano de incremento da agilidade do tráfego de informações pela rede, 

inicialmente direcionado à comunidade acadêmica e de pesquisa. O projeto 

envolve um consórcio de 180 universidades dos EUA denominado UCAID10, 

agências de governo e indústrias, devendo ser a rede mais tarde transferida 

também para a área comercial, como aconteceu com a primeira fase da Internet 

no Brasil.  

 A participação do Brasil no projeto foi formalizada em março de 2000, com 

a assinatura do Memorandum of Understanding entre a RNP e a UCAID. Porém, 

para que essa nova tecnologia se efetive, é necessário não só conectar as redes 

nacionais à Internet 2 norte-americana, mas também implementar aqui as novas 

tecnologias.  

 Por isso, foi montado um novo backbone de alto desempenho, chamado 

RNP2, voltado para instituições de pesquisa. O RNP2 começou a ser implantado 

em julho de 2000 e já inaugurou uma conexão com a Internet 2 norte-americana. 

A RNP2, em âmbito nacional e a Advanced ANSP (Advanced Academic Network 

São Paulo), mantida pela FAPESP, no Estado de São Paulo, são as responsáveis 

pelas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento contidas no projeto. 

o governo brasileiro, tendo aderido ao programa da Internet 2, lançou, 
em 1999, através do Conselho de Ciência e Tecnologia (CCT), da 
Presidência da República, o documento Ciência e Tecnologia para a 
Construção da Sociedade da Informação, (...) e, em setembro de 2000, 
o Livro Verde da Sociedade da Informação, (...), engajando-se no 
esforço de cumprir científica, tecnológica e socialmente, no país, as 
grandes tarefas propugnadas pelo programa americano. (VOGT, 2002 
p. 03) 

                                                      
10 University Corporation for Advanced Internet Development 
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 Em que pese atualmente o limitado acesso da população em geral às 

inovações nas áreas da informação e da comunicação, foi na década de 1990 

que, especialmente, o computador e a Internet, eclodiram na economia brasileira 

e no discurso político do governo, dos partidos, da academia e da sociedade civil 

organizada como de caráter estratégico não apenas economicamente, visto que 

estão no cerne do incremento das forças produtivas na atual etapa do capitalismo, 

mas também na solução de problemas sociais antigos, como as desigualdades e 

exclusões sociais e a má distribuição das riquezas.  

 

2.3 – O Socinfo: Programa Sociedade da Informação n o Brasil 

 

Construir um programa de ações envolvendo todos os agentes da 

sociedade para que, a partir dele se construa o ideal de Sociedade da Informação 

é aqui, como em qualquer lugar do mundo que já conseguiu ou almeja sua 

inserção, um processo que, na sua aparência, se configura numa evolução ou 

numa elevação do patamar social. A posição de hierarquia no desenvolvimento 

social que a Sociedade da Informação foi posta, por si já indica a necessidade 

impositiva de que esse ideário seja atingido sob pena da localidade se estagnar e 

ser atropelada pelo trem da história que até pouco tempo esteve fora de cena. 

Isso se deve ao fato do capitalismo apresentar-se como uma totalidade 

exclusiva que envolve os planos econômico, político, social e cultural. Porém, 

essa totalidade é falsa apesar de real. Maar (1999, p.143) explica essa forma 

aparente do capitalismo que, sendo uma objetividade particular, ao se apresentar, 

o faz nos termos do processo de uma aparência real que oculta e inverte seu 

caráter particular.  

Existe uma necessidade estrutural de inversão e ocultação no processo 
de realização desta formação social; por exemplo: ela precisa aparecer 
como totalidade justamente porque efetivamente sua totalização é 
apenas aparente, ou seja, se reproduz limitando o alcance de sua 
própria totalização (MAAR, 1999, p. 143). 

 A sociedade globalizada é a forma aparente de totalidade que o modo de 

produção capitalista tem assumido nas últimas décadas e, segundo Maar, parece 

tornar praticamente absolutas as formas concretas que se apresentam no 

cotidiano, “relacionando-se a estas formas sociais como ordem natural, como 
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realidade eternizada e convertida em fatalidade, dedutível nos termos previsíveis 

das ciências naturais” (1999, p.144).  

É importante observar que os discursos que exigem sua urgente 

implementação faz desse processo um caminho “natural” por onde as nações e 

povos do mundo inteiro devam passar para acompanhar, muito além do que 

apenas um modelo referencial de evolução sócio-econômico, o que tem aparecido 

como modelo de evolução do processo de civilização. A visão determinista e 

evolucionista que circunda o novo paradigma técnico-econômico atribui um 

caráter irrevogável para o processo e faz com que as orientações mundiais para 

inserção no caminho da Sociedade da Informação sejam seguidas mesmo 

quando as especificidades dos países em desenvolvimento não são observadas 

na sua integralidade. No caso da sociedade brasileira, as especificidades são 

multiplicadas no desenvolvimento sócio-econômico de cada região e ainda mais, 

entre e dentro, de cada um dos seus vinte e sete estados. Aí estão alguns dos 

inúmeros problemas e desafios que acompanham o novo horizonte. 

As pressões decorrentes da reestruturação produtiva, na organização das 

atividades em geral, baseadas, principalmente, na utilização intensiva de novas 

tecnologias de informação e comunicação (NTIC’s), atingiram o governo federal, 

que lançou o Programa Sociedade da Informação no Brasil - Socinfo. O Programa 

foi iniciado em 1999, contendo um conjunto de propostas visando não apenas 

disseminar a adoção e o uso das tecnologias de informação no país, mas também 

sob a justificativa de evitar que esse processo amplie as desigualdades hoje 

existentes entre pessoas e regiões ricas e pobres. Afastar a ameaça de um novo 

tipo de desequilíbrio, a partir da formação de um contingente de excluídos não era 

o único objetivo anunciado pelo Socinfo no momento do seu lançamento. Mais 

que isso, o projeto propunha também, por intermédio de serviços de computação, 

comunicação e informação, estruturar as bases para uma ação de alcance 

nacional, voltada para a sociedade civil, para a pesquisa, para a educação e para 

o setor econômico, com o propósito de construir uma sociedade da informação 

brasileira. 

O entendimento, ainda que tardio, sobre a necessidade de uma atitude 

mais ativa, por parte do governo brasileiro, com respeito ao estabelecimento de 
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condições necessárias ao maior aproveitamento e difusão das NTIC’s no país, 

motivou essa iniciativa. Para o governo federal, o fenômeno da Sociedade da 

Informação se traduziu pela convergência de três indústrias – conteúdos, 

computação e comunicação, com base tecnológica comum, que decorre do fato 

de se poder representar e processar qualquer tipo de informação de forma digital. 

Assim, foi constituído um Grupo de Trabalho sobre Sociedade da 

Informação formado junto ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, 

apresentando a proposição de um projeto destinado a “facilitar e prototipar a infra-

estrutura, serviços e aplicações que se tornarão típicas no futuro em uma 

sociedade da informação no Brasil, tendo como base o desenvolvimento de uma 

nova geração de redes Internet no país” (BRASIL/CCT, 1997). A ênfase, aí, era  

na viabilização da implantação da Internet em âmbito nacional.  

O programa brasileiro de Sociedade da Informação foi oficialmente lançado 

pela Presidência da República em dezembro de 1999 (Decreto n. 3.294 de 15 de 

dezembro de 1999), sob a coordenação do Ministério de Ciência e Tecnologia. O 

orçamento previsto para o programa no Plano Plurianual (PPA 2000-2003) foi de 

R$ 3,4 bilhões, a serem despendidos ao longo do período de 2000 a 2004. Desse 

total, cerca de 15% deveriam ser provenientes do orçamento federal, incluídos os 

recursos oriundos dos Fundos Setoriais, sendo a parcela restante aportada pelo 

setor privado. 

A primeira fase do Programa compreenderia três etapas distintas, bem ao 

estilo dos padrões europeus: a elaboração de um Livro Verde da Sociedade da 

Informação no Brasil, concluído em agosto de 2000; a condução de um processo 

de consulta pública referente às propostas nele contidas; e a elaboração de um 

documento-proposta final e oficial, o Livro Branco.  

A elaboração do Livro Verde foi conduzida por um Grupo de Implantação 

do Programa formado por membros do governo, da iniciativa privada, do meio 

acadêmico e do terceiro setor. Envolveu ainda a participação de um amplo 

espectro de indivíduos pertencentes a vários segmentos e instituições 

representativas, distribuídos e organizados em onze Grupos de Trabalho, além da 

mobilização de uma equipe técnica básica de concepção, elaboração e apoio. 
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Os Grupos de Trabalho eram os seguintes: Divulgação à Sociedade; 

Integração e Regionalização; Cooperação Internacional; Ações Empresariais; 

Pesquisa e Desenvolvimento; Processamento de Alto Desempenho; Educação; 

Conteúdos e Identidade Cultural; Administração Pública; Infra-estrutura de Redes 

e Backbones; Trabalho e Planejamento. A operacionalização do trabalho foi 

baseada em uma matriz, formada pelos temas dos grupos e respectivas linhas de 

ação, e cada grupo de trabalho ficou encarregado de apresentar contribuições 

para uma linha de ação. Nesse esquema, para cada linha de ação um grupo ou 

mais de um apresentava contribuições, sendo que necessariamente, cada linha 

de ação tinha um grupo encarregado de apresentar contribuições mais 

estruturadas. 

A idéia então defendida era de que a estrutura proposta para o Livro Verde 

iria subverter a visão até então prevalecente, que enfatizava os aspectos 

meramente tecnológicos e de infra-estrutura. As linhas de ação propostas pelo 

programa seguem uma lógica de ordenação de prioridades. Assim, o foco da 

proposta de sociedade da informação no Brasil, então formulada, recaiu no 

alcance de determinados objetivos econômicos, sociais, políticos e culturais, 

considerados estratégicos, do ponto de vista das aplicações das NTIC’s, 

constituindo as cinco primeiras linhas de ação do Programa, enquanto que os 

aspectos mais puramente tecnológicos e de infra-estrutura, contidos nas linhas de 

ação finais, constituiriam os meios para se atingir aqueles fins mais amplos e para 

se viabilizar as aplicações sugeridas. 

Desse modo, o objetivo proposto para o Programa Sociedade da 

Informação no Brasil foi anunciado da seguinte forma: “integrar, coordenar e 

fomentar ações para a utilização de tecnologias de informação e comunicação, de 

modo a contribuir para que a economia do país tenha condições de competir no 

mercado global, e ao mesmo tempo, contribuir para a inclusão social de todos os 

brasileiros na nova sociedade” (BRASIL/MCT, 2000, p. 10). Afirmavam-se como 

premissas norteadoras dessa proposta o compromisso com a construção de uma 

ordem social mais justa, o respeito a princípios e metas relativas à preservação 

da identidade cultural, bem como a busca de um padrão de desenvolvimento 
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respeitador das diferenças, do equilíbrio regional e de uma efetiva participação 

social. 

Além disso, o governo federal, para enfrentar a complexidade de desafios, 

especialmente o surgimento de novas categorias de exclusão que a sociedade da 

informação ocasionou, criou o Fundo de Universalização dos Serviços de 

Telecomunicações (FUST), lei n. 9.998, de 17 de agosto de 2000 em 

cumprimento da determinação do inciso II do art. 81 da Lei Geral das 

Telecomunicações Brasileiras (Lei n° 9.472 de 16 de  julho de 1997). O FUST é 

composto pela contribuição de 1% do faturamento das operadoras de 

telecomunicações públicas e privadas no país, mais recursos da privatização 

deste sistema e dotações orçamentárias do próprio governo e tendo como 

finalidade implementar projetos de universalização de acesso e de inclusão digital 

da população. De acordo com o art. 2° da Lei que cr ia o FUST, as políticas de 

utilização desses recursos serão elaboradas pelo Ministério das Comunicações e 

à Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicações, criada também pela Lei Geral 

das Telecomunicações) compete implementar, acompanhar e fiscalizar os 

programas, projetos e atividades que aplicarem recursos do Fust (inciso I, art. 4° 

da Lei n. 9.998/2000). 

Nas diretrizes gerais do Socinfo a idéia de sociedade da informação se 

apresenta como:  

baseada em tecnologias de informação e comunicação que envolvem a 
aquisição, o armazenamento, o processamento e a distribuição da 
informação por meios eletrônicos, como rádio, televisão, telefone e 
computadores, entre outros. Essas tecnologias não transformam a 
sociedade por si só, mas são utilizadas pelas pessoas em seus 
contextos sociais, econômicos e políticos, criando uma nova 
comunidade local e global: a Sociedade da Informação 
<www.socinfo.org.br> 

No Livro Verde da Sociedade da Informação a questão da universalização 

dos serviços de telecomunicação aparece como competência do governo e 

enfatiza que apesar de promover a cidadania, por meio do maior acesso à 

informação a nova realidade, poderá criar uma nova categoria de excluídos. O 

tema mereceu um capitulo exclusivo nesse documento, em que o conceito de 

universalização 

deve abranger também o de democratização, pois não se trata tão 
somente de tornar disponíveis os meios de acesso e de capacitar os 
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indivíduos para tornarem-se usuários dos serviços da Internet. Trata-se, 
sobretudo, de permitir que as pessoas atuem como provedores ativos 
dos conteúdos que circulam na rede. Nesse sentido, é imprescindível 
promover a alfabetização digital, que proporcione a aquisição de 
habilidades básicas para o uso de computadores e da Internet, mas 
também que capacite as pessoas para a utilização dessas mídias em 
favor dos interesses e necessidades individuais e comunitários, com 
responsabilidade e senso de cidadania (BRASIL/MCT, 2000. p.31). 

Posto dessa forma a noção de universalização das NTICs abrangeria a 

promoção das condições objetivas, equipamentos e redes, e das condições 

subjetivas, formação técnica e crítica para que o cidadão pudesse se inserir 

efetivamente nesta realidade. 

O Livro Verde mostra, como diagnóstico que, na maioria dos programas e 

propostas dos governos, a universalização do acesso aos serviços de Internet 

tem sido complementada por ações focadas em pelo menos três grandes frentes: 

educação pública, informação para a cidadania e incentivo à montagem de 

centros de serviço de acesso público à Internet e conclui que é a escola a opção 

mais imediata para o acesso amplo à Internet. Razão esta que justifica a 

observação no sentido de que a educação desempenha um papel fundamental na 

realização do projeto de Sociedade da Informação no Brasil. 

 Além disso, o programa Socinfo vê a necessidade de se gerar 

competências específicas nos indivíduos para que eles possam se inserir 

eficientemente na realidade da Sociedade da Informação. Para isso, a educação 

deve se adaptar e é o próprio programa que sugere as áreas específicas de 

modificação, no sentido de desenvolver: “capacidade de aprendizagem 

permanente; capacidade de lidar com a flexibilidade nas operações e no ambiente 

organizacional; capacidade de atuar com autonomia e em várias funções; e 

capacidade de adaptação” (BASTOS, 2001).   

Aqui evidenciam-se os princípios norteadores que o modo de produção 

capitalista incorporou no seu processo de reestruturação produtiva e que se 

desdobram em transformações “destrutivas” (ANTUNES, 2001) na estrutura 

social, especialmente no mundo do trabalho, como a flexibilidade, a precarização 

dos contratos, a rápida obsolência da mão-de-obra exigindo capacitação 

permanente, o desemprego estrutural e a fragmentação da classe trabalhadora.  
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O Livro Branco da Sociedade da Informação, fase que segue a elaboração 

do Livro Verde e que definiria as orientações para as políticas públicas nessa área 

para a próxima década, seria lançado em 2003 e se encontraria disponibilizado na 

página do programa na rede mundial de computadores. Mas essa etapa não 

chegou a ser realizada.  

QUADRO 01- Programa de Sociedade da Informação de outros países e regiões 
Information Highway Advisory Council Canadá (1994) 
Information Society in Finland Finlândia (1996) 

Missão para Sociedade da Informação de Portugal Portugal (1997) 

CyberKorea 21 Coréia do Sul (1999) 

Info XXI: a Sociedade da Informação para Todos Espanha (2000) 

eEurope União Européia (2000) 

Fonte: SocInfo <www.socinfo.gov.br> 

No quadro 01, vê-se que alguns países já haviam elaborado políticas de 

sociedade da informação quando o Brasil o fez, mas o Socinfo, como demonstra 

Paulo Lima no Relatório de Atividades da Rede de Informação para o Terceiro 

Setor (RITS), “não produziu mais que um diagnóstico congelado no tempo e 

centrado nas "maravilhas" que o mercado poderia operar” (LIMA, 2003, p. 03). 

Referindo-se ao Socinfo – Programa de Sociedade da Informação no 

Brasil, Vogt argumenta que, apesar de o governo federal contar com um 

complexo e audacioso conjunto de programas objetivando a infoinclusão, o Brasil 

se encontra ao mesmo tempo dentro e fora dessa nova realidade. 

Inclui-se pela modernidade dos programas e pela ambição das metas, 

além das récitas das ladainhas da pós-modernidade que tão bem 

decora e reproduz. É excluído, contudo, quando se fazem as contas 

dos resultados efetivamente alcançados e do pequeno alcance social 

que o domínio - efetivo - das tecnologias da informação e 

comunicação promovem até agora. (VOGT, 2001, p. 05) 

Em suma, o Programa Sociedade da Informação no Brasil, desde seu 

lançamento, no segundo mandato do governo FHC, até hoje, no governo Lula, 

não conseguiu se concretizar como planejamento público. Seu processo de 

elaboração não se concluiu dentro da metodologia prevista no decorrer do 

Governo FHC. Além do mais, passada mais da metade do tempo da 

administração do atual governo, esse programa, mesmo continuando a balizar os 
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discursos oficiais e contando com uma estrutura virtual na página do MCT, ainda 

não conta com uma estrutura de gestão plenamente estruturada.  

Atualmente, o MCT, apesar de responsável pela formulação das políticas 

na área da inclusão digital, atribuiu no ano de 2003 ao CNPq a responsabilidade 

de executar algumas políticas que se incluem nesse universo – Sociedade da 

Informação, mais por afinidade que por planejamento, uma vez que esse não se 

concluiu. Assim, apesar de ainda presente nos discursos das ações dispersas e 

frequentemente inacabadas que o Governo Federal vem executando, a 

construção da sociedade da informação tal qual foi posta no Livro Verde está 

sendo marcada pela descontinuidade política decorrente não apenas da sucessão 

presidencial em 2002/2003 mas também de descontinuidades dentro de cada um 

dos dois governos que ela abrange. Sendo dessa forma, mais um fator de 

impedimento para que o planejamento fosse completado e executado, já que a 

fase final do planejamento, o Livro Branco da Sociedade da Informação no Brasil 

não se realizou desde que o programa foi lançado em 1999.  

 

2.4 - As políticas públicas recentes na ciência, te cnologia (inovação) e 

educação 

 

Francisco de Oliveira (1998) vê no primeiro mandato de Fernando Henrique 

Cardoso, no sentido da busca pelo desenvolvimento social integrado ao 

desenvolvimento econômico, certo conservadorismo resumido como mudança 

social regressiva em busca de uma ordem e estabilidade. Essa mudança social 

regressiva contrasta com a mudança social progressiva, anunciada pelo 

candidato Lula, e por isso não seria possível implementar políticas sociais 

públicas vigorosas e universalizantes nas áreas mais fundamentais do país. 

Contrariando tais previsões, Bresser Pereira aponta para os avanços nos dois 

governos FHC no que diz respeito à área social por meio de aumento na carga 

tributária em detrimento de uma agenda equivocada, segundo esse autor, nas 

relações econômicas, interna e externa.  

Nos oito anos de governo FHC, a tradição do planejamento se confirma 

nos planos plurianuais (PPAs) de 1996-1999 e de 2000-2003, metodologia esta 
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prevista na constituição de 1988 e aplicada pela primeira vez nessa ocasião. O 

primeiro PPA introduziu novos conceitos de planejamento, como os eixos 

nacionais de integração e desenvolvimento. O segundo PPA introduziu na 

administração pública federal a gestão por resultados, própria da racionalidade do 

capitalismo fundamentada na calculabilidade, contabilidade, eficácia, 

produtividade, lucratividade (IANNI, 1997, p. 113).  

As metas anunciadas pelo governo federal nos primeiros anos do século 

XXI enfatizavam a necessidade de se expandir e consolidar o conhecimento 

científico e tecnológico, por meio do fomento à pesquisa básica, à pesquisa 

aplicada e ao desenvolvimento tecnológico que, de acordo com o próprio governo 

buscava sua articulação com as prioridades econômicas, sociais e regionais, 

visando investimentos fundamentais para o processo de desenvolvimento 

nacional (BRASIL/SCG, 2000).  

Nesse sentido, uma discussão ampliada sobre o planejamento da Ciência, 

Tecnologia e Inovação no Brasil para o século XXI, foi promovida pelo governo 

federal, por meio de seis reuniões regionais11 preparatórias para a Conferência 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizada em Brasília em setembro 

de 2001. As idéias propostas durante a conferência nacional, bem como as 

sugeridas nas seis reuniões regionais que precederam à conferência, compõem o 

Livro Verde de Ciência, Tecnologia e Inovação e que resultaram, mais tarde, no 

Livro Branco de Ciência, Tecnologia e Inovação12. O Livro Branco C, T & I 

consiste num conjunto de diretrizes estratégicas para esses setores nos próximos 

dez anos (2002-2012), período em que as políticas para essas áreas deverão ser 

estruturadas nos níveis da “definição de objetivos a serem perseguidos e da 

identificação de diretrizes estratégicas que direcionarão seu alcance.” 

(BRASIL/MCT, 2002b, p.33).  

Mais uma vez a meta de se implantar um efetivo sistema nacional de 

ciência e tecnologia é pontuada, agora com o acréscimo de mais uma área ao 

sistema: a inovação. Esse plano se destaca em relação aos três PBDCT por 

                                                      
11 Realizadas simultaneamente em Belém, Maceió, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro e 
Florianópolis. 
12 Daqui em diante nos referiremos a esses como Livro Verde de C,T&I.  e Livro Branco de C,T&I. 
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privilegiar enfaticamente a área de inovação e estabelecer formas bem definidas 

de financiamento, os fundos setoriais. No que diz respeito ao acesso às redes de 

informação, o Livro Branco de C, T & I define a educação para a sociedade do 

conhecimento como uma diretriz estratégica. 

Nesse sentido, o documento aponta sete tópicos de atuação das políticas 

públicas: 

• induzir um ambiente favorável a um aprendizado permanente; 

• difundir a cultura científica e tecnológica na sociedade; 

• ampliar condições de acesso e uso de TIC para os distintos 
segmentos da sociedade; 

• estimular a utilização da TIC na universalização do acesso à 
educação científica e tecnológica; 

• incentivar o envolvimento dos meios de comunicação na cobertura 
dos assuntos de CT&I; 

• contribuir para modernizar e aperfeiçoar o ensino de ciências; 

• promover e apoiar a implantação de museus e exposições de C,T&I 
(MCT, 2002b, p. 76) 

O documento chama atenção para o fato de que o conceito de cidadania 

no século XXI também diz respeito à “capacidade do homem comum ter 

entendimento das implicações sobre sua vida cotidiana do vertiginoso progresso 

tecnológico em curso e vê que uma melhor educação nessa área cria bases para 

a aceleração do progresso de absorção e difusão de tecnologias mais eficientes, 

assim como para a geração de inovações” (BRASIL/MCT, 2002b, 68).  

No que diz respeito às potencialidades das tecnologias de informação e 

comunicação (NTICs), o Livro Branco de C, T & I aponta, como um desafio, o 

direcionamento dos benefícios dessas tecnologias a todos os brasileiros, por meio 

da universalização do acesso, da alfabetização digital, do desenvolvimento e 

implantação da infra-estrutura e dos sistemas de comunicações de mais altas 

velocidades, do comércio e serviços eletrônicos, do governo eletrônico e na 

indústria de equipamentos eletrônicos e de software (BRASIL/MCT, 2002b, p. 69) 

com compartilhamento de responsabilidades da administração pública, iniciativa 

privada e sociedade civil. 

Simultaneamente à elaboração dos Livros Verde e Branco de C, T & I o 

Ministério de Ciência e Tecnologia promoveu a formulação de diretrizes para 

políticas públicas de inserção do Brasil na Sociedade da Informação, fazendo uso 
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da mesma metodologia, que enfatiza a ampla participação ou o debate 

democrático. 

Atualmente, já na administração do governo Lula, na perspectiva da ciência 

e tecnologia, o Ministério de C&T elaborou seu plano estratégico de 2004-2007 

apoiado no PPA 2000-2003 e nas diretrizes apontadas pelo Livro Branco de C, T 

& I, fruto do debate na Conferência Nacional de C, T & I elaboradas pelo governo 

anterior. Além do antigo projeto de se fortalecer, consolidar e expandir o sistema 

nacional de ciência e tecnologia no Brasil que aparece como eixo especial, por 

meio de Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa Científica, 

Tecnológica e Inovação; Gestão da Política e Administração dos Programas de 

Pesquisa e de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; e Apoio à Infra-estrutura 

Institucional de Pesquisa, o plano estabelece mais três eixos de ação: Política 

Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior; Objetivos Estratégicos Nacionais; 

e Inclusão Social. 

No terceiro eixo, que visa à inclusão social destacamos três pontos que 

coadunam com a idéia de universalização presente no programa de Sociedade da 

Informação no Brasil: Difusão e Popularização da Ciência; Centros Vocacionais 

Tecnológicos – CVTs, tendo sido instalados cem CVTs em 2004; Inclusão Digital.    

A universalização do acesso às tecnologias de informação e comunicação 

e seus conteúdos aparecem como principal estratégia de inclusão social prevista 

nesse último planejamento que o governo federal elabora, estratégia essa já 

presente nas metas apontadas nas políticas do governo anterior, o que configura 

certa continuidade das intenções de inserção do Brasil na Sociedade da 

Informação. 

Entretanto, a questão da inclusão ou exclusão social na Sociedade da 

Informação deve ser pensada com cuidado, já que no processo mesmo de 

exclusão encontram-se as formas pelas quais o capitalismo se constitui. Na 

perspectiva de José de Souza Martins (1998) não estamos em face de um 

problema de exclusão. Segundo ele, “a palavra exclusão conta apenas metade do 

processo, mas não conta a conseqüência mais problemática da economia atual, 

que é a inclusão degradada do ser humano no processo de reprodução ampliada 

do capital” (MARTINS, 1998, p.24). Nesse sentido, ele propõe que seja pensado: 
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que tipo de inclusão a sociedade capitalista está propondo aos trabalhadores 

hoje?  

É comum em todos os documentos e planos construídos em âmbito 

nacional percebermos a presença dos argumentos da inclusão social ou do 

combate à exclusão social que a realidade da sociedade da informação 

provocaria. Esses argumentos são acompanhados pelos ditames da economia 

mundial que, em seu caminho de reestruturação da produção em escala global, 

não deixa dúvidas de que a informação e o conhecimento aparecem de mãos 

dadas com o capital e o trabalho, no sentido da geração de lucro e da 

acumulação de riqueza. A informação e o conhecimento inseridos intensamente 

no processo produtivo devem ser requisitos não só de especialistas que pensam 

a produção, mas também e especialmente, dos trabalhadores médios que 

deverão estar aptos e flexíveis às constantes variações do mercado. 

Mais do que isso, a informação e o conhecimento se apresentam nesse 

momento do capitalismo global como mercadorias, e sendo assim garantir um 

mercado consumidor para essas mercadorias é crucial para a reprodução desse 

sistema. Mas não por isso, a sociedade da informação ou a universalização e a 

democratização da informação e do conhecimento deverão ser combatidos. Em 

que pese o caráter estratégico dessa realidade para a reprodução da 

racionalidade do capital, a negação da realização da sociedade da informação no 

intuito de que a lógica da acumulação e do lucro não atinja o universo cultural 

deliberadamente se mostra equivocada. Superar a racionalidade instrumental 

existente no contexto da modernidade, que se desenvolve e complexifica com a 

história, é evidenciar e desdobrar as contradições a ela inerentes.  

Numa reflexão acerca das determinações sociais da cultura, Adorno afirma 

que a cultura particular que se pretende universal só se desvelará falsa (ideologia) 

com a auto-reflexão crítica do falso. “Cabe atingir o âmbito da “produção” da 

cultura para além do âmbito da cultura como “produto”, âmbito em que a 

“produção” encontra-se presente cifrada na reificação” (MAAR, 2003, p. 61).  

A cultura, segundo Adorno, possui um duplo caráter. De um lado como a 

cultura do espírito, uma cultura que se apresenta como contraposição entre o real 

e o conceito, os elementos críticos em relação ao vigente como determinação 
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social da cultura. E de outro como a dominação conformista da natureza, como 

uma cultura da adequação ao existente, analisada como estritamente expressiva, 

sem sua dimensão crítica-emancipatória (MAAR, 2003, p. 59).  Portanto o nexo 

da cultura se sujeita à interpretação, que é sempre, também, uma determinação 

material-social. São dois os níveis de reflexão que devem ser levados em conta: o 

nível da reflexão cultural e o nível em que se determinam as formas sociais da 

reflexão cultural. 

Também a sociedade da informação assume esse duplo caráter que se 

desdobra em dupla possiblidade. O duplo potencial da sociedade da informação, 

de um lado o de garantir a acumulação ampliada do capital, na criação de 

mercados mundiais e de outro a possibilidade de disponibilizar aos sujeitos uma 

janela de acesso ao conhecimento do mundo todo e à publicação de seu próprio 

pensamento também para o mundo todo, no sentido da transformação dá mostras 

do caráter contraditório presente no desenvolvimento do sistema capitalista. Ao 

mesmo tempo em que é condição para sua reprodução, as NTICs inerentes à 

sociedade da informação podem constituir possibilidades de questionamento 

desse modo de produzir a vida e organizar as sociedades, contribuindo para a 

ação/participação do sujeito cidadão. 

Assim, compreender as políticas que anunciam a inserção do Brasil na 

sociedade da informação é ao mesmo tempo se preparar criticamente para 

receber essa nova realidade valendo-se dela mesma para questionar a 

racionalidade que a impõe. Nesse sentido, a educação também carrega essa 

dupla e contraditória possibilidade. Ao mesmo tempo que é condição exigida para 

a formação de um trabalhador e um consumidor adaptável à realidade global, 

segundo a fórmula do aprender a aprender, presente na declaração de Jomtien, 

também pode ser a condição indispensável para uma ampliação do poder de 

atuação crítica dos indivíduos frente ao mundo que tem aparecido como 

autônomo e por isso tem revelado um estado de impotência dos sujeitos.  

Apesar das barreiras que impedem a formação e a atuação de sujeitos 

autônomos serem impostas pelas relações objetivas vigentes, o sujeito não 

podendo rompê-las, acaba atribuindo a si mesmo esta impossibilidade real.  

De qualquer modo, a ideologia dominante hoje em dia define que 
quanto mais as pessoas estiverem submetidas a contextos objetivos em 
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relação aos quais são impotentes, ou acreditam ser impotentes, tanto 
mais elas tornarão subjetiva esta impotência. Conforme o ditado de que 
tudo que depende unicamente das pessoas, atribuem às pessoas tudo 
o que depende das condições objetivas, de tal modo que as condições 
existentes permanecem intocadas. Na linguagem da filosofia 
poderíamos dizer que na estranheza do povo em relação à democracia 
se reflete a alienação da sociedade em relação a si mesmo. (ADORNO, 
1995, 36) 

A adoção da Internet no ensino básico tem sido ressaltada nos discursos 

(global, nacional ou regional) que pressionam as demandas por sua 

democratização, como sendo benéfica ao estudante por lhe permitir o acesso a 

fontes de informação para a realização de trabalhos escolares e para o seu 

enriquecimento cultural, além de ser ressaltado ainda o fato dessa inovação 

colocá-lo em contato com pessoas,  fatos e fenômenos sociais de outros países. 

O uso da Internet é apontado também como eficaz instrumento de interação entre 

a administração do estabelecimento de ensino, o aluno e a família, fora do horário 

escolar. No ensino técnico, o instrumental de telecomunicações aparece nas 

demandas como facilitador das atividades complementares e na interação entre 

aluno e instrutor. No ensino superior, possibilitaria formas alternativas de ensino e 

pesquisa, inclusive com interação a distância entre professores e alunos, 

teleconferências e intercâmbio de experiências entre acadêmicos. 

Contudo, as reformas educacionais operadas tanto aqui, como 

mundialmente têm em comum a tentativa de melhorar as economias nacionais 

pelo fortalecimento dos laços entre escolarização, trabalho, produtividade, 

serviços e mercado, e é o Estado e suas políticas públicas que mais efetivamente 

interferem na educação, no sentido de otimizar a aquisição de competências e 

habilidades relacionadas ao trabalho, sobretudo pelo controle mais direto sobre os 

conteúdos curriculares e sua avaliação, aplicando técnicas gerenciais próprias do 

campo da administração de empresas.  

Segundo Dourado o redirecionamento das políticas públicas educativas 

vincula-se organicamente às transformações na sociedade contemporânea e às 

alterações nos padrões de intervenção estatal, especialmente no tocante à 

minimização do Estado. 

As análises das políticas educacionais indicam o papel do Estado na 
proporção em que ele deixa de ser visto como mero mediador de 
interesses antagônicos, ao situá-lo à luz da correlação de forças que se 
travam no âmbito da sociedade civil e política (noção de Estado 
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ampliado) (...) tal compreensão recoloca o papel dessas políticas como 
ações sempre orientadas por escolhas (prioridades, vínculos e 
compromissos) nem sempre manifestas (...) (DOURADO, 1997, p. 22 
apud DOURADO, 1999, p. 09) 

Nesse sentido, a freqüente afirmação da diminuição do Estado, chamada 

de Estado-mínimo, não quer dizer que este seja um Estado-fraco. Refere-se, pois, 

ao que Afonso (2000, apud AZEVEDO, 2005) reporta à “expansão do Estado” 

num momento em que ele está de mãos dadas com o neoliberalismo.  “No que se 

refere às estratégias de acumulação, ele é mais forte do que nunca, já que passa 

a assumir o papel de gerir e de legitimar, no espaço nacional, as exigências do 

capitalismo global” (AZEVEDO, 2005, p. 12). 

Do ponto de vista da construção da sociedade da informação no âmbito da 

educação escolar e por meio dela, percebe-se duas formas de informatização da 

escola. A primeira forma consiste na informatização da gestão escolar, em que 

cada unidade escolar constitui um ponto da rede de informações que auxilia a 

gestão da unidade pelas esferas maiores da administração pública. A outra forma 

é a universalização da informática no que diz respeito ao acesso dos alunos e 

professores, ligado diretamente à prática pedagógica, ao processo ensino-

aprendizagem, aqui devendo incluir a formação do professor para atuar também 

nesse contexto. 

Com o objetivo de atingir a universalização da informática na prática 

pedagógica, o Ministério da Educação e Cultura cria por meio da Portaria n°522, 

de 09 de abril de 1997, o Programa Nacional de Informática na educação 

(ProInfo), que tem como finalidade “disseminar o uso pedagógico das tecnologias 

de informática e telecomunicações nas escolas públicas de ensino fundamental e 

médio pertencentes às redes estadual e municipal” (Art. 1° da Portaria n°522, de 

09 de abril de 1997).  

Os dados do censo escolar mostram que apesar de ser lançado em 1997 o 

ProInfo não atingiu grandes metas até o ano de 2001. A situação das tímidas 

metas atingidas agrava-se quando se observa os desdobramentos desses 

percentuais nos vários estados brasileiros. As assimetrias dos investimentos nas 

regiões do país têm levado a percentuais de atendimento maiores em 

determinados estados, especialmente na Região Sudeste e Sul e metas muito 

baixas nos demais estados. 
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TABELA 02 - Percentual de Alunos Atendidos em Escolas com Laboratório de 
Informática e Acesso à Internet no Brasil (1997-2001) 

Ensino Fundamental 
1ª a 4ª série 

Ensino Fundamental 
5ª a 8ª série 

Ensino Médio Ano 

Laboratório de 
Informática 

Conexão à 
Internet 

Laboratório de 
Informática 

Conexão à 
Internet 

Laboratório de 
Informática 

Conexão à 
Internet 

1997 8,2% - 14,6% - 29,1% - 

1998 9,6% - 21,9% - 39,4% - 

1999 11,2% 6,1% 31,1% 12,3% 51,7% 22% 

2000 13,1% 14,1% 34,3% 24,9% 55,8% 36,5% 

2001 14,7% 19,8% 35,7% 32,4% 55,9% 45,6% 

Fonte: (BRASIL/MEC/INEP, 2002) 

 Goiás é um exemplo das assimetrias regionais existentes no Brasil. 

Enquanto o percentual nacional de alunos atendidos com laboratórios de 

informática na escola de nível médio é de quase 60% e conexão à Internet aos 

alunos do nível médio atinge a marca de 45,6% em 2001, no mesmo ano em 

Goiás esses percentuais alcançaram apenas 20,1% e 11,4%, respectivamente. 

TABELA 03 - Percentual de Alunos Atendidos em Escolas com Laboratório de 
Informática e Acesso à Internet em Goiás (1997-2001) 

Ensino Fundamental 

1ª a 4ª série 

Ensino Fundamental 

5ª a 8ª série 

Ensino Médio Ano 

Laboratório de 
Informática 

Conexão à 
Internet 

Laboratório de 
Informática 

Conexão à 
Internet 

Laboratório de 
Informática 

Conexão à 
Internet 

1997 6,3 - 13,2 - 27,7 - 

1998 7,3 - 13,4 - 28,1 - 

1999 10,6 2,9 14,9 4,5 26,8 9,4 

2000 14,0 3,9 17,7 5,4 28,2 10,0 

2001 14,7 6,1 16,4 7,3 20,6 11,4 

Fonte: (BRASIL/MEC/INEP, 2002)  

A análise dos dados do ensino médio em Goiás aponta inclusive para uma 

diminuição do percentual de alunos atendidos pelos laboratórios entre os anos de 

1998-1999 e 2000-2001. Segundo a Secretaria da Educação do Estado de Goiás 

essa situação ocorreu devido à queda na taxa de natalidade nos últimos anos, 
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registrada pelo Censo Demográfico de 2000, que já estaria refletindo na 

diminuição da demanda pela escolarização. Outro motivo apontado pela 

Secretaria da Educação foi a implantação, em Goiás, do programa “Conhecer a 

Escola”, que introduziu a matrícula informatizada na rede estadual e monitorou 

registros escolares, eliminando os registros inadequados de matrícula e 

evidenciando, assim, a realidade da demanda. E, por último, é apontado como 

motivo da redução, a migração de alunos do ensino regular para os cursos de 

jovens e adultos, que proporcionam uma programação mais adequada e 

direcionada à faixa etária desses alunos (GOIÁS/SEE, 2004, p.122). 

Ferreira aponta o ProInfo como exemplo do enorme distanciamento entre a 

pretensão dos projetos governamentais e o que realmente conseguiram atingir. 

Sobre o ProInfo, Ferreira o resume como  

um projeto grandioso que envolveu a compra de cem mil computadores 
para serem distribuídos em seis mil escolas, que compreendem 13,4% 
do universo de 44,8 mil escolas públicas brasileiras do ensino 
fundamental e médio (FERREIRA, 2001, p.30).  

Partindo da análise do planejamento público para a educação privilegiamos 

o conteúdo do Plano Nacional de Educação, por se configurar um Plano de 

Estado que orienta as diretrizes e metas para a educação nacional para dez anos 

no sentido de perceber como as orientações do MCT para a sociedade da 

informação, que vê na escola a principal via de democratização dessa realidade, 

aparecem nesse planejamento. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), sancionado em 9 de janeiro de 2001 

pela Lei n. 10.172, no seu art. 2° determina que os  Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios elaborem planos estaduais e municipais de educação em 

consonância com o nacional. O documento (PNE) surge num processo histórico 

de planejamento e organização que, na educação, foi fruto do Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova em 1932, no qual foi recomendada a elaboração de 

um plano amplo e unitário para promover a reconstrução da educação no país.  

Assim, a constituição de 1934 incluiu um artigo que determinava como uma 

das competências da União “fixar o plano nacional de educação, compreensivo do 

ensino em todos os graus e ramos, comuns e especializados...” (art. 150). De 

acordo com o histórico apresentado na introdução do atual PNE, essa orientação 
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de planejamento para a educação, com exceção da constituição de 1937, esteve 

presente em todas as constituições brasileiras desde então. 

Começou, então, a partir da última constituição brasileira (constituição de 

1988) o debate sobre as novas diretrizes e bases da educação nacional, 

consideradas condições prévias de um plano nacional de educação. O debate 

durou mais de oito anos na busca de consensos e negociações, até ser aprovada 

a nova LDB (lei n.9.394/96). Sob forte influência da Conferência Mundial de 

Educação para Todos (Jomtien, Tailândia) que ocorreu em 1990 promovida pela 

Unesco, pelo Banco Mundial, pelo Unicef e pelo Pnud, a LDB determina à União 

encaminhar ao Poder Legislativo, no prazo de um ano a contar da sua sanção, o 

Plano Nacional de Educação que deveria ter sintonia com Declaração Mundial de 

Educação para Todos e a duração de uma década. Parte dessa tarefa foi 

executada no ano de 1997. 

Em 1998, dois projetos foram apresentados à Câmara dos Deputados: o de 

n° 4.155/98, subscrito pelo Deputado Ivan Valente e  outros, que encaminhava a 

proposta do II Coned (Congresso Nacional de Educação, realizado de 6 a 9 de 

novembro de 1997, em  Belo Horizonte), e o de n° 4. 173-98, elaborado pelo MEC 

e apresentado pelo governo federal (PNE, 2001). Após três anos de tramitação no 

Congresso Nacional e amplo e intenso programa de debates com emendas, 

sugestões, contribuições e encaminhamentos, o Senado Federal aprovou sem 

alterações o Projeto encaminhado pela Câmara dos Deputados e a Presidência 

da República sancionou a lei 10.172/2001, que institui o PNE, com vetos a nove 

metas que se referem a questões fundamentais de financiamento da educação, 

propostos pelo Ministério da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Numa perspectiva geral, destacam-se das metas presentes no PNE a 

serem efetivadas ao longo de uma década: “a ampliação da oferta de educação 

infantil, especialmente da pré-escola; universalização do ensino fundamental; 

atendimento “inclusivo” dos portadores de necessidades especiais; progressiva 

expansão do ensino médio; redirecionamento da educação profissional; 

estabelecimento de políticas de alfabetização e educação de jovens e adultos; a 

diversificação e expansão da educação superior; implementação da educação à 



 

 

88

 

distância e a alteração nos padrões de financiamento, gestão e política de 

formação e valorização de professores” (DOURADO, 1999, p.15). 

Por terem sua elaboração fundamentada na participação de várias 

entidades representativas da sociedade civil, Dourado conclui que todas as metas 

vinculam-se às lutas políticas desencadeadas pela sociedade civil organizada, 

particularmente, pelos movimentos docentes e estudantis (1999, p.15). Para esse 

autor, 

o estabelecimento de prioridades, a operacionalização e, 
consequentemente, o financiamento assumem desdobramentos 
diferenciados. De um lado, localizam-se os setores que defendem a 
implementação dessas políticas através da garantia de um padrão 
unitário de qualidade articulado à defesa do ensino público e gratuito. 
De outro lado, vinculado às prescrições dos organismos internacionais, 
encontra-se a proposição cujas indicações sinalizam em direção à 
mercantilização da educação e, conseqüentemente, de forma de 
privatização da educação, da escola. (DOURADO, 1999, p. 15) 

No que se refere à utilização das tecnologias de informação e 

comunicação, o documento, que traz contribuições para a elaboração dos planos 

estaduais e municipais de educação, além de tratar da questão nos níveis de 

ensino fundamental, médio e superior, ainda contempla duas modalidades de 

ensino: educação a distância e tecnologias educacionais; e educação tecnológica 

e formação profissional. 

Sobre educação a distância e tecnologias educacionais, o PNE vê nessa 

modalidade de ensino um meio auxiliar para os desafios educacionais de déficits 

educativos e das desigualdades regionais existentes no Brasil. Ressalta as 

iniciativas de redes de televisão e rádio educativas e não apresenta, no 

diagnóstico, nenhuma ação que se refira à utilização da Internet nas escolas. Já 

nas diretrizes, o plano diz da necessidade de se ampliar o conceito de educação a 

distância para poder incorporar todas as possibilidades que as tecnologias de 

comunicação possam propiciar a todos os níveis e modalidades de educação e 

que essas tecnologias não podem ficar restritas a essa finalidade, já que se 

constituem num “instrumento de enorme potencial para o enriquecimento 

curricular e para a melhoria da qualidade do ensino presencial” (BRASIL/MEC, 

2001 p.78) ressalvando, contudo que essas tecnologias não substituem as 

relações de comunicação e interação direta entre educador e educando. Nesse 

sentido, o documento afirma ser fundamental equipar as escolas com multimeios, 
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capacitar os professores para utilizá-los, especialmente na Escola Normal, nos 

cursos de Pedagogia e nas Licenciaturas, e integrar a informática na formação 

regular dos alunos.  

Nos objetivos e metas do tópico da educação a distância e tecnologias 

educacionais, se privilegia o tema da educação a distância, principalmente para a 

capacitação de professores, mas duas metas vislumbram a universalização da 

Internet na escola pública. 

18 – Instalar, em cinco anos, 500 mil computadores em 30 mil escolas 
públicas de ensino fundamental e médio, promovendo condições de 
acesso à Internet. 

(...) 

21 – Equipar, em dez anos, todas as escolas de nível médio e todas as 
escolas de ensino fundamental com mais de 100 alunos, com 
computadores e conexões Internet que possibilitem a instalação de uma 
Rede Nacional de Informática na Educação e desenvolver programas 
educativos apropriados, especialmente na produção de softwares 
educativos de qualidade. (BRASIL/MEC, 2001, p. 79) 

Acompanha essas metas a capacitação, em dez anos, de 12 mil 

professores multiplicadores em informática da educação e a capacitação, em 

cinco anos, de 150 mil professores e 34 mil técnicos em informática educativa. 

O PNE propõe como primeira meta universalizar, em cinco anos, o nível de 

ensino fundamental, obrigatório de acordo com a Constituição Federal, além de 

ampliar gradativamente sua duração para nove anos, sendo assim destinado a 

todas as crianças dos seis aos quatorze anos de idade. As novas tecnologias de 

informação e comunicação aparecem como infra-estrutura para essa modalidade, 

orientando a elaboração, no prazo de um ano, dos padrões mínimos nacionais de 

infra-estrutura, incluindo: 

a) espaço, iluminação, isolação, ventilação, água potável, rede 
elétrica, segurança e temperatura ambiente; 

b) instalações sanitárias e para higiene; 

c) espaços para esporte, recreação, biblioteca e serviço de merenda 
escolar; 

d) adaptação dos edifícios escolares para o atendimento dos alunos 
portadores de necessidades especiais; 

e) atualização e ampliação do acervo das bibliotecas; 

f) mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos; 

g) telefone e serviço de reprodução de textos; 

h) informática e equipamento multimídia para o ensino. (BRASIL/MEC, 
2001, 51) 
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Tais padrões mínimos nacionais de infra-estrutura serão condição para 

autorizar a construção e funcionamento de escolas a partir do segundo ano de 

vigência do PNE. Contudo, o plano assegura que em cinco anos apenas os itens 

de “a” a “d” sejam atendidos e para o restante o plano prevê dez anos para o 

atendimento. Os equipamentos de “e” a “h” deverão ser viabilizado por programas 

elaborados pelos estados e municípios com o apoio da união e da comunidade 

escolar.                                                                                                                                                                                                                                                   

 O ensino médio é abordado pelo PNE como sendo de importância 

fundamental para o processo de modernização em curso no país, sendo a 

expansão desse nível de ensino um poderoso fator de formação para a cidadania 

e de qualificação profissional. Em comparação com os outros níveis de ensino o 

médio é apontado no Plano como o que mais cresceu nos últimos dez anos, “esse 

crescimento foi superior a 100%, enquanto no ensino fundamental foi de 30%” 

(BRASIL/MEC, 2001, p. 56), fator que vem pressionando também a expansão do 

ensino superior. 

Esse fenômeno já retrata a pressão pela constante e necessária 

capacitação do sujeito como trabalhador, justificada como condição para sua 

entrada e permanência no mercado de trabalho. Assim as competências e 

habilidades dele exigidas como condição de empregabilidade são aquelas 

requeridas pela reestruturação da produção, pelo qual o capitalismo passa. 

Também nesse nível de ensino a questão das tecnologias de informação e 

comunicação aparece como uma questão de infra-estrutura, cujos padrões 

mínimos nacionais deverão ser formulados em um ano. Porém a autorização para 

o funcionamento de novas escolas já inclui imediatamente a aquisição da 

informática e de equipamentos multimídia para o ensino. Já a adaptação das 

escolas existentes a esses padrões deverá se concluir em, no máximo, cinco 

anos. 

6 – Elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos nacionais de infra-
estrutura para o ensino médio, compatíveis com as realidades regionais, 
incluindo: 

a) espaço, iluminação, ventilação e insolação dos prédios 
escolares; 

b) instalações sanitárias e condições para a manutenção da 
higiene em todos os edifícios escolares; 

c) espaço para esporte e recreação; 
d) espaço para a biblioteca; 
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e) adaptação dos edifícios escolares para o atendimento dos 
alunos portadores de necessidades especiais; 

f) instalação e equipamento multimídia para o ensino; 
g) informática e equipamento multimídia para o ensino; 
h) atualização e ampliação do acervo das bibliotecas incluindo 

material bibliográfico de apoio ao professor e aos alunos; 
i) equipamento didático-pedagógico de apoio ao trabalho em sala 

de aula; 
j) telefone e reprodutor de texto 
7 – Não autorizar o funcionamento de novas escolas fora dos padrões de 
“a” a “g”; 
8 – Adaptar, em cinco anos, as escolas existentes, de forma a atender aos 
padrões mínimos estabelecidos; (BRASIL/MEC, 2001 p.59) 
 
 

No que diz respeito à informática e as redes de comunicação, 

especificamente, o plano estabelece:  

10 – Assegurar que, em cinco anos, pelo menos 50%, e, em 10 anos, a 
totalidade das escolas disponha de equipamento de informática para 
modernização da administração e para apoio à melhoria do ensino e da 
aprendizagem; 

11 – Adotar medidas para a universalização progressiva das redes de 
comunicação, para melhoria do ensino e da aprendizagem. 
(BRASIL/MEC, 2001 p.59) 

O Plano enfatiza o caráter essencial do ensino superior no desafio de 

reunir os requisitos de relevância para a superação das desigualdades sociais e 

regionais e aspirar a construção de um país desenvolvido e independente. O PNE 

visava inclusive o estabelecimento da ampliação da oferta de ensino superior 

público, garantindo uma proporção nunca inferior a 40% do total das vagas 

prevendo a criação de novos estabelecimentos públicos de educação superior. 

Contudo, essa foi uma das nove metas do plano vetadas pela Presidência da 

República.  

Apesar do desenvolvimento no país de redes de informação ter surgido 

primeiramente no âmbito das instituições de ensino superior, o PNE não 

estabelece nenhuma meta que trate do desenvolvimento de novas redes ou na 

universalização da informática nesse nível de ensino, o que pode levar à 

interpretação equivocada de que essa modalidade de ensino já atingiu 

completamente a universalização das NTICs tanto para o uso pedagógico de seus 

alunos e professores, quanto na conexão das instituições em redes nacionais e 

internacionais de pesquisa. Isso se dá ao contrário do que se percebe no 

programa de sociedade da informação no Brasil, que já efetiva a ampliação da 
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Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, com o lançamento da RNP2 com o 

envolvimento de universidades e fundações de apoio à pesquisa.  

Somando-se aos itens que traçam metas e diretrizes para a formação de 

professores e financiamento para a educação, em que a informática não é 

contemplada explicitamente, a falta de diretrizes para a inserção e o 

desenvolvimento das NTICs no âmbito do ensino superior evidencia que a 

questão da universalização da informação e do conhecimento por meio de 

computadores e redes, presentes nas outras modalidades de ensino, tem sua 

importância limitada ao oferecimento das condições objetivas. Isso porque as 

diretrizes presentes no PNE, não inserindo a questão das NTICs no ensino 

superior, automaticamente negligencia a integral formação do professor que 

trabalhará essas tecnologias nos níveis fundamental e médio de ensino.   

Essa negligência se desdobrará num oferecimento parcial das condições 

subjetivas para os alunos das escolas de nível fundamental e médio num contexto 

de sociedade da informação. Parcial porque, uma vez que a preparação prevista 

para o professor nesse mesmo contexto presente no PNE decorre de uma 

capacitação continuada ou de uma “reciclagem” desse profissional que, em geral, 

se dá de forma aligeirada, então a atuação desse professor será de 

exclusivamente apresentar essas tecnologias aos alunos e no máximo de 

oferecer a eles uma capacitação técnica, que condiz com a habilidade do 

indivíduo para manusear/operar essas tecnologias. Ficando preterida, assim, a 

formação crítica para que esse sujeito atue/participe no contexto da Sociedade da 

Informação. 

Chauí propõe que levemos a sério a idéia de formação, esclarecendo o seu 

significado. 

Antes de mais nada, como a própria palavra indica, uma relação com o 
tempo: é introduzir alguém ao passado de sua cultura (no sentido 
antropológico do termo, isto é, como ordem simbólica ou de relação 
com o ausente), é despertar alguém para as questões que esse 
passado engendra para o presente, e é estimular a passagem do 
instituído ao instituinte. (CHAUI, 2003, p. 11) 

Assim, para essa autora, a formação existirá quando o presente é 

apreendido como aquilo que exige de nós o trabalho da interrogação, da reflexão 

e da crítica, “de tal maneira que nos tornamos capazes de elevar ao plano do 
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conceito o que foi experimentado como questão, pergunta, problema, dificuldade” 

(CHAUI, 2003, p.12). Entretanto, a rapidez característica do mundo moderno 

potencializada pelos avanços técnicos tem impossibilitado tal formação e 

promovido em seu lugar constantes e aligeiradas capacitações, que consistem na 

adaptação permanente dos sujeitos e também das instituições de ensino às 

reestruturações da vida social, geralmente provocada pelo sistema produtivo.  

Os reflexos disso no âmbito da educação é a sua conversão de direito a 

serviço e, como conseqüência, da conversão das instituições de ensino em 

organizações de ensino, que carregam em si a lógica e os objetivos empresariais 

(CHAUI, 2003, p.5). 

Nesse sentido, podemos concluir que dentro da estrutura da administração 

pública federal, o debate e a formulação do planejamento e das políticas públicas 

para a inserção do Brasil na Sociedade da Informação, enfatizando o papel da 

escola nessa empreitada, tem se dado de forma totalmente dissociada. Apesar de 

o Ministério de Ciência e Tecnologia enfatizar a importância da escola nessa 

empreitada, não se percebe a presença do debate sobre a Sociedade da 

Informação na elaboração do PNE. Sendo o contrário também verdadeiro. Não se 

percebe no âmbito das atribuições destinadas à educação para o ideal de 

inclusão digital abraçado pelo SocInfo, Programa da Sociedade da Informação no 

Brasil, a presença das discussões que o MEC realizou para a elaboração do PNE.  

Isso posto, é importante perceber como essas dissociações, no âmbito da 

administração pública federal, se desdobram no planejamento e execução das 

políticas públicas do Estado de Goiás. 
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CAPÍTULO III 
O GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS E A SOCIEDADE DA 
INFORMAÇÃO: OS DESDOBRAMENTOS DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS NACIONAIS NO ESTADO DE GOIÁS 
 

Analisando as políticas públicas de governo que objetivam a 

democratização e universalização das tecnologias de informação e comunicação 

e seus conteúdos, é possível categorizá-las basicamente em três vias propostas 

para se atingir esse objetivo. A primeira diz respeito ao oferecimento de 

capacitação para se acessar as informações presentes nesses novos meios, que 

incluem ações de capacitação de professores, alunos, funcionários públicos e 

outros trabalhadores empregados ou em busca de emprego - empregabilidade. A 

segunda se refere à aquisição e distribuição dos equipamentos para 

modernização do serviço público, das unidades escolares e telecentros, que 

visam atender aos cidadãos que não têm acesso a eles em outras esferas. A 

terceira via visa à organização dos vários sistemas ou redes de informação, 

especialmente no âmbito da administração pública. Das três vias de políticas para 

realização da Sociedade da Informação, a primeira se enquadra na garantia do 

acesso às condições subjetivas para que o sujeito que é ao mesmo tempo 

trabalhador, consumidor e cidadão atue nessa realidade, ao passo que as outras 

duas se enquadram na garantia das condições objetivas para que essa realidade 

seja possível. 

O Plano Plurianual do Governo do Estado de Goiás - PPA 2000-2003 

(GOIÁS/SEPLAN, 2001), a exemplo e baseado nas orientações do Governo 

Federal, também aborda a questão da sua inserção na Sociedade da Informação. 

Num levantamento das ações do Estado no PPA de 2000-2003 verificaram-se 

três Secretarias de Estado responsáveis por essa tarefa: a Secretaria da 
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Educação, a Secretaria de Cidadania e Trabalho13 e a Secretaria de Ciência e 

Tecnologia. Além destas secretarias, há o programa de informatização do setor 

público que visa garantir o provimento de informações operacionais estratégicas 

por meio da atualização científica e tecnológica, otimizando o apoio das 

atividades do poder público executado pela Agência Goiana de Administração de 

Negócios Públicos – AGANP e a Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ. 

Vale ressaltar que os programas e ações presentes no PPA 2000-2003 não 

fazem referência explícita à idéia de Sociedade da Informação nas ações da 

Secretaria da Educação, nas ações da Secretaria de Cidadania e Trabalho e nas 

ações da AGANP e SEFAZ. O termo Sociedade da Informação aparece somente 

no Programa Goiás na Sociedade da Informação – Infovias, da Secretaria de 

Ciência e Tecnologia, que abordaremos mais adiante.  

Juntamente com o PPA, o governo do Estado de Goiás institui a Rede de 

Planejamento e Orçamento e o Sistema de Controladoria. De acordo com o 

Decreto n°5.403, de 11 de abril de 2001 que cria o sistema, seu intuito é de 

“racionalizar e integrar as ações de planejamento governamental dos órgãos e 

entidades e de criar um sistema informatizado de acompanhamento e controle 

destas ações que venham subsidiar a tomada de decisões de forma racional, 

transparente”.  

Assim, ao mesmo tempo em que iniciava um processo de modernização do 

planejamento público, por meio do planejamento estratégico, prática do universo 

da administração organizacional (empresarial), o governo do Estado começava a 

implementar um sistema de informações, baseado nas novas tecnologias de 

informação e comunicação que auxiliaria o controle dos programas e ações 

desenvolvidas, tanto por parte dos gestores públicos, quanto por parte do 

cidadão. 

Nesse sentido, essa pesquisa recorreu ao Sistema de Controladoria para o 

acompanhamento das metas atingidas pelos programas e ações que, de alguma 

forma, diziam respeito à universalização e democratização do acesso aos 

                                                      
13 Secretaria de Estado de Cidadania e Trabalho tinha planejado capacitar 4.196.190 pessoas no Programa 
Capacitação Profissional e Orientação para Emprego e Renda / PRO-AVANÇAR. (código 1708, SEPLAN, 2001, p. 172), 
financiados principalmente por recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) do Ministério do Trabalho. Entre os 
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computadores e das redes de informação. O próprio sistema de Controladoria se 

enquadra nas políticas que anunciam a Sociedade da Informação dentro da 

terceira categoria aqui desenvolvida, que pretende a construção de redes de 

informação. 

O último PPA do Governo do Estado de Goiás, para o período de 2004-

2007, aponta para a continuidade dos programas bem sucedidos presentes no 

PPA 2000-2003. Dentre as ações que se aproximam da idéia de inserção do 

Estado na Sociedade da Informação percebe-se que as três secretarias acima 

mencionadas ainda se destacam nas questões de universalização da informação 

e do conhecimento por meio das novas tecnologias, especialmente o computador 

e a Internet. 

 

3.1 – As políticas públicas da Secretaria de Estado  de Ciência e Tecnologia 

de Goiás 

 
 Dentre os quatro programas da Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia - SECTEC previstos no PPA 2000-2003 destacam-se dois que se 

aproximam das políticas que pretendem democratizar e universalizar a 

informação e o conhecimento por meio das NTICs, abarcando dessa forma a idéia 

de inserção do Estado na Sociedade da Informação.  

   

TABELA 04 – Programas da SECTEC que se aproximam da idéia de Sociedade 
da Informação presentes no PPA 2000-2003 

SECTEC META 
1721 – Programa de Capacitação e Extensão Tecnológica – CPC 
1291 – Construção e Implantação de Centros de Profissionalização e 
Capacitação Tecnológica – CPC 

23 

2321 – Capacitação e Difusão Tecnológica 134.720 
1722 – Programa Goiás na Sociedade da Informação – Infovias 
1292 – Implantação de Infovias 300 
2322 – Cadastramento e Difusão de Informações em Ciência e 
Tecnologia 

16.244 

    FONTE: PPA 2000-2003 (GOIÀS/SEPLAN, 2001, p. 93; 95) 

                                                                                                                                                                 
cursos de capacitação de trabalhadores o Programa também oferecia curso na área da informática. Contudo a presente 
pesquisa não contemplou essas ações. 
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O Programa Goiás na Sociedade da Informação – Infovias - aparece com o 

objetivo de criar e manter canais apropriados de transferência de informações 

científicas e tecnológicas a instituições, órgãos públicos e privados e empresas do 

setor produtivo. O Programa Infovias abrange duas das três vias para se atingir a 

universalização e democratização da Sociedade da Informação: a aquisição de 

infra-estrutura para implantação das Infovias e o cadastramento e difusão de 

informações, especialmente, em ciência e tecnologia.  

O termo Infovia se insere no novo vocabulário promovido pela sociedade 

da informação. Como sua etimologia sugere, as Infovias se referem às estradas 

eletrônicas em que pode transitar todo tipo de informação, na forma de texto, som 

ou imagem, entre um ponto gerador e diferentes pontos receptores. Elas são 

formadas por plataformas eletrônicas, destacando-se como principais o telefone, 

a televisão, a Internet, os servidores, as bibliotecas multimídia e as salas de 

videoconferência. Dessa forma, a implementação de vias para a informação, por 

se tratarem da instalação de tecnologias (equipamentos e cabos) se enquadram 

na categoria de políticas que promovem as condições objetivas para a inserção 

na sociedade da informação. 

O objetivo geral do Programa Infovias consiste na extensão do Backbone 

da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) ligando os municípios do Estado de Goiás a 

essa rede. Esse programa atingiu, além de Goiânia, a cobertura de 35 cidades no 

interior do estado, objetivando: 

• Baratear o acesso à Internet, possibilitando e ampliando o acesso, 
principalmente das cidades do interior, à informação e às diversas 
iniciativas de ações cooperadas nas áreas comerciais, tecnológicas, 
culturais, sociais e governamentais disponíveis na Internet, criando 
assim novas oportunidades para os pesquisadores, estudantes e 
empresários do interior;  

• Criação da Rede Goiana de Informação que, em conjunto com a 
Rede Metropolitana de Alta Velocidade, facilitará o acesso das 
Universidades e órgãos públicos à Internet ao preço de uma ligação 
local. Esse sistema viabilizará, inclusive, o acesso a cursos de 
graduação, pós-graduação e doutorado no exterior, através da Net;  

• Viabilizar e reforçar a Rede Estadual de Pesquisas através de 
investimentos na aquisição de computadores, chamados servidores, 
capazes de gerenciar o acesso à Internet. (SECTEC/INFOVIAS, < 
http://www.sectec.go.gov.br/infovias/index.htm>) 

A Secretaria de Ciência e Tecnologia teve, ainda, o objetivo de, por meio 

da instalação do sistema INFOVIAS, interligar todo o Estado de Goiás ao sistema 
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nacional de informação; a informatização e conexão das unidades da UEG 

(Universidade Estadual de Goiás); a instalação de salas informatizadas no interior 

do estado visando atender as necessidades da comunidade local e ainda a 

capacitação e profissionalização do cidadão nas áreas de informática básica e 

avançada. 

Apesar de a SECTEC ter objetivado no PPA 2000-2003, por meio da 

instalação do sistema INFOVIAS, interligar todo o Estado de Goiás ao sistema 

nacional de informação com a instalação de 300 infovias, vê-se que as ações do 

Programa Infovia atingiram pouco mais de 10% da meta prevista. Os resultados 

apresentados na página dessa secretaria relatam a implementação de trinta e 

cinco infovias no interior e mais uma na capital, ao passo que no relatório de 

resultados das ações presentes no PPA 2000-2003 fornecido pelo Sistema de 

Informações Gerenciais do Estado de Goiás (Controladoria), dá conta de um total 

de trinta e quatro infovias (TABELA 05), o que evidencia problemas na 

atualização dos dados nessas redes de informação.  

TABELA 05 – Relatório das Realizações dos Programas 1721 e 1722 da SECTEC 
previstas no PPA 2000-2003.  
SECTEC 

1721 – Programa de Capacitação e Extensão Tecnológica Meta física 

1291 – Ação Construção e Implantação de Centros de Profissionalização Tecnológica  

- Implantação de Centros de profissionalização e Capacitação em 06 cidades 06 

2321 – Ação Capacitação e Difusão Tecnológica   

- Capacitação de 9.724 pessoas com Vários  cursos – (qualificação Profissional)  9.724 

- Capacitação de 10.000 pessoas em cursinho do povo 10.000 

- Capacitação de 1.360 pessoas com curso de Informática 1.360 

1722 – Programa Goiás na Sociedade da Informação – INFOVIAS  

2322 – Cadastramento e Difusão de Informação em Ciência e Tecnologia  

- Realização de 7.097 de Informação em Ciência e Tecnologia 7.097 

1292- Implantação de Infovias  

- Implantação de 34 sistemas de Infovias 34 

FONTE: Sistema de Informações Gerenciais / Controladoria em 18/07/2005  

Percebe-se também que no relatório oferecido pela Controladoria, a 

descrição da ação já antecipa a meta que foi alcançada e não revela a meta 
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prevista no PPA, o que evidencia uma certa adequação das metas aos resultados 

e esconde o baixo desempenho das ações. 

Ainda no Programa Infovias, a ação que previa a construção de uma rede 

de informações em ciência e tecnologia e, por isso, se enquadrando na terceira 

categoria de políticas aqui relacionadas para a sociedade da informação, por meio 

do cadastramento de 16.244 informações (TABELA 04), realizou 43,6% da meta 

cadastrando 7.097 informações. Essa ação dizia respeito à criação de uma rede 

de informações de C&T em Goiás que se insere no PROSSIGA do governo 

federal, esclarecendo que, 

o Prossiga - Programa de Informação e Comunicação para Ciência e Tecnologia - tem 
como missão contribuir para a implementação das diretrizes e prioridades ditadas pelo 
governo para a área de C&T, por meio da oferta de serviços de informação e de 
comunicação na Internet, tendo como público alvo gestores, pesquisadores, docentes, 
técnicos e empresários do setor produtivo. Seu objetivo principal é promover a criação e 
o uso de serviços de informação na Internet voltados para as áreas prioritárias do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, assim como estimular o uso de veículos eletrônicos 
de comunicação pelas comunidades dessas áreas (BRASIL/MCT, 2005). 

    

Outro programa da Sectec, presente no PPA 2000-2003, que se relaciona 

com a proposta de Sociedade da Informação é o Programa de Capacitação e 

Extensão Tecnológica - CPC, que teve como objetivo capacitar jovens e 

trabalhadores do interior do Estado, ampliando suas possibilidades de acesso ao 

emprego e renda, assim como difundir tecnologias que pressionam mudanças no 

mundo do trabalho. O programa é composto por duas ações. A primeira propunha 

a construção e implantação de vinte e três Centros de Profissionalização e 

Capacitação Tecnológica. A outra visava à capacitação de 134.720 em várias 

áreas tecnológicas.  (TABELA 04) 

A proposta inicial do CPC consistia na construção de instalações modernas 

destinadas à oferta de cursos diversos nas áreas científicas e tecnológicas, a 

exemplo dos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) criados no Estado do 

Ceará. Os CVTs são dotados de uma sala polivalente e uma sala 

profissionalizante. Cada um deles possui laboratório de informática com dez 

computadores, laboratório de física, laboratório de química, laboratório de biologia 

e laboratório de eletromecânica equipados, administração e cantina, além de TV, 

vídeo e retroprojetor. A área externa conta com canteiros para aulas práticas dos 

cursos de agricultura, farmácia viva e casa-modelo para aulas práticas dos cursos 
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de construção civil. Segundo informações disponibilizadas na página da 

Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ceará na Internet, o Estado conta hoje com 

um total de quarenta CVTs instalados. 

O programa de Capacitação e Extensão Tecnológica surgiu já de um projeto quando da 
campanha do Governador Marconi Perilo. Muitas vezes as pessoas não acreditam, mas 
existe em algumas campanhas sim o planejamento de ações que pretende ser 
desenvolvidas no governo. Na campanha do Governador Marconi Perilo tinha núcleos 
que trabalhava cada setor que seria desenvolvido no governo. Após a eleição, concluído 
o segundo turno, esses núcleos foram ampliados. Para que? Para fazer desenvolver 
aquelas promessas de campanha, aqueles compromissos de campanha para 
transformá-los em programas e como seriam implementados. E dentro das propostas na 
área de ciência e tecnologia o governador tinha visitado o Ceará e conhecido o 
programa CVT, que fora o nome, era a mesma proposta que nós tínhamos. Então ele 
conheceu e, mesmo antes do secretário assumir, eu já tinha tido acesso a esse material 
e já estava incumbida de ser uma das ações a ser incluída dentro das atividades da 
secretaria. Então, toda aquela equipe de planejamento, nessa fase inicial, definido o 
secretário, todo aquele material é passado para a equipe. Nem sempre o secretário 
participa daquele grupo de trabalho, é bom que se diga isso. Então todo aquele material 
levantado naquelas diversas discussões foi passado para o secretário. E ali, antes 
mesmo das propostas ele teve a oportunidade de visitar o Ceará e conhecer aquilo que 
seria um dos carros chefe da secretaria. A proposta era essa. (entrevista 3) 

A meta de construir vinte e três CPCs no Estado de Goiás, constante no 

PPA 2000-2003, teria expandido a possibilidade de universalização e 

democratização das tecnologias de informação e comunicação e dos saberes que 

por elas são exigidos e disponibilizados, no sentido de garantir uma formação 

técnica para  que o trabalhador garantisse sua empregabilidade. Porém, da forma 

como fora planejado, aos moldes dos CVTs do Ceará, acima descritos, não foi 

construído nenhum CPC em Goiás.  

O fracasso do programa, vamos dizer fracasso porque o programa não foi 
implementado como foi concebido, foi por que ele se apoiava num tripé financeiro, onde 
teria a participação do Proep, Programa de Ensino Profissionalizante do Ministério da 
Educação, do CNPq, por meio de um sistema de bolsas, onde teríamos mestres e 
doutores a disposição dos Centros, e teria ainda a participação do Estado, através de 
um financiamento internacional onde nós teríamos 10 milhões de dólares para equipar 
laboratórios e compra de equipamentos e tal. Caberia então, basicamente, às 
prefeituras e ao Estado a manutenção básica dos centros, vamos dizer assim. Então, 
fracassou. O Proep entendeu na época que ele devia se preocupar mais com o ensino 
formal. Não vamos entrar no mérito da discussão se estavam certos ou errados. O 
CNPq achava que o modelo do Ceará seria insustentável se ele fosse expandido para 
mais Estados do Brasil. Que era um caso atípico e tudo mais. E terceiro, o Estado não 
conseguiu o empréstimo na época porque ele estava com a capacidade de 
endividamento exaurida. Para você endividar tem que ter autorização do Senado, a 
Secretaria do Tesouro Nacional autoriza mediante a capacidade de endividamento e a 
Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso não foi conseguido. (...) Então esses foram os 
entraves financeiros. (entrevista 3) 
 

Segundo informações da Sectec, o CPC ofereceu vinte e seis modalidades 

de cursos no período de 2000 a 2003 em mais de trinta municípios do Estado. 
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Desses cursos apenas dois se relacionavam com as novas tecnologias de 

informação e comunicação: informática básica e informática avançada. O curso 

tinha carga horária de cinqüenta horas e a grande maioria das 171 turmas que 

foram abertas em todo o Estado foi financiada por recursos do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador (FAT) do Ministério do Trabalho.  

Em momento nenhum se descartou o Programa. Aí o governador pensou: então fazer 
por nossa conta. Onde nós vamos buscar os recursos? Na época tinha o projeto de 
venda da distribuição de energia da CELG, porque a usina já tinha sido vendida. Mas 
com a venda da usina a CELG passou a ter valor negativo. Quando se tentou avaliar a 
CELG para a venda chegou-se a conclusão que o Estado tinha que pagar quase 2 
bilhões para alguém levar a CELG e tentar recuperar a empresa. Então se descartou a 
venda da CELG. Hoje não se fala mais em vender. (...) Então, o que era possível fazer 
dentro da metodologia do programa para a gente estar levando esses conhecimentos. 
Porque a proposta era de democratizar o acesso à informação e ao conhecimento. 
Como? Na Secretaria de Ciência e Tecnologia era o conhecimento tecnológico, 
democratizar o acesso. A par de fomentar, porque um dos papeis da Secretaria de 
Ciência e Tecnologia é fomentar a pesquisa. Mas você pegar o resultado da pesquisa, 
que já deu resultado, e levar para as pessoas é o que nós chamamos de democratizar o 
conhecimento. Então como nós vamos fazer para essa informação chegar às pessoas?  
Então um dos mecanismos que nós encontramos foi a democratização, o acesso à 
informática. Porque um dos mecanismos mais rápidos e democráticos de conhecimento 
é a informática. Mas não a informática como a máquina burra, vamos dizer assim, ou a 
pessoas saber digitar numa máquina de escrever mais moderna. Mas sim, você 
conectar esses computadores à Internet e treinar as pessoas para utilizar (entrevista 3).  

 
QUADRO 02 - Conteúdo e Carga Horária do Curso de Informática Básica 
oferecido pelo CPC com recursos do FAT  

CONTEÚDO CARGA HORÁRIA 
HABILIDADES BÁSICAS 

- Cidadania: uma conquista  
- Descrição das atividades e apresentação do material  
- Noções básicas  
- Segurança no trabalho  

10 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
- O que é informática?  
- O que é processamento de dados?  
- A história do computador  
- Operações básicas  
- Software, editor de textos word, planilhas excel  
- Hardware  
- Componentes do computador, teclado, mouse, monitor  
- Unidades de saída e entrada  
- Memória  
- Unidade central de processamento  
- Periféricos  
- O que é um sistema operacional?  
- Aspectos históricos do MS-DOS?  

35 

HABILIDADES DE GESTÃO 
- Conhecendo o mercado  
- Gerenciamento da atividade  
- Recursos do PRONAF  
- Parcerias para o trabalho  

05 

  FONTE: SECTEC/CPC <www.sectec.go.gov.br/cpc> em 10/05/2005 
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QUADRO 03 - Conteúdo e Carga Horária do Curso de Informática Avançada 
oferecido pelo CPC com recursos do FAT 

CONTEÚDOS CARGA HORÁRIA  

HABILIDADES BÁSICAS 
- Cidadania: uma conquista  
- Descrição das atividades e apresentação do material  
- Noções básicas  
- Segurança no trabalho  

10 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
- Características da tela  
- Processamento de textos  
- Tratamento de arquivos  
- Formatação de parágrafos recuos  
- Tabulação  
- Bordas e sombreamentos  
- Cabeçalho e rodapé  
- Imprimir  
- Numeração de páginas  
- Inserções menu, inserir, objetos, clipart, wordart, símbolos  
- Edição de textos, copiar, salvar, colar, recortar, substituir  
- Ortografia  
- Capitulação de textos, marcadores, índices  
- Estilos  
- Dicas e curiosidades  
- Auto-correção  
- Teclas de atalho  

35 

HABILIDADES DE GESTÃO 
- Conhecendo o mercado  
- Gerenciamento da atividade  
- Recursos do PRONAF  
- Parcerias para o trabalho  

05 

  FONTE: SECTEC/CPC <www.sectec.go.gov.br/cpc> em 10/05/2005 

Os cursos de informática oferecidos pelo programa CPC contemplavam as 

habilidades básicas, específicas e de gestão, no intuito de capacitar pessoas para 

operar as máquinas (hardwares) e manusear os programas (softwares) com 

vistas, especialmente, à sua atuação no mercado de trabalho.  

Conforme as categorias de políticas para a sociedade da informação aqui 

desenvolvidas, esse programa abrange tanto o oferecimento de condições 

objetivas, por meio da construção dos CPCs, quanto o oferecimento de condições 

subjetivas, por meio da capacitação em informática básica e avançada. Vale 

ressaltar que as condições subjetivas privilegiam ação técnica, apesar de estar 

previsto na carga horária destinada às habilidades básicas, noções de 

cidadania14.   

                                                      
14 Uma questão que se coloca diante da noção de cidadania presente nessa ação da SECTEC é no sentido de 
evidenciar como é desenvolvida pelos cursos de informática básica e informática avançada a “habilidade básica” da 
cidadania como conquista. 
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Os laboratórios de informática onde os cursos do CPC foram oferecidos, 

são aqueles adquiridos com recursos do tesouro destinado ao programa Infovias 

(TABELA 04), que previa a instalação de computadores conectados à Internet por 

todo o Estado de Goiás. 

A compra das máquinas partiu do Programa Infovias também da Secretaria de Ciência e 
Tecnologia, em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que numa 
concepção equivocada visava dois computadores por município com o objetivo de ligar 
os municípios à Rede Nacional de Pesquisa. Muitos municípios instalavam os 
computadores numa sala e muitas vezes o prefeito não sabia nem para que servia 
aquilo. Quando nós vimos o fracasso daquele programa nós negociamos com o 
Ministério de Ciência e Tecnologia para que pudéssemos agrupar essas máquinas de 
dez em dez e foi quando passou a ter esse aproveitamento. E utilizamos essa estrutura 
do Programa Infovias também para conectar os laboratórios à Internet. (entrevista 3) 
 

Essa forma alternativa de garantir parte da execução do programa CPC, 

deu preferência aos municípios que contavam com unidades da Universidade 

Estadual de Goiás. Nesses municípios, a parceria do Governo do Estado era com 

a UEG. Nos municípios em que não havia UEG era feita parceria com a prefeitura 

e entidades locais para a autogestão do laboratório. As metas de capacitação de 

pessoas em todas as modalidades de cursos oferecidas não atingiram 30% do 

proposto, que era de 134.720 pessoas. Nos cursos de informática básica e 

informática avançada foram capacitadas apenas 3.420 pessoas (TABELA 06). No 

total, vinte municípios foram atendidos pelos cursos de informática básica e 

avançada. O que representa cerca de 8% do total de municípios existentes no 

Estado de Goiás. 

TABELA 06 - Pessoas capacitadas pelo Programa CPC nos cursos de Informática 
Básica e Avançada 
Município 2000  2001 2002 2003 

Aruanã 40 - - - 

Caldas Novas - 60 - - 

Ceres 60 100 - - 

Cidade de Goiás 120 - - - 

Goiânia - 340 460 40 

Goiatuba 80 160 - - 

Iaciara - - 40 - 

Iporá 160 160 - - 

Itaberaí - 60 - - 

Itapuranga 180 40 - - 

Jaraguá 20 - - - 
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Jussara - 60 - - 

Morrinhos - 60 - - 

Porangatu - 100 - - 

Posse 120 60 - - 

Quirinópolis - 80 - - 

Rubiataba 120 80 180 - 

Sanclerlandia - 120 - - 

Santa Helena - 80 - - 

São Luis dos 
Montes Belos 

200 80 - - 

Total (3.420) 1100  1640 640 40 

FONTE: compilação, realizada por mim, dos dados disponíveis na página da SECTEC na Internet.  

Mais uma vez a busca pelos resultados das ações do Programa de 

Capacitação e Extensão Tecnológica – CPC, deu conta da discrepância das 

informações que circulam na administração pública, uma vez que para a Seplan, 

órgão responsável pelo Sistema de Controladoria o resultado da ação se 

apresenta de uma forma (TABELA 5) e para a SECTEC, órgão responsável pela 

execução do programa, a meta atingida e anunciada na sua página na Internet é 

outra (TABELA 06 e QUADRO 04). 

QUADRO 04 – Metas atingidas pelas ações dos programas da Secretaria de 
Ciência e Tecnologia (1999-2002) 

Ação/Programa Municípios Meta atingida 

Cursos de Capacitação e 
Profissionalização em 
Informática Básica e 
Avançada – Prosgrama de 
Capacitação e 
Profissionalização 
Tecnológica (CPC) 

Caldas Novas, Ceres, 
Formosa, Goiânia, Goiás, 
Goiatuba, Goianésia, Iporá, 
Itaberais, Itapuranga, Jussara, 
Minaçu, Morrinhos, Porangatu, 
Posse, Quirinópolis, 
Rubiataba, Sanclerlância, 
Santa Helena, São Luiz dos 
Montes Belos, São Miguel do 
Araguaia 

3.223 pessoas capacitadas 

Aquisição, instalação e 
conexão de laboratórios de 
informática – Programa CPC 

Rubiataba (conectado à rede), 
Campinaçu, Iaciara, Nova 
Roma, Piranhas e Posse 
(conectado à rede) 

07 laboratórios instalados, 
perfazendo um total de 70 
computadores 

Aquisição, instalação e 
conexão de laboratórios de 
informática – Programa 
INFOVIAS nas Unidades da 
UEG 

Porangatu, Iporá, Itapuranga, 
Goiânia, São Luiz dos Montes 
Belos, Minaçu, Caldas Novas, 
Jussara. 

08 laboratórios instalados e 
conectados, perfazendo um 
total de 83 computadores 

Fonte: Relatórios internos da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Goiás de outubro de 2002. 
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Metas ousadas e resultados medíocres têm caracterizado o planejamento 

público e o Programa de Capacitação e Extensão Tecnológica - CPC - é um 

exemplo disso. No caso da Secretaria de Ciência e Tecnologia, podemos apontar 

duas causas principais para a não realização das metas previstas no seu 

planejamento, podendo ser de ordem política e orçamentária.  

A questão do impedimento de ordem política se mostrou na SECTEC 

devido ao fato de no período de 1999 a 2002 essa secretaria ser administrada por 

um partido de esquerda e sua gestão ter sido marcada por momentos de 

instabilidade devido possíveis mudanças nas alianças políticas (coligações) no 

período de eleição municipal e no final do mandato do governo do Estado, que 

pretendia a reeleição, de fato ocorrida.  

Além disso, o Estado não contava com orçamento para financiar a 

construção dos CPCs, o que exigiu da superintendência responsável pelo 

programa, na época, vias alternativas (parcerias e recursos do FAT) para garantir 

o mínimo da ação prevista, pelo menos no que dizia respeito à capacitação, uma 

vez que não fora construído nenhum CPC. 

Hoje a proposta dos CPC’s se aproxima mais da proposta de telecentros. 

Os Telecentros de Informação e Negócio surgem como apoio à inclusão digital, 

social, capacitação e empreendedorismo. O Ministério de Indústria e Comércio 

Exterior - MIDC juntamente com o IBICT são responsáveis pela proposta dos 

Telecentros. Segundo o MIDC, os telecentros são direcionados para: a promoção 

e exercício da cidadania; educação e capacitação profissional; articulação; 

desenvolvimento da consciência e da cidadania; desenvolvimento local; 

empreendedorismo; envolvimento com a comunidade; inclusão digital; fonte de 

informação e conhecimento; parcerias; acesso à Internet; desenvolvimento de 

páginas web; empreendedorismo e uso de softwares específicos (BRASIL/MDIC, 

2005). O objetivo apontado pelo MIDC é inserir, principalmente, a microempresa e 

a empresa de pequeno porte na Sociedade da Informação, por meio do acesso às 

novas tecnologias da informação e comunicação, criando oportunidade de 

negócios e trabalho que induzam ao crescimento na produção e geração de 

emprego e renda. Para isso, os telecentros deverão ser instalados em áreas 

denominadas por esse Ministério, de baixa inclusão digital e devem buscar a 
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convergência de conteúdos e integração aos diferentes modelos de telecentros 

sociais, uns suprindo as necessidades dos outros.   

De acordo com levantamento feito na SECTEC, em 2005, 13 instituições 

foram contempladas com telecentros, sendo 11 prefeituras e duas Secretarias: 

Prefeitura Municipal de Brazabrantes, Prefeitura Municipal de Britânia, Prefeitura 

Municipal de Ceres, Prefeitura Municipal de Goianésia, Prefeitura Municipal de 

Goianira, Prefeitura Municipal de Hidrolândia, Prefeitura Municipal de Jaraguá, 

Prefeitura Municipal de Nova Glória, Prefeitura Municipal de Palmeiras, Prefeitura 

Municipal de Piranhas, Prefeitura Municipal de Pires do Rio, Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do Município de Goiânia e Secretaria de Estado de 

Ciência e Tecnologia. Sendo que as Prefeituras de Senador Canedo e Posse 

foram classificadas como reserva15. 

A estrutura do telecentro conta com computadores conectados em rede 

acessível à população e seu funcionamento se dá sob a coordenação do projeto 

feito por Fórum Permanente; o acompanhamento das unidades e orientação 

pedagógica, realizados pelo Comitê para Democratização da Informática (CDI)16; 

e a administração, operação e manutenção das unidades estará sob a 

responsabilidade da instituição hospedeira da unidade. 

No atual PPA (2004-2007), o Programa Goiás na Sociedade da Informação 

continua, mas agora envolvendo três ações que pretendem  

contribuir com as políticas de inclusão digital aprimorando linguagens, 
programas, expandindo os acessos e saberes possíveis de articulação 
e produção centrados em políticas de desenvolvimento econômico e 
social capazes de conferir a Goiás destaque nacional e internacional. 
(GOIÁS/SEPLAN, 2005)  

A primeira ação é a estruturação para o desenvolvimento de sistemas e 

implantação de software livre, tendo como meta a implantação de quatro dessas 

estruturas. A segunda é a integração da informação em ciência, tecnologia e 

inovação, por meio de um sistema de informação. E a terceira visa à manutenção 

e à expansão do sistema de Infovias.  

                                                      
15 Notícias veiculadas no site da secretaria no dia 17 de março de 2005 
<http://www.sectec.go.gov.br/dia_dia/marco05_notas.htm> 
16 O CDI é uma organização não governamental sem fins lucrativos, que afirma ter por objetivo 
democratizar a Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC). 



 

 

107

 

A implantação de telecentros não entra no PPA 2004-2007, mas a atual 

gestão da SECTEC, por meio das notícias veiculadas na sua página na Internet, 

tem prometido empenho na expansão do número de telecentros no Estado de 

Goiás com a intenção de democratizar o acesso às NTICs. 

O que se percebe é que a noção de Sociedade da Informação está 

presente no planejamento dessa secretaria, porém, as primeiras ações, referentes 

ao PPA 2000-2003 não atingiram metas satisfatórias. Nas políticas atuais essa 

noção é mais explorada para justificar, pelo menos o anúncio, de ações mais 

complexas com o objetivo de promover no Estado o desenvolvimento do setor de 

ciência e tecnologia, especialmente a implementação da rede de informações em 

C&T e os telecentros. Contudo, tanto no planejamento do PPA 2000-2003 quanto 

nos planos e metas atuais presentes no PPA 2004-2007 não se percebe diálogo 

dessa secretaria com a Secretaria de Estado da Educação.  

 

3.2 – As políticas públicas da Secretaria de Estado  da Educação 

 

A Secretaria de Estado da Educação – SEE, tendo em vista a garantia dos 

padrões mínimos para o funcionamento da rede escolar, estabelece no PPA 

2000-2003 do Estado de Goiás ações que visam à informatização das escolas 

com a instalação das salas informatizadas e conectadas à Internet. Dentre as 

onze ações desse programa (código 1641, PPA 2000-2003) (GOIÁS/SEPLAN, 

2001, p. 156), duas se referem diretamente aos objetivos de universalização das 

NTICs. 

A ação de código 1184 visa o equipamento e o reequipamento de prédios, 

incluindo os núcleos de tecnologia, salas, laboratórios para o ensino médio, o 

profissional e o de jovens e adultos. A meta anunciada para o período de 2000-

2003 era de 3.945 salas equipadas / reequipadas. 

Na ação de código 1741 o objetivo é a aquisição e distribuição de Kits de 

Informática a Escolas Estaduais e Municipais. As emendas sancionadas 

referentes a essa ação não contava com dotação orçamentária. Nessa ação a 

meta visava atingir 100% das escolas estaduais e municipais no mesmo período 

(TABELA 07). 
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TABELA 07 – Programas da SEE que se aproximam da idéia de Sociedade da 
Informação presentes no PPA 2000-2003 

Secretaria de Estado da Educação META 
1641 – Programa de Padrões Básicos para o Funcionamento Escolar 
1184 – Equipamentos Reequipamentos de Prédios, Núcleos de 
Tecnologia, Salas, Laboratórios, Ensino Médio, Profissional, Jovens e 
Adultos 

3.945 

1741 – Aquisição e Distribuição de Kit’s de Informática à Escolas 
Estaduais e Municipais (Emendas Sancionadas) sem dotação 
orçamentária 

100% 

    FONTE: PPA 2000-2003 (GOIÀS/SEPLAN, 2001, p.156) 

Saber, por exemplo, no que consistiam os Kits de Informática e quanto da 

meta de 100% das escolas equipadas com eles havia sido atingida ao final do 

PPA 2000-2003, por meio do Sistema de Controladoria do Governo de Goiás se 

mostrou um caminho que mais deu conta das dificuldades de implantação do 

sistema e das suas deficiências do que de esclarecer a realização dos programas 

e ações previstas no PPA.  

O processo de informatização da administração pública do Estado de 

Goiás iniciou-se juntamente com a prática de planejamento aos moldes do PPA, 

que por sua vez, é orientação da esfera federal da administração pública presente 

na constituição de 1988. O processo de modernização do Governo do Estado 

passa, por isso, pela incorporação das práticas administrativas e gerenciais 

características da esfera privada, especialmente, empresarial, nas quais as ações 

são orientadas para os resultados, o cálculo, a eficácia, o padrão “qualidade”, a 

produtividade. Assim, a racionalidade do capital que, nas últimas décadas, 

reconfigura e reestrutura o mundo do trabalho e da produção, atinge também o 

Estado por meio das políticas neoliberais de privatização. Essa racionalização 

tem sido a força decisiva do mundo moderno, para reprodução do modo de 

produção capitalista. Contudo, o processo de modernização do Estado de Goiás 

se dá de forma lenta e precária, potencializando ainda mais o caráter destrutivo 

dessa racionalidade. 

Segundo a Gerente de Informações e Monitoramento da SEE, a secretaria 

participou do projeto piloto do sistema de controladoria, por ser uma secretaria 

que já contava com um departamento de monitoramento de informações. 

Segundo ela, 
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a SEE, desde o ano de 1988, tinha um departamento de modernização 
administrativa, que nada mais era do que um departamento que dava 
direcionamento das ações, fluxo de informações, e como administrar, 
realmente, a secretaria. Não como programa, porque a secretaria não 
trabalhava com programas. Só trabalhava com níveis e modalidades de 
ensino, não se preocupava com programas específicos. Então, como a 
secretaria já tinha uma experiência em monitorar, porque o 
departamento de modernização era realmente monitorar toda a 
execução, essa experiência serviu de piloto nos instrumentos, no know 
how que, na verdade, não era muito, mas era alguma coisa de 
modernização. Então, foi assim que a secretaria participou. (entrevista 
1) 

Lançado em 2001, o sistema acabou esbarrando em dificuldades de ordem 

política e estrutural que impediram que os relatórios sobre os resultados dos 

programas, especialmente, os que são objeto dessa pesquisa fossem 

disponibilizados pelo sistema. Não atingindo dessa forma, o propósito de sua 

implantação, que era de dar transparência à execução das políticas públicas no 

âmbito do Estado.  É a própria Gerente de Informação e Monitoramento da SEE, 

que esteve presente desde o projeto piloto do Sistema de Controladoria, que 

pontua as principais dificuldades apresentadas nos primeiros três anos de seu 

funcionamento. Sem querer hierarquizar as dificuldades, ela aponta para o 

problema da mudança de paradigma no planejamento público por parte dos 

gerentes e demais servidores da secretaria; sobre a falta de infra-estrutura de 

máquinas e acesso à Internet, que dinamizariam o abastecimento do sistema com 

os resultados das ações e a falta de formação. 

A primeira dificuldade foi a questão da mudança de paradigma, de uma 
estrutura fechada, departamentalizada, para uma estrutura 
compartilhada. Porque a partir da implantação do PPA, que veio a 
implantação do Sistema de Informações Gerenciais, que é uma 
exigência do PPA, então a administração passou a ser uma gestão 
compartilhada. Uma gestão por programa. E essa dificuldade existe até 
hoje, porque a secretaria é ainda departamentalizada, a estrutura 
organizacional dela é de superintendências que trabalham com 
programas. Muitas vezes um gerente é executor de programa de outro 
gerente. Ele é simplesmente o executor de uma ação. Então, a questão 
do poder e de status dificulta muito porque o gerente que é executor, ele 
sente-se superior. Como eu vou prestar conta a outro gerente do 
mesmo nível que o meu, só porque ele é gerente do programa?  

Outra dificuldade, sem numerar qual a maior ou menor, foi a ausência 
de planejamento estratégico que, no fundo, vai bater na mesma tecla. 
No Brasil não se trabalhava planejamento estratégico.  Nós somos 
originários de uma universidade onde se trabalhava o planejamento 
tradicional. Quem são os funcionários de hoje e daquela época? Todos 
aqueles que saíram das faculdades e das especializações com o 
planejamento tradicional. Nem se falava de planejamento estratégico.  

Outra dificuldade era a insegurança dos gestores, que cai também na 
primeira dificuldade. Por que? Porque eu tenho insegurança em relatar 
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aquilo que eu fiz. Se eu fiz pouco, se foi bom o resultado ou se foi ruim. 
Os gestores, com poucas exceções não estavam preocupados em 
saber a causa do fracasso. Ele estava preocupado em mostrar o 
produto sem saber a qualidade de produto. E com o registro de 
informações e dados você é capaz de analisar e avaliar qual foi o 
produto realizado, se você alcançou seus indicadores, ou se não. Então, 
os gerentes ficavam com medo desse negócio: olha a transparência 
disso aí é meio perigosa. 

Outra questão é a ausência de formação específica na área de 
planejamento e informática. (entrevista 1) 

Além dessas dificuldades, o próprio sistema apresentava problemas na 

geração de relatórios e no manuseio dos dados e informações presentes no 

sistema. 

Assim, nenhuma das duas ações contidas no Programa de Garantia dos 

Padrões Básicos de Funcionamento da Rede Escolar, que contemplavam as 

tecnologias de informação e comunicação tinham dados cadastrados no Sistema 

de Controladoria, que possibilitassem a geração de relatório de resultados. 

Portanto, o acompanhamento das metas atingidas pelas ações, deveria ser feito 

nas gerências da SEE envolvidas no programa e nas ações específicas. 

O que se evidenciou diante do levantamento dos resultados das ações do 

PPA 2000-2003 é que as gerências não tinham certeza do que estava subjacente 

às metas ali anunciadas. Sobre os Kits de Informática da ação 1741, o gerente de 

novas tecnologias da SEE, tende a adequar a caracterização dos Kits aos 

resultados das metas, procedendo de maneira invertida dentro da própria lógica 

da calculabilidade e da gestão por resultados, própria da racionalidade do 

capitalismo (IANNI, 1997b) 

Esses Kits de Informática seriam os laboratórios, que teriam um quantitativo de 10 a 22 
máquinas para cada laboratório. O importante dessa ação é que é uma ação pensada 
pelo Governo do Estado e também pelo próprio Ministério de Educação. Então, dentro 
do que era previsto, do 100% das escolas, hoje todas as nossas escolas pelo menos 
um computador ela possui. Nessa ação aí, quando se pensava no Kit de Informática se 
pensava em pelo menos um computador em cada escola, e hoje nós temos um 
computador em cada unidade escolar. Todas as nossas secretarias são informatizadas. 
Nesse caso atingiu a meta de 100%. Agora no que diz respeito aos laboratórios de 
informática nós nunca pensamos em atender 100% das unidades escolares, pois 
realmente ficaria muito difícil, porque hoje em dia nós temos mais de 1200 escolas e 
hoje, na verdade, nós só temos 265 atendidas. Então, a gente não tem. Embora seja 
prioridade do governo Marconi que até o término desse governo todas as 600 escolas 
de ensino médio estejam informatizadas (com laboratório), nós já temos 100, estamos 
implementando mais 200 até o fim do ano e o restante a gente quer concluir até o ano 
que vem. (entrevista 2) 
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Segundo o Relatório das Atividades da Secretaria da Educação – 

1999/2003 da Superintendência de Planejamento e Programação (GOIÁS/SEE, 

2004), a operacionalização das obras do programa de garantia de padrões 

básicos para funcionamento escolar é feita atendendo as prioridades indicadas 

pelas Subsecretarias Regionais de Educação (SREs), em consonância com as 

diretrizes emanadas da Superintendência de Planejamento e Programação, 

baseadas na demanda escolar de cada região (GOIÁS/SEE, 2004, p.18). 

Esse relatório indica que foi investida em aquisição de equipamento e 

mobiliário de informática de 2000 a 2003 a importância de R$3.800.033,00, 

totalizando 2.115 equipamentos adquiridos. 

 

TABELA 08 – Aquisição de Equipamento e Mobiliário de Informática 2000-2003 
Ano Discriminação 

2000 2001 2002 2003 

Quant. 
Equip. 

Caixa de som 27 43 20 - 90 

CPU 45 03 - - 48 

Computador Completo 32 129 311 254 726 

Estabilizador 07 119 28 05 159 

Impressora 15 107 390 53 565 

Nobreak 06 106 295 - 407 

Notebook - 01 02 - 03 

Mouse - 10 03 - 13 

Monitor 30 02 - - 32 

Teclado - 05 - - 05 

Aparelho telefônico - - - 20 20 

Aparelho de Fax - - - 14 14 

Hub 16 portas - - - 01 01 

Mini System - - - 01 01 

Painel HP Laserjet - - - 01 01 

Placa de Alimentação - - - 01 01 

Projetor multimídia - - - 01 01 

Receptora de satélite - - - 14 14 

Scanner - - - 01 01 

Sistema didático de treinamento - - - 07 07 

Caixa de voltagem para HP 610 - - - 01 01 

Telão de projeção - - - 05 05 
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TOTAL 162 525 1.049 379 2.115 

VALOR (R$1,00) 3.800.033,00 

Fonte: SEE/SUAF/DMPT. Out., 2003 (SEE, 2004) 

O relatório não oferece dados sobre o encaminhamento desses 

equipamentos. Mas especifica que, de 1999 a 2003, foram construídos 62 salas 

para laboratórios de informática e adaptadas outras 86 salas com a mesma 

finalidade. 

TABELA 09 – Obras escolares – SEE (construção/adequação de salas para 
laboratório de informática – 1999-2003) 

Laboratórios de Informática Ano 
Construção Adaptação 

1999 06 04 
2000 10 11 
2001 22 49 
2002 24 07 
2003 - 15 
TOTAL 62 86 
Fonte: SEE/SUPP/2003 (SEE, 2004) 

 
De acordo com a pesquisa de Ferreria (2001, p. 34) a primeira ação do 

Estado de Goiás no processo de informatização das escolas, foi a aquisição em 

1994 de equipamentos pela SEE, possibilitando a implantação de 16 laboratórios 

em escolas da capital e do interior. A segunda fase de implantação dos 

laboratórios de informática na rede estadual de ensino no Estado de Goiás 

aconteceu em 1998. Tendo em vista esse objetivo, são criados pelo decreto nº 

4.985, de 16 de dezembro de 1998, dez Núcleos de Tecnologia Educacional 

(NTEs), possuindo o estatuto de Unidade Escolar e geridos pela Divisão de 

Inovações do Departamento Pedagógico da Superintendência de Educação a 

Distância e Continuada. Os NTEs estão localizados nos municípios de Anápolis, 

Catalão, Goiás, Goiânia, Formosa, Iporá, Jataí, Morrinhos, Posse e Uruaçu.  

Os NTEs apresentam na estrutura administrativa um diretor; um secretário; 

seis multiplicadores; dois técnicos de suporte; dois auxiliares de serviços gerais; 

dois vigilantes e um motorista. Com funcionamento nos três turnos, cada Núcleo 

possui 31 computadores, duas impressoras a laser, 2 impressoras a jato de tinta e 

2 scanners, com exceção de Anápolis e Iporá, com 25 computadores cada. Todos 

são conectados à Internet. Segundo informações disponibilizadas na página da 

SEE na Internet, as ações dos NTEs em conjunto com o Programa Nacional de 
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Informática (ProInfo), na gestão de 1999 a 2002, capacitaram 4.782 professores 

em 86 municípios em todo o Estado de Goiás.  

Ainda foram disponibilizados cursos a distância, promovidos por meio de 

convênios entre o ProInfo e Universidades. Entre eles estão cursos de Mestrado - 

2 professores participantes (UFG / UFRGS); Especialização - 34 professores 

(UFG / UFRPE); Técnicos - 20 suporte dos NTEs (UFG); Alunos técnicos - 324 

(UFG); e Gestores em Tecnologias - 140 (UFG). Compondo as ações do ProInfo 

no Estado de Goiás foram instalados 1.969 computadores em 165 escolas.  

De acordo com levantamento feito junto a SEE, esses foram os únicos 

computadores instalados pelo ProInfo (entrevista 2). Hoje a rede estadual conta 

com 1.258 escolas em todo o Estado. Desse universo, apenas 265 possuem 

laboratórios de informática que servem aos alunos e professores no processo 

ensino-aprendizagem. Como vimos, 165 foram instalados pelo Programa Nacional 

de Informática (ProInfo) e os outros 100 laboratórios são frutos do projeto Cyber-

escola.  

A meta não foi cumprida, porque o projeto que nós assinamos com o MEC, apesar que 
se pensava que o projeto continuaria, o projeto ia de 1997 até 2006 e Goiás atenderia 
249 unidades escolares. Só que nós só conseguimos atender 160, todos 
implementados na gestão passada. Nessa gestão tiveram 8 laboratórios mas que eram 
cota de compra efetuada na gestão passada. Nesse governo nós não tivemos entrega 
de computadores pelo MEC. (entrevista 2)  
 

Assim como aconteceu na Secretaria de Ciência e Tecnologia de Goiás, o 

fato do planejamento não se realizar da forma como fora planejado gerou também 

na SEE a necessidade de ações alternativas para que parte das metas fosse 

garantida. Mais uma vez a parceria com empresas privadas se apresentando 

como “alternativa/solução” para o problema de falta de orçamento e 

descontinuidades no desenvolvimento das políticas públicas, esconde o caráter 

privatizante das políticas governamentais, fruto da influência neoliberal que 

resulta na diminuição do Estado do ponto de vista dos interesses sociais. Ainda 

que do ponto de vista dos interesses econômicos que orientam suas ações, ele se 

mostre mais forte, evidenciando que a política mudou de lugar (IANNI, 1997b).  

Como a finalidade do ProInfo era a informatização das escolas de ensino fundamental, 
as escolas de ensino médio estavam ficando aquém. O governo, desde o ano de 2003,  
implementou um acordo para que essas escolas de ensino médio fossem 
informatizadas. Dentro do Programa Escola Jovem criou-se uma parceria com a 
BrasilTelecom através do sistema Cyberescola que o Cyber Data Center para a 
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informatização das escolas de ensino médio. Então nós atendemos no primeiro 
momento 100 (escolas) que já estão todas em pleno funcionamento, todos (laboratórios) 
com recursos oriundos da própria secretaria. Embora seja uma parceria com a 
BrasilTelecom, mas é uma negociação que o Estado faz com a BrasilTelecom, mas o 
dinheiro é totalmente do Estado. É um investimento estadual. Este ano nós licitamos 
200 escolas e este ano tudo indica que esse programa será atendido pelo projeto 
cyberescola da BrasilTelecom. (entrevista 2) 

O projeto Cyberescola foi lançado em junho de 2004 e consiste numa 

parceria entre o Governo do Estado de Goiás e a empresa de telecomunicação 

BrasilTelecom. Cada um dos 100 laboratórios possui 23 computadores, sendo um 

servidor, e uma impressora a laser. Os computadores foram disponibilizados em 

regime de comodato pela BrasilTelecom, que o Governo do Estado pagará 

durante 36 meses. Nesse período, a BrasilTelecom se responsabilizará pela 

manutenção das máquinas e pelo treinamento de dinamizadores. Os 200 

laboratórios anunciados para até o final desse ano, apesar de estar em processo 

de licitação, é inserido com freqüência dentro do projeto Cyberescola, projeto 

específico da BrasilTelecom. 

A prática de parcerias entre a administração pública, empresas privadas 

e/ou a sociedade civil organizada ilustra a tendência de diminuição do Estado por 

meio das políticas neoliberais e privatizantes que, como apontamos, penetraram 

na administração pública principalmente após a reconfiguração do capitalismo 

internacional depois da sua crise na década de 1970 (ANTUNES, 2001; IANNI, 

1997a; SALLUM JR. 1995). 

Do ponto de vista da universalização das NTICs nas escolas estaduais 

para a prática pedagógica, o percentual atingido é da ordem de 21%. Esse 

percentual ainda é muito pequeno e considerando o tempo que se passou, desde 

que os primeiros programas que tinham essa finalidade foram implantados, 

percebe-se que a meta de universalização caminha lentamente para que seja 

atingida na sua integralidade.  

Por outro lado, do ponto de vista da universalização dessas tecnologias 

para a gestão da escola e sua comunicação com a SEE, o relatório de 

implantação do Sistema de Gestão Escolar (SIGE) nas escolas aponta que 

75,76% das 1258 escolas da rede estadual já contam com computadores 

compatíveis nas unidades escolares. Mais uma vez os dados se contradizem, 
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talvez por falta de atualização das informações numa ou noutra fonte, já que para 

o Gerente de Novas Tecnologias esse percentual já é de 100%. 

 O SIGE surgiu para atender às necessidades administrativas básicas da 

escola e auxiliar a Secretaria da Educação nos diagnósticos, na avaliação 

educacional e na formulação de políticas de ensino. Por meio desse sistema, 

cada unidade escolar pode produzir, armazenar e fornecer à secretaria todas as 

informações gerenciais atualizadas.   

No momento em que se iniciam todas essas ações no sentido de 

informatizar a escola, tanto no processo ensino-aprendizagem quanto na 

administração das unidades, a SEE teve ela mesma que passar por um processo 

de informatização, já que as NTICs não se faziam presentes ali, o que contribuiu 

para o atraso na informatização das unidades escolares. A SEE teve por isso que 

passar por uma reestruturação de sua administração para que essa 

informatização fosse possível. 

Até o Governo Marconi, a secretaria era nível zero. Achar um computador na secretaria 
era como você ganhar na loto ou encontrar um tesouro, que a gente não tinha. Não 
tinha uma estrutura, que a secretaria por se vista só de forma pedagógica, não tinha 
dentro dela nenhuma gerência que pudesse tomar conta dessa parte de informatização. 
Com o governo Marconi foi criada uma gerência, que se responsabilizou por essa parte 
de informatização. E como é uma garotada bem nova, que veio com grandes idéias, 
então eles botaram a secretaria a pleno vapor. Hoje a secretaria em qualquer sala que 
você entrar vai ter computador ligado à Internet banda larga. Todas as nossas escolas 
têm acesso à banda larga, mas devido a essa ação mesmo que o governo fez, de 
colocar uma estrutura responsável por olhar isso aí. A GETEC, que é a Gerência da 
Tecnologia da Comunicação. Pra mim, o grande marco da informatização foi a criação 
dessa gerencia, porque até então não tinha, não sabia quem é que tomava conta nem 
nada. A secretaria no centro administrativo era uma vergonha, você tinha só os 
terminais burros. Hoje não. Agora mesmo, houve uma compra de mil equipamentos 
novos para atender a secretaria e as subsecretarias. Inclusive esse equipamento que eu 
estou usando aqui é novo, dessa remessa nova. Foi trocado o equipamento que eu 
tinha, que era um equipamento bom e recebi um ainda melhor. E toda a secretaria foi 
beneficiada com isso devido ao trabalho da GETEC. Essas mil máquinas foram 
adquiridas com recursos destinados à secretaria.  A secretaria tem uma cota que pode 
adquirir equipamentos. Foi montado um processo daí a GETEC fez a aquisição desses 
equipamentos que distribuiu entre a secretaria e as subsecretarias nos 38 municípios 
que abrigam as subsecretarias. (entrevista 2) 

 

Portanto, as ações de universalização e democratização das NITCs têm 

priorizado mais a infraestrutura da administração pública do que o acesso direto 

dos alunos e professores no processo ensino-aprendizagem.  

No PPA 2004-2007, há o Programa Escola Que Queremos, no qual se 

identifica apenas uma ação que sinaliza a continuidade da informatização das 
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escolas da rede pública. A ação anuncia o equipamento e reequipamento de 

unidades escolares do ensino fundamental, médio, especial, profissional e 

educação de jovens e adultos e prédios educacionais, visando uma meta de 

12.709 salas equipadas. Contudo, a ação não específica os tipos de 

equipamentos necessários para cada sala. Nesse plano, as ações são formuladas 

de maneira generalizada o que facilita o enquadramento das atividades 

específicas no orçamento do PPA, mas por outro lado dificulta o 

acompanhamento das metas. 

Seguindo a determinação do artigo 2° da Lei n° 10.1 72/2001, que aprova o 

Plano Nacional de Educação, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

deverão, com base no PNE, elaborar planos decenais correspondentes. O Estado 

de Goiás inicia o debate para a elaboração do seu plano revestido de um 

significado histórico, uma vez que este se configura no primeiro do gênero, o que 

dá mostra de que a tradição de planejamento que encontramos no âmbito 

nacional não tem se desdobrado no âmbito estadual, pelo menos no Estado de 

Goiás. No que diz respeito ao Plano Estadual de Educação - PEE, além da Lei 

n.10.172/2001, sua previsão legal assenta-se na Constituição do Estado, de 05, 

de outubro de 1989, que determina que 

Art. 159 – A Lei Complementar estabelecerá o Plano Estadual de 
Educação, plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do 
ensino, sem discriminação de sexo em qualquer área ou setor, e à 
integração das ações do Poder Público que conduzam à: 

I – erradicação do analfabetismo e universalização do 
ensino fundamental; 

II – melhoria da qualidade do ensino e formação para o 
trabalho; 

III – promoção humanística, científica, tecnológica, esportiva 
e formação do hábito da educação física. 

Mais uma vez a ênfase no processo democrático de elaboração aparece 

como marca registrada também na metodologia aplicada na elaboração do PEE, 

sob a coordenação da Secretaria de Estado da Educação. A Lei Complementar n° 

26, de 28 de dezembro 1998 do Estado de Goiás, estabelece: 

Art. 6° - A articulação e a coordenação do Plano Es tadual de Educação 
são exercidas pela Secretaria Estadual de Educação, como órgão 
executivo e de coordenação, pelo Conselho Estadual de Educação 
como órgão normativo, e pelo Fórum Estadual de Educação como 
Instância de consulta e de articulação com a sociedade. 
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Na versão preliminar do PEE, de 19 de novembro de 2002, estão listados 

como participantes da Comissão Coordenadora Central para elaboração do Plano 

Estadual de Educação os seguintes órgãos e entidades: 

� Secretaria de Estado da Educação (Coordenação) 

� Associação Goiana dos Municípios 

� Comissão de Educação da Assembléia 

� Comissão de Educação da Câmara Municipal de Goiânia 

� Conselho Estadual de Educação 

� Fórum em Defesa da Escola Pública 

� Representantes dos Subsecretários Regionais 

� Secretaria de Ciência e Tecnologia 

� Secretarias Municipais de Educação dos Municípios: Acreuna, 
Alexânia, Anápolis, Goiânia, Intumbiara, Rio Verde, Rubiataba e 
Vianápolis 

� Sindicato dos Professores da Escola Particular 

� Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás 

� União dos Dirigentes Municipais de Educação 

� União Estadual de Estudantes 

� União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação 

� Universidade Estadual de Goiás  

A estrutura temática do PEE segue a mesma do PNE, abordando diretrizes 

e metas para os níveis infantil, fundamental, médio e superior da educação e as 

modalidades de educação de jovens e adultos, educação a distância e 

tecnologias educacionais, educação tecnológica e formação profissional, 

educação especial e educação indígena. A esses é acrescido o item Educação do 

Campo. 

A partir das discussões e sugestões, são estabelecidos como objetivos do 

PEE de Goiás: 

1. Erradicar o analfabetismo 

2. Aumentar o nível de escolaridade da população; 

3. Universalizar a Educação Básica; 

4. Implantar, gradativamente, a jornada de tempo integral, com duas 
refeições diárias; 

5. Garantir fornecimento de merenda escolar para o Ensino Médio; 

6. Assegurar o fornecimento do livro didático para a Educação Básica; 

7. Garantir padrões mínimos de infra-estrutura e qualidade para todos; 

8. Valorizar e qualificar os profissionais da educação, inclusive com 
implantação de planos de carreira próprios em todos os municípios; 
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9. Garantir efetiva gestão democrática em todos os níveis e modalidades 
educacionais; e 

10. Manter em parceria com a União e Municípios os programas 
sociais de renda mínima. (GOIÁS/SEE, 2003, p.13) 

Na observação de cada um dos níveis e modalidades de ensino 

encontram-se indicações de prosseguimento da meta de universalização das 

novas tecnologias de informação e comunicação no âmbito da rede escolar. 

Assim como no PNE, no item que estabelece metas para a Educação 

Fundamental no PEE está previsto: 

7 - garantir que, no prazo de três anos, contados de 2004, inclusive, 
todas as unidades escolares, das redes pública e privada, promovam a 
adaptação de sua estrutura física e adquiram livros e equipamentos, de 
modo a atender a padrões mínimos de qualidade, quanto a: 
(...) 
- informática e equipamento multimídia; 
(...) 
8 – Assegurar que, a partir de 2005, inclusive, só seja concedida 
autorização de funcionamento para as unidades escolares que 
atenderem aos requisitos especificados no item anterior. (GOIÁS/SEE, 
2003, 20) 

O item que estabelece objetivos e metas para a Ensino Médio estabelece 

como meta, adotar medidas para a universalização progressiva das redes de 

comunicação e informatização, para a melhoria do ensino e da aprendizagem. E 

ainda a meta de implementar, em quatro anos, políticas de padrões mínimos de 

infra-estrutura física da rede: prédios com um mínimo de 9 salas de aula, 

auditórios, dependências administrativas, quadras de esporte, bibliotecas, 

laboratórios, equipamentos de multimídia, telefones, reprodutores de textos. 

(GOIÁS/SEE, 2003, p. 24) 

A meta de universalização das NTICs nas escolas de nível fundamental  e 

médio aparece novamente no tópico que discute a Educação a Distância e 

Tecnologias Educacionais, estabelecendo que, em cinco anos, todas as escolas 

públicas do ensino fundamental e médio de Goiás contarão com laboratórios de 

informática educacional e com as condições de acesso à Internet. 

De acordo com o PEE o prazo limite para que todas as escolas de ensino 

fundamental se enquadrassem nessa meta estaria finalizado em 2005 e para o 

ensino médio em 2006. Mas os números da rede estadual de educação, que 

apresentamos no início desse tópico tendo como base os dados da SEE, indicam 

que mais uma vez a meta é ousada em relação aos resultados.  
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Na Educação Superior, o PEE estabelece que, em três anos, um amplo 

sistema interinstitucional de educação a distância, implementando os recursos já 

existentes no Estado, utilizando-os para possibilitar o acesso às NTICs e, 

sobretudo para potencializar o atendimento nos cursos nas áreas do ensino, de 

extensão e de formação continuada, inclusive, a capacitação em serviço.  

Na Educação de Jovens e Adultos, a universalização das NTICs e das  

habilidades que a envolvem aparece na meta que visa a garantia da formação 

dos professores, diretores e pessoal técnico administrativo. O PEE vislumbra o 

acesso dos profissionais da educação aos programas de educação continuada, 

aperfeiçoando a prática pedagógica e utilizando a tecnologia da educação à 

distância. A capacitação total dos agentes administrativos educacionais em 

informática da educação está prevista para cinco anos.  

A principal questão que a análise do PEE levanta é em relação aos prazos 

para o cumprimento das metas uma vez que apesar do plano ter sido entregue ao 

governador do Estado em 2003 sua transformação em lei ainda não se efetivou. A 

morosidade da tramitação do PEE na Assembléia Legislativa provoca confusão 

na análise dos prazos já que, em algumas metas, esse poderá ser contado a 

partir da promulgação da Lei. 

Assim como o PNE, o seu desdobramento no Estado de Goiás, privilegia 

ações de infra-estrutura e diante dos objetivos enumerados pelo PEE as metas 

dão indícios de que o propósito é uma melhoria nos números que envolvem a 

educação, como os índices de analfabetismo, escolaridade e evasão, com pouca 

preocupação com a efetiva formação crítica do cidadão, especialmente para uma 

ação transformadora na sociedade da informação.   

A modernização do Estado de Goiás ainda se encontra centrada no âmbito 

da administração pública e o alcance das políticas de democratização e 

universalização das NTICs para o grande público, apesar de presente nos 

planejamentos, tem sido executada de forma não prioritária, gerando resultados 

medíocres. De uma forma geral, as políticas para a sociedade da informação na 

SEE e em outros órgãos do governo estadual, nos últimos anos, privilegiaram a 

informatização da própria estrutura administrativa, que tem se dado de forma 

lenta e apresentado problemas na sua implementação. A introdução dos 
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elementos da administração privada, como as técnicas de planejamento 

estratégico, as ações orientadas por resultados, a informatização, a 

calculabilidade e a contabilidade contrastam com uma administração arraigada 

em relações tradicionais de poder.  

A introdução desses elementos privatiza a administração pública e diminui 

a atuação do Estado e, conseqüentemente, a participação do cidadão na esfera 

pública evidenciando o caráter destrutivo da reestruturação produtiva. Essa 

situação é agravada ainda mais num Estado em que o momento é de difícil 

adaptação a essas orientações o que vem deixando as políticas sociais, inclusive 

aquelas referentes à democratização e universalização das tecnologias de 

informação e comunicação e a devida formação do cidadão para o novo contexto 

social, preteridas e ou executadas de forma parcial e danosa, já que não 

oferecem plenamente nem as condições objetivas e nem as condições subjetivas 

para a inserção consciente do sujeito na sociedade da informação. 

Dessa forma, a inclusão na sociedade da informação é a inclusão 

degradada ((MARTINS, 1998) que coloca Goiás ao mesmo tempo dentro e fora 

dessa realidade (VOGT, 2001). Dentro, no que diz respeito a algumas metas 

presentes no planejamento público, e fora, nos resultados alcançados. Degradada 

porque ainda que uma pequena parte das metas seja atingida, o resultado não 

favorece o sujeito cidadão, já que a formação necessária para isso foi substituída 

pela capacitação permanente do trabalhador e do consumidor que vê-se 

pressionado a se adaptar rapidamente para se inserir no processo produtivo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da abertura para a participação das várias entidades da sociedade 

civil no planejamento público, que se intensificou a partir da década de 1990, o 

que se constata é uma descontinuidade e uma falta de conexão dos vários 

planos, tanto no âmbito das políticas federais quanto das políticas estaduais. 

Além do mais, no Brasil, o processo de (re)democratização no início dos anos 

1980 se deu justamente num momento em que as tendências da reestruturação 

do modo de produção do capitalismo transnacionalizado chegou com maior força 

no país. As novas formas de organização social e de participação política tiveram 

que disputar o espaço público com a penetração impositiva das políticas 

neoliberais decorrente dessa reestruturação produtiva.  O resultado seria um 

Estado tensionado pelas contradições da estrutura social ou como mediador dos 

interesses antagônicos se a correlação de forças se desse de forma mais ou 

menos equilibrada. Contudo, a própria democracia acabou por incorporar a 

racionalidade do capitalismo.  

A formulação das ações apontadas pelo Plano de Estado da Sociedade da 

Informação, sob a coordenação do MCT do ano 2000, não se concluiu, apesar de 

ser chamado para servir de fundamento para outras políticas específicas, tanto 

desse ministério quanto de outros, que têm a universalização das tecnologias de 

informação e comunicação como objetivo. 

Além disso, os desdobramentos dessas políticas sociais de 

democratização e universalização da sociedade da informação na esfera estadual 

se dão com grande atraso, quando não são abandonadas em decorrência das 

prioridades do governo. No caso do Estado de Goiás, as políticas para a 

sociedade da informação nos últimos anos, têm privilegiado a informatização da 
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própria estrutura administrativa, que introduz os elementos da administração 

privada, como as técnicas de planejamento estratégico, as ações orientadas por 

resultados, a informatização, a calculabilidade e a contabilidade, inerentes ao 

ideal de modernização da sociedade. Em Goiás a modernização se contrasta com 

uma administração arraigada em relações tradicionais de poder, o que faz dela 

uma tentativa nem sempre bem sucedida.  

O abandono dos planos de governo e, em alguns casos, dos planos de 

Estado tem ocorrido pela necessidade de se capitalizar as ações públicas, 

fazendo delas marcas registradas de cada uma das sucessivas administrações. 

Mesmo quando não há mudança da administração pública (como foi no caso das 

reeleições na Presidência da República, nos mandatos de 1995-1998 e 1999-

2002; e no caso do Governo do Estado de Goiás, nos mandatos de 1999-2002 e 

2003-2006), as reformas ministeriais e as reformas administrativas têm 

prejudicado a continuidade das ações.  Alianças partidárias como motivadoras 

das reformas administrativas têm prevalecido em detrimento da garantia de 

realização do que fora planejado.  

Nesse sentido, é o próprio Estado a instrumentalizar as contribuições do 

debate ampliado, suscitado por iniciativa dele mesmo, orientado também pelos 

organismos multilaterais, para elaboração das políticas públicas. Assim, o 

conteúdo das políticas soa bem aos ouvidos dos novos agentes coletivos que 

agora, juntamente com o governo, elaboram as ações, as diretrizes e as metas 

das políticas públicas sociais.   

O que se conclui é que o caráter estratégico da informação, fundamento da 

Sociedade da Informação, se converte em supervalorização da informação e 

acaba por fazer reféns da necessidade do seu registro, também os objetivos e as 

metas elencados em cada administração pública. A quantidade de documentos e 

planos registrados e publicados mostra que as intenções são ousadas. Porém, a 

avaliação dos resultados ainda não acompanha a tendência da publicização. E 

quando são publicados isso é feito de forma dissociada das diretrizes, dos 

objetivos e das metas, não permitindo que se perceba a mediocridade das ações 

em relação ao que fora proposto. 
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Dessa forma, a Sociedade da Informação configura uma realidade que se 

constrói a partir da informação, da sua quantidade e mesmo da sua diversidade. E 

não a informação que se constrói ou dá conta da realidade. Essa inversão é 

possível, porque ainda é remota a capacidade dos sujeitos-cidadãos de perceber 

no conteúdo de cada informação o que ela traz da realidade. Uma realidade que 

já fez da informação mais um produto da indústria cultural, sob o domínio da 

razão técnica que a produz.  

Nesse caso, as transformações no mundo contemporâneo redimensionam 

o papel social da educação e das instituições educativas, uma vez que 

redimensionam o papel da escola como agência de formação para o mundo do 

trabalho e para a permanente adaptação a suas mudanças. E o movimento 

reformista pelo qual a educação brasileira tem passado, desde os anos de 1980 e 

mais intensamente nos 1990, demonstram isso. A reforma tem sido promovida 

pelo Estado fortemente influenciado pelos organismos multilaterias que carregam 

a exigência da modernização. A modernização nesse sentido tem a idéia da 

expansão da racionalidade do mundo moderno, que no limite é a racionalidade do 

capital.  

Mesmo que o foco da produção e reprodução da vida tenha se desviado 

das relações sociais presentes na produção de bens materiais, para as relações 

sociais presentes na produção de informação e conhecimento, a lógica que 

orienta o primeiro tipo de relação permanece. A instrumentalização de uma classe 

social por outra, que caracteriza o modo de produção industrial continua. Essa 

razão ainda permanece, apesar dos seus remanejamentos dentro da estrutura de 

cada classe, que faz com que a antiga estrutura dual dos agentes sociais se 

desdobrasse em várias “comunidades”, na forma de instituições, entidades, 

sindicatos, associações, causas e minorias, categorias trabalhistas, corporações, 

partidos, empresas.  

Todos esses exemplos revelam os “novos agentes sociais”, que 

reivindicam sua vez e voz de participação num momento em que ela é  

incorporada na reprodução da razão técnica. Assim, a participação atribui 

legitimidade ao conjunto de informações que o Estado produz. Esse conjunto de 

informações se configura em grande medida apenas no “registro de intenções” 
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dos vários governos devido o atraso, a descontinuidade e o abandono do plano e 

do planejamento público. 

 Assim, não faz sentido falar em ruptura de paradigma da modernidade 

uma vez que as razões que caracterizam a sociedade industrial – calculabilidade, 

produtividade e lucratividade - ainda persistem mesmo depois da “revolução 

informacional”, na Sociedade (da indústria) da Informação. 

Sendo necessário a aquisição de computador, linha telefônica e condições 

financeiras para pagar os serviços da provedora que oferece a conexão, para que 

o acesso individualizado à Internet fosse possível e considerando que a renda 

média do Brasil não chega a quatro salários mínimos, a forma de ampliar o 

acesso das camadas mais pobres a essas tecnologias tem sido a formulação de 

políticas públicas. Nesse caso, a escola equipada com laboratórios de informática 

aparece, nessas políticas, como forma de inclusão de um percentual maior da 

população à chamada Sociedade da Informação.   

 Nesse sentido, a educação, mais uma vez se mostra como área 

estratégica tanto para a apresentação de índices considerados como satisfatórios 

de inclusão nessa realidade, como para o pleno desenvolvimento econômico, já 

que as novas tecnologias e a informação que elas possibilitam adquirem grande 

importância no processo produtivo ao mesmo tempo em que também têm sido 

colocadas como determinantes para a inserção do sujeito no mundo do trabalho e 

das nações na economia global. Contudo, mais que simplesmente inserir as 

NTICs no cotidiano das crianças e jovens em idade escolar e prepará-los 

exclusivamente para o mercado de trabalho, as políticas públicas deveriam primar 

por uma inclusão que contemple a formação humanizante do indivíduo em 

contraposição à inclusão degradada.  

Contudo, é importante estar atento para que os argumentos humanistas 

não estejam impregnados de uma versão ideológica, que fazendo do homem o 

fim acabou por legitimar a existência dos homens como meio. Entre outras 

atrocidades, foi em nome da humanidade que Auschwitz aconteceu. É nesse 

sentido que além de estar capacitado para atuar na produção de sua própria 

existência, o sujeito possa também valer-se dessas habilidades para 

compreender de forma crítica as contradições da realidade em que se insere e 
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atuar no sentido de recriá-la, transformá-la, humanizando verdadeiramente as 

relações sociais e a si mesmo. Essa ação recriadora e transformadora, fruto de 

uma formação humanizante, está no fundamento do ideal de cidadania, de 

participação política. 
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