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RESUMO  

 

 

PAIVA, Lauriana Gonçalves. O choque tecnológico na Educação: entre a modernização do 

velho e o velho na modernização. 2011. 317 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e 

Formação Humana)- Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio 

Janeiro, 2011. 

  

 

A presente tese se propôs estudar os contornos assumidos pelos atuais programas 

sociais de Inclusão digital, de forma geral, e os educacionais, de forma particular, assim como 

perceber a relação destes com a reforma educacional, iniciada nos anos finais do século XX 

no Brasil. Nessa pesquisa, buscou-se investigar como vêm sendo produzidos os programas 

sociais de Inclusão digital nos países que se encontram na ―periferia‖ do centro hegemônico 

do capital. Estes programas são justificados pela necessidade de redução da brecha digital na 

nova ―Sociedade do Conhecimento‖, uma desigualdade social de novo tipo a qual vem sendo 

tratada fenomenicamente como ―exclusão digital‖, não tocando, em muitos momentos, nas 

estruturas que produzem a desigualdade social na sociedade capitalista. Os traços do 

fenômeno aqui analisados reforçam uma perspectiva dual de desenvolvimento, bem como 

podem corroborar para o aprofundamento das desigualdades sociais. Ademais, sob a lógica do 

choque tecnológico na educação, como um choque de futuro, fornecem a base tecnológica, 

muitas vezes já periférica, para alinhamento da educação ao modelo pós-fordista, em especial 

pela massificação do ensino à distância. Analisou-se, a partir da reforma do Estado a partir da 

década de 1990, a política educacional, em geral, e a brasileira, de forma específica, como 

uma política social, apontando nesse movimento a recontextualização das TIC, em especial, a 

partir da reiteração do fetiche tecnológico. Verificou-se um ―retrocesso‖ das ideias 

pedagógicas progressistas, no tocante às concepções de ensinar e de aprender, a partir de uma 

(re)configuração da concepção tecnicista e produtivista de educação que reforça uma 

concepção objetivista de ensino e de aprendizagem.  Com isso o que se percebe é que o 

choque de futuro na educação provoca uma síntese superior por dentro de uma concepção 

conservadora de educação e de aprendizagem em que o novo e o velho convergem para uma 

concepção objetivista e fragmentada do conhecimento e, portanto, para o robustecimento 

destes ideários pedagógicos. O eixo vertical que perpassa toda a tese consistiu na discussão 

acerca da relação orgânica das políticas sociais de inclusão, em especial as de Inclusão digital, 

voltadas à área educacional, com a Teoria do Capital Humano, posto que esta como aquela 

tomam o determinado como determinante, e assim, ambas mantém e reforçam seu caráter 

ideológico e fetichizado na manutenção da lógica da inclusão utilitária. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation proposed to study the contours of current social programs undertaken 

by the Digital Inclusion, in general, and education, in private, as well as understanding the 

relationship of educational reform that began in the final years of the twentieth century Brazil. 

In this study, we sought to investigate how the programs are being produced social digital 

divide in countries that are in the "periphery" of the hegemonic center of the capital. These 

programs are justified by the need for bridging the digital divide in the new "Knowledge 

Society", a new type of social inequality which has been treated phenomenally "digital 

divide", leaving the structures that produce social inequality in capitalist society. The traces of 

the phenomenon analyzed here reinforce a dual perspective of development and may support 

for the deepening of social inequalities. Moreover, under the logic of the technological shock 

in education, as a clash of future, provide the technological basis, often have peripheral for 

alignment of education to post-Fordist model, especially for mass distance education. We 

analyzed, from the state reform in the 1990, education policy, in general, and Brazil, 

specifically, as a social policy, pointing to recontextualization of ICT, in particular from the 

reiteration of the technological fetish. There was a "setback" of progressive educational ideas, 

with regard to conceptions of teaching and learning, from a (re) configuration of production-

technical and design education that reinforces an objectivist conception of teaching and 

learning. With this, we can see is that the shock of the future in education causes a higher 

synthesis within a conservative notion of education and learning in which old and new 

converge to an objectivist conception of knowledge and fragmented, and therefore to 

toughening of educational ideals and conceptions of teaching and learning. The vertical axis 

running through the whole thesis was the discussion about the organic relationship of social 

inclusion policies, in particular for digital inclusion, aimed at the education sector, with the 

Theory of Human Capital, since this one as determined to take the decisive and thus both 

maintain and reinforce its ideological character and fetishized in maintaining the utilitarian 

logic of inclusion.  

 

Keywords: New Technologies. Education Policy. Human Capital. Inclusion Utilitarian. 

Neotecnicismo neoprodutivismo and Pedagogical.  



 

RÉSUMÉ 

 

 

Cette thèse se propose d'étudier les contours des programmes sociaux actuels entrepris 

pour l'inclusion numérique, en général, et de l'éducation, en particulier, ainsi que la 

compréhension de la relation de la réforme éducative qui a commencé dans les dernières 

années du XXe siècle au Brésil. Dans cette étude, nous avons cherché à étudier comment les 

programmes sociaux d´inclusion sont produits dans les pays qui sont dans la «périphérie» du 

centre hégémonique du capital. Ces programmes sont justifiés par la nécessité de combler le 

fossé numérique dans la nouvelle "Société du Savoir", une inégalité sociale de nouveau type  

qui a été traité de manière phénoménale "fracture numérique", en relation aux structures qui 

produisent les inégalités sociales dans la société capitaliste. Les traces du phénomène analysé 

ici renforce une double perspective de développement, ainsi qu´lelles e peuvent contribuer à 

 l'approfondissement des inégalités sociales. En plus, dans la logique du choc technologique 

dans l'éducation, comme un choc d´ avenir, ils constituent la base technologique, déja  

souvent  périphérique de l'alignement de l'éducation au modèle post-fordiste, particulierement  

par la massification  de l'enseignement à distance. Nous avons analysé, à partir de la réforme 

de l'Etat dans les années 1990, la politique de l'éducation, en général, et cele du Brésil, plus 

précisément, comme une politique sociale,  visant la recontextualisation des TIC, en 

particulier, à partir de la réitération du fétiche technologique. Il s´est vérifié un "recul" des 

idées éducatives progressistes, à l'égard des conceptions de l'enseignement et de 

l'apprentissage, à partir d'une (re) configuration de l'éducation techniciste et productiviste qui 

renforce une conception  objectiviste de lt l'apprentissage. Avec cela, ce que  nous pouvons 

voir, c'est que le choc de l'avenir dans l'éducation provoque  une synthèse supérieure au sein 

d'une notion conservatrice de l'éducation et l'apprentissage dans laquelle convergent anciens 

et nouveaux  vers une conception objectiviste et fragmentée de la connaissance, et donc vers 

un durcissement des idéaux éducatifs et des conceptions de l'enseignement et de 

l'apprentissage. L'axe vertical traverse toute la thèse consiste en une discussion sur la relation 

organique entre les politiques d'inclusion sociale, en particulier celles de l'inclusion 

numérique, orientés vers le champs de l'éducation, avec la Théorie du Capital Humain, vu 

que  celle-ci  comme celle-là  prennent le déterminé comme déterminant et, ainsi, toutes les 

deux  maintiennent et renforcent leur caractère idéologique et fétichisé dans le maintien de la 

logique de l'inclusion utilitaire. 

 

 

Mots-clés: Nouvelles technologies. Politique de l'éducation. Capital humain. Inclusion 

Utilitaire. Neotecnicisme neoprodutivisme et Pédagogique. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dificílimo acto é o de escrever, responsabilidade das maiores. [...] Basta pensar no 

extenuante trabalho que será dispor por ordem temporal os acontecimentos, primeiro este, 

depois aquele, ou, se tal mais convém às necessidades do efeito, o sucesso de hoje posto antes 

do episódio de ontem, e outras não menos arriscadas acrobacias [...] 

 

José Saramago 

 

A presente tese visa compreender os contornos assumidos pelos atuais Programas 

Sociais de ―Inclusão Digital‖ (PSID), de forma geral, e os educacionais, de forma particular, 

assim como verificar a relação destes com a reforma educacional iniciada nos anos 1990, do 

século XX, nos países localizados na ―periferia‖ do centro hegemônico do capital, no caso 

específico do Brasil.  

Essa temática de estudo é um desdobramento e uma ampliação das principais sínteses 

de nossa pesquisa realizada durante o curso de Mestrado em Educação
1
, no qual buscamos 

construir um olhar crítico acerca das novas tecnologias nas relações sociais, econômicas e 

políticas e suas implicações/novas demandas no espaço educacional.  

O fio condutor do trabalho consistiu na desmistificação da concepção determinista e 

fetichizada do computador/internet no espaço escolar, ao analisarmos como as equipes 

pedagógicas de escolas públicas compreendiam o processo de implantação de um Programa 

de ―Inclusão digital‖ nas instituições de ensino. Percebemos que o programa investigado, 

naquele momento, mostrava avanços no setor administrativo das escolas pesquisadas, apesar 

das dificuldades de implantação na prática, tais como o maquinário ainda precário, a formação 

incipiente da equipe administrativa, entre outros. 

Depreendemos que esse processo se apoiava em um discurso caracterizado pela 

inovação e pela evolução do sistema de ensino ―moderno‖, que se materializava no 

computador, como um signo de modernidade e de avanço. Como instrumento ―moderno‖, o 

computador, a partir das possibilidades de trabalho administrativo em rede, possibilitava dar o 

tom de autenticidade no/do processo de modernização perseguido pelas novas tendências 

políticas neoliberais de gestão, flexível, administrativa do sistema educacional, 

secundarizando as questões pedagógicas, nos indicando que a ―Inclusão digital‖, da forma 

como vi sendo pensada nas escolas investigadas, pauta-se em uma espécie de exclusão 

pedagógica (PAIVA, 2006). 

                                                 
1 Intitulada ―Do giz colorido ao data show: uma conexão (des)conectada da realidade escolar‖. Disponível em: 

www.dominiopublico.com. Publicada em formato de livro em 2010, com o seguinte título ―Do giz colorido ao data show: 

uma conexão (des)conect@d@‖. 

http://www.dominiopublico.com/
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A crença determinista de que os processos de ―Inclusão digital‖ resolveriam não 

apenas a ―fratura digital‖ na contemporaneidade, mas também a ―fratura social‖, são faces dos 

múltiplos fetiches com relação às novas tecnologias digitais na atualidade. Essas observações 

iniciais foram de certa forma o ponto de partida para darmos continuidade e desdobramento(s) 

às reflexões construídas a partir da análise das contradições e mediações constitutivas da 

temática que nos dispusemos a investigar no mestrado, no qual, mais do que conclusões, nos 

trouxe novos fios questionadores da problemática dissertada. 

Com o propósito de buscarmos um maior amadurecimento no alicerce teórico que nos 

possibilitasse o desenvolvimento das sínteses da pesquisa referendada acima, ingressamos no 

curso de doutorado no Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e Formação Humana 

da Faculdade de Educação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A partir das reflexões 

desencadeadas nas aulas, bem como nos encontros de orientação e co-orientação, aquecidas 

pelas leituras no decorrer do curso, tecemos novos fios teóricos de análise, em especial no que 

tange aos estudos referentes ao papel do Estado capitalista na (re)formulação das políticas e 

programas sociais, especialmente aos educacionais, com vistas à nova sociabilidade burguesa, 

bem como às novas demandas da ―Sociedade do Conhecimento‖
2
 

Essa discussão reforçou um interesse prévio referente à busca de dados que nos 

permitam compreender, analisar e identificar as implicações e os alcances sociais dos 

programas de ―Inclusão digital‖, voltados à área educacional, em particular nos países que se 

encontram na ―periferia‖ do centro hegemônico do capital, especificamente o caso brasileiro. 

À primeira vista, os fios discursivos que alicerçam programas dessa natureza, pautam-se na 

compreensão um tanto quanto tecnodeterminista de como as tecnologias digitais estão 

potencializando mudanças positivas nas relações e na formação dos sujeitos das classes 

sociais para as quais esses programas, projetos e ações se destinam.  

Os fios que nos despertaram para esta temática possuem, pois, origens diversas, e, 

nessa perspectiva de continuidade, a presente pesquisa ora desenvolvida se insere na 

discussão acerca das (re)contextualizações das novas tecnologias digitais nas políticas 

educacionais na contemporaneidade e seus desdobramentos, em especial nas concepções de 

ensino e de aprendizagem. Pondera-se sobre as novas demandas emergentes das mudanças 

                                                 
2 Como poderá se perceber ao longo da tese os termos como “Sociedade da Informação”, “Sociedade do Conhecimento”, 

“Sociedade de Rede”, “Sociedade pós-industrial”, “Sociedade Informática”, embora mantenham especificidades têm sido 

utilizados, a miúde, como sinônimos.  O que de fato tem em comum é que são construtos fortemente ideológicos que 

buscam passar a idéia de que vivemos numa nova era na qual os conhecimentos, a informação e o tornaram-se principais 

componentes da nova economia. Cabe ressaltar que a título de simplificação utilizaremos a expressão “Sociedade do 

Conhecimento” para designar esta suposta nova sociedade ainda que saibamos das especificidades conceituais de cada 

termo. 
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qualitativas nas relações econômicas (conteúdo e forma do trabalho), sobre as relações de 

poder e as relações sociais que se processam nas relações de produção sob a lógica da 

acumulação financeirizada, em especial no que tange a incorporação das tecnologias de base 

microeletrônica no âmbito do trabalho como também em todas as esferas sociais. 

Assim, ao pensarmos no árduo exercício de construção da presente tese, a seguinte 

inquietação de partida foi formulada: como vêm sendo produzidos os PSID de forma geral e, 

os educacionais, de forma particular nos países que se encontram na ―periferia‖ do centro 

hegemônico do capital, especificamente o caso brasileiro?  

Essa inquietação preliminar de estudo se desdobra em outras problematizações e 

questionamentos, que podem se configurar em questões norteadoras, que perpassaram todo 

nosso construto analítico, tais como: qual o papel dos PSID, especialmente os com foco na 

área educacional? ―Inclusão digital‖ para quem? Para qual classe social? ―Inclusão digital‖ 

por quê? ―Inclusão digital‖ como? Quais os seus efeitos para os sujeitos da classe social a 

qual foram formuladas? Quais mediações são silenciadas neste processo de ―inclusão‖? Os 

PSID têm atingido seus objetivos? Quais objetivos?  

A partir dessa inquietação preliminar, objetivamos compreender os contornos 

assumidos pelas atuais PSID, de forma geral e os educacionais, de forma particular, assim 

como perceber a relação destes com a reforma educacional iniciada nos anos finais do século 

XX, no Brasil. Esse objetivo principal se desdobra em mais três objetivos específicos, são 

eles:  

a) compreender como vêm sendo produzidos os PSID, em geral, e os 

educacionais, em particular, nos países periféricos ou semiperiféricos, como 

definido por Arrighi (1997), ou mais precisamente de capitalismo 

dependente de desenvolvimento desigual e combinado, como concebe 

Fernandes (1973), atentando mais especificamente o caso brasileiro; 

b) discutir o conteúdo e o sentido dos programas de ―Inclusão digital‖ 

buscando identificar as orientações para consolidação da nova sociabilidade 

do capital, e;  

c) identificar os fundamentos ideológicos presentes na concepção do choque 

tecnológico na educação através dos PSID. 

Muitas outras questões podem ser formuladas, suscitadas e problematizadas diante de 

uma grande difusão dos PSID, bem como das estratégias de toyotização da educação, 

especialmente pela massificação da Educação a Distância (EAD). Compreender essas 

questões significa, sobretudo, buscar a superação de uma concepção tecnodeterminista e 
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fetichizada das novas tecnologias produzida nos discursos desses programas e que muitas 

vezes são cristalizadas no senso comum.  

Nesse encaminhamento, nossas hipóteses preliminares de inquiria foram:  

a) as políticas sociais de ―Inclusão digital‖ pautam-se num discurso tecnológico 

fetichizado que, no seio da classe trabalhadora, reforça uma exclusão 

estrutural do capital, cuja face mais perversa se alicerça na promessa da 

empregabilidade;  

b) os PSID realizam uma Inclusão digital forçada, precarizada, desigual, 

subordinada, entretanto, utilitária ao sistema. Estes programas se alimentam 

de uma parcela ínfima do fundo público, sendo que a parte mais substantiva 

e crescente deste fundo se constitui em peça fundamental na realização do 

valor; garantia para o capital especulativo e sustentação de um projeto 

societário, mormente na América Latina, que afirma a nova face da 

dependência econômica e tecnológica. 

c) os PSID fornecem a base tecnológica muitas vezes precária para o 

alinhamento da educação ao modelo pós-fordista, além de buscar 

consolidar a nova face da preparação para o trabalho reproduzindo a 

divisão de classe;  

d) os PSID corroboram para ―retrocesso‖ das ideias pedagógicas, em especial 

no tocante as concepções de ensinar e aprender, a partir de uma 

(re)configuração da concepção tecnicista de educação, uma vez que reforça-

se a crença de que o conhecimento pré-existe aos sujeitos e encontra-se nos 

objetos tecnológicos, os quais, a partir de uma visão fetichizada passam a 

ser eles próprios mediadores do processo de ensino e de aprendizagem.  

Trata-se de uma investigação que teve como instrumentos a coleta de dados, 

entrevistas, análises de documentos, notas de campo, bem como o diálogo com dados 

estatísticos da Pesquisa Nacional por Amostragem de domicílios (PNAD) dos anos de 2005 e 

2008 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acerca do acesso à internet e a 

posse de telefones móveis para uso pessoal. 

Buscou-se alicerce teórico em autores do pensamento social brasileiro para 

compreender a relação dialética entre o arcaico, o atrasado, o tradicional, o 

subdesenvolvimento, o moderno na especificidade do sistema capitalista brasileiro, bem como 

para compreendermos, de que forma, a educação encontra-se (re)inserida nesse processo. O 

eixo norteador do trabalho foi, portanto, à desmistificação da concepção determinista e 



27 

 

 

fetichizada das tecnologias digitais emergentes nos PSID, em especial os voltados à área 

educacional. 

Tendo em vista as questões delineadas nesta tese tivemos a preocupação de não 

limitarmos a metodologia a técnicas de pesquisa, pois desta forma depreendemos que 

estaríamos empobrecendo o processo de construção, como nos fala Ciavatta (2001, p. 139):  

 

[...] O pesquisador deve ser capaz de situar-se em um contexto concreto para pensar o 

desconhecido ou para recolher, sistematizar, analisar, extrair das informações um 

conhecimento que não estava dado. Porque o conhecimento se origina fora da ciência e não 

dentro dela [...]Podemos colocar um problema quando sabemos reconhecê-lo em torno. Por 

isso, metodologia não é uma pauta de instruções, é a capacidade organizada de pensar a 

realidade no seu momento histórico. Se não somos capazes de pensar a realidade, não 

sabemos fazer perguntas significativas. 

 

Neste viés, almejamos fazer um caminho no qual partimos de uma análise mais geral e 

contextualizada da problemática investigada buscando sua gênese histórica para chegarmos à 

particularidade empírica e, assim, compreendermos as múltiplas concepções de ―Inclusão 

digital‖ emaranhadas nas mediações que perpassam nosso objeto de estudo.  

Não tratamos, portanto, os dados empíricos como objetivação linear, fragmentada e 

cronológica dos elementos investigados, haja vista que conhecimentos isolados, ou mesmo as 

estatísticas dos processos de ―Inclusão digital‖, configuram-se de forma insuficiente para 

compreensão do emaranhado de diferentes concepções acerca de um mesmo objeto, 

concepções estas em alguns momentos delineadas por um determinismo tecnológico de raiz. 

Assim buscamos focalizar o particular enquanto instância de uma totalidade social, 

extrapolando a singularidade de nosso objeto de estudo ao analisá-lo de forma contextualizada 

a partir dos diferentes processos sociais que o produz. 

Enquanto encaminhamento metodológico, realizamos, após a qualificação do projeto 

de tese, um estágio sanduíche, sob coordenação do professor Dr. Belmiro Gil Cabrito no 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, no período de setembro de 2009 a janeiro 

2010, que trataremos como um Estudo Piloto, da tese. No projeto inicialmente aprovado, 

pretendíamos traçar um estudo de caso comparando as políticas educacionais de 

modernização dos sistemas de ensino no Brasil e em Portugal. 

Entretanto, após o início da coleta de dados, logo percebemos que traçarmos tal 

comparação empobreceria nossa analise, uma vez que estes países possuem especificidades 

históricas no que tange a organização do sistema de ensino, a constituição da formação social 

e do aparelho de Estado, elementos estes que, como pesquisadora, dificilmente 

conseguiríamos, apreendê-los para comparação das duas realidades. Esta compreensão foi 
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fortemente ratificada no exame de qualificação, o que nos permitiu de não incorrermos neste 

equivoco. 

Estar em Portugal é respirar a ideologia da ―Sociedade do Conhecimento‖ a todo 

momento. Assim nosso olhar foi redirecionado a compreender de que forma o sistema 

educacional vem sendo (re)estruturado a partir da ideologia do ―choque tecnológico‖ para 

modernização dos sistemas de ensino e, por conseguinte, do desenvolvimento do país 

adequando-os pressupostos da nova sociabilidade demandada com a ―Sociedade do 

Conhecimento‖. O caso Português nos forneceu uma rica explicitação, de como um dos países 

mais ―pobres‖ do ponto de vista do capital europeu, vem sendo incluídos de forma 

subordinada dependente e combinada na nova lógica de organização do capitalismo mundial, 

visto que em comum, Brasil e Portugal, salvo suas especificidades, cada um a seu modo, 

encontram-se na periferia do centro hegemônico do capital. 

Um ponto divergente e específico no continente europeu, pelo que nos foi possível 

observar, é que não se falam em PSID, como é comum na America Latina, mas, sim, em 

adaptações que o Estado deve fazer para não perder o ―trilho‖ do desenvolvimento, fato este 

que para o bem das nações não deve ser questionado, como um fato é um fado a ser 

carregado. 

Para a compreensão dessas mediações, realizamos um conjunto de 10 entrevistas 

semiestruturadas com sujeitos diretamente envolvidos com a elaboração do Plano 

Tecnológico da Educação (PTE) em Portugal, no Ministério da Educação (ME) deste país, 

com professores que lecionam em escolas, com pesquisadores envolvidos com a elaboração 

de estudos para implantação do mesmo. Além deste conjunto de entrevistas, dialogamos com 

estudos como de Vieira (2005), que mapeou os documentos do Conselho Europeu e da União 

Européia (UE) com o propósito de (re)orientar a educação neste continente às novas 

demandas da ―Sociedade do Conhecimento‖, além de fazermos um estudo dos documentos 

produzidos por estes conselhos os quais fundamentaram o PTE. Sistematizamos esse trabalho 

no capítulo quarto da tese, especialmente nos itens Sob o “abanão” da tecno-ditadura: o 

glamour do Choque Tecnológico na Educação. 

Do estudo piloto, voltamos ao caso brasileiro que, a partir dessa experiência, se 

evidenciou mais claramente para nós como nosso objeto. Para compreendermos a natureza 

das reformas do Estado e sua materialização nas políticas educacionais, iniciadas na última 

década do século XX, tivemos como base autores contemporâneos para entendermos a 

natureza específica da sociedade de classe (muitas vezes sem identidade de classe) que vem se 
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conformando hoje no Brasil, sob o fetiche da ―Sociedade da Conhecimento‖, assim como a 

problemática ora desenvolvida. 

Com base no esforço de construção teórica, sinopticamente introduzida, cabe ressaltar 

que nossas análises e observações assinalam a necessidade de construção de novos 

conhecimentos no recorte das políticas públicas de ―Inclusão digital‖, por se tratar de um eixo 

de investigação relativamente novo e que, no momento atual, adquire especial relevância e 

destaque no bojo das políticas sociais, o que se configura, portanto, em um enfoque ainda 

emergente e pouco explorado. 

Faz-se necessário, pois, tecermos os fios que mediam as diferentes concepções de 

―Inclusão digital‖ para que possamos chegar à gênese da discussão da inclusão-exclusão não 

só digital, mas social na contemporaneidade, sendo essa processualidade que procuramos nos 

debruçar, como pesquisadores.  

Ao pensarmos na estruturação da tese, entre as possibilidades de organização e 

ordenação das ideias, iniciamos refletindo acerca do sistema social no qual vivemos, o 

capitalismo, bem como os efeitos do seu desenvolvimento, em sua fase atual, mundialmente e 

financeiramente organizado. Esta tarefa se tornou mais difícil ainda quando o simples ato de 

(d)escrever a realidade, mesmo sendo necessário em alguns momentos, como fizemos em 

determinadas partes deste trabalho, já não nos bastava mais. Assim, apesar do desafio 

colocado, optamos neste trabalho em tatearmos na escuridão dos fenômenos estudados, a fim 

de buscá-los e compreendê-los em sua essência. Desta forma, a temática norteadora do 

capítulo inicial da tese –A crise estrutural do trabalho e a mistificação da “Sociedade do 

Conhecimento”– gira em torno das mudanças qualitativas nas relações no mundo do trabalho, 

cada vez mais informatizado e suas consequências sociais aos indivíduos
 
na atualidade.  

Assim sendo, o primeiro capítulo da tese tem como eixo norteador, os novos contornos 

na base produtiva e, por conseguinte, as mudanças da atual fase de acumulação do capital a 

partir da nova base digital molecular que produz a mais-valia virtual, a informação, como 

capital econômico, o que se dá pela apropriação de uma visão fenomênica de nossa sociedade, 

ao categorizá-la ideologicamente como ―Sociedade do Conhecimento‖.  

 Discorremos acerca das mudanças do processo de trabalho no taylorismo/fordismo e 

na flexibilização toytotista, bem como a valorização do trabalho morto nesse processo. 

Percorrido esse movimento buscamos delinear alguns fundamentos da mistificação da 

―Sociedade do Conhecimento‖ em especial a partir dos estudos de Adam Shaft (1995) e 

Manuel Castells (2003, 2007). 
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Já no segundo capítulo –Reforma do Estado e modernização dependente: a opção 

pela terceira via– destacamos o papel do Estado na sociedade capitalista a partir de Gramsci 

(2001, 2007). Apresentamos também, a partir dos estudos de autores do pensamento social 

brasileiro, em especial Fernandes (1973, 1981) e Oliveira, F. (2008), a relação dialética entre 

o arcaico, o atrasado, o tradicional, o subdesenvolvimento, o moderno na especificidade do 

sistema capitalista brasileiro, abordando a reiterada opção pela modernização dependente e 

pelo alto, escolha esta que vem sendo requentada e robustecida a cada nova reforma do 

Estado, como veremos em sua terceira sessão acerca do desmonte do Estado brasileiro na 

década de 1990, a partir da reedição do desenvolvimento dual pelo viés da Terceira Via.  

 No capítulo terceiro –O fetiche da desigualdade social de novo tipo: a “Inclusão 

digital” utilitária– discutimos, a partir da análise de alguns dados da PNAD dos anos de 2005 

e 2008 do IBGE, acerca do acesso à internet e a posse de telefones móveis para uso pessoal. 

Alguns números da assimétrica da desigualdade social de novo tipo, as ―fraturas digitais‖ no 

Brasil, foram compreendidos como uma desigualdade social de novo tipo. 

 Analisamos também o binômio da inclusão e da exclusão atrelado às noções de 

empregabilidade e de competência, que fazem rejuvenescer o fetiche do capital humano no 

discurso político. A (re)edição deste fetiche ideologicamente mascara as ―novas e violentas‖ 

relações de exploração na sociedade capitalista. Articulado com os encaminhamentos tecidos 

no capitulo anterior, nossa análise nos encaminhou para tratar a dialética da inclusão-

exclusão, especialmente a digital, como um processo de inclusão utilitária na atual fase do 

sistema capitalista. 

 Já no quarto capítulo –No quadro hegemônico internacional as orientações 

transitórias a “nova sociedade”– traçamos um panorama acerca das principais 

macroestratégias de alguns organismos e movimentos internacionais que influenciaram o 

corpus discursivo dos programas de governo, que versam acerca da relevância da implantação 

das tecnologias digitais para adaptação dos indivíduos na nova sociedade e, por conseguinte, 

para o desenvolvimento social e econômico dos países, para que possamos, à luz do 

referencial já explicitado, chegarmos a uma melhor compreensão acerca da inserção do Brasil 

nesse contexto. Neste capítulo, percorremos três movimentos: primeiro refletimos acerca das 

orientações para consolidação da nova ―Sociedade do Conhecimento‖ em âmbito mundial, a 

partir das orientações da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação (CMSI) (ONU, 2004). 

Depois buscamos compreender a materialização dessas macroestratégias, nas orientações dos 

documentos da UE, no plano tecnológico na educação portuguesa, visando o não afastamento 

de Portugal do ―comboio europeu‖ rumo a ―Sociedade do Conhecimento‖, uma vez integrado 
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a União Européia. Finalmente, discutiremos as orientações da Comissão Econômica para 

America Latina e Caribe (CEPAL) dando ênfase aos PSID brasileiros. 

 No quinto e último capítulo da tese –A reiteração do fetiche tecnológico na política 

educacional brasileira– discutimos o papel da educação como uma política social no sistema 

capitalista. São discutidas também algumas das implicações da consolidação da nova 

sociabilidade burguesa, nas ideias pedagógicas em nosso país, em particular, nas concepções 

de ensino aprendizagem que, nas décadas de 1990 e 2000, foram marcadas pela ―nova‖ 

demanda de modernização da educação. 

 A partir desse encaminhamento, enfatizamos a reiterada incorporação do fetiche 

tecnológico na política educacional no Brasil contemporâneo, ao pensarmos a 

(re)contextualização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) (2007) e no relatório final da Conferência Nacional de 

Educação (CONAE) (2010). 

 Cabe desde já apontarmos ao nosso leitor que percorrer esse intenso processo de 

aprendizagem e formação humana que foi para nós o curso de doutoramento, numa área afim, 

mas não propriamente nossa área de formação inicial, foi para nos um processo muito árduo. 

O leitor mais atento perceberá que em algumas (talvez em muitas!) passagens do presente 

trabalho, buscamos um primeiro entendimento do caminho analítico do que nos propusemos a 

estudar e, portanto, não necessariamente essas passagens demonstrarão a esse leitor uma 

capacidade de explicação mais apurada dos processos muito complexos que mediam nosso 

objeto de estudo e que nos fizeram percorrer campos do conhecimento dos mais variados. 

 No decorrer da leitura dos capítulos da tese, é possível que se observe também que 

com frequência utilizamos, entre parênteses, termos como (re)produção; (re)conhecimento, 

entre outros. Optamos por esta forma de escrita por comungar da justificativa de Oliveira 

(2003a) que ao utilizar tais termos separados por hífen afirma que é uma forma de  

 

[...] indicar a troca que existe no interior de um fenômeno real simples. De fato, Marx 

desdobra o ato de compra ou de venda em uma operação simultânea de compra-e-venda ou de 

venda-compra-venda. É a partir dessa base metodológica que as palavras tentam no limite das 

possibilidades, por meio do uso do hífen, transmitir pela escritura o desdobramento dialético 

real que o conceito tenta sintetizar. (OLIVEIRA, 2003a, p. 20).  

  

 Dito isto, temos a certeza de que nossas questões não se limitam aos cinco capítulos 

sinopticamente descritos nesta apresentação, nem nas folhas que se seguem, e, na ânsia de 

chegar ao fim, interpretando-o como um novo (re)começo, pois na conclusão desta tese, 

buscamos delinear algumas sínteses possíveis, mas acima de tudo novas aberturas, 
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especialmente para trabalhos futuros, uma vez que como pesquisadores temos a clareza de 

que a arrogância de se pensar que uma pesquisa, seja uma monografia de graduação, seja uma 

tese de pós-doutoramento, possa ser tomada como verdade absoluta e/ou modelo a ser 

seguido, a partir do qual não há mais nada a ser dito, imobiliza-nos a alma.. 

 Cabe observarmos também que apresentamos no final do corpo da tese um apêndice 

no qual fizemos uma sinóptica descrição dos principais programas sociais para combater a 

desigualdade digital no Brasil, na última década (2000-2010). Para esta construção, nossa 

fonte documental de coleta de dados se deu a partir da seleção de documentos no site e/ou no 

portal oficial dos programas de ―Inclusão digital‖ do governo federal, e, portanto trata-se de 

fontes qualificadas e oficiais
3
.  

 A opção por trazermos este complemento à tese se deve ao fato de que, partir deste 

encaminhamento empírico bruto, nos foi permitido um olhar diferenciado acerca de nosso 

objeto. Entretanto, trazê-lo no corpo da tese tornaria a leitura cansativa e representaria uma 

quebra na linha argumentativa dentro dos capítulos da tese, por apresentar um tom descritivo 

e não analítico. Contudo, este material pode subsidiar o caminho de outros pesquisadores. Por 

isso o trouxemos como apêndice conforme dito antes. 

 O pressuposto de que existe uma verdade absoluta, uma razão única, fundamenta-se na 

hipótese de que toda a concepção que não comungue de sua matriz epistêmica e que, portanto, 

busca estabelecer um diálogo questionador com as diferentes áreas, é percebida como 

limitada, fissurada perante a realidade concreta. Isso parece significar que se anulam as 

contradições, os conflitos construtivos e eminentes do próprio processo histórico de 

construção do conhecimento, o que pode levá-los a ser categorizados de forma, 

pejorativamente, inferiorizada perante o mito da vertente teórica ―verdadeira‖, o que, por sua 

vez, coloca-nos diante de uma compreensão pontualmente fragmentada do objeto estudado. 

Neste sentido, Fontes (2002) salienta que:  

 

 A autonomia do campo científico assegura parâmetros mínimos metodológicos, garantindo 

margens cada vez mais sólidas ao conhecimento científico. No entanto, não elimina, em 

especial no campo das Ciências Sociais, uma sobreposição de disputas oriundas do 

pertencimento social dos pesquisadores. Assim, o regime da verdade científica torna-se, ele 

próprio, um espaço de luta. [...] Se há uma produção de verdade, esta se dá no e pelo conflito 

que atravessa o campo científico, deitando raízes na própria estruturação da sociedade. 

(FONTES, 2002, p. 114). 

  

  

                                                 
3 Mapeados a partir dos documentos disponíveis em Inclusão digital (2010). Levantamento realizado no segundo semestre de 

2010. 
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Trabalhamos nos sentido de evitarmos as armadilhas simplificadoras de apreensão do 

real sintetizadas pela/na cultura dominante, que descompromissada com compreensão da 

totalidade dos fenômenos analisados, produzem uma visão determinista e fetichizada das 

tecnologias digitais na contemporaneidade.  

Cabe ressaltarmos que não temos o propósito de negar a importância dos avanços 

tecnológicos ignorando desta forma a produção de conhecimentos nas últimas décadas, nem 

muito menos categorizar como maquiavélicos os propósitos do Estado. Este, na sociedade 

capitalista, cumpre dominantemente o papel de ser o guardião dos interesses da classe 

detentora do capital. Por sua vez, e, mais uma vez, este movimento, se configura, para nós, em 

um exercício de rupturas complexas, que constituirá mais um capítulo de nossa história, 

tecido com tantos e por tantos fios, que se entrelaçam em nossa caminhada.  

 Assim, parafraseando
4
 Saramago (1995b) trazendo-o para o contexto desta 

apresentação, gostaríamos que nosso(s) leitor(es) tomasse(m) esta tese como exemplo, uma 

pesquisa seriamente tecida, mas nunca como modelo finalizado. Pois para nós, fique o leitor 

sabendo, que a felicidade tem muitos rostos e, para nós, pesquisar é certamente um deles. 

Assim continuaremos nos deixando guiar pelas nossas inquietações, dividindo-as com quem 

sabe compartilhá-las, e começaremos e recomeçaremos, após a conclusão de nosso 

doutoramento, com a sabedoria de que seremos sempre uma criança a cada novo/velho olhar, 

sob um fenômeno analisado. Afinal nenhum olhar é definitivo, ainda que o mesmo, na 

sociedade de classe, engendre sua marca. Portanto, boas (re)leituras possíveis! 

                                                 
4 Referimo-nos especialmente ao trecho da apresentação da obra Viagem a Portugal, “Enfim, tome este livro como exemplo, 

nunca como modelo. A felicidade, fique o leitor sabendo, tem muitos rostos. Viajar é provavelmente, um deles. Entregue as 

suas flores a quem saiba cuidar delas, e comece. Ou recomece. Nenhuma viagem é definitiva.” (SARAMAGO, 1995b, p. 

14). 
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Fonte: Ilustração de Frederico Crochet, especial para esta tese. 
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1 A CRISE ESTRUTURAL DO TRABALHO E A MISTIFICAÇÃO DA 

“SOCIEDADE DO CONHECIMENTO” 

 

[...] todo salto implica uma mudança qualitativa e estrutural do ser, onde a fase 

inicial certamente contém em si determinadas premissas e possibilidades das fases 

sucessivas e superiores, mas estas não podem desenvolver-se a partir daquela numa 

simples e retilínea continuidade. A essência do salto é constituída por esta ruptura 

com a continuidade normal do desenvolvimento e não pelo nascimento, de forma 

imediata ou gradual, no tempo, da nova forma de ser. 

 

 Georg Lukács 

 

Este capítulo tem como eixo norteador a discussão dos novos contornos na base 

produtiva e, por conseguinte, nas mudanças da atual fase de acumulação do capital, a partir da 

nova base digital molecular que produz a mais-valia virtual, a informação, como capital 

econômico, o que se dá pela apropriação de uma visão fenomênica de nossa sociedade, ao 

categorizá-la ideologicamente como ―Sociedade do Conhecimento‖. Para tal, nossa análise 

pauta-se nas principais transformações na esfera do trabalho e na esfera econômica nos modos 

de produção mais rígidos (taylorista/fordista) e nos mais flexíveis (toyotismo).  

 Neste sentido, buscamos discutir as implicações do desenvolvimento no sistema 

capitalista, bem como seus efeitos no processo de crise e reestruturação do capitalismo 

contemporâneo. Discorremos acerca das mudanças do processo de trabalho no 

taylorismo/fordismo e na flexibilização toytotista, bem como a valorização do trabalho morto 

nesse processo. Percorrido esse movimento, buscaremos delinear alguns fundamentos da 

mistificação da ―nova‖ sociedade, em especial a partir dos estudos de Adam Schaff (1995) e 

Manuel Castells (2003, 2007). 

 

 1.1 Os efeitos do desenvolvimento no sistema capitalista: a crise estrutural  

 

Não seria uma afirmação nova apontarmos que o desenvolvimento do capital 

impulsiona a crescente concentração dos meios de produção a uma fração classe de classe 

cada vez menor, que passa a competir cada vez mais entre si, com vista a um maior acúmulo 

de capital, como já nos apontou Marx (1980). 

 Historicamente, o que se percebe é que o sistema entra em crise(s) com bastante 

frequência, crise(s) esta que por sua vez impulsiona novos conflitos, mas também novos 

consensos. Conflitos e consensos que se tornam mundiais. Estas tensões encontram sua 

origem no caráter contraditório da própria estrutura do sistema. Em momento de crise, a 
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classe detentora dos meios de produção promove (re)arranjos do oportuno desenvolvimento 

capitalista, acirrados pelas disputas entre classes com vistas à sustentação sob novos 

parâmetros da hegemonia burguesa. 

Especialmente nas últimas quatro décadas, o sistema capitalista tem passado por uma 

crise estrutural, bem como por uma reestruturação em suas bases produtivas, como apontado 

por autores como Hobsbawm (2005) e Meszáros (2002).  

Podemos depreender a partir de Oliveira (1987) que o processo de reestruturação 

produtiva é uma estratégia de reiteração dos processos de concentração do capital com vista 

ao aumento da produtividade do trabalho. Assim, se enxuga os quadros de trabalho no interior 

do próprio emprego industrial, o que se deve de certo modo a uma espécie de ―reengenharia‖ 

nas formas organizacionais de produção, fazendo com que, apesar do crescimento econômico, 

os postos de trabalho estejam em declínio em todo o mundo.  

Oliveira (2000) alerta-nos para o fato de não podermos considerar como fenômenos 

similares o processo de reestruturação capitalista e o processo de reestruturação produtiva. A 

respeito da distinção entre os dois conceitos, a autora nos aponta que: 

 

Por reestruturação capitalista compreende-se o atual estágio de desenvolvimento do modo de 

produção capitalista em todas as suas dimensões: econômicas, políticas, culturais e, 

sobretudo sociais. Enquanto que por reestruturação produtiva compreendem-se as alterações 

ocorridas no processo produtivo, abarcando mudanças tecnológicas, organizacionais e 

gerenciais. A distinção entre os dois conceitos é importante para compreender as reais 

dimensões do problema. A questão educacional, pretensamente colocada como resposta às 

demandas da reestruturação produtiva tem, na verdade, respondido aos ditames do capital no 

seu processo de reestruturação. (OLIVEIRA, 2010, p. 234). 

 

O processo de reestruturação capitalista na contemporaneidade vem construindo uma 

nova ordem mundial, ocasionando modificações de ordem política, econômica, cultural. 

Mudanças estas que conjeturam uma polarização cada vez maior entre capital e trabalho, 

especialmente entre países centrais e os que se encontram na periferia do centro hegemônico 

do capital, o que acarreta, por sua vez, processos de inclusão social cada vez mais utilitários 

ao sistema.  

A respeito das crises cíclicas do capital, Marx e Engels (1988) já apresentavam 

elementos para compreensão dos colapsos da superprodução considerados como inevitáveis 

no sistema capitalista, sendo as crises um dos eixos nevrálgicos da expansão do capitalismo.  

Especificamente com relação à constituição de um mercado mundialmente organizado, 

tal como vivenciamos hoje, os estudos de Lênin (2003) publicados originalmente em 1916, 

nos auxiliam na compreensão da economia mundial capitalista.  
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O autor analisa as relações presentes entre o imperialismo e a guerra. O imperialismo, 

como uma fase superior e particular do capitalismo, congrega a livre concorrência, os 

monopólios, além de estar no eixo das partilhas do território mundial, dos conflitos por 

disputas, como a primeira grande Guerra Mundial que ocorria no momento em que a obra fora 

redigida. 

As bases epistemológicas para apreensão do alicerce da economia no período 

imperialista, para Lênin (2003), apresentavam cinco eixos basilares e essenciais, a saber:  

a) a concentração da produção a partir de grandes empresas, integrando a livre 

concorrência e monopólios, o que desempenha um decisivo papel na 

economia;  

b) a síntese entre o capital dos bancos com o monopólio das indústrias, 

originando, assim, o capital financeirizado bem como oligarquias 

correlativas;  

c) aparecimento do capital financeiro e da oligarquia financeira a partir da 

fusão dos bancos;  

d) formação dos trustes e cartéis em todas as partes do mundo;  

e) a partilha territorial do mundo a partir do interesse em comum das nações. 

Embasadas nos estudos do autor supracitado, podemos afirmar que permanecemos sob 

a fase imperialista do sistema capitalista, na qual a classe burguesa detém controle dos trustes, 

sem alterar a essência da exploração econômica em função do regime, ou seja, a valorização 

da acumulação ampliada do capital, se expressa, aos trabalhadores, através tanto de uma 

maior exploração do trabalho quanto da remoção dos direitos conquistados historicamente 

pela classe trabalhadora. 

Ao partir da lei do desenvolvimento desigual e combinado anunciada pelo russo Leon 

Trotsky (2007), o desenvolvimento combinado, conceito central de sua obra, trata da inserção 

econômica subordinada dos países que se encontram na periferia do capital, a partir da divisão 

internacional do trabalho, tendo como referência a análise de seu país
5
.  

                                                 
5 A teoria do desenvolvimento desigual e combinado de Trotsky (2007) visa explicar as contradições econômicas e sociais 

dos países de capitalismo periférico sob dominação do imperialismo. O autor russo ao buscar apreender o processo pelo qual 

passam os países atrasados rumo ao desenvolvimento, advoga que diferentes tempos históricos articulam-se arquitetando 

uma qualitativa estrutura social diversa das formas anteriores de desenvolvimento. Assim, moderno e atraso se imbricam 

desigualmente, entretanto de forma necessária com as demandas do modo de produção capitalista. Neste aspecto, os estudos 

deste autor, mesmo não tão citado na contemporaneidade serviram de grande aporte teórico que edificou a formação do 

pensamento social brasileiro, em especial aos que opuseram frente a leituras etapistas e dualistas da realidade, 

particularmente a partir da década de 1980, entre os quais ênfase daremos aos estudos de Fernandes (1973, 1981) e Oliveira 

(2008), nesta tese na seção 2.2. 
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Para Trotsky (2007), o sistema capitalista se mantém a partir de relações estabelecidas 

entre diferentes nações (centrais e periféricas), bem como a partir das diferenças entre as 

nações assimétrica e hierarquicamente dessemelhante. Ele destaca ainda a importância da 

classe burguesa para formação socioeconômica e política periférica. Para o autor, a ampliação 

da dominação burguesa corrobora com as articulações e concessões estabelecidas a partir das 

pressões e arranjos internacionais, em especial dos países centrais. O que faz com que os 

países periféricos cada vez mais passem a assumir um papel de destaque na solidificação do 

capitalismo.  

A esse respeito nos lembra Lima (2005, p. 30) ao discorrer acerca das contribuições 

teóricas de Trosky que, 

 

[...] em cada formação econômico-social, os processos de industrialização e urbanização e a 

consolidação da sociabilidade burguesa terão a marca da dependência em relação aos países 

centrais. Como são países dependentes econômica e politicamente, irão desenvolver-se nos 

marcos de um caráter de combinação de um processo de industrialização-urbanização, com as 

formas pré-capitalistas que ainda serão mantidas. [...] O conceito de desenvolvimento 

desigual e combinado é um elemento teórico central para a análise do imperialismo, na 

medida em que aborda seus aspectos econômicos e políticos, colocando no centro do debate 

as relações estabelecidas entre cada estado nacional e a internacionalização das forças 

produtivas e também desvenda os aspectos centrais da luta de classes no contexto mundial e 

nas formações econômico-sociais dependentes.  

 

Lima (2005, p. 31) destaca a respeito do imperialismo, que muito embora haja 

especificidades, bem como divergências entre autores, também do campo marxista, há de se 

considerar a existência de dois aspectos centrais que garante a unidade teórico-política. São 

eles:  

 

a) internacionalização como fundamento do capitalismo, na medida em que o sistema do 

capital, move-se, inexoravelmente, em direção à ‗globalização‘ desde seu início, ou seja, 

ele não pode considerar-se completamente realizado, a não ser como sistema global 

abrangente; e,  

b) a internacionalização do capitalismo como um movimento combinado e unificado –do 

mercado mundial– e diversificação em um duplo sentido: a partir das relações 

estabelecidas entre os países centrais e a periferia do sistema e o caráter desigual e 

combinado do desenvolvimento em cada país periférico. 

 

O denso acúmulo de riquezas obtido nas relações estabelecidas entre o Estado e o 

Mercado, bem como o investimento de parte dessa riqueza e do fundo público em ciência e 

tecnologia, forneceu as bases ao processo de transnacionalização financeiro-produtiva, 

possibilitou a materialização do processo de desterritorialização do capital e, mais tarde, 

contribuiu para desarticulação do Estado de Bem Estar-Social
6
.  

                                                 
6 A expressão Estado de Bem Estar assinala-nos as relações constituídas na formação social do sistema capitalista do/no 

período correspondente ao pós-segunda guerra. Momento histórico este marcado pela expansão dos mercados, pela presença 
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A origem da crise atual pode ser melhor compreendida se discorrermos acerca das 

décadas ulteriores à II Guerra Mundial, período no qual vivenciamos um crescimento na 

escala industrial e comercial jamais visto até então. Nos países centrais, esse período de 

crescimento se deu marcado pelas políticas do Estado de Bem Estar-Social.  

A expansão do Estado de Bem Estar-Social se deu até final dos anos 1960 e início dos 

anos 1970, quando começou a entrar em crise. Com Frigotto (2003), é possível dizermos 

sinopticamente que as estratégias utilizadas para superação da grande depressão nos anos 

1930 entraram em crise. Em outras palavras, a crise (década 1970) delimita o esgotamento do 

modelo de desenvolvimento adotado como resposta à Depressão de 1929. Nas palavras do 

autor: 

 

O que entrou em crise nos anos 70 constituiu-se em mecanismos de solução da crise nos anos 

30: as políticas estatais, mediante o fundo público, financiando o padrão de acumulação 

capitalista nos últimos cinquenta anos. A crise não é, portanto, como a explica a ideologia 

neoliberal, resultado da demasiada interferência do Estado, da garantia de ganhos de 

produtividade e de estabilidade dos trabalhadores e das despesas sociais. Ao contrário, a crise 

é um elemento constituinte, estrutural, do movimento cíclico da acumulação capitalista, 

assumindo formas específicas que variam de intensidade no tempo e no espaço. (FRIGOTTO, 

2003, p. 62). 

 

Como decorrência da crise, entra em colapso, de forma simultânea, tanto o Estado que 

financiava a reprodução da força de trabalho e a acumulação capitalista quanto o regime 

fordista que neste período sustentou tanto o consumo quanto a produção em massa, atingindo 

assim as duas dimensões centrais que paralelamente produziam o capitalismo na forma então 

assumida.  

A resposta a essa crise se deu no plano ideológico com a legitimação das teses do 

neoliberalismo, bem como com o processo de reestruturação do capital com vistas a atenuar a 

instabilidade sistêmica, e, assim, recuperar o ciclo de reprodução do capital. Com Harvey 

(2005a), é possível compreendermos que os atuais contornos assumidos pelo capital se dão 

pela financeirização e pela criação de um sistema internacional de livre comércio, responsável 

pelos picos de (des)valorização e de acumulação por espoliação. Nas palavras do autor, para 

que de fato isso ocorresse era necessário ir além da financeirização, bem como do comércio 

mais livre. Era, portanto, preciso 

 

[...] uma abordagem radicalmente distinta da maneira como o poder do Estado, sempre um 

grande agente da acumulação, deveria se desenvolver. O surgimento da teoria neoliberal e a 

política de privatização a ela associada simbolizaram grande parcela do tom geral dessa 

transição. (HARVEY, 2005a, p. 129). 

                                                                                                                                                         
do Estado Regulador das relações entre o capital com vistas a atenuação dos conflitos diretos entre ambos –contendo assim, 

as lutas operárias– com intuito, é claro, da garantia e manutenção da estrutura societária do capital. 
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Tal processo, levou a cabo a implementação de um padrão de desenvolvimento do 

capitalismo de novo tipo, fortemente marcado pelo predomínio da produção flexível e do 

capital mundialmente financeirizado (CHESNAIS, 1996), o que alterou substancialmente o 

padrão de produção.  

Valencia (2007) ao discorrer acerca do mundo do trabalho e suas tensões a partir da 

flexibilização dos processos de trabalho bem como das fraturas sociais na década de 2000, nos 

aponta que devemos considerar os novos elementos que tornaram mais complexo o capital-

imperialismo desde sua origem: o capitalismo liberal e competitivo do século XIX, 

distinguindo-o da primeira parte do século XX marcado pelo monopólio da segunda parte 

desse século neoliberalismo imperialista, e, do atual momento no século XXI, no qual não 

podemos discorrer acerca do conceito de imperialismo divorciado das noção de globalização.  

Sob o imperialismo no final do século XX, aprofunda-se a intensificação das formas 

de exploração e dominação capitalista com vista à reprodução alargada do capital. Esse 

processo de reestruturação do capitalismo, tal qual o conhecemos, é chamado usualmente e 

ideologicamente como globalização. Este contexto marcado, tanto pela ideologia da 

globalização excludente, quanto pelo neoliberalismo, impulsiona mudanças nas condições 

gerais de produção. Leher (1998) nos aponta que a partir da crise estrutural do capitalismo, 

manifestada de forma mais cruel na década de 1970, é possível percebermos um 

deslocamento da ideologia do desenvolvimento para a ideologia da globalização. Aponta-nos 

o autor que: 

 

 

As teses que preconizam uma nova era, a globalização, na perspectiva do capital, ou a 

revolução científico-tecnológica, na ótica da sociologia e da economia do trabalho, bem como 

da área trabalho-educação, compartilham a crença de que tais marcadores são descontínuos 

em relação ao período taylorista-fordista, instaurando um ponto zero, a partir do qual se 

podem contar os anos a montante de a justante. Neste escopo, o conhecimento (e não as 

classes e a exclusão estrutural) é tido como decisivo para o futuro do trabalho. [...] a nova era 

não é um conceito, mas uma construção em processo, como pode ser evidenciado por meio da 

analise dos pressupostos adorados pelas teses em questão. O conceito fundamental do 

capitalismo, o tempo-mercadoria, não foi alterado e, por isso, não está em curso nenhuma 

alteração essencial na estrutura do tempo como pretendem as mencionadas proposições. A 

idealização de um novo sistema de datação presta-se a ocultar a gravidade da crise estrutura e 

o movimento de polarização da economia mundial que amplia o fosso entre os países do 

centro e os das periferias. (LEHER, 1998, p. 3, grifo do autor). 

 

Os construtos ideológicos do neoliberalismo e da globalização passaram a expressar o 

processo a partir do qual as relações, tanto na esfera socioeconômica e política, quanto na 

esfera cultural, passaram a ser reordenadas no capitalismo contemporâneo. Assim, é possível 

percebermos tanto a manutenção quanto o aprofundamento das desigualdades históricas entre 
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os diferentes países do núcleo orgânico do capital, bem como da periferia do centro 

hegemônico do capitalismo. Nessa leitura, como apontado por Ventura (2008, p. 39), 

 

[...] globalização e imperialismo se inter-relacionam. Sendo assim, o processo de globalização 

com práticas imperialistas seria uma das características do capitalismo contemporâneo, um 

novo imperialismo que aprofunda e acirra o desenvolvimento desigual, ampliando relações 

assimétricas historicamente construídas de dependência econômica nos países da periferia 

capitalista. 

 

Para Chesnais (1996), a mundialização do capital representa mais do que uma fase 

superior do capital, representa a própria acumulação do capital; em outras palavras, uma 

acumulação financeirizada. Harvey (2005a) explica que a mundialização do capital, de certo 

modo, exacerba o desenvolvimento desigual entre nações, característico da globalização com 

práticas imperialistas.  

Dessa forma, em função do desenvolvimento desigual, bem como da posição 

subordinada entre nações no quadro hegemônico do capital, percebemos uma posição também 

diferenciada entre os países. 

As transformações no modo de produção em muito modificaram o processo de 

trabalho. Assim, a seguir iremos discorrer acerca das mudanças do mundo do trabalho cada 

vez mais tensionado, para posteriormente pensarmos a flexibilização no processo de trabalho 

e o acirramento das desigualdades socais. Para tal, faremos uma retomada das mudanças no 

trabalho do taylorismo/fordismo e no toyotismo. 

 

1.2 As transformações no processo de trabalho 

 

Partimos da pressuposição já assinalada por Lukács (1978, p. 3) de que: 

 

[...] No trabalho estão gravadas in nuce todas as determinações que, como veremos, 

constituem a essência de tudo que é novo no ser social. Deste modo, o trabalho pode ser 

considerado o fenômeno originário, o modelo do ser social. 

 

A compreensão que nos traz o autor acima nos conduz para a análise a partir das 

mudanças, rupturas, avanços e continuidades que percebemos historicamente no campo do 

trabalho, e, portanto no processo produtivo, a fim de mapearmos os elementos essenciais e 

determinantes na constituição do ser social.  

Ao compreendermos que o trabalho se configura como elemento central da/na 

humanização do homem, para analisarmos as transformações socioeconômicas e políticas, 
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técnico-científicas e de trabalho na contemporaneidade, consideramos que um dos caminhos 

plausíveis para tal análise é, pois, estudarmos as mudanças históricas no processo de trabalho. 

Nestes termos, faremos um recorte a partir do ano de 1914, já que, desde esse ano, o 

processo de trabalho deu um grande salto estrutural ao passar de uma produção artesanal e 

individualizada a um modelo de produção em massa, o que revolucionou, assim, o processo 

de trabalho na primeira metade do século XX. Priorizaremos, portanto, com ponto de partida 

para nossa análise, o fordismo/taylorismo
7
 e o toyotismo/acumulação flexível

8
, como modelos 

de produção do/no sistema capitalista.  

Ford foi o primeiro empresário a pôr em prática e a ampliar uma proposta de 

padronização e simplificação do processo de trabalho, anteriormente defendida por Frederick 

Taylor
9
, em seu livro “Os princípios da administração científica”, publicado em 1911. E, 

assim, criou e ampliou a produção em massa
10

 –uma das principais características do 

fordismo/taylorismo– através da linha de montagem.  

Nesse sistema de produção, os automóveis eram montados pelos funcionários –dentre 

os quais não eram demandados maiores níveis de qualificação– em esteiras rolantes. Os 

operários ficavam parados realizando pequenas funções quando as esteiras se movimentavam 

programadamente.  

O processo de trabalho alicerçava-se na intensa exploração dos trabalhadores que, aos 

olhos do capital, eram tidos como apêndices das novas e modernas máquinas que passavam a 

equipar o parque industrial das empresas, ao executarem, de forma mecânica, suas tarefas.  

Nestes termos, o trabalho se tornou cada vez mais monótono, repetitivo, embrutecedor 

e massificado, conforme foi retratado por Charles Chaplin (1936) no filme por ele dirigido e 

                                                 
7 O Fordismo como reorganização da linha de montagem e o Taylorismo como gestão do trabalho, configuram-se como um 

modelo de produção pautado na organização automatizada da linha de montagem das fábricas a fim de se produzir mais 

através de um maior controle do processo. Visa a intensificação a fim de se diminuir o tempo de fabricação do produto 

além do aumento da produtividade. Parafraseando Kuenzer (2000), podemos destacar que este modelo de produção 

cobrava dos trabalhadores apenas uma formação básica e elementar que não ultrapassava alguns anos de estudo, apenas os 

necessários que lhes permitisse dominar alguns restritos conhecimentos de leitura, escrita e cálculo. 
8 O Toyotismo foi desenvolvido a partir da mundializaçao do capital –após a década de 1950. Configura-se, pois, como um 

novo modelo organizacional da/de produção capitalista alicerçado em quatro pressupostos, a saber: (1) a mecanização 

flexível; (2) multifuncionalização de mão-de-obra; (3) controle da qualidade total e (4) minimização dos estoques –just in 

time. Possui seu berço na fábrica de automóveis da Toyota no Japão (berço da acumulação flexível) a partir da II Guerra 

Mundial. Entretanto, somente a partir da década de 1970, com a crise capitalista, esse modelo ganhou projeção global, 

assumindo as empresas toyotistas certa supremacicia produtiva e econômica. 
9 O Taylorismo, como organização científica do trabalho, visa à intensificação da divisão do processo de trabalho, pelo 

fracionamento das etapas inerentes ao processo produtivo, além do controle do tempo gasto na produção, a fim de se 

minimizar o tempo necessário a cada tarefa, sendo premiado o trabalhador que produzisse mais em menos tempo de 

trabalho. 
10 A produção em massa pode ser compreendida como produção padronizada de produtos em larga escala a partir do trabalho 

em linhas de montagem com altas taxas de produção por trabalhador, o que foi popularizado no século XX. A justificativa 

hegemônica para este tipo de produção é a de que somente este modelo impulsionaria a redução tanto dos custos de 

produção quanto do preço de comercialização dos automóveis. Entretanto, o que tal justificativa mascara é um misto de 

massificação e de precarização do trabalho atrelado ao achatamento do salário do operariado.  
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intitulado “Tempos Modernos‖. Como comédia, o filme estabelece uma relação de 

desempenho entre a rotina do operário em sua vida no trabalho com o tempo cronometrado 

pelo relógio, de forma a marcar a (inter)ligação entre o ritmo que cada um deles desenvolve. 

Tem como personagem principal Carlitos, um trabalhador da linha de montagem de uma 

fábrica, cujo serviço era ajustar parafusos a uma alta velocidade, o que o impedia até mesmo 

de se coçar (a desumanização do sentido do gesto!), pois isto ―quebraria‖ o ritmo dos demais 

trabalhadores e, por conseguinte, o processo de produção
11

. O operariado que padecia com 

esse tipo de trabalho via-se cada vez mais mal remunerado e mais explorado, mesmo não 

tendo, em muitos momentos, consciência de tal situação. Percebe-se, portanto, uma espécie de 

reconversão do trabalho – alienado e fetichizado– em mercadoria, resumido em meio, e, não 

mais como necessidade primeira de realização humana.  

A lógica é nefanda, pois, quanto maior a exploração do/no trabalho, maior seria o 

lucro dos empresários, uma vez que maior seria sua mais-valia configurada como o ganho do 

capital sobre o trabalho humano explorado, enfim, do trabalho sobre o não-trabalho. 

Ao abordar alguns aspectos decorrentes das mudanças da/na sociedade moderna, 

Gramsci (2001) analisa na década de 1930, o americanismo e o fordismo
12

 como um 

movimento do próprio capital, haja vista a necessidade da economia moderna, no que tange a 

sua estrutura organizacional, de reproduzir a lógica do capital de forma cada vez mais 

veemente. O autor problematiza, portanto, a introdução do modelo de produção fordista na 

sociedade européia, mais precisamente na classe trabalhadora italiana, no período.  

Uma das grandes contribuições do autor, no nosso entendimento, foi a percepção de 

que um novo modo de organização da força produtiva, que nasceu no interior da fábrica, 

extrapolou o espaço fabril, sendo capaz de regular a vida além do ato produtivo, demandando 

assim um novo tipo de homem culturalmente adaptado as novas exigências econômico-

produtivas. O enredamento do capitalismo industrializado não implica somente a produção de 

riquezas, abarca de forma dialética tanto a estrutura quanto a superestrutura social, como 

percebido pelo autor. 

Gramsci (2001) demonstra, portanto, a necessidade de elaborar novas formas de 

educar o trabalhador para os novos postos e métodos de trabalho que cada vez mais passavam 

                                                 
11 O filme está estruturado a partir de um olhar crítico-social com relação à naturalização do progresso selvagem que, ao 

mesmo tempo em que se pauta, também reforça a exploração do homem com/contra homem. Chaplin traz uma questão 

emblemática no início do século XX e que se mantém atual hoje no século XXI, que é o ―conflito‖ homem X maquinaria 

que, da forma como historicamente foi apropriada no modo de produção capitalista, acabou por reduzir o ser humano a 

simplesmente uma peça a mais na linha de produção industrial. 
12 Gramsci (2001), a partir dos escritos em seu texto ―Americanismo e Fordismo‖, redigido em 1934, apresenta a discussão 

da sociabilidade da ―nova civilização‖.  
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por um processo de aumento da automação do trabalho e, em contrapartida da redução do 

potencial criativo do trabalhador no desempenho de suas funções. 

Em outras palavras, a partir da análise do autor, compreende-se que a nova 

organização do sistema produtivo extrapolava os muros da fábrica, espraiando-se pelo âmbito 

econômico, político e cultural, o que por sua vez criava uma nova cultura social, um novo 

modo de viver, um homem novo, e, portanto, uma nova sociabilidade.
13

 Surge então a 

demanda por um homem coletivo de novo tipo
14

, ―com as qualidades necessárias para a 

obtenção do consenso à nova ordem-tarefa levada a cabo pelo Estado educador fordista.‖ 

(OLIVEIRA, 2008, p. 44).  

Nesse período de grande expansão do fordismo, sob o contexto do Estado de Bem 

Estar Social de acordo com Oliveira (1998, p. 19-20), se constituiu o: 

 

[...] padrão de financiamento público da economia capitalista. Este pode ser sistematizado na 

sistematização de uma esfera pública onde, a partir de regras universais e pactadas, o fundo 

público, em suas diversas formas passou a ser o pressuposto do financiamento da acumulação 

de capital, de um lado, e, de outro, do financiamento da reprodução da força de trabalho, 

atingindo globalmente toda a população por meio dos gastos sociais.  

 

Uma densa análise acerca do século XX
15

 foi feita por Hobsbawm (2005). Nas 

palavras do autor, este foi um século breve e extremado, que deixou grandes impasses e 

contradições construídas e edificadas nas incertezas das crises mundiais, das grandes guerras, 

nas revoluções do início do século e/ou no acirramento das mazelas sociais. 

                                                 
13 Gramsci (2001) aponta-nos também que a educação formal, possui um importante papel na difusão dos conteúdos, 

pressupostos e habilidades importantes para obtenção do consenso tanto para formação dos intelectuais necessários ao 

desenvolvimento da nova sociabilidade do capital quanto ao preenchimento dos novos postos de trabalho. Nos momentos 

de grande expansão e crescimentos da economia capitalista, característica do período analisado pelo autor, houve também 

certa reivindicação da classe trabalhadora por maior educação, escolarização e, em contrapartida a necessidade de 

―universalização‖ do acesso à educação, especialmente de caráter público, encarregando assim o Estado da/na formação do 

homem de novo tipo. Voltaremos a esta discussão nos próximos capítulo desta tese. 
14 De acordo com Martins (2009, p. 17) ―A ‗sociabilidade‘ ou ‗conformismo social‘ corresponde à forma com que os 

homens e as classes produzem e reproduzem as condições objetivas e subjetivas de sua própria existência, sob mediação 

das bases concretas de produção, de uma dada direção política e do estágio de correlação de forças presentes num certo 

contexto. Nesta acepção, a forma de ser, de pensar e de agir predominantes num momento histórico é sempre marcada por 

traços comuns ou compartilhados pelo conjunto de seres humanos, sob mediação do estágio de desenvolvimento das 

relações sociais. Significa que o homem não é definido por uma singularidade naturalmente constituída, mas sim pelo 

resultado do conjunto das relações naturalmente constituída, mas sim pelo resultado do conjunto das relações sociais nas 

quais esta submetido no tempo em que vive.‖ Acrescenta-nos ainda que ―com efeito, qualquer difusão em larga escala de 

um novo método de trabalho de parâmetros para convivência política e social como ocorridos na ―era de ouro do capital‖ 

exige mudanças significativas no modo de lida coletiva, passando pelas inevitáveis adequações psicofísicas até englobar 

todas as dimensões da existência humana, entre elas as concepções, os comportamentos, os hábitos e costumes cotidianos, 

incluindo até mesmo o ordenamento familiar e a sexualidade. É importante considerar que o padrão de sociabilidade que 

emerge dessa mudança será sempre provisório, expressando o estagio das relações de produção e o desenvolvimento das 

forças produtivas.‖ (MARTINS, 2009, p. 17). Da mesma forma, podemos depreender que a atual fase do capitalismo 

demanda uma nova reestruturação -em todas as esferas da vida- haja vista, a requisição de novo padrão de sociabilidade. 
15 Em ―A Era dos Extremos” Hobsbawm (2005), apresenta uma ampla síntese do século XX, que para o historiador se inicia 

em 01/08/1914, com a I Guerra Mundial e se encerra em 19/09/1991 com o confinamento na Criméia, durante três dias, de 

Gorbachev, por dirigentes do Comitê de Segurança do estado (KGB) e do partido contrário à Perestroika. 
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O autor supracitado, além dos marcantes episódios históricos do século XX, também 

trata dos movimentos culturais, das mudanças nos costumes da sociedade, num período que, 

segundo o historiador, pode ser dividido em três momentos. O primeiro marcado pelas 

grandes guerras no mundo, pela violenta crise de 1929, intitulado como era da ―catástrofe‖. O 

segundo momento foi os anos dourados (1950-1960), período de grande estabilização 

capitalista e, por conseguinte, de grande desenvolvimento e transformações na esfera 

econômica e social. O terceiro e último momento do século, apontado por Hobsbawm (2005), 

a partir da década de 1970, no qual vivenciamos o "desmoronamento" final com o 

arrasamento dos sistemas institucionais então vigentes.  

Foi um século no qual avançamos em muitos aspectos sociais, entretanto também 

observamos o recuo de alguns direitos trabalhistas conquistados a duras lutas pelos 

trabalhadores. Vivenciamos novas formas de gerenciamento e organização do trabalho 

produtivo com o Taylorismo-Fordismo, modo de produção em massa que barateou o preço 

dos produtos, haja vista, a maior racionalização na extração de mais-valia
16

 no processo 

produtivo, intensificando com isso o consumo. 

A expansão desse modo de produção foi, pois, um dos elementos históricos que 

justifica as crises econômicas da ―era de catástrofe‖, sendo a mais significativa, a crise de 

1929
17

. Após este momento, ficou o desafio de tentar regular a zona conflituosa entre as 

relações sociais de produção e o avanço das forças produtivas. Assinala-nos Figueiredo (2006, 

p. 1): 

  

                                                 
16 Para Marx (1980), a diferença entre o valor produzido pelo trabalho assalariado e o e salário pago ao trabalhador, chama-

se mais-valia e configura-se como a base da exploração capital no sistema capitalista. Caracteriza-se como a base da 

exploração, pois uma vez pago o sálario estipulado no contrato de trabalho pelo uso da força do trabalhador, o capitalista 

pode aumentar sua taxa de lucro ao estender a jornada de trabalho sem variação salarial, (mais-valia absoluta) e/ou ampliar 

sua produção final com a mecanização do processo produtivo (mais-valia relativa). Nesta lógica, os capitalistas conseguem 

a ampliação de suas taxas de lucro sem aumento do custo da mão de obra, ou seja, pela maior exploração do trababalhor 

assalariado. 
17 O início do século XX, nos Estados Unidos foi marcado pleno desenvolvimento econômico-social, até que a partir de 

1925, o aumento da produção passou a não acompanhar o aumento dos trabalhadores assalariados, a mecanização 

começou a gerar uma série de desemprego em cascata, tal contexto foi agravado com o processo de recuperação 

econômica (I Guerra) dos países da Europa, que reduziram demasiadamente suas compras com os Estados Unidos. Apesar 

do seu desenvolvimento econômico, a economia norte-americana começou a apresentar sérias dificuldades, haja vista a 

falta de consumidores. Houve uma crise de superprodução, a Crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão. 

Trata-se pois de grande recessão econômica no período de 1292 até a II Guerra Mundial, considerada a mais longa 

recessão da economia do século XX. Este período -1292 até a II Guerra Mundial- foi marcado por altas taxas de 

desemprego, pela significativa queda do produto interno bruto de vários países, pela queda na bolsa de valores, assim 

como por uma redução na produção industrial. Cabe frisar que toda crise foi produzida pela superprodução. Entretanto, 

houve desdobramentos como à retirada de investimento em ações na bolsa de valores e os saques no sistema bancário, o 

que gerou um efeito dominó na economia e, por conseguinte, o aprofundamento da crise se fez sentir nos meses e nos anos 

subsequentes. Como solução para a crise, foi proposto a mudança na política de intervenção americana, através do 

fortalecimento do Estado (desenvolvimento de obras estruturais, salário desemprego, etc, etc). Com um Estado forte os 

Estados Unidos retomaram seu crescimento econômico.  
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[...] a política econômica Keynesiana, o estabelecimento de um diálogo tripartite Estado, 

capital e trabalho para administrar os conflitos entre esses últimos, o estabelecimento do 

modelo de Estado de bem-estar social como estratégia de ―controle‖ sobre o movimento 

operário. A indústria fordista integra o operariado no universo capitalista via massificação do 

consumo e Welfare State. Esse movimento de integração e desenvolvimento coletivo tem sua 

expressão ideológica e matriz educacional na teoria do capital humano (FIGUEIREDO, 

2006, p. 1). 

 

Foi notório, nesse período, o desenvolvimento de uma teoria desenvolvimentista 

sustentada num contexto de crescimento econômico que reforçava a certeza do pleno 

emprego, peculiaridades estas que marcaram o período do Estado do Bem-Estar Social. 

Todavia, nas décadas seguintes, mais precisamente 1970, passamos a vivenciar uma 

grande crise estrutural –também conhecida como crise do padrão de acumulação 

fordista/taylorista– que acarretou uma retração no consumo e, por tabela, um depauperamento 

desse modelo de produção, haja vista sua inépcia no que tange às respostas a problemáticas 

latentes como a retração do consumo, o desemprego estrutural que se encetava também com a 

crise do Estado de Bem-Estar Social que trouxe consigo a crise fiscal do Estado e, com este, a 

retração dos gastos públicos (ANTUNES, 2003). 

Tal situação dificilmente seria solucionada com o modelo taylorista/fordista, nas 

palavras de Peres (2004, p. 132) 

  

A crise estrutural ocorrida no final da era fordista era resultado, ainda, do sentido destrutivo 

da lógica do capital, verificado na tendência decrescente do valor de uso das mercadorias e na 

exploração cada vez maior do trabalhador, caracterizada pela intensificação do trabalho e da 

deterioração das condições laborativas. Um modelo de produção no qual vigora um 

desrespeito evidente pela força humana que trabalha e cujos produtos têm cada vez menos 

vida útil (onde se observa um menosprezo também pelo público consumidor, peça 

fundamental do lucro mercadológico), não poderia ter outro fim senão o perecimento.  

 

 Neste contexto produtivo, no qual os principais esforços se concentravam no sentido 

de recobrar o ciclo produtivo do capital, a saída hegemônica para a crise estrutural vivida veio 

do ideário doutrinário do neoliberalismo, a partir de medidas que, aturado o processo de 

reestruturação produtiva, primaram: pela privatização das estatais; pela desregulamentação 

dos direitos trabalhistas; pela minimização do Estado com relação às questões sociais.  

Refletir acerca da crise do kenesianismo e o neoliberalismo como doutrina, nos 

remete, como bem nos lembram Paulani (2006) e Martins (2009), à trajetória do economista e 

intelectual austríaco Friedrich Hayek. De acordo com Martins (2009, p. 32), Hayek foi um 

importante articulador além de ser um dos mais severos críticos do Estado de Bem Estar 

Social, como podemos observar em :  
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[...] de todo e qualquer tipo de planificação econômica que representasse obstáculos aos 

interesses do capital financeiro. Pela clareza de suas idéias e pela convicção com a qual 

formulava suas críticas, este intelectual tornou-se o guru do neoliberalismo, conhecido e 

citado em todo mundo, formulador e sistematizador de princípios e objetivos que balizaram as 

intervenções políticas e econômicas de governos e sujeitos políticos coletivos no processo de 

reordenamento do capitalismo contemporâneo. 

 

O autor acrescenta ainda que ―entre as várias idéias e proposições, existem aquelas que 

mais contribuíram para a definição do projeto neoliberal, particularmente para a revisão da 

sociabilidade capitalista.‖ (MARTINS, 2009, p. 32).
18

  

Para os neoliberais, o mercado é a principal instituição numa sociedade e, dessa forma, 

os indivíduos devem se ajustar a ele. Paulani (2006, p. 129) acrescenta ainda que 

―neoliberalismo é o nome que se dá a um corpo de regras que devem ser aplicadas, um 

receituário que dever ser seguido a risca para desenvolver o mercado ao lugar que lhe é de 

direito.‖ De acordo com a autora (2005, p. 126):  

 

Muito mais [...] do que o liberalismo original, o neoliberalismo demonstra uma capacidade 

insuspeita de ocupar todos os espaços, de não dar lugar ao dissenso. Confirmando sua 

natureza de puro receituário econômico destinado a recolocar o mercado no lugar que de 

direito lhe pertence, essa característica onipresente do neoliberalismo tem levado, no limite, a 

transformar o processo politicamente moderno de nossas sociedades em meros rituais vazios, 

sem nenhuma importância, processos que em nada modificam o curso inexorável da marcha 

econômica.  

 

Sem a pretensão de fazermos uma associação/relação linear, podemos dizer que o 

modelo flexível de produção que, essencialmente, não só mantinha como também acentuava 

os fundamentos excludentes do modelo anterior, que na prática, configurou-se, como uma 

nova estratégia do capital para (re)organização do ciclo produtivo, ganhou força com os 

pressupostos do neoliberalismo (ANTUNES, 2003).  

Contudo, se no fordismo/taylorismo o trabalhador era tido como um prolongamento da 

maquinaria, os capitalistas neoliberais perceberam que os lucros poderiam ser maiores se, 

                                                 
18 Martins (2009, p. 33-34) tratou das formulações defendidas por Hayek apresentadas didaticamente como teses: a primeira 

delas assinala a importância do mercado na sociedade, sob a premissa ―que o mercado teria uma superioridade sobre 

qualquer tipo de regulação econômica e políticas e a qualquer instituição social por não interferir nas ‗liberdades de 

escolha‘ e na ‗livre ocorrência entre indivíduos, empresas e nações‖, o que nos remete ao fetiche do mercado regulador 

como fruto do natural das práticas econômicas. A segunda tese do pensamento hayekiano, congregada à doutrina 

neoliberal e assinalada por Martins (2009, p. 36), de acordo com a matriz liberal o ―individualismo como valor moral 

radical [...] propõe que o individuo e sua liberdade deveriam ser o centro de todas as preocupações políticas e econômicas 

do mundo moderno, pois as formas coletivas promoveriam nada mais do que um massacre do ser.‖ A terceira tese 

assinalada se refere à ―liberdade‖. Esta noção é portadora de dois sentidos no pensamento hayekiano: o primeiro, no qual 

se enfatiza a defesa da liberdade econômica como um princípio natural na sociedade e um segundo, ―relativo à orientação 

do ordenamento de uma base legal, que impediria a existência de obstáculos ao exercício dessa liberdade econômica.‖ 

(MARTINS, 2009, p. 41). A quarta tese apontada diz respeito à concepção de Estado a partir da qual também é 

reproduzido os fundamentos do liberalismo, em especial ao compreender o Estado como ―sujeito‖ de vontade, uma 

instância superior alheia e isenta dos interesses particulares a ponto de ser capaz de governar sob bases e princípios 

classificados como universais e naturais. 
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além da força de trabalho muscular, explorassem também subjetivamente o trabalhador, como 

um ser pensante que, conscientemente, poderia ser integrado ao processo produtivo.  

Desta forma, para que o capital restaurasse seu ciclo de reprodução da exclusão e da 

exploração em série, surgiram formas mais flexíveis de gerenciamento do processo do 

trabalho que vêm sendo atreladas, cada vez mais, ao avanço das novas tecnologias digitais. 

Neste novo contexto, percebeu-se um fértil campo para desenvolvimento das bases de um 

novo modelo de exploração, queremos dizer, produção como resposta à crise: o toyotismo ou 

modelo japonês e, com ele, a defesa do operário polivalente, flexível e participativo. 

(ANTUNES, 2003). A este respeito Maia (2007, p. 37) salienta-nos que:  

  

Desenvolveu-se assim, uma estrutura produtiva mais flexível que decorre muitas vezes da 

desconcentração da produção e das empresas terceirizadas. Além disso, as novas formas de 

gestão enfatizam o trabalho em equipe e requerem, ao menos no plano discursivo, o 

envolvimento participativo dos trabalhadores. Busca-se ainda a polivalência e a 

multifuncionalidade no trabalho: o trabalhador passaria a realizar diversas tarefas 

diferenciadas. Combinava-se a isso, uma horizontalização da estrutura produtiva que deveria 

ser integrada inclusive nas empresas terceirizadas. Do ideário e da prática cotidiana dessa 

nova fábrica, fazem parte o grande aumento da produtividade e a eliminação dos pontos de 

trabalho. 

  

No modelo toyota de trabalhar, a produção, ao contrário do modelo anterior, encontra-

se diretamente atrelada à demanda, em muitos momentos individualizada, do mercado 

consumidor. O processo de trabalho passou a possuir, desta forma, uma heterogeneidade 

produtiva ao invés da homogeneidade taylor/fordista
19

.  

Nas práticas de trabalho em equipe, os trabalhadores não têm apenas uma função, ao 

contrário, operam de forma simultânea várias máquinas a ainda acumulam ao mesmo tempo, 

funções gerenciais. Tais mudanças exigiram um trabalhador altamente qualificado, 

polivalente, competente, especialmente na lida com as tecnologias digitais. A relação homem 

x maquinaria também se alterou em nome desta multifuncionalidade (ANTUNES, 2003).  

Ocorre também uma modificação na estrutura verticalizada do regime fordista, como 

nos assinala Maia (2007, p. 38): 

 

As empresas do complexo toyotista possuem também uma estrutura horizontalizada, sendo 

responsável internamente por apenas 25% da produção e recorrendo a empresas terceirizadas 

para o restante, o que é bastante diferente do regime fordista que apresenta estrutura 

verticalizada e se responsabiliza pela quase totalidade da produção: aproximadamente 75% 

desta. O novo processo também possui um forte sistema de controle de qualidade, no qual 

grupos de trabalhadores são instigados a discutir seu trabalho e desempenho, visando 

melhorar a produtividade da empresa.  

                                                 
19 Não podemos desconsiderar que no processo de trabalho na atualidade, especialmente nos países que se encontram na 

―periferia‖ do centro hegemônico do capital, convivemos ainda com o modelo fordista/taylorismo de produção, ou seja, o 

toyotismo não superou os modelos anteriores. 
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Desta forma, podemos depreender que a matriz discursiva do toyotismo pauta-se no 

fim do desperdício como também na qualidade total e na flexibilização do processo
20

. Tal 

matriz estrategicamente silencia que as mudanças sociotécnicas tanto no processo produtivo 

quanto no controle da organização social do trabalho impulsionam as novas e intensas formas 

de precarização do trabalhado na contemporaneidade, pois o maior interesse do capital gira 

em torno de uma maior lucratividade que se materializa à custa da maior exploração e 

precarização do trabalhador assalariado, em especial, com a valorização do trabalho morto
21

 

em detrimento do trabalho vivo (ANTUNES; BRAGA, 2009).  

Essa (nova) metamorfose no mundo do trabalho impulsionou profundas 

transformações sociais, em especial na década de 1980, transformações estas que se 

encontram diretamente atreladas à utilização das novas tecnologias digitais ao processo 

produtivo, o que, por sua vez, vem demandando novas formas de trabalho, novas formas de se 

relacionar com a ciência, com a tecnologia e com o conhecimento técnico-científico 

(ANTUNES, 2003). 

Sennett (2005)
22

 afirma que esta nova relação homem x maquinaria (digital) cada vez 

mais dotada de inteligência artificial, acaba por envolver os trabalhadores em um grande 

processo de simplificação das práticas de trabalho, a ponto destes perderem sua identidade no 

processo de produção, o que, por conseguinte, faz com que o trabalho se torne algo 

estranhado, alienado uma vez que o conhecimento necessário durante o processo cada vez 

mais está sendo transferido às máquinas. 

Na nova morfologia contemporânea do trabalho, é prudente avaliarmos com mais 

cautela as teses que desqualificam a interação entre o trabalho vivo e o trabalho morto. Com a 

utilização das novas tecnologias digitais no processo produtivo, o capital necessita cada vez 

menos do trabalho vivo, entretanto, o capital não pode eliminar este tipo de trabalho, ou seja, 

não poderá eliminar o trabalho humano do/no processo de produção de mercadorias.  

É, pois, o trabalho vivo, como nos ressalta Antunes (2005, p. 62), que ―incrementa 

sem limites o trabalho morto corporificado no maquinário tecnocientífico‖ além de 

                                                 
20 Para Sennett (2005, p. 53) flexibilidade designa ―[...] capacidade de ceder e recuperar-se [...]. Em termos ideais, o 

comportamento humano flexível deve ter a mesma força tênsil: ser adaptável a circunstâncias variáveis, mas não quebrado 

por elas. A sociedade hoje busca meios de destruir os males da rotina com a criação de instituições mais flexíveis. As 

práticas de flexibilidade, porém, concentram-se mais nas forças que dobram as pessoas.‖ 
21 Harvey (2005b, p. 257) nos assinala que ―a transição para a acumulação flexível foi feita em partes por meio da rápida 

implantação de novas formas organizacionais e de novas tecnologias produtivas.‖  
22 Com relação à presença das tecnologias digitais no processo produtivo, Sennet (2005) de forma elucidativa nos traz o 

exemplo da padaria high tech, na qual os pães são produzidos através de um sistema de operacionalização da produção 

programado através da informatização computadorizada. Aos trabalhadores cabe operar os computadores, fornecendo-lhes 

os comandos necessários a produção, sem ao menos conhecerem o processo de fabricação de pães ou mesmo a lógica da 

interna de programação das máquinas, ou seja, cada vez mais se encontram alienados do/no processo de trabalho 

tecnológico, e, perplexos diante dos modernos aparatos tecnológicos a qualquer sinal de pane nos sistemas. 
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―intensificar as formas de extração do sobretrabalho em um tempo cada vez mais reduzido‖ 

(ANTUNES, 2005, p. 62). O autor ainda nos acrescenta que 

 

A redução do proletariado taylorizado, e a ampliação do trabalho intelectual abstrato nas 

plantas produtivas de ponta e a ampliação generalizada dos novos proletariados precarizados e 

terceirizados da ―era da empresa enxuta‖ são fortes exemplos disso. (p. 62). 

 

Na atual lógica do mundo do trabalho, percebemos uma mescla entre o conhecimento 

científico e o conhecimento do mundo do trabalho, tanto no processo de conversão do 

trabalho vivo em trabalho morto, quanto nos desenvolvimentos dos softwares que 

possibilitam que as novas máquinas informatizadas sejam capazes, a partir dos comandos dos 

trabalhadores, de desempenharem atividades similares às da inteligência humana. O que, para 

Antunes (2005), faz com que haja uma maior necessidade de interação entre a subjetividade 

do trabalhador e a maquinaria cada vez mais dotada de inteligência, interação estranha aos 

olhos do trabalhador. Conforme se lê nas palavras do autor  

 

[...] Como a máquina não pode suprimir completamente o trabalho humano, ela necessita de 

uma maior interação entre a subjetividade que trabalha e a nova máquina inteligente. Nesse 

processo, o envolvimento interativo aumenta ainda mais o estranhamento e a alienação do 

trabalho, ampliando as formas modernas de reificação, por meio das subjetividades 

inautênticas e heterodeterminadas. (ANTUNES 2005, p. 63). 

 

As significativas mutações, pelas quais o mundo do trabalho vem passando nas 

últimas quatro décadas, têm provocado uma intensa discussão acerca da centralidade do 

trabalho como atividade constitutiva do coletivo social e do próprio trabalho.  

A nova dinâmica do sistema produtivo e das relações sociais vêm passando por 

mudanças jamais vistas, mas seriam estas capazes de sustentar o fim do trabalho? 

Acreditamos que não, historicamente, percebermos transformações no mundo do trabalho e, 

por conseguinte, mudanças nas relações sociais. Entretanto, estas modificações não deixam de 

ter a categoria trabalho, como central, tanto na compreensão das relações humanas quanto na 

constituição do ser social. Silenciar esta reflexão pode nos levar a tratarmos o trabalho como 

sinônimo de emprego e/ou ocupação, desconsiderando, assim, sua dimensão ontocriativa a 

partir da qual os seres humanos (re)criam sua existência.  

Neste aspecto, como bem nos lembra Antunes e Braga (2009, p. 7) na apresentação do 

livro ―Infoproletários: degradação real do trabalho virtual‖, a tese do ―declínio estrutural do 

trabalho vivo como fonte de riqueza material‖ não é advogada por agora. Desde a década de 

1970, autores como André Gorz, especialmente a partir de sua obra ―Adeus ao proletariado: 

para além do socialismo‖, publicada em 1982, já apresentava elementos teóricos para 
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construção de tal pressuposto. Este serviu de subsídio para estudos de importantes sociólogos 

e filósofos pós-marxistas, tais como Claus Offe, que em 1989 publica o texto ―Trabalho como 

categoria sociológica fundamental?‖, e Jürgen Habermas, que em sua obra ―O discurso 

filosófico da modernidade‖, publicada em 2002, discorre acerca da problemática do fim da 

centralidade do trabalho na sociedade. 

Antunes e Braga (2009, p. 7) apontam-nos também que no discurso pautado na mescla 

argumentativa do pós-fordismo, atrelado às teorias pós-industriais fortalecidas pelos 

pressupostos da tão propagada ―nova economia‖ capitalista, começa a ganhar veloz 

notoriedade a mistificação do fetiche da ―Sociedade do Conhecimento‖, especialmente a 

partir da década de 1990, tanto nos países da periferia do centro hegemônico do capital quanto 

nos países centrais. 

A noção da ―Sociedade do Conhecimento‖ nas palavras dos autores supracitados 

torna-se ―moeda corrente também entre os ideólogos e gestores globalizados do Banco 

Mundial (BM), do Fundo Monetário Internacional (FMI), da Organização Mundial do 

Comércio (OMC) e da Organização das Nações Unidas (ONU)‖ (ANTUNES; BRAGA 2009, 

p. 7). Acrescenta-nos ainda que ―Integrar essa nova ‗utopia planetária‘ passou a ser questão de 

vida ou morte para esses governos submetidos ao jogo renovado da concorrência global.‖ 

(ANTUNES; BRAGA 2009, p. 7). Em outras palavras, a crise estrutural do trabalho tem no 

fetiche da ―Sociedade do Conhecimento‖ um dos elementos de sua mistificação, como 

veremos no subcapítulo que se segue. 

 

1.3 Sob a crise do trabalho: a mistificação da “Sociedade do Conhecimento”  

 

[...] o trabalho é a categoria „ontocriativa‟ da vida humana, e o conhecimento, a ciência, a 

técnica e a tecnologia e a própria cultura são mediações produzidas pelo trabalho na relação 

entre os seres humanos e os meios de vida. Assim, o desenvolvimento científico-técnico dos 

instrumentos de produção é que distingue as épocas econômico-sociais e não o que se 

produz.  

 
Gaudêncio Frigotto 

 

Surgiram no final do século XX, a partir do processo de mundialização econômica, 

termos como ―Sociedade do Conhecimento‖ utilizado a partir do senso comum, como 

sinônimo de ―Sociedade do Conhecimento‖. Dentre as funções ideológicas que se prestam, 

servem para ―justificar‖ a falsa perda da centralidade do trabalho no atual processo de 

reestruturação produtiva, a partir da qual o sistema econômico e tecnológico costuma ser 

referendado como capitalismo informacional.  
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Os pressupostos ideológicos da ―nova sociedade‖ caracterizam-se pela informatização 

tanto das atividades produtivas quanto de seu gerenciamento através do uso das novas 

tecnologias digitais. O uso das novas tecnologias digitais possibilita ampliar a mais valia e 

também a criação de novas informações. Portanto, a forma de acumulação de capital não se 

alterou, ou seja, a sociedade continua sendo capitalista e regida pela lei do valor, ou seja, pela 

expropriação do trabalho seja em que manifestação for.  

Desta forma, ao buscar compreender a história da noção de ―Sociedade do 

Conhecimento‖, Mattelart (2002), atento as relações de poder, salienta que esta noção 

apresentou meteórica divulgação pelos meios de comunicação e teve sua memória –sua 

origem– silenciada. 

Adotada pelos organismos internacionais, essas noções, como nos diz Mattelart (2002, 

p. 9) ―encontram se diretamente relacionadas a uma outra noção, a de ‗era global‘ que nos 

aparecem recheadas por um discurso apologético que buscam conferir-lhe um caráter de 

verdade absoluta [...] uma perspectiva futurista‖.  

Afirma o autor supracitado (2002, p. 8-9) que se trata de ―uma nova ideologia que [...] 

se naturalizou e foi elevada a categoria de paradigma dominante da mudança‖, acrescenta 

ainda que  

 

[...] as crenças que acompanham a noção de sociedade da informação mobilizam forcas 

simbólicas que tanto fazem agir como permitem agir em determinada direção e não noutra 

[...] Elas induzem uma definição da mudança e do ―novo‖ que tem olhos apenas para os 

lugares em que há dispositivos técnicos. (MATTELART, 2002, p. 9). 

 

A noção se incorpora a partir da criação das máquinas inteligentes no contexto da 

Segunda Guerra Mundial, e se firma como referência ideológica na década de 1960, num 

contexto marcado pela Guerra Fria, como alternativa aos dois sistemas antagônicos. O que por 

sua vez, justifica o nascedouro desta noção ter como base as teses dos fins, em especial do fim 

do trabalho. Mais uma vez, nas palavras de Mattelart (2002, p. 9) ―[...] foi sob a sombra da 

tese dos fins, começando com o fim da ideologia, que foi incubada, ao longo da Guerra Fria, a 

idéia da ―Sociedade do Conhecimento‖ com alternativa aos dois sistemas antagônicos.‖ 

Entretanto, faz-se prudente ponderarmos que a partir do processo de reestruturação 

produtiva
23

 a significativa mudança que vem sendo processada nos processos de trabalho, 

                                                 
23 Podemos depreender, a partir de Oliveira (1987), que o processo de reestruturação produtiva é uma estratégia de reiteração 

dos processos de concentração do capital com vista ao aumento da produtividade do trabalho, no qual se enxuga os 

quadros de trabalho no interior do próprio emprego industrial, o que se deve de certo modo a uma espécie de 

―reengenharia‖ das/nas formas organizacionais de produção, o que faz com que apesar do crescimento econômico os 

postos de trabalho estejam em declínio em todo o mundo.  



53 

  

especialmente a partir da revolução no campo da microeletrônica, redefine os postos de 

trabalho, enxuga-os a partir da lógica do novo paradigma molecular-digital
24

, ―cujas 

formações disciplinares-produtivas são a célula e a equipe, e não mais o trabalhador isolado 

em funções prescritas e fixas‖, como as que são vistas nas regras do taylorismo/fordismo 

(OLIVEIRA, 1987, p. 11). 

Nesta mesma direção que o autor acima apresenta, Frigotto (2002a) afirma que o 

redução dos postos de trabalho, que vêm se reduzindo como nunca antes registrado, acabam 

por acarretar o desemprego estrutural, além do agravamento da crise de superprodução devido 

à grande produção de mercadoria em escala sem precedentes: 

 

Vinculada ao monopólio crescente de base científica e tecnológica, a globalização permite 

uma verdadeira ―vingança‖ de capital contra o trabalho. De um lado a nova base tecnológica, 

marcadamente flexível, permite um rápido deslocamento de investimentos produtivos de uma 

parte para outra do mundo (desterritorialização do capital) para buscar vantagens nas taxas de 

lucro e, de outro lado, aumenta exponencialmente a intensidade do capital morto e a 

conseqüente diminuição de capital vivo, força de trabalho. Com estas armas o capital vem 

desmobilizando e minguando a organização e o poder sindical que se vê forçado a negociar 

direitos conquistados por uma garantia mínima de emprego. Ampliam-se, neste contexto, a 

possibilidade de superexploração da força de trabalho. (FRIGOTTO, 2002a, p. 42). 

 

Cada vez é mais forte e saturado o monopólio da ciência, das tecnologias digitais, das 

redes de informação que operam a partir da lógica econômica para maximização do lucro, da 

mais-valia, agora informatizada. (Vi)Vemos a grande subordinação das atividades do mundo 

do trabalho ao capital e, em contrapartida, torna-se cada vez mais forte o discurso de 

valorização do trabalho morto em contraposição ao trabalho vivo, que passa a ser considerado 

em um segundo plano, em muitos momentos. Nas palavras de Sennett (2006, p. 16), ―[...] 

torna-se mais barato investir em máquinas do que pagar pessoas para trabalhar‖. 

É inegável que tanto o desenvolvimento quanto a produção técnico-científica passaram 

a ter um grande destaque no centro das relações produtivas. É notório que as tecnologias 

digitais acrescentam novos valores ao processo de trabalho, aumentando, assim, o grau de 

complexidade cognitiva, o que exige dos trabalhadores novos predicados, além da força física 

e, neste movimento de maior valorização do capital, percebemos uma pseudo (con)fusão entre 

a ciência, a tecnologia. 

Devemos ter clareza que apesar do aumento do trabalho morto, a produção do valor 

não pode prescindir do trabalho humano vivo. Além disso, o ―poder‖ de gerenciamento do 

trabalho se mantém nas mãos da classe burguesa. Silenciar de forma fetichizada esta relação é 

                                                 
24 A partir de Harvey (2005a, 2005b) podemos depreender que o novo paradigma digital molecular, pauta-se na associação 

entre a microeletrônica e a informática. Associação esta que produz materialmente mudanças qualitativas no modo de 

produção. 
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o mesmo que esquecer que toda indústria, por mais moderna que seja, é sempre controlada 

pela classe burguesa, ou seja, além da máquina na relação do/no trabalho, existirá sempre o 

fator humano, materializado nos diferentes interesses de classe(s) os quais extrapolam a 

análise da maquinaria em si.  

Além do mais, não podemos perder de vista que os trabalhadores são capazes de 

fabricar os mais modernos softwares, hardwares, ou as mais brilhantes engenhocas elétricas, 

eletrônicas. Todavia nunca se viu, além das telas do cinema, uma máquina fabricar, sozinha, 

um ser humano apenas, ao contrário do que defendem os teóricos da tradição faústica da 

tecnologia, que acreditam que através do avanço da tecnociência será possível transcender à 

condição humana, tendo-se, assim, o homem ―pós-biológico‖, ―pós-humano‖. Acreditamos 

que tanto a ciência quanto a técnica, como a tecnologia, são construções sociais que 

dificilmente favoreceriam que chegássemos a tal transgressão faústica
25

. 

Equivocadamente, percebemos em nossa sociedade a transgressão, no plano 

discursivo, da ciência, da técnica e da tecnologia, de acordo com o centro fundante do 

desenvolvimento das forças de produção como nos diz Frigotto (2006). O autor ainda destaca 

que dois aspectos têm sido dominantes na visão da ciência e da tecnologia na sociedade atual 

e, que os mesmos, encontram-se equivocadamente interligados.  

O primeiro aspecto diz respeito ao fetiche e determinismo da ciência, da técnica e da 

tecnologia tidas como ―forças autônomas das relações sociais de produção, de poder e de 

classe.‖ (FRIGOTTO, 2006, p. 243). A forma mais apologética desse fetiche aparece, de 

acordo com o autor 

 

[...] sob as noções ‗sociedade pós-industrial e sociedade do conhecimento‘ que expressam a 

tese de que a ciência, a técnica e as novas tecnologias nos conduziram ao fim do proletariado, 

à emergência do ‗cognitariado‘ e, consequentemente, à superação da sociedade de classes, 

sem acabar com o sistema capital –pelo contrário– tornando-o mais eterno.  

 

A partir de Kosik (1995), defendemos que compreender a sociedade atual pela 

formação discursiva, sociotécnica e ideológica da ―Sociedade do Conhecimento‖, que possui, 

                                                 
25 A discussão acerca do domínio técnico-científico sobre o corpo humano, sobre o ser humano, enfim, o debate acerca do 

Pós-humano, vem extrapolando o campo da ficção científica e ganhando cada vez mais espaço no cenário acadêmico desde 

o final do século XX. A revista Caros Amigos no segundo semestre de 2007, lançou uma edição especial cuja temática 

central foi ―Pós-humano: o desconcertante mundo novo‖, na qual o designe gráfico da capa são dois robôs, um oferecendo 

uma maçã ao outro, e ao lado o editor nos faz a seguinte indagação: ―O homem vai virar robô e o robô vai virar homem?‖. 

Trata-se de uma leitura bastante instigadora no sentido de nos fazer refletir acerca da possibilidade da constituição do 

homem-robô ou seria robô-homem? Indagamo-nos. Na linguagem cinematográfica, várias criaturas são criadas a fim de 

evocarem a partir do mito do progresso a ―utopia‖ de um novo humano, temos Avatar, o doutor Frasnkenstein, etc. Para os 

que desejarem maiores aprofundamentos acerca da discussão do homem pós-orgânico, seus corpos e sua subjetividade ver 

Sibilia (2002). Já os que tiverem interesse num maior aprofundamento teórico acerca tanto da visão Faústica quanto da 

visão Prometéica da tecnologia, ver Martins (1999). 
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como uma das matrizes ideológicas, a morte do trabalho, é o mesmo que ter uma 

compreensão pseudoconcreta da sociedade na qual não se há mediações antrópicas. A lógica 

da estrutura organizacional da sociedade contemporânea não está presente na informação por 

si só, como defendem os intelectuais da ―Sociedade do Conhecimento‖.  

Desta forma podemos assinalar que a ideologia hegemônica na contemporaneidade se 

materializa, por exemplo, no fetiche fenomênico da informação, no desaparecimento das 

classes sociais, no pressuposto da superação do sistema capitalista etc, para obscurecer a real 

essência estrutural da sociedade contemporânea, para Kosik (1995, p. 15): 

  

[...] A essência se manifesta no fenômeno, mas só de modo inadequado, parcial, ou apenas 

sob certos ângulos e aspectos. O fenômeno indica algo que não é ele mesmo e vive apenas 

graças ao seu contrário. A essência não se dá imediatamente; é mediata ao fenômeno e, 

portanto, se manifesta em algo diferente daquilo que é. A essência se manifesta no fenômeno. 

O fato de se manifestar no fenômeno revela seu movimento e demonstra que a essência não é 

inerente nem passiva.  

 

 A lógica fenomênica, presente na formação discursiva da ―Sociedade do 

Conhecimento‖, tem, entre outros pressupostos, não as relações de trabalho e de classe, mas, 

sim, o domínio da informação, do conhecimento que, no entanto, não se configura, em um 

primeiro momento, como um objeto teórico de compreensão do mundo como um todo. 

Conhecimento/informação se tornou uma força produtiva ao ser categorizado como um 

componente do capital. Nas relações capitalistas caracteriza-se pela apropriação privada de 

forma fragmentada e fetichizada do conhecimento científico. 

O imediatismo presente nas informações veiculadas pelas diferentes mídias 

caracteriza-se, em muitos momentos, pelo senso comum. Um senso comum com o qual os 

indivíduos (re)produzem os discursos ideológicos com certa familiaridade, sem que com isso 

se tenha a compreensão real e concreta do objeto em questão, pois se trata de uma apreensão 

pautada na fragmentação fenomênica da sociedade concreta real. Nas palavras de Kosik 

(1995, p. 15) 

 

O complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera comum da vida 

humana, que, com sua regularidade, imediatismo e evidência, penetram na consciência dos 

indivíduos agentes, assumindo um aspecto independente e natural, constitui o mundo da 

pseudoconcreticidade.  

 

Percebe-se também, conforme Rouanet (2003), uma dissimulação da/na literatura que 

emprega informação como sinônimo de conhecimento, implicando em (re)definir a 
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―Sociedade do Conhecimento‖ como ―Sociedade do Conhecimento‖
26

, silenciando assim no 

âmbito ideológico e discursivo, que a informação escusa o trabalho reflexivo que transforma 

os conteúdos em conhecimentos
27

.  

O que percebemos é a propagação de um discurso, tanto pela mídia tanto pelo 

aparelho de Estado, cujos contornos fenomênicos da lógica socioeconômica se (re)produzem 

no pensamento comum como a realidade, como um todo. Trata-se de um contorno fetichizado 

e alienado do que seja conhecimento, sob o qual os indivíduos se encontram assujeitados ao 

associarem a informação como sinônimo de conhecimento. 

 Ao contrário das sínteses das análises fetichizadas e deterministas, as tecnologias 

digitais não foram produzidas por outras tecnologias digitais, e/ou pela supremacia do 

conhecimento/informação –conforme reforçam as conceituações utilizadas para definir esta 

―nova‖ sociedade largamente utilizada no discurso político, midiatico, etc– mas sim, 

configuraram se como resultado de um processo construído sócio-historicamente e, portanto, 

a partir das relações de trabalho que são centrais.  

Nesse sentido, indagamo-nos: quais os fundamentos que comungam para a 

sistematização, mesmo que do ponto de vista ideológico, para a estruturação da ―nova 

sociedade‖? Os fundamentos que sustentam os princípios de uma nova sociedade percorreram 

diferentes momentos do século XX, sendo anunciados das mais diferentes maneiras possíveis, 

seja ela teórica, seja na ficção científica. 

O pressuposto do advento de um novo mundo foi bastante difundido a partir da década 

de 1970, especialmente a partir dos estudos de Bell (1977) e Touraine (1975) que juntos 

apadrinharam a tese da ―sociedade pós-industrial‖ bem como da ―pós-modernidade‖. 

O sociólogo Daniel Bell (1977) engranzou a expressão ―Sociedade da Informação‖ a 

partir de seus estudos publicados no livro, ―O advento da sociedade pós-industrial‖. Para o 

autor as tecnologias teriam o papel de demudar as relações sociais, uma vez que permitiram, 

por exemplo, o aumento da produção de bens e produtos bem como o barateamento do 

mesmo e, assim, se teria a elevação dos patamares sociais e com isso a redução das mazelas 

sociais.  

                                                 
26 Em 2005, a UNESCO diferenciou, pela primeira vez, a ―Sociedade da Informação‖ e ―Sociedade do Conhecimento‖, e 

argumentou ser errônea o uso da primeira expressão uma vez que esta pressupõe e limita-se ao avanço das novas 

tecnologias a fins de transmissão de dados e informações, não pressupondo as habilidades necessárias para o uso das 

informações.Vide UNESCOPRENSA (2005). 
27 O processo de se conhecer, do conhecimento, ao contrário do processo de aquisição de/da informação, que é uma parte de 

um todo, significa ir à essência do fenômeno, conhecer-lhe a estrutura. Nas palavras de Kosik (1995, p. 18), ―a 

característica precípua do conhecimento consiste na decomposição do todo‖, desta forma, podemos depreender que, sem a 

decomposição do todo, não há o conhecimento.  
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Essa sociedade seria, por conseguinte, uma sociedade da(s) tecnologia(s) que, na tese 

de Bell (1977), produziria um volume ampliado de bens e serviços com preço cada vez mais 

enxutos. Tais mudanças no processo de acumulação do capital, impulsionariam mudanças de 

cunho econômico, político, social, educacional e cultural, produzindo assim, novas formas de 

pensar, de estar e de se relacionar com o mundo, enfim, uma nova arquitetura do/com o 

mundo. 

Não é demais acrescentarmos aqui que apesar de ter influenciado estudos posteriores, 

muitas críticas foram acendidas à forma determinista com que Bell (1977) analisava a função 

das tecnologias, que para ele configuravam-se como sujeitos/agentes capazes de promoverem 

mudanças sociais. Esse pressuposto apontam-nos os rudimentos que vêm embasando o 

projeto da burguesia de sociedade capitalista, bem como dando sustentação a ideologia 

hegemônica com vistas à consolidação de um novo padrão de sociabilidade. 

Outro importante estudioso, que atuou como um dos intelectuais que sistematizou os 

construtos teóricos acerca da sociedade ―pós-capitalista‖, é Peter Drucker (2002). O autor 

considera, em seus estudos, que a bancarrota do socialismo e a crise do capitalismo, como 

elementos norteadores para o surgimento de uma sociedade pós-capitalista, na prática não se 

consolidaria como uma sociedade que superaria o capitalismo ou contraria a ele, uma vez que 

o mercado seria mantido como elo de integração econômica, bem como o articulador das 

atividades de cunho econômico a nível mundial. 

Em suas palavras Drucker (2002, p. 140) afirma que ―[...] embora a economia mundial 

vá permanecer uma economia de mercado e manter as instituições do mercado, sua substância 

mudou radicalmente. Ela ainda é ‗capitalista‘, mas agora dominada pelo ‗capitalismo da 

informação‖.  

Deste ângulo analítico, o capital se valoriza cada vez mais não pela produção de bens e 

serviços, ou seja, através da valorização da produção pelo capital monetário, mas sim pelo que 

podemos chamar de capital informacional, pelo uso do conhecimento concebido como 

sinônimo de informação e transformado em fator produtivo. 

Nessa ―nova‖ sociedade pós-capitalista ou de capitalismo informacional, o trabalho, 

como elemento central, perderia sua essencialidade, e, em seu lugar, passaria a ser central a 

informação/conhecimento. Supõe-se, portanto, que os trabalhadores detêm os meios de 

produção, ou seja o conhecimento/informação, sem o qual o maquinário tornar-se-ia 

improdutivo. Como ―esse meio de produção‖ –conhecimento– possui obsolescência rápida, 

necessário se fazem as constantes atualizações, leia-se, também, a formação contínua dos 

trabalhadores a fim de dominarem, sem maiores problemas, o ―avanço‖ da ciência e da 
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tecnologia. Portanto, a área educacional é elencada como uma área estratégica para 

investimentos no tocante à formação do ―trabalhador do conhecimento‖. A seguir veremos 

como pode se materializar o arranjo da ―nova sociedade‖ para a educação.  

 

1.3.1 ―Sociedade do Conhecimento‖ e seus pressupostos para a área educacional 

 

São volumosos os enunciados acerca da nova sociedade que emergiu da fusão 

tecnológica, da qual depende a prosperidade das nações, generalizando um discurso sobre a 

―Sociedade do Conhecimento‖ a partir do pressuposto pseudoconcreto de que se trata de um 

movimento histórico natural e desejável das sociedades avançadas. Interessa-nos, no entanto, 

de que forma estes construtos ideológicos vêm sendo disseminados na área educacional. 

Do ponto de vista da linguagem, todos os termos e jargões utilizados para categorizar 

a ―nova sociedade‖ possuem uma formação discursiva própria e carregam consigo uma 

disputa de sentidos, portanto, não se trata de terminologias neutras e representam diferentes 

projetos societários. 

A este respeito Burch (2005) nos aponta que na ocasião da Cimeira Mundial da 

Sociedade da Informação havia dois termos que foram disputados: conhecimento e 

informação. Como já dito, não se trata de expressões, jargões e/ou fundamentos novos da 

atual década, ao contrário, já na década de 1960, para consolidar e justificar uma série de 

fenômenos que começavam a emergir após a II Guerra, especialistas japoneses começaram a 

utilizar o conceito de ―Sociedade do Conhecimento‖ ao se referirem às mudanças no ponto de 

vista da economia e da tecnologia sociais que estavam ocorrendo no país.  

Migrando ao continente europeu, na década seguinte, acrescidas do adjetivo 

conhecimento, estas expressões evoluem velozmente no ocidente tornando-se um grande 

jargão político hegemônico, sendo, por exemplo, elencada pela UE como um substrato para 

suas orientações para formulação das políticas de governo e no continente latino americano 

pela CEPAL. 

O pressuposto de uma existência de uma ―nova sociedade‖ volta à cena com grande 

destaque a partir da década de 1990, a partir da noção de ―Sociedade do Conhecimento‖, nas 

palavras de Burch (2005, p. 2)  

 

[...] A partir de 1995, foi incluída na agenda das reuniões do G7 (depois G8), onde se reúnem 

chefes de Estado ou governo das nações mais poderosas do planeta). Foi abordada em fóruns 

da Comunidade Européia e da OCDE (os trinta países mais desenvolvidos do mundo) e foi 

adotada pelo governo dos Estados Unidos, assim como por várias agências das Nações Unidas 

e pelo Banco Mundial. Tudo isso com uma grande repercussão midiática. A partir de 1998, 
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foi escolhida, primeiro na União Internacional de Telecomunicação e, depois, na ONU para 

nome da Cúpula Mundial programada para 2003 e 2005. Neste contexto, o conceito de 

―sociedade da informação‖ como construção política e ideológica se desenvolveu das mãos da 

globalização neoliberal, cuja principal meta foi acelerar a instauração de um mercado mundial 

aberto e ―auto-regulado‖. Política que contou com a estreita colaboração de organismos 

multilaterais como a Organização Mundial do Comercio (OMC), e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e o Banco Mundial, para que os países fracos abandonem as 

regulamentações nacionais ou medidas protecionistas que ―desencorajassem‖ o investimento; 

tudo isso com o conhecido resultado da escandalosa intensificação dos abismos entre ricos e 

pobres no mundo (BURCH, 2005, p. 2).  

 

O que percebemos é que, nesse momento, muitos países começaram a desenvolver 

programas com vistas ao desenvolvimento de uma base tecnológica para o aquecimento do 

mercado. Assim, os anos de 1990 foram palco de reformas políticas, em especial no campo 

educacional, que emergiram como sendo necessárias à adequação ao momento 

socioeconômico: a nova ―Sociedade do Conhecimento‖. Desta forma, as reformas 

educacionais tenderam a reforçar uma concepção utilitária, instrumental e fetichizada do 

conhecimento.  

De uma forma geral, as reformas defendem a necessidade de se acompanhar as 

transformações no campo tecnológico, que de acordo com o hegemônico discurso 

determinista, rompem com a estrutura de classe social, e, em seu lugar, são acrescidas 

categorias de conhecimento e informação elencadas como fatores produtivos enquanto 

diferencial para o crescimento da nação. Combóia este discurso a efígie da educação 

contemporânea como uma das saídas aos problemas sociais, econômicos e políticos.  

Para tanto iremos dialogar com o estudo coordenado por Barreto et al. (2006). Neste 

trabalho, os pesquisadores envolvidos buscaram traçar o Estado do Conhecimento da 

―Educação e Tecnologia‖, no recorte temporal de 1996 a 2002. Neste trabalho, os 

pesquisadores construíram uma tabela síntese das recorrências, tendências e lacunas 

observadas na pesquisa por eles realizada. Da síntese produzida, neste momento o que nos 

interessa é buscarmos compreender melhor a fundamentação teórica mais utilizada
28

 . A este 

respeito Barreto et al. (2006, p. 31-32) nos aponta que ―as referências bibliográficas mais 

presentes são: Lévy, Morin, Schaff, Castells, Piaget, Vygostky, Papert, Babin, Freire, Valente, 

Kenski, Pretto e Belloni.‖  

Desses autores, particularmente interessa-nos, para melhor compreendermos a 

problemática da gênese de uma nova ―Sociedade Conhecimento‖ na educação, os estudos de 

Adam Schaff e Manuel Castells, uma vez que dos autores acima, os dois elencados foram os 

que de fato se dedicaram a tecer os fundamentos de uma nova sociedade. Ademais, o fato de 

                                                 
28 O estado do conhecimento foi desenvolvido a partir do estudo do conteúdo de dissertações, teses e artigos, num total de 

331 trabalhos (242 dissertações; 47 teses; 42 artigos), que tematizavam acerca da questão. 



60 

  

se destacarem no agrupamento de referências teóricas e bibliográficas nos trabalhos da área 

educacional, indicam que seu trabalho merece uma análise mais pormenorizada. 

O filosofo polonês Adam Schaff (1995, p. 22), em seu livro, ―A Sociedade 

Informática‖, advoga que se encontra em curso uma segunda revolução industrial, ou melhor, 

uma revolução técnico e científica, que está a produzir uma nova sociedade, a ―Sociedade 

Informática‖, estaríamos, portanto, num momento de transição. Transição esta revolucionária 

no sentido das mudanças, em todas as esferas sociais. Ao se indagar ao seu leitor se de fato 

―Podemos [...] chamar de revolução a este conjunto de fatos conhecidos e muitas vezes 

profundamente radicados em nossa consciência?‖, o próprio autor responde que 

 

Não há dúvida que sim. Trata-se da Segunda revolução técnico-industrial. A primeira, que 

pode ser situada entre o final do século XVIII e o inicio do século XIX e cujas transformações 

ninguém hesita hoje em chamar de revolução, teve o grande mérito de substituir na produção 

da força física do homem pela energia das máquinas (primeiro pela utilização da eletricidade). 

A Segunda revolução, que estamos assistindo agora, consiste em que as capacidades 

intelectuais do homem são ampliadas e inclusive substituídas por autônomas, que 

eliminam com êxito crescente o trabalho humano na produção e nos serviços. (SCHAFF, 

1995, p. 22, grifo nosso). 

 

Para o autor, a primeira revolução localiza-se entre o final do século XVIII e o começo 

do século XIX. Pautava-se no uso da maquinaria a vapor, bem como pela eletricidade. Já a 

segunda, que se encontra em curso, base da ―Sociedade Informática‖, apresenta como uma 

das características centrais a eliminação do trabalho manual, haja vista o avanço na 

microeletrônica. Para o filósofo: 

 

Quando falamos de sociedade informática referimo-nos a uma sociedade em que todas as 

esferas da vida pública estarão cobertas por processos informatizados e por algum tipo de 

inteligência artificial, que terá relação com computadores de geração subsequentes. O 

problema não está no modo como ocorre este processo nas diversas esferas da vida pública; o 

verdadeiro problema é quem deve gerir os resultados deste processo, maior é o perigo de uma 

divisão entre os que possuem e os que não possuem as informações adequadas. Esta divisão, 

sob determinadas condições, pode assumir um caráter de classe, como já constatamos 

antes.[...] a sociedade informática escreverá uma nova página na história da humanidade, pois 

dará um grande passo no sentido da materialização do velho ideal dos grandes humanistas, a 

saber, o do homem universal, e universal em dois sentidos: no de sua formação global, que 

lhe permitirá fugir do estreito caminho da especialização unilateral, que é hoje a norma, e no 

de se libertar do enclausuramento numa cultura nacional, para converter-se em cidadão do 

mundo no melhor sentido do termo. (SCHAFF, 1995, p. 49-71). 

 

Destaque nessa sociedade é dado à ciência como força produtiva, como melhor 

visualizamos no trecho a seguir  

 

Na sociedade informática a ciência assumirá o papel de força produtiva. Mesmo hoje a força 

de trabalho se modifica e desaparece em sentido social. Na nova estrutura de classes da 

sociedade, a classe trabalhadora também desaparecerá. (SCHAFF, 1995, p. 43, grifo 

nosso). 
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Nesse contexto, a ―Sociedade Informática‖ criará uma nova forma de estratificação 

social, entre os que possuem informações/conhecimentos para o manuseio dos equipamentos 

digitais e entre os que não possuem informações/conhecimentos e nem ao menos possuem 

acesso.  

Isso nos remete, embora Schaff (1995) não utilize estas categorias, à estratificação 

entre os incluídos e os excluídos digitais
29

  

 

Pode-se produzir uma nova divisão entre as pessoas, a saber: uma divisão entre as que têm 

algo que é socialmente importante e as que não têm. Este ―algo‖, no caso, é a informação no 

sentido mais amplo do termo que, em certas condições, pode substituir a propriedade dos 

meios de produção como fator discriminante da nova divisão social, uma divisão semelhante, 

mas não idêntica, à atual subdivisão de classe. Atualmente podemos observar uma divisão 

clara –algo parecido com a incultura das massas e a cultura de um número ainda reduzido de 

pessoas iniciadas na ciência dos computadores– entre as que conhecem e a que desconhecem 

o funcionamento dos computadores. Não me refiro aqui à diferença entre este ―conhecimento‖ 

e a ―ignorância‖, já que este é um fenômeno transitório que não tardará a desaparecer quando 

forem modificados os currículos escolares. Refiro-me na realidade a algo que será muito mais 

persistente (e que poderá, inclusive, se agravar) e que diz respeito à ―informação‖. (SCHAFF, 

1995, p. 49). 

 

O autor dá papel de destaque à educação, em especial a educação permanente, com 

estímulo ao autodidatismo, reforçando a secundarização dos trabalhadores docentes no 

processo ensino-aprendizagem. Com relação à revolução no sistema de ensino, coloca-nos o 

autor que as tecnologias:  

 

[...] podem servir como auxiliares no trabalho tradicional dos professores ou podem substituí-

los no caso de adultos autodidatas. Se a educação contínua há de ser um dos métodos (talvez o 

principal) capaz de garantir ocupações criativas às pessoas estruturalmente desempregadas, 

então é fácil compreender a extraordinária importância da difusão do conhecimento (que 

constituiu a base do processo social de aculturamento) por meio de novas técnicas de ensino. 

Atualmente, todavia, tais técnicas ainda estão no primeiro estágio de desenvolvimento, mas já 

é possível intuir suas possibilidades futuras. [...] Apesar disso, estes professores autômatos 

são apenas um produto secundário de algo que é muito mais importante neste campo: a 

tecnologia informática. (SCHAFF, 1995, p. 73). 

 

Afirma ainda que 

 

Ora, o conjunto de comportamentos e atitudes humanas que leva, por exemplo, a que se reaja 

prontamente diante do perigo, não é somente produto da história (cultura) mas varia também 

historicamente sob a influência de diversos fatores sociais. A conclusão simples que daí 

deriva é que estas mudanças podem ser também produzidas intencionalmente. Isto é o que 

tem sido chamado de educação do ―novo homem‖, um ideal que acompanhou os defensores 

do pensamento socialista desde o início da sua atividade que hoje pode e deveria se tornar o 

ideal humano universal, ainda que sua realização possa variar de acordo com as 

circunstâncias. (SCHAFF, 1995, p. 83). 

 

                                                 
29 Essas categorias serão melhor definidas no na seção 3 desta tese. 
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Nesta perspectiva educacional, a educação é tida como um treinamento. O trabalho 

docente pode ser substituído pelas tecnologias educacionais. Em especial aos países que se 

localizam de forma dependente e subordinada na periferia do centro hegemônico do capital, 

guardadas suas especificidades, como no caso de Brasil e Portugal, ―o essencial é que as 

pessoas do Terceiro Mundo devem ser preparadas para absorver novas tecnologias e para 

aprender a utilizá-las.‖ (SCHAFF, 1995, p. 94). Aos países centrais, a produção de 

equipamentos tecnológicos e a construção de novos conhecimentos aos países periféricos, o 

consumo e absorção de tecnologias, em especial pela educação, ou melhor, pelo/no mercado 

educacional que se abre nesses países.  

A marca do determinismo tecnológico perpassa toda a obra do sociólogo, bem como 

uma perspectiva linear de modernização e progresso que desconsidera a desigualdade 

estrutural do capital. Tal perspectiva acrítica pode ser percebida a seguir:  

 

A sociedade informática proporcionará os pressupostos para uma vida humana mais feliz; 

eliminará aquilo que tem sido a principal fonte de má qualidade de vida das massas na 

ordenação do cotidiano: a miséria ou, pelo menos, a privação. Abrirá possibilidades para a 

plena auto-realização da personalidade humana, seja liberando o homem do árduo trabalho 

manual e do monótono e repetitivo trabalho intelectual, seja lhe oferecendo tempo livre 

necessário e um imenso progresso do conhecimento disponível, o homem receberá tudo o que 

constitui o fundamento de uma vida mais feliz. Todo o restante dependerá dele, de sua 

atividade individual ou social. (SCHAFF, 1995, p. 155). 

 

Não se trata apenas de uma constatação teórica de fatos, mas ao mesmo tempo de um apelo 

para a ação conseqüente. O apelo á ação é provavelmente a melhor conclusão das nossas 

reflexões sobre as mudanças da formação cultural da sociedade, mas pode ser satisfeito 

apenas com a condição de que a própria sociedade desempenhe em papel ativo no processo de 

educação do homem novo. (SCHAFF, 1995, p. 83).  

 

 

Além dos estudos de Adam Schaff, outra referência de destaque nos trabalhos 

analisados por Barreto et al. (2006), como já foi dito antes, foi o construto teórico 

desenvolvido pelo sociólogo catalão Manuel Castells (2003). O estudioso defende a tese de 

que na atual configuração societal, a informação, bem como a sua difusão, configura-se como 

elemento central no processo produtivo, assim como na consolidação de novas formas de 

socialização em rede. Para o autor: 

 

No final do século XX, três processos independentes se uniram, inaugurando uma nova 

estrutura social predominante baseada em redes: as exigências da economia por flexibilidade 

administrativa e por globalização do capital, da produção e do comércio; as demandas da 

sociedade, em que os valores da liberdade individual e da comunicação aberta tornaram-se 

supremos; e os avanços extraordinários na comunidade na computação e nas 

telecomunicações possibilitados pela revolução microeletrônica. Sob essas condições, a 

Internet, uma tecnologia obscura sem muita aplicação além dos muros isolados dos cientistas 

computacionais, dos hackers e das comunidades contraculturais, tornou-se a alavanca na 

transição para uma nova forma de sociedade –a sociedade em rede–, e com ela para uma nova 

economia. (CASTELLS, 2003, p. 8). 
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A tese central do autor é a de que o grande elemento responsável pela transformação 

da sociedade, bem como dos territórios, se dá pela combinação do processo de reestruturação 

capitalista com o avanço das tecnologias da informação e comunicação. 

Castells (2003) defende que a forma de organização da sociedade em rede é, pois, a 

informação, a partir da internet, que se mostra como a base tecnológica, econômica, política e 

cultural dessa sociedade. Nas palavras do autor, ―[...] Os usos adequados da Internet 

tornaram-se uma fonte decisiva de produtividade e competitividade para negócios de todo 

tipo.‖ (CASTELLS, 2003, p. 56). Suas análises partem da afirmação de que: 

 

O que estamos testemunhando é o desenvolvimento gradual de um mercado financeiro global, 

independente, operado por redes de computadores, com um novo conjunto de regras para o 

investimento de capital e a avaliação de ações e de títulos em geral. À medida que a 

tecnologia da informação se torna mais poderosa e flexível, e à medida que as 

regulamentações nacionais são atropeladas por fluxos de capital e comércio eletrônico, os 

mercados financeiros vão se tornando integrados, acabando por operar como uma unidade em 

tempo real por todo o globo. Assim, a capacidade de interconexão por computador de 

sistemas de comércio, está transformando os mercados financeiros, e as novas regras destes 

estão fornecendo o capital necessário para o financiamento da economia e da Internet. 

(CASTELLS, 2003, p. 68). 

 

Estaríamos, portanto, de acordo com os estudos do autor, diante de uma nova 

economia e de novas formas de socialização, alicerçadas a partir do robustecimento das 

tecnologias, da articulação dos movimentos sociais em torno das questões culturais. Suas 

análises também circunscrevem a perda da centralidade do trabalho bem como da relação 

entre as classes sociais.  

Castells (2003, p. 77-78) argumenta que a nova economia ocasionará grandes 

transformações tanto no processo de trabalho quanto na formação/qualificação dos 

profissionais:  

 

[...] ter alto nível de instrução e iniciativa. Companhias, pequenas ou grandes, dependem da 

qualidade e da autonomia de seus trabalhadores. A qualidade não é medida simplesmente em 

anos de educação, mas em tipo de educação. Na economia eletrônica, os profissionais devem 

ser capazes de se reprogramar em habilidades, conhecimento e pensamento segundo tarefas 

mutáveis num ambiente empresarial em evolução. Um corpo de profissionais 

autoprogramáveis requer certo tipo de educação, de tal modo que o manancial de 

conhecimento e informação acumulado na mente do profissional possa se expandir e se 

modificar ao longo de toda a sua vida. Isso tem conseqüências extraordinárias para as 

demandas feitas ao sistema educacional, tanto durante os anos formativos quanto durante os 

constantes processos de reciclagem e reaprendizado que perduram por toda a vida adulta. 

Entre outras conseqüências, uma economia eletrônica requer o desenvolvimento de um 

aprendizado eletrônico como conhecimento permanente da vida profissional. As 

características mais importantes desse processo de aprendizagem são, em primeiro lugar, 

aprender a aprender, já que a informação mais específica tende a ficar obsoleta em poucos 

anos, pois operamos numa economia que muda com a velocidade da Internet; em segundo 

lugar, a capacidade de transformar a informação obtida a partir do processo de aprendizado 

em conhecimento específico.  
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 A ideia de trabalhador que se encontra implícita nas formulações do sociologo é de 

um trabalhador que podemos chamar de ―camaleão‖, adaptável às características do meio ao 

qual está submetido. Com relação à concepção de educação defendida pelo autor, percebemos 

o reforço da concepção do ―a aprender a aprender‖, secundarizando e até mesmo deslocando o 

sujeito do processo de ensino-aprendizagem. 

O que percebemos é que termos como ―Sociedade do Conhecimento‖, ―Sociedade do 

Conhecimento‖, ―Sociedade de Rede‖, ―Sociedade pós-industrial‖, ―Sociedade Informática‖ 

têm sido vastamente utilizados de forma sinônima. Em comum temos a ideia de que vivemos 

numa nova era na qual os conhecimentos e os serviços ligados ao conhecimento tornaram-se 

principais componentes da nova economia. Conhecimento, portanto, seria o principal recurso 

tanto de criação quanto de produção.  

Em comum, também, a ideia de progresso histórico, endossando o mito da história 

como um progresso etapista e natural, no qual a ―Sociedade do Conhecimento‖ configura-se 

como mais uma etapa do desenvolvimento, na qual se tem a apropriação dos recursos 

tecnológicos, como saída aos males sociais, tais como desemprego, gerando renda. O avanço 

científico é colocado como algo revolucionário a partir do qual surgiria uma nova fonte 

produtiva capaz de convergir riquezas, poderes e nações na ―nova era‖. 

A cisão social não estaria mais nas classes sociais e sim entre os incluídos digitais e os 

excluídos digitalmente. O que justifica o enfoque cada vez maior nos PSID como estratégia 

para desenvolvimento das nações e das pessoas. Pressupostos marcados pela fenomênica, 

entretanto utilitária, visão do determinismo tecnológico, a partir da qual as transformações, 

rumo à ―nova sociedade‖, seguem uma lógica neutra e técnica, sem, portanto, interferências 

sociais e/ou políticas em nenhuma espécie. Trata-se, portanto, de uma visão neutra que, em 

sua essência, obscurece o complexo processo de mudança social, bem como apresenta uma 

visão linear de desenvolvimento. 

Fundamentalmente o que estes jargões e expressões silenciam é que todas as 

sociedades, em diferentes momentos e tempos históricos, configuram-se como sociedades do 

conhecimento e, portanto, são sociedades de conhecimentos no plural, pois em todos os 

momentos históricos, sendo o trabalho fundante do ser social em cada época histórica, a 

humanidade desenvolveu um saber fazer, uma técnica própria às relações sociais de produção 

que as engendraram 

O fetiche se dá duplamente, posto que assim como cada época supõe um ―saber fazer‖, 

cada época também supõe relações sociais de produção. No atual momento histórico, as 

relações sociais de produção capitalista não foram superadas, pelo contrário, conforme Marx 
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(1980), sob o impacto da maquinaria e sua versão eletrônica, essas relações se agudizam e 

aprofundam as contradições que estão postas na atual etapa de acumulação do capital. 
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REFORMA DO ESTADO E MODERNIZAÇÃO DEPENDENTE: A OPÇÃO PELA 

TERCEIRA VIA 

 

Fonte: Ilustração de Frederico Crochet, especial para esta tese. 
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2 REFORMA DO ESTADO E MODERNIZAÇÃO DEPENDENTE: A OPÇÃO PELA 

TERCEIRA VIA 

 

[...] uma de suas funções mais importantes [do Estado] é elevar a grande massa da 

população a um determinado nível cultural e moral, nível (ou tipo) que corresponde às 

necessidades de desenvolvimento das forças produtivas e, portanto, aos interesses das classes 

dominantes. A escola como função educativa positiva e os tribunais como função educativa 

repressiva e negativa são as atividades estatais mais importantes neste sentido: mas, na 

realidade, para este fim tende uma multiplicidade de outras iniciativas e atividades chamadas 

privadas, que formam o aparelho da hegemonia política e cultural das classes dominantes. A 

escola como função educativa positiva e os tribunais como função educativa repressiva e 

negativa são as atividades estatais mais importantes neste sentido 

 

Antônio Gramsci 

 

Destacaremos aqui o papel do Estado que educa para consolidação da/na nova 

sociabilidade do capital, num contexto no qual a educação é tida como elemento duplamente 

estratégico, haja vista seu potencial tanto para a formação para o mundo do trabalho, quanto 

para constituição da lógica do ―novo capital‖ que, para ter êxito, necessita de um novo padrão 

cultural e político.  

 Partimos da concepção de estado capitalista, a qual nos embasou especialmente, 

compreendendo-o como um espaço de disputa, portanto, de correlação de força. É possível 

questionarmos sua pretensa neutralidade
30

 na construção das políticas e programas sociais 

(especialmente os voltados à área da ―Inclusão digital‖), que nas sociedades capitalistas 

tendem a apresentar um sentido regulador, através de consentimentos cogentes tanto à 

reprodução quanto à conservação da hegemonia da classe, ou da fração de classe que detém o 

controle do aparelho de Estado.  

 Tomaremos como base os estudos de Fernandes (1973, 2006) e Oliveira (2003b) para 

melhor compreendermos a imbricação do atraso x moderno que marca e potencializa nossa 

formação social dependente.  

 Discutiremos que os setores socialmente atrasados substancializam-se como essenciais 

para a modernização do núcleo orgânico e integrado do capital mundialmente financeirizado, 

ou seja, ao contrário do que as análises positivistas defendem, os setores modernos 

alimentam-se e se robustecem cada vez mais dos setores atrasados ao passo em que reforçam 

a improfícua tradição da dependência.  

 

 

 

                                                 
30 Para aprofundamento ver: Poulantzas (2000) e Gramsci (2007). 
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2.1 O Estado na sociedade capitalista a partir da voz que o cárcere não calou 

 

As reflexões do pensador marxista italiano Antônio Gramsci oferecem-nos elementos para 

o entendimento das novas estratégias do Estado, com vistas à legitimação social da 

hegemonia burguesa nas sociedades contemporâneas.[...] sob a hegemonia burguesa, o 

estado capitalista vem realizando a adaptação do conjunto da sociedade a uma forma 

particular de civilização, de cultura, de moralidade. No decorrer do século XX, diante das 

mudanças qualitativas na organização do trabalho e nas formas de estruturação do poder, 

o Estado capitalista, mundialmente, vem redefinindo suas diretrizes e práticas, com o 

intuito de reajustar suas práticas educativas às necessidades de adaptação do homem 

individual e coletivo aos novos requerimentos do desenvolvimento do capitalismo 

monopolista. 

 

Lúcia Neves 

 

Do início do século XIX aos dias atuais, houve grandes modificações no campo 

produtivo do capital, como já delinearmos anteriormente, em especial, a partir das constantes 

modificações nas forças produtivas advindas da incorporação das tecnologias digitais, em prol 

da maximização dos lucros para os capitalistas. Tal incorporação impulsionou, de forma não 

linear, tanto modificações no processo produtivo, quanto nas relações sociais, e se constitui 

como fundamental na atual dinâmica do capitalismo monopolista contemporâneo.  

A partir do estudo de Gramsci (2007), é possível dizermos que pensar os novos 

contornos assumidos pelo Estado, apenas a partir do viés econômico, configura-se como um 

olhar um tanto quanto singular da problemática, uma vez que, mesmo assumindo –como 

central– as relações de trabalho numa sociedade capitalista, não podemos, contudo, analisar as 

mudanças procedentes da esfera econômica somente do ponto de vista da (re)estruturação da 

base produtiva. Há, portanto, o desafio de buscar construir uma visão de totalidade levando-se 

em conta a questão da sociabilidade para não cairmos numa análise economicista
31

. 

Ao analisar as mudanças qualitativas que ocorriam no conteúdo e forma de trabalho, na 

organização da produção e também nas relações de poder que engendraram a cultura, o autor 

compreendia que essas mudanças configuravam-se como mais uma nova fase do capitalismo, 

fase esta manifestada de forma mais brutal. Nas palavras de Gramsci (2007, p. 266): 

 

[...] na realidade, não se tratava de novidades originais: trata-se apenas da fase mais recente de 

um longo processo que começou com o próprio nascimento do industrialismo, uma fase que é 

apenas mais intensa do que as anteriores e se manifesta sob formas mais brutais, mas que 

                                                 
31 Gramsci (2004, p. 94) nos diz que: ―Pela própria concepção de mundo, pertencemos sempre a um determinado grupo, 

precisamente o de todos os elementos sociais que compartilham um mesmo modo de pensar e de agir. Somos conformistas 

de algum conformismo, somos sempre homens-massa ou homens-coletivos. O problema é o seguinte: qual é o tipo 

histórico de conformismo, de homem-massa do qual fazemos parte? Quando a concepção do mundo não é crítica e 

coerente, mas ocasional e desagregada, pertencemos simultaneamente a uma multiplicidade de homens-massa, nossa 

própria personalidade é composta, de uma maneira bizarra: nela se encontram elementos dos homens das cavernas e 

princípios da ciência mais moderna e progressista, preconceitos de todas as fases históricas passadas estreitamente 

localistas e intuições de uma futura filosofia que será própria do gênero humano mundialmente unificado‖. 
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também era superada através da criação de um novo nexo psicofísico de um tipo diferente dos 

anteriores e, certamente, de um tipo superior.  

 

As análises do pensador italiano mantêm sua atualidade na contemporaneidade como 

nos diz Oliveira (2008. p. 27), 

 

[...] as mudanças ocorridas no final dos anos de 1990 e no início do século XXI, no mundo e 

no Brasil, podem ser entendidas da forma como Gramsci analisou: trata-se, na verdade, de um 

capitalismo de novo tipo, mas não menos brutal e não menos explorador da condição humana. 

 

De fato, as reflexões de Gramsci (2001) na passagem do século XIX para o século XX 

se mostram bastante atuais e fundamentais para entendermos a natureza da sociedade de 

classe e, em especial, a organização e configuração do Estado hoje no Brasil. 

A análise empreendida pelo autor teve como centralidade as mudanças ocorridas no 

período dos escritos, marcado pela complexificação da vida na sociedade urbana e industrial, 

época em que o Estado (em seu sentido ampliado) se tornava mais complexo ao mesmo tempo 

em que se aprofundavam as transformações no modo de produção capitalista e nas relações de 

poder.  

Gramsci (2007) observou que para manter a hegemonia, a burguesia, através do 

Estado, não poderia recorrer somente à coerção, à força (mecanismos através dos quais o 

Estado demonstra com maior nitidez sua natureza classista), mas também deveria buscar obter 

consenso à adesão espontânea ao seu projeto. 

Não é nosso intuito, nesta tese, explorarmos todas as correntes teóricas e concepções 

de Estado. O que nos move é a tarefa analítica de trazer para o presente trabalho, reflexões 

que buscam apreender o fenômeno do Estado, a partir das determinações do modo de 

produção capitalista. Desta forma, entre os autores que poderiam nos dar subsídios para tal 

análise, elegemos como interlocutor principal, para examinarmos a problemática do estado 

ampliado, Antônio Gramsci.  

Ao historicizar a compreensão do Estado como um fenômeno social, a partir das 

condições e contradições especialmente italianas, foi possível ao autor, tanto do ponto de vista 

histórico, quanto do ponto de vista geográfico, a construção de elementos para dilatação da 

compreensão do Estado. Assim, seu pensamento trouxe-nos, ao incorporar novos elementos 

históricos ao seu objeto de análise, uma atualização do pensamento de Marx do ponto de vista 

da apreensão restrita do Estado.  

Gramsci (2007) ao desenvolver suas idéias acerca da concepção de estado, parte dos 

estudos de Nicolau Maquiavel. Em especial, o seu livro ―O Príncipe‖. Maquiavel ao escrever 
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esse livro, em 1513, objetivava fornecer elementos para unificação da Itália nos moldes dos 

Estados nacionais, ou seja, uma Itália unificada, fortalecida para resistir às ameaças externas 

que poderiam surgir das fortes potências nacionais europeias, tais como a França e a Espanha. 

É neste sentido, que o autor tece uma análise da política que busca dar condições ao projeto 

que idealiza, e é desta forma que podemos dizer que Maquiavel fornece as bases para reflexão 

política para as monarquias absolutistas. 

Seus estudos possibilitaram pensar a política como uma atividade indispensável à 

existência coletiva, em detrimento de uma propriedade natural do homem. Gramsci (2007, p. 

21-22), nos estudos realizados sobre o pensamento político de Maquiavel, nos diz que: 

 

Maquiavel examina sobretudo as questões de grande política: criação de novos Estados, 

conservação e defesa de estruturas orgânicas em seu conjunto; questões de ditadura e de 

hegemonia em ampla escala, isto é, em toda a área estatal [...] o caráter fundamental do 

Príncipe consiste em que ele não é um trabalho sistemático, mas um livro ―vivo, em que a 

ideologia política e a ciência política fundem-se na forma dramática de mito.  

 

O Moderno Príncipe seria, para Gramsci, um organismo, o Partido Político, ―[...] a 

primeira célula na qual se aglomeram germes de vontade coletiva que tendem a se tornar 

universais e totais‖ (GRAMSCI, 2007, p. 6), representante da vontade coletiva, e não uma 

única pessoa. A vontade coletiva configura-se, pois, como um aspecto central na análise de 

Gramsci como estratégia para liderança do povo com fins à sua emancipação. 

Percebe-se aí a importância que o autor atribui tanto ao consenso quanto ao caráter 

educativo da política na ampliação da compreensão do Estado, ao se pressupor a existência de 

duas esferas a saber: a Sociedade Política –na qual as relações hegemônicas de coerção são 

uma relação pedagógica/educativa ao se considerar a disputa pelo predomínio do poder–, e a 

Sociedade Civil –associações privadas, marcadas e tangenciadas pelo consenso. Para Gramsci 

(2007), a Sociedade Civil é a tomada de consciência entre os interesses particularistas, não 

devendo ser pensada como algo à parte do Estado e sim como parte do Estado. Tal ponto de 

vista supera a percepção da sociedade civil como o predomínio dos interesses particulares a 

partir das determinações econômicas. Assim, para o autor, Sociedade Civil e Sociedade 

Política são duas instâncias de uma mesma totalidade. Daí a compreensão de Estado como 

estado ampliado. 

A manutenção dos interesses dos capitalistas através do consenso se dá pelos 

aparelhos de hegemonia do próprio Estado. Em outras palavras, o Estado não recorre somente 

à coerção, à força, mas também ao consenso, à adesão espontânea. Assim, a hegemonia nos 
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assinala, portanto, certo ―equilíbrio de compromissos‖. Nas palavras de Gramsci (2007, p. 

48), a hegemonia pressupõe:  

 

[...] que sejam levados em conta os interesses e as tendências dos grupos sobre os quais a 

hegemonia será exercida, que se forme certo equilíbrio de compromisso, isto é, que o grupo 

dirigente faça sacrifícios de ordem econômico-corporativa; mas também é indubitável que tais 

sacrifícios e tal compromisso não podem envolver o essencial, dado que, se a hegemonia é 

ético-política, não pode deixar de ser também econômica, não pode deixar de ter seu 

fundamento na função decisiva que o grupo dirigente exerce no núcleo decisivo da atividade 

econômica. (GRAMSCI, 2007, p. 48). 

 

Assim, pode-se afirmar que, para Gramsci (2007), a Sociedade Civil é também Estado, 

e que este é força e consenso, o que quer dizer que, embora atenda aos interesses da classe 

burguesa, não se sustenta apenas pela força e coerção, há mecanismos e estratégias de 

dominação mais sutis, no entanto, muito eficazes através do consenso.  

Para o autor, em sua tarefa de educar para a sociabilidade da classe que representa, o 

Estado realiza uma tarefa imprescindível à reprodução do modelo societal, sendo que as 

esferas de atuação do Estado e o desempenho de suas funções permitem-nos ver a sociedade 

como um todo orgânico.  

Assim, ao perceber que o Estado também se mantém e se reproduz como instrumento 

de uma classe, por meio da construção do consenso no seio da sociedade, através de aparelhos 

que aparentemente estão fora da estrutura estatal coercitiva, Gramsci (2007) amplia a visão 

marxista do Estado. 

Ao ampliar dialeticamente a compreensão do fenômeno estatal, o autor, apresenta-nos 

novos elementos para elaboração de uma teoria marxista ampliada do Estado, que, se por um 

lado não extingue a nucleação restrita do Estado, haja vista sua natureza classista e repressiva, 

por outro, traz novas determinações para análise.  

Ao refletir acerca da superestrutura
32

, Gramsci (2007) nos aponta que tanto a 

Sociedade Civil quanto a Sociedade Política estão organicamente interligadas, e, portanto, 

todos os seus elementos e mediações devem ser analisados metodologicamente de forma 

dialética.  

                                                 
32 As superestruturas na sociedade civil são, nas palavras de Gramsci (2004, p. 387), ―trincheiras na guerra moderna‖ e 

podem ser compreendidas, a partir da filosofia da práxis, como ―uma realidade (ou se tornam tal, quando não são meras 

elucubrações individuais) objetiva e operante; ela afirma explicitamente que os homens tomam consciência da sua posição 

social (e, consequentemente, de suas tarefas) no terreno das ideologias, o que não é pouco como afirmação de realidade. A 

própria filosofia da práxis é uma superestrutura, é o terreno no qual determinados grupos sociais tomam consciência do 

próprio ser social, da própria força, das próprias tarefas, do próprio devir [...].‖ Pode-se depreender, portanto, que ―A 

estrutura e as superestruturas formam um ‗bloco histórico‘, isto é, o conjunto complexo e contraditório das superestruturas 

é o reflexo do conjunto das relações sociais de produção.‖ (p. 250). 

 



72 

 

  

Esse arranjo supracitado pode ser compreendido ao se perceber que na sociedade civil 

as classes sociais, de certa forma, exercem sua hegemonia, buscando, através da luta pelo 

consenso, novos ―aliados‖ aos seus projetos, ou seja, a adesão ao projeto societário é 

voluntária e não coercitiva –o que faz com que tenham uma autonomia relativa face ao Estado 

numa perspectiva estrita– e, por outro lado, a sociedade política, portadora dos aparelhos 

coercitivos e de hegemonia do Estado, exerce uma dominação pautada na coerção/consenso, a 

partir de aparelhos estatais, capazes de assegurar, seja a partir da jurisprudência seja a partir 

das chamadas políticas públicas, o disciplinamento e/ou a adesão das classes e grupos
33

.  

A busca pela anuência da classe trabalhadora ao projeto político hegemônico, para 

legitimar as políticas da classe que detém tanto o controle do Estado quanto o controle dos 

meios de produção, se efetiva por meio dos ―aparelhos privados de hegemonia‖, ou seja, dos 

organismos da sociedade civil em direção à ocupação da aparelhagem estatal e também no 

sentido inverso, do Estado em direção ao fortalecimento e à consolidação da direção 

determinada pelos grupos dominantes (OLIVEIRA, 2008). 

Tais aparelhos atuam no cerne da sociedade civil produzindo e propagando 

concepções de mundo. Neste sentido, é possível apontarmos que o Estado burguês produz e 

difunde ideologicamente uma determinada conformação fruto das relações sociais de 

produção e esta conformação apresenta relação direta com os embates das classes sociais e 

suas demandas.  

Para Gramsci (2007), foi a partir da constituição do Estado Moderno e, com ele a 

ampliação da participação da classe trabalhadora, que se fez vital o consenso da sociedade 

civil para conservação da hegemonia da classe dominante. 

Depreende-se, assim, que o Estado desempenha uma tarefa vital para a reprodução do 

modelo societal vigente ao assumir a tarefa de educar para o padrão de sociabilidade da classe 

que representa. Segundo Gramsci (2007, p. 271), a nova sociabilidade ou o conformismo 

social é tarefa educativa e formativa do Estado. Nas palavras do autor: 

 

A revolução provocada pela classe burguesa na concepção do direito e, portanto, na função do 

Estado, consiste especialmente na vontade de conformismo (logo, eticidade do direito e do 

Estado). As classes dominantes precedentes eram essencialmente conservadoras, no sentido 

de que não atendiam a assimilar organicamente sua esfera de classe: a concepção de casta 

fechada. A classe burguesa põe-se a si mesma como um organismo em contínuo movimento, 

capaz de absorver toda a sociedade, assimilando-a a seu nível cultural e econômico; toda a 

função do Estado é transformada: o Estado torna-se ―educador.‖  

 

                                                 
33 As duas formas de funções estatais hegemonia/consenso ou de dominação/coerção encontram-se presentes em todas as 

manifestações de Estado Moderno.  
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Na condição de Estado Educador, Neves (2008, p. 369) salienta que o ―Estado 

capitalista vem assumindo historicamente como função político-ideológica a complexa tarefa 

de formar certo homem coletivo. Ou seja, conformar técnica e eticamente as massas populares 

aos padrões de sociabilidade burguesa‖.  

Neves (2008) acrescenta ainda que perante as mudanças qualitativas produzidas pela 

nova organização do trabalho e nas relações entre as classes sociais, o Estado capitalista vem 

mundialmente redefinindo suas ações com objetivo de reajustar sua função educadora ao 

imperativo de adaptação do homem individual e coletivo, às novas exigências do 

desenvolvimento do capitalismo monopolista. 

Em tese, ao Estado, no sentido gramsciano, compete por meio dos aparelhos privados de 

hegemonia, a garantia de uma educação voltada para formação para/na nova sociabilidade 

desenvolvida e requerida pelo capital. Podemos , desta forma, depreender a partir de Gramsci 

(2007) que o papel do Estado é fundamental para reprodução da lógica estrutural das 

sociedades, ou seja, também se ocupa em educar para a sociabilidade da classe que representa.  

É, pois, na condição de educador que o Estado, na dita ―Sociedade do Conhecimento‖, 

desenvolve o que Neves (2008, p. 356) categoriza como a ―pedagogia da hegemonia‖, tal 

pedagogia consiste: 

 

[...] em uma série de formulações teóricas e de ações políticas-ideológicas utilizadas pela 

burguesia para assegurar, em nível mundial e no interior de cada formação social concreta, a 

dominação de classe, a partir da redefinição de seu projeto de sociedade e de sociabilidade 

para os anos iniciais do século XXI. Ela consubstancia uma estratégia de legitimação social 

do capital depois que as receitas preconizadas pelo Consenso de Washinton para retomada do 

crescimento econômico e redução das desigualdades sociais na década de 1980 e anos de 

1990 mostram-se insuficientes para assegurar a coesão social no capitalismo neoliberal, 

tornando imprescindível uma redefinição das estratégias de busca do consenso.  

 

Para a autora, as novas demandas do capital nas últimas décadas demandaram do Estado 

capitalista uma nova configuração em seu formato educador, a fim de que fosse possível um 

movimento de modificação no padrão de politização na contemporaneidade.  

A ―nova pedagogia da hegemonia‖ do capital, na análise de Neves (2008), busca 

naturalizar o ideário da globalização, assim como a inserção subalterna dos países de 

capitalismo dependente na divisão internacional do trabalho, através de uma cascata de 

formulações ideológicas utilizadas pela burguesia para ―[...] assegurar, em nível mundial e no 

interior de cada formação social concreta, a dominação da classe, a partir da redefinição de 

seu projeto de sociedade e de sociabilidade para os anos iniciais do século XXI.‖ (NEVES, 

2008, p. 369).  
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Neste sentido, teriam os programas sociais, em geral, e os educacionais, em particular, 

de ―Inclusão digital‖ (por difundirem o pressuposto da necessidade de elevação cultural dos 

sujeitos para o ingresso na ―Sociedade do Conhecimento‖) um papel relevante na construção 

deste homem de novo tipo e na construção do consenso em torno da hegemonia burguesa em 

sua nova fase de acumulação, pautada pela microeletrônica, o trabalho flexível e o novo 

arranjo da aparelhagem estatal? Indagamo-nos e avançamos em nosso texto buscando analisar 

as peculiaridades da formação do Estado brasileiro para melhor compreendermos a opção pela 

reiterada modernização dependente e pelo alto, marca presente nos PSID. 

 

2.2 O Estado brasileiro e a reiterada opção pela modernização dependente e pelo alto 

 

Autores importantes no pensamento social brasileiro, tais como Florestan Fernandes e 

Francisco de Oliveira, defenderam a tese de que o Brasil viveu sua revolução burguesa a 

partir de uma ―revolução passiva‖, pela via não clássica, por uma ―via prussiana‖. Em outras 

palavras, o processo de modernização capitalista da sociedade brasileira ocorreu a partir de 

rearranjos de poder, da velha oligarquia e da nova burguesia comercial.  

Desse modo, a revolução burguesa no Brasil se pautou pela conservação, bem como 

pela reprodução do atraso da nação, num movimento elitista pelo alto, numa associação entre 

o velho e o novo, num movimento desigualmente combinado que se retroalimenta das 

arcaicas estruturas para se expandir. 

A partir dos estudos de Lênin (2003), já citado nesta tese, sobre a Revolução Russa, 

observamos que a porta de entrada no mundo capitalista não se dá apenas por uma via de mão 

única, pois, ao estudar a Prússia, o autor formula o conceito de ―via prussiana‖, argumentando 

que o modelo clássico de acesso ao capitalismo não atendia a tal realidade, uma vez que este 

país, apesar de ter aderido ao sistema capitalista, permanecia estruturalmente agrária, bem 

como a hegemonia da classe latifundiária se mantinha, embora sob a nova roupagem da 

burguesia. 

A partir deste viés analítico é possível dizer que no Brasil permanecem processos de 

―modernização conservadora‖ em todas as esferas, nas quais vimos emergir a proposição de 

novas mudanças pelo alto, mantendo privilégios do bloco no poder
34

 em detrimento dos 

anseios da classe trabalhadora. Assim, olhar o presente com olhos no passado, ou seja, 

compreender a relação entre o processo de formação dependente do Estado brasileiro e as 

                                                 
34 Para conceituação de bloco no poder ver Poulantzas (2000) e Martins (2009). 
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condições sociais de nosso país, nos dias de hoje, nos fornece maiores elementos para 

compreendermos de que forma o Brasil ingressou, e se mantém no modo de produção 

capitalista, e começou a perseguir uma modernização pelo alto. 

 Advogar essa problemática do tradicional discurso da dualidade entre atraso x 

moderno em geral e, em particular, a partir das especificidades da formação social do Estado 

brasileiro, bem como as (neo)teorias da modernização, faz-se necessário nesta tese, a fim de 

melhor compreendermos as questões, por nos levantadas, em especial para melhor abarcarmos 

os aspectos históricos que alimentam a relação de dependência e subordinação diante da 

hegemonia do capital.  

 Ao discutir acerca da gênese do Estado brasileiro Coutinho (2006), valendo-se da 

distinção de Gramsci (2001) entre Oriente e Ocidente, nos aponta que até a década de 1930 o 

Brasil caracterizou-se por ser uma formação política de tipo oriental com uma sociedade civil 

primitiva e um Estado centralizador.
35

  

 

Essa ‗ocidentalidade‘ do Brasil, que fez com que o Estado brasileiro fosse erradamente visto 

por muitos como o demiurgo das relações sociais, parece-me causa e efeito de particulares 

processos de transformação social, que foram característicos de nossa história e que, sob 

formas transfiguradas, repetem-se de certo modo ainda hoje. Falando esquematicamente, 

podemos dizer que o Brasil experimentou sempre, quando teve de enfrentar tarefas de 

transformação social, processos de tipo eminentemente ‗não clássicos‘, ou seja, diversos 

daqueles por que passaram alguns países hoje desenvolvidos, que terminaram por gerar 

sociedades de tipo ‗ocidental, liberal-democratas‘. (COUTINHO, 2006, p. 174). 

 

Ainda com o autor supracitado, há três conceitos para pensarmos as peculiaridades 

pelas quais nosso país passou ao transitar para a modernidade. O primeiro conceito apontado 

por Coutinho (2006) é compreendido a partir do conceito de Lênin (2003) de ―via prussiana‖. 

Com este conceito, e tendo como ponto de partida a forma com a qual o capitalismo lidou 

com as questões agrárias, Lênin (2003) busca avaliar os processos de modernização dos 

Estados Unidos, Inglaterra e França. Em sua análise, o revolucionário russo categorizou como 

―via prussiana‖ o tipo de transição ao capitalismo que se dá a partir da manutenção da velha 

ordem além do fortalecimento do poder do Estado. 

O segundo aspecto parte da categoria gramsciana de ―revolução passiva‖. Gramsci 

(2004) ao analisar a unificação nacional de seu país, no século anterior, intitula de ―revolução 

passiva‖ os processos de transformação ocorridos na tentativa de conciliação das frações 

modernas x atrasadas das classes detentoras do poder, bem como de silenciar a classe 

trabalhadora na participação ampliada neste processo. O pensador italiano aponta-nos que as 

                                                 
35 Ao fazer esta ponderação, alertamos que ―para o pensador italiano, o Ocidente se caracteriza por uma ‗relação equilibrada 

entre Estado e a Sociedade Civil‘.‖ (COUTINHO, 2006, p. 173). 



76 

 

  

revoluções passivas geram mudanças na organização social, mudanças estas que se dão pelo 

ato e que conservam, em sua essência, a velha ordem.  

O terceiro conceito apontado por Coutinho (2006) é uma categoria formulada por 

Barrinton Moore Jr., ―modernização conservadora‖. O sociólogo norte-americano busca 

distinguir as diferenças entre os diferentes caminhos à modernidade. Um deles tem como 

horizonte a criação das sociedades liberal-democráticas; outro é responsável pela 

consolidação de sociedades do tipo autoritárias. Nestes caminhos, o resultado tem sido muitas 

vezes a conciliação por parte da burguesia industrial com o atraso, ao invés da aliança com as 

classes populares. 

Ao delinear a tríade conceitual apontada nos parágrafos acima, a ―via brasileira‖ 

modernizadora, marcada pelas tendências ―prussianas/passivas‖, justificam a forte presença 

do Estado em nosso país, desde o processo de independência. Ainda com Coutinho (2006), é 

possível depreendermos que a forma mais emblemática de manifestação da ―via prussiana‖, 

de ―revolução passiva‖, de ―modernização conservadora‖ no Brasil foi à década de 1930, 

quando propagou-se a ideia de que estávamos a nos tornar uma sociedade moderna e que, 

para tal, necessário se fazia criar mecanismos para esta modernização, cujo caminho seria o 

desenvolvimento econômico.  

 O fim da II Guerra Mundial foi acompanhado em terras brasileiras pelo declínio do 

regime ditatorial no governo de Getúlio Vargas, bem como pelo processo de maior 

intervenção do aparelho de Estado na economia, no processo de modernização capitalista –

pelo alto– ao passo que as relações entre classes se redefiniam.  

A centralidade na discussão acerca da modernização pelo alto (seja ela econômica, 

cultural e/ou política) não é recente no cenário brasileiro
36

. De fato, a ênfase que vem sendo 

colocada no processo de modernização como estratégia de desenvolvimento já ocupou o 

debate nacional no período marcado pelo construto teórico da ideologia do desenvolvimento 

que em sua essência obscurecia o quadro de ―atraso‖ que deveria ser sobrepujado
37

. 

O subdesenvolvimento nestes moldes da ideologia do desenvolvimento seria então 

uma etapa anterior ao pleno desenvolvimento econômico, etapa esta atingível as nações que 

debruçassem na criação das condições indispensáveis para tal feito nacional. Para se chegar 

                                                 
36 Referimo-nos ao período marcado pelo nacional desenvolvimentismo, no qual questões de cunho econômico, social e 

político eram associados diretamente à constância de relações arcaicas gestadas desde a Colônia. Um dos eixos do debate 

do/no período girava em torno do argumento de que tais relações inibiam a modernização, bem como a ascensão do Brasil 

a um patamar mais adiantado do desenvolvimento. Desta forma, a sociedade era vista a partir da cisão entre dois setores 

um moderno –aberto às transformações– e um outro tradicional –incapaz de absorver e participar do processo de 

modernização. 
37 Acerca da ideologia do desenvolvimento vide estudos de Cardoso (1997). 
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ao desenvolvimento, a partir desta perspectiva, necessário se fazia a modernização das 

condições econômicas a patamares vigorantes nos países centrais. 

No âmago dessas teorias etapistas, as sociedades se organizam a partir de estágios 

sociais linearmente pensados. Um primeiro seria o primitivo/tradicional e o outro, com 

algumas variações, o moderno. Compreende-se a modernização como uma via a ser 

percorrida na passagem, muitas vezes não explicitada, de um estágio para o outro. 

Nas palavras de Cardoso (2006, p. 29) ―as teorias da modernização são produzidas 

precisamente no momento histórico em que uma nova hegemonia está se constituindo no 

desenvolvimento do capitalismo. Portanto, são muito convenientes teórica e politicamente‖. A 

autora acrescenta-nos ainda que a partir da II Guerra Mundial, imediatamente ao pós-guerra, o  

 

[...] capitalismo começava uma nova expansão, e a economia dos Estados Unidos, fortalecida 

durante a guerra colocava em pauta a necessidade de expandir os mercados e aumentar um 

certo tipo de produção na Ásia, na America Latina e na África. É nesse exato momento que as 

teorias da modernização e do desenvolvimento, conjugadas, são fortalecidas como 

fundamentação das políticas desenvolvimentistas, as quais são apresentadas como garantia 

para a nova expansão capitalista voltada para o Terceiro Mundo e, no mesmo movimento, 

como barragem contra uma temida expansão comunista. (CARDOSO, 2006, p. 29). 

 

 

No caso brasileiro, ainda com Cardoso (2006, p. 29), 

 

[...] a modernização tem sido a perspectiva dominante no cenário político, pelo menos a partir 

de Juscelino Kubitschek, com as exceções dos governos Jânio Quadros e João Goulart. A 

ditadura militar instalada em 1964 retomou e radicalizou a política de caráter modernizador 

que já havia caracterizado o governo JK e desde então essa perspectiva vem orientando, sem 

qualquer interrupção, a ação do governo central no Brasil, ela própria se adaptando aos novos 

formatos que a modernização tem assumido. Na política brasileira, Juscelino Kubitschek é 

exemplar quanto à modernização desenvolvimentista e Fernando Henrique Cardoso quanto à 

modernização neoliberal. 

 

Assim, ao se referir a um patamar de desenvolvimento nacional, este se encontrava 

atrelado ao modelo norte americano que em sua essência implica a manutenção da 

subordinação das condições de atraso entre os países a partir de um círculo vicioso do capital, 

no qual os países subdesenvolvidos encontram-se de certa forma à mercê dos países centrais. 

É como se tivéssemos uma grande periferia em volta de um pequeno centro, ambos volvendo 

em círculo.  

De fato, vivemos um grande paradoxo no Brasil: um país marcado por uma economia 

que se desenvolveu significativamente no último quinquagésimo de anos, com progressiva 

modernização do parque industrial, porém as estruturas que produzem o subdesenvolvimento 

se mantêm. 



78 

 

  

Afastando-se desse modelo dualista e ao analisá-lo criticamente, Fernandes (1973, 

2006) supera-o do ponto de visa epistemológico. O autor compreendia que o Brasil faz parte 

de uma totalidade –o sistema capitalista em nível mundial–, e que sua particularidade e sua 

forma de fazer parte do todo se dava (e ainda se dá) a partir das especificidades de um país de 

capitalismo dependente. Assim enfatizava a necessidade de situá-lo no contexto das relações 

que socialmente estruturam e determinam suas dinâmicas para além do plano Estado-nação. 

Fernandes (1973) supera, portanto a análise dos países isoladamente, e compreende o 

subdesenvolvimento e o desenvolvimento como momentos distintos de uma mesma 

totalidade. Avança o autor ao ponderar que o nexo dos países com a mesma natureza que o 

nosso à expansão capitalista, configura-se como um formato particular no desenvolvimento 

do sistema capitalista, assumido nas economias dependentes.  

O que observamos é que a teoria de Fernandes (1973, 2006), a qual aponta o 

desenvolvimento do capitalismo dependente como uma das estratégias para manutenção da 

dominação imperialista, mantém-se bastante hodierna. O autor avalia o desenvolvimento do 

sistema capitalista como uma ―revolução burguesa‖ compreendida como um conjugado de 

mudanças no campo da política, da economia, da tecnologia, da sociedade, da cultura que 

eclodem em culminância com a evolução do capitalismo industrial.  

Acerca das contribuições do autor, Limoeiro-Cardoso (1997, p. 1) pondera que 

 

Uma das contribuições maiores de Florestan Fernandes às Ciências Sociais reside na sua 

capacidade de problematização e na problemática inovadora que soube construir para pensar o 

Brasil e o subdesenvolvimento em termos de capitalismo dependente. Este trabalho se dedica 

a uma parte importante desta problematização e desta problemática, especialmente ao papel 

central que nelas cabe às classes sociais, aos conflitos de classe e a questão da revolução 

como alternativa histórica para o capitalismo dependente. Nele me empenho principalmente 

em recuperar a argumentação e a construção do problema em Florestan Fernandes. 

Florestan não aceita os ―dados‖ oferecidos pelo conhecimento comum e pelas ideologias 

dominantes como se de fato fossem dados. Não se deixa cair nem na ingenuidade de tomar 

como realidade a empírica imediata, nem no dogmatismo das teorias acabadas, que tudo 

―explicam‖ antes mesmo de se confrontarem com a prática factual e concreta. Florestan 

recorre a toda a sua formação teórica e se debruça com afinco sobre as análises disponíveis 

para — sob a orientação dessas teorias e dessas análises, e sempre no rumo da transformação 

social — pensar e explicar o Brasil, na sua organização e nos seus conflitos, passados e atuais, 

e nas perspectivas que se abrem para o seu futuro. Nega as ―explicações‖ correntes, como a 

do subdesenvolvimento enquanto atraso, ou como a que recorre a processos sociais (de 

urbanização, de industrialização...) como se eles fossem em si mesmos explicativos. Nega, 

também, as propostas decorrentes destas supostas ―explicações‖, como a da superação do 

subdesenvolvimento através da aceleração do crescimento econômico. 

Na construção do seu objeto científico, procura estabelecer a generalidade e a especificidade 

que sejam significativas para a demarcação deste objeto. Como generalidade, encontra o 

capitalismo. Como especificidade, formula o conceito de capitalismo dependente. [...] 

 

A partir dos estudos de Fernandes (1973, 2006), o capitalismo no Brasil ocorreu em 

três fases distintas, porém interligadas. Num primeiro momento, marcado pela transição 

neocolonial até a abertura dos portos, o que se deu em meados do século XIX, o segundo, 
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marcado pela expansão do capitalismo competitivo, expressando-se com a consolidação da 

economia urbano-comercial, já o terceiro momento, adquiriu um caráter estrutural a partir do 

golpe empresarial militar
38

 de 1964, fase chamada por Fernandes (1973, 2006) de ―irrupção 

do capitalismo monopolista‖ na qual se percebe o surgimento das grandes corporações que 

reorganizaram o mercado e o sistema produtivo. Em comum, estas fases apresentam um 

desenvolvimento a partir das características de uma nação periférica dependente. 

Fernandes (1973, 2006) avança, portanto, na compreensão dialética do 

subdesenvolvimento. Para ele a expansão do capitalismo monopolista produz o capitalismo 

dependente. Sua análise parte do princípio de que para pensar o Brasil necessário se faz 

compreender as relações que o determinam estruturalmente.  

O olhar pelo qual analisa esses determinantes da formação social brasileira extrapola 

nosso passado colonial, ao não limitar o presente as amarras e determinações históricas 

lineares, ao contrário, situa as questões do presente em confronto com as forças do passado. 

Importante assinalarmos aqui que, conforme trabalhado por Limoeiro-Cardoso (1997), 

Florestan não formulou uma teoria da dependência, ao contrário, sua contribuição analítica 

gira em torno da construção de uma teoria do desenvolvimento capitalista. Seu olhar neste 

movimento voltou-se às classes sociais que, para o sociólogo, dinamizam tal 

desenvolvimento. 

Em seu construto teórico acerca do capitalismo dependente, o autor ressalta o papel 

das burguesias locais (burguesias ditas nacionais) na condição de parceiras, ainda que 

subordinadas, da burguesia hegemônica do capital. As burguesias locais desempenhariam 

uma decisiva articulação do capitalismo dependente à expansão capitalista.  

Para Fernandes (1973, 2006), portanto, para se compreender o subdesenvolvimento 

necessário se fazia a compreensão da dinâmica de organização das classes sociais para 

preservação do regime social de produção. Assim as classes sociais, bem como suas relações, 

desempenham um notório papel no construto teórico do autor, que não considera a 

dependência de forma peculiar à dominação externa, haja vista o reconhecimento da lógica 

econômica do capitalismo que se articula no interno x externo. 

Desta forma, ao recolocar as relações entre classes sociais no centro da constituição 

das relações capitalistas, o autor percebeu com mais clareza e riqueza analítica a lógica 

exploratória do capitalismo dependente, em especial ao ponderar os elementos importantes 

                                                 
38 Empresarial militar de acordo com Figueiredo (2006) para distinguir de forma mais precisa o caráter classista do golpe em 

questão.  
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para manutenção da dependência. Neste aspecto, em especial, destacou o papel da burguesia 

local, parceira, embora como sócia menor e subordinada da burguesia internacional. 

Ao dissertar acerca de como a fração burguesa dependente, com vistas às articulações 

com as burguesias ―parceiras‖ desenvolvem tanto a expropriação quanto a exploração 

excedentes, acena-nos o autor que a dominação externa se dá através da dominação interna 

exercida sobre a massa trabalhadora, a partir da dupla composição de uma hegemonia 

burguesa, que se funde de forma articulada e interdependente. Nas palavras de Fernandes 

(2006, p. 262) 

 

[...] dependência e subdesenvolvimento não foram somente ―impostos de fora para dentro‖. 

Ambos fazem parte de uma estratégia, repetida sob várias circunstâncias no decorrer da 

evolução externa e interna do capitalismo, pela qual os estamentos e as classes dominantes 

dimensionaram desenvolvimento capitalista que pretendiam, construindo por suas mãos, por 

assim dizer, o capitalismo dependente como realidade econômica. 

 

Nesse sentido, desenvolver-se de modo desigual é uma característica estrutural do 

capital, que se expande e se nutre pelas desigualdades sociais e que busca o desenvolvimento 

a partir do reforço no subdesenvolvimento e na dependência. É possível dizer, a partir das 

análises do autor, que o capitalismo dependente é o retrato de uma forma subordinada e 

periférica de expansão já esperada do capitalismo monopolista. 

Pelo que já foi dito, importante frisar, neste trabalho, as contribuições de Fernandes 

para pensar as especificidades da formação do estado brasileiro como uma sociedade de 

capitalismo dependente e de desenvolvimento desigual e combinado, bem como o papel de 

nações que se desenvolvem a partir dessa lógica. 

 Na mesma direção analítica apontada pelo autor, os estudos contemporâneos de 

Francisco de Oliveira também enriqueceram nossa compreensão. Comungando do construto 

do capitalismo dependente, Oliveira (2003b) debruçou-se sobre a análise da funcionalidade 

sistêmica do arcaico no desenvolvimento do moderno na formação social brasileira. E, na 

mesma direção de Fernandes (1973, 2006), aponta-nos que a bifurcação dialética entre o 

atraso e o moderno potencializa a forma específica da sociedade capitalista dependente, assim 

como a inserção subalterna na divisão internacional do trabalho.  

Nesse movimento, Oliveira (2003b) também evidencia que as estruturas agrárias não 

se consolidam como obstáculos ao desenvolvimento da nação brasileira, como acreditam os 

defensores da tese da dualidade entre nações. Ao contrário, nos acena o autor que estas 

estruturas são estratégias ao sistema, corroborando para a manutenção do baixo custo da força 

de trabalho do campo, bem como diminuindo o custo dos alimentos nos grandes centros 
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urbanos, além de endossar o êxodo rural, criando por sua vez um excedente no mercado de 

trabalho. Eis aí um esquemático exemplo da combinação funcional entre o moderno e o 

arcaico, que, para Oliveira (2003b), não se constituem como elementos produtores de duas 

realidades distintas, mas sim materializam uma natureza social única, específica e dialética.  

Para o autor acima, a terceira revolução industrial, que chama de molecular digital, 

comungou, num processo marcado pela obsolescência acelerada, a mundialização do capital 

com conhecimentos técnico-científicos, processo este que torna cada vez mais sem sentido a 

cópia, sem a incorporação do processo produtivo como um todo.  

Desta forma, o neoatraso, em consonância com os traços do subdesenvolvimento, faz 

do Brasil, nas palavras do autor, uma das sociedades capitalistas mais desiguais, com uma 

acumulação truncada, um ―ornitorrinco‖. Utilizando essa metáfora, Oliveira (2003b) discute 

que a sociedade brasileira produz e se alimenta da desigualdade social, e assim, aponta-nos as 

particularidades estruturais da formação socioeconômica, política e cultural que nos 

transformou em um monstrengo que mantém o privilégio da minoria com uma enorme 

concentração da renda e da riqueza. Aponta-nos, ainda, que a validade e a legitimidade da 

regulação fordista, seja no plano tecnológico seja ou social, foi reiterada no atual momento de 

grande mudança científica-técnica, a qual a obsolescência do conhecimentos se dá de forma 

cada vez mais veloz. 

O autor analisa que a direção dada pela elite brasileira ao processo de industrialização, 

levou-nos a um desenvolvimento marcado por um modo específico de inserção do país na 

separação internacional do trabalho capitalista. A tese muito bem sustentada é a de que houve, 

e ainda há, uma composição orgânica entre o arcaico e o moderno no processo de 

modernização dos países da periferia do capital.  

Não havia, portanto, uma estagnação econômica dos países ―atrasados‖, havia sim um 

crescimento atrelado e orientado pelos interesses da classe dominante local e internacional. 

Assim sendo, a desigual distribuição de renda não se consolidava na prática como um 

impedimento ao desenvolvimento. Ao contrário, os pressupostos para sobrevivência das 

formas ―arcaicas‖ eram garantidos, haja vista a manutenção necessária e utilitária das brechas 

da desigualdade. 

A mutação do Brasil num ―ornitorrinco‖, de acordo com Oliveira (2003b), foi 

finalizada pelo salto das forças produtivas observadas na contemporaneidade. Necessário se 

faz também pensarmos a dialética do atraso e da modernização em nosso país de capitalismo 

dependente, para além do plano econômico, direcionando nosso olhar às questões políticas. 

Neste horizonte, o que percebemos é que a atuação do aparelho do estado tem se dado no 
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sentido de não ―curvar a vara‖
39

 aderindo por completo ao moderno, por outro lado nem 

curvá-la no sentido de manter incondicionalmente o arcaico, mas sim o de gerenciar um ponto 

de conciliação, mediante rearticulação da classe burguesa, entre os dois extremos.  

A partir das análises de Oliveira (2003b), Frigotto (2009, p. 72) pondera que: 

 

[...] Os setores modernos e integrados da economia capitalista (interna x externa) alimentam-

se e crescem apoiados nos setores atrasados e em simbiose com eles. Assim, a persistência da 

economia de sobrevivência nas cidades, a ampliação ou o inchaço do setor terciário ou da 

―altíssima informalidade‖, o analfabetismo, a baixa escolaridade e a alta exploração de mão 

de obra de baixo custo foram e continuam sendo funcionais à elevada acumulação capitalista, 

ao patrimonialismo e à concentração de propriedade e de renda.  

 

Portanto, a partir da busca por uma compreensão dialética da formação da sociedade 

brasileira, os autores –Fernandes (1973, 1981) e Oliveira (2003b) – desmistificaram a tese do 

pensamento liberal, bem como os pressupostos da esquerda hegemônica, pautados na visão da 

antinomia da dualidade social cindida entre o atraso e o subdesenvolvimento versus o 

moderno e desenvolvido. Suas análises propõem, portanto, um olhar para além do peso do 

atraso, ao mostrarem uma relação orgânica entre o ―moderno‖ e o ―atraso‖, relação esta 

constitutiva, complementar e definidora da forma específica do capitalismo dependente, que 

se marca por um desenvolvimento desigual e combinado, opção que vem reiterando a cada 

nova reforma de governo à opção pela modernização dependente e pelo alto. 

 Essa perspectiva dual de desenvolvimento orienta e norteia, na contemporaneidade, a 

formulação das políticas e programas sociais, particularmente os voltados à ―Inclusão digital‖, 

em especial os formulados aos países que se encontram perifericamente integrados a lógica do 

capital. Numa perspectiva dual de desenvolvimento, o aparelho de Estado dos países, à 

margem dos índices desejáveis de acesso às tecnologias digitais, vem se voltando à 

formulação de políticas e programas de governo com vistas ao ataque ao novo inimigo que 

pode robustecer o desenvolvimento dual, a saber: a ―exclusão digital‖, que trataremos como 

uma desigualdade de novo tipo na atual fase do capital-imperialista: a desigualdade digital. 

Esta é uma das faces específicas da manutenção do tipo de desenvolvimento 

dependente e associado na nova roupagem do capitalismo mundialmente financeirizado, 

especialmente a partir da década de 1980, sob as orientações do Consenso de Washington e 

que foram assumidas pelos governos como contrapartidas necessárias tanto para a 

(re)negociação da dívida externa, quanto para aquisição de recursos via agências 

                                                 
39 De acordo com Althusser (1977), citado por Saviani (2009, p. 34), a teoria da curvatura da vara foi enunciada por Lênin, 

pois ao ser criticado por ter uma conduta radical, justificou-se dizendo ―quando a vara está torta ela fica curva de um lado e 

se quiser endireitá-la não basta colocá-la na posição correta. É preciso curvá-la para o lado oposto.‖ 
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internacionais, como forma de atender às demandas nesta nova face de acumulação do capital, 

assumindo as formas da reestruturação produtiva, da reforma do Estado e inaugurando o novo 

contexto de desenvolvimento. 

 

2.2.1 A década de 1990: a reedição do desenvolvimento dual pelo viés da Terceira Via 

 

A partir do final da década de 1970, o Estado capitalista de bem-estar social entra em 

crise, como já tratado nesta tese. O Estado passa a não mais controlar as contradições 

inerentes à supremacia deste modelo. Esta crise ganhou mais relevância na década de 1980 e 

trouxe consequências –mesmo que diferenciadas–, a todos os países. Os processos de reforma 

dos Estados Nacionais iniciaram-se nesta década nos países centrais e na década posterior nos 

países da periferia do centro hegemônico do capital. 

Para que possamos nos capítulos finais desta tese, discorrermos com mais propriedade 

acerca das implicações da reforma de Estado no domínio das políticas sociais, com recorte na 

área educacional, iremos nesta seção buscar contextualizar a reconfiguração do Estado 

brasileiro na década de 1990, em especial a reforma estruturada por Bresser Pereira (1997), 

com vistas à correção das distorções existentes, aumentando assim sua eficiência com o 

propósito de inserir o Brasil na nova forma organizacional do modo de produção do capital. 

Pereira, como intelectual defensor dos princípios da Terceira Via, sistematizou a 

reconfiguração do Estado brasileiro que trouxe em seu bojo os princípios orientadores da 

teoria do social-liberalismo. Responsabilizou o Estado de Bem Estar Social pela crise 

econômica que vivíamos no período. Apontou, assim, os limites do neoliberalismo, que de 

uma formulação ―salvadora‖ passou a ser um engodo social.  

Bresser Pereira, inspirado em Giddens (1996, 2001)
40

, passa a discutir uma ―terceira 

via‖, o modelo de Estado social-liberal, bem como uma administração pública gerencial, 

como uma alternativa ao Estado de providência e da administração burocrática. Desta forma, 

a proposta sistematizada divergia tanto das teorias de esquerda (socialismo) quanto das 

políticas de direita (liberalismo). 

Com Neves (2005), é possível dizermos que o projeto de sociabilidade neoliberal da 

terceira via se deu em três momentos, a partir principalmente dos blocos de poder apontados 

acima, nas palavras da autora: 

 

                                                 
40 Conforme Martins (2009) e Neves et al. (2010). 
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A primeira etapa de implementação desse projeto de sociabilidade estendeu-se pela primeira 

metade dos anos 1990 e se encerrou com a implementação do Plano Real. Essa conjuntura 

caracterizou-se mais nitidamente como uma etapa de ajuste econômico, embora algumas 

iniciativas de legitimação social já pudessem ser captadas. Aliás, o próprio Plano Real 

constituiu-se em importante mecanismo de obtenção do consentimento do brasileiro às idéias, 

ideais e práticas da classe dominante. [...] A segunda etapa correspondeu aos dois governos 

Fernando Henrique Cardoso. Esses governos voltaram-se prioritariamente à reestruturação do 

Estado nas suas funções econômicas e ético-políticas. De produtor direto de bens e serviços, o 

Estado passou a coordenador de iniciativas privadas. A privatização se impôs como a 

principal política estatal. Na área social, a privatização, complementada por políticas de 

descentralização, fragmentação e focalização, constituiu-se em importante instrumento 

viabilizador das estratégias governamentais de coesão societal e da educação de uma nova 

cidadania, ―ativa e responsável‖, baseada na prestação pelos indivíduos e por grupos de 

―serviços sociais‖. A terceira etapa desse projeto de sociabilidade neoliberal da Terceira Via 

iniciou-se com a vitória de Lula da Silva para Presidência da República no período de 2003 a 

2006. Ela tem por objetivo dar continuidade à execução de reformas estruturais, em especial 

daquelas que visam à desregulamentação das relações de trabalho (reforma da Previdência, 

trabalhista e sindical) e aprofundar o modelo de radicalização democrática iniciado no 

segundo governo de FHC. (NEVES, 2005, p. 91-95).  

 

Desde já cabe delinearmos que a (re)configuração do Estado brasileiro na década de 

1990, proposta pela reforma assinalada por Bresser Pereira (1997), gestou-se num contexto 

(1995-2002) marcado pela ideologia da globalização, bem como pelo questionamentos ao 

projeto neoliberal em curso, mantendo, portanto, a tradição brasileira, ou seja, a partir de 

orientações políticas que em sua essência mantiveram-se subordinada e dependente do 

capitalismo central. 

 O início da década supracitada foi marcado pela redefinição das relações 

socioeconômicas, sociais, políticas e culturais em consequência da crise do desenvolvimento 

do sistema capitalista, desde os anos de 1970, conforme tratamos no capítulo primeiro desta 

tese. A situação crítica proveniente da crise acabou consolidando certo consenso em prol da 

necessidade proeminente de reforma do Estado brasileiro, bem como de (re)definir suas 

funções públicas.  

 Com a posse de Fernando Collor de Mello (1990-1992), os ajustes neoliberais 

encetados por Margareth Thatcher, que começaram a serem implementados na América 

Latina, a partir da década de 1980, chegaram ao Brasil. Um dos primeiros encaminhamentos a 

este respeito foi a abertura da economia brasileira aos primórdios do neoliberalismo, com a 

privatização das estatais, a redução das porcentagens para importações, o congelamento dos 

preços das mercadorias, bem como dos salários, além do confisco financeiro. Medidas estas 

que em seu conjunto foram justificadas pela necessidade de inserir o Brasil num novo mundo, 

um mundo moderno e globalizado, à custa da classe trabalhadora que tanto foi penalizada no 

período. 

 Assim, começamos a observar as medidas políticas e econômicas com vistas à 

incorporação de nosso país ao projeto econômico de desenvolvimento posto em destaque a 
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partir do Consenso de Washington e seguido pelos governos ulteriores. O bloco no poder no 

período Collor entrou em crise em todas as esferas perdendo o apoio de todas as classes 

sociais tendo como desfecho o impeachment. A crise se manifestou pela incapacidade 

demonstrada em gerenciar o amplo acordo entre as frações de classe para implementar as 

duras reformas neoliberais que foram impostas naquele primeiro momento. O presidente foi 

considerado passível de indiciamento por prevaricação, defesa de interesses privados no 

governo, corrupção passiva, formação de quadrilha, estelionato
41

. 

Com o afastamento do presidente, seu vice, o mineiro Itamar Franco (1992-1994), 

assumiu a presidência e lança o Plano Real com vistas à estabilização da moeda e a contenção 

da inflação galopante. Para tal, foi formulada uma série de medidas com vistas à redução dos 

gastos públicos, o início das privatizações bem como a sustentação da abertura econômica. 

O bloco no poder apoiou para a presidência, o Ministro da Fazenda, Fernando 

Henrique Cardoso (FHC), que facilmente foi eleito, haja vista a boa credibilidade entre os 

brasileiros com relação ao Plano Real. Ao tomar posse, o novo presidente reafirma de forma 

robusta o projeto neoliberal, ―esquecendo‖ assim as promessas de campanha com relação a 

priorização das questões sociais, bem como silenciando as conquistas desta natureza 

impetradas em nossa Constituição Federal de 1988. As reformas neoliberais, impetradas pelo 

então presidente, se deram de forma a aprofundar a reforma do Estado já iniciada. 

Sob o discurso da ―modernização‖ do estado nas esferas política, econômica e 

administrativa, a redefinição do papel do Estado Brasileiro teve impulso. Uma série de 

medidas foi implantada a fim de enfrentar a crise, a partir da reconfiguração do Estado e com 

vistas a transformar o estado, burocrático e rígido, num estado gerencial, flexível e eficiente; 

deixando de ser investidor e mantenedor; divorciando-se diretamente da função direta de 

produção e fornecimento de bens e serviços ao assumir o papel de regulador, bem como o de 

facilitador da iniciativa privada, separando, desta forma, a função de governança e de 

execução, sendo, portanto, capaz de liberar a economia brasileira para uma nova etapa de 

crescimento.  

Essas medidas foram sistematizadas a partir do trabalho do então Ministro da 

Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), Bresser Pereira que atuou como um 

intelectual organizador do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1995) brasileiro 

no período. O documento parte do pressuposto de que a crise do Estado brasileiro encontrava-

se intrinsecamente relacionada ao modelo de desenvolvimento seguido pelos governos 

                                                 
41  Ver Pilagallo (2002). 
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antecedentes, como é possível se depreender a partir do trecho abaixo, que abre o documento 

balisador da reforma:  

 

A crise brasileira da última década foi também uma crise do Estado. Em razão do modelo de 

desenvolvimento que Governos anteriores adotaram, o Estado desviou-se de suas funções 

básicas para ampliar sua presença no setor produtivo, o que acarretou, além da gradual 

deterioração dos serviços públicos, a que recorre, em particular, a parcela menos favorecida 

da população, o agravamento da crise fiscal e, por conseqüência, da inflação. Nesse sentido, a 

reforma do Estado passou a ser instrumento indispensável para consolidar a estabilização e 

assegurar o crescimento sustentado da economia. [...] O grande desafio histórico que o País se 

dispõe a enfrentar é o de articular um novo modelo de desenvolvimento que possa trazer para 

o conjunto da sociedade brasileira a perspectiva de um futuro melhor. Um dos aspectos 

centrais desse esforço é o fortalecimento do Estado para que sejam eficazes sua ação 

reguladora, no quadro de uma economia de mercado, bem como os serviços básicos que 

presta e as políticas de cunho social que precisa implementar. (BRASIL, 1995, p. 6). 

 

A necessidade da reforma de Estado é ainda justificada e compreendida:  

 

[...] dentro do contexto da redefinição do papel do Estado, que deixa de ser o responsável 

direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para 

fortalecer-se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento. No plano econômico 

o Estado é essencialmente um instrumento de transferências de renda, que se torna necessário 

dada a existência de bens públicos e de economias externas, que limitam a capacidade de 

alocação de recursos do mercado. Para realizar essa função redistribuidora ou realocadora o 

Estado coleta impostos e os destina aos objetivos clássicos de garantia da ordem interna e da 

segurança externa, aos objetivos sociais de maior justiça ou igualdade, e aos objetivos 

econômicos de estabilização e desenvolvimento. Para realizar esses dois últimos objetivos, 

que se tornaram centrais neste século, o Estado tendeu a assumir funções diretas de execução. 

As distorções e ineficiências que daí resultaram, deixaram claro, entretanto, que reformar o 

Estado significa transferir para o setor privado as atividades que podem ser controladas pelo 

mercado. (BRASIL, 1995, p. 12). 

 

Assim, reformar o Estado implicaria também a transferência ao setor privado das 

atividades que podem ser ajuizadas pelo mercado, o que, por sua vez, endossa, de acordo com 

o documento, a generalização dos processos de privatização de empresas estatais. Outro 

aspecto, também enfatizado no documento sistematizador da reforma, refere-se a 

―descentralização para o setor público não-estatal da execução de serviços que não envolvem 

o exercício do poder de Estado, mas devem ser subsidiados pelo Estado, como é o caso dos 

serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica.‖ (BRASIL, 1995, p. 13).  

Essa estratégia chamada de ―publicização‖ consiste na transferência ao setor público 

não estatal da ―produção dos serviços competitivos ou não-exclusivos de Estado, 

estabelecendo-se um sistema de parceria entre Estado e sociedade para seu financiamento e 

controle.‖ (BRASIL, 1995, p. 13).  

De acordo com essas análises a crise estatal era de natureza fiscal, encontrando-se, 

portanto, articulada à ineficiência e gerência do mesmo, o que, segundo a avaliação feita, 

demandaria uma delimitação da função do Estado, pois se encontrava, a partir da análise 
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realizada, dispendiosa e burocratizada ao extremo. Nesta lógica, encontrava-se em curso, 

portanto, o esgotamento do modelo de desenvolvimento fomentado pelos governos brasileiros 

até então. 

Assim sendo, foram distinguidos quatro setores no aparelho de Estado. Nessa 

estrutura, somente o setor estratégico e o setor das atividades exclusivas seriam mantidos 

como responsabilidade do governo, como podemos observar abaixo, a partir da relação dos 

setores: 

 

NÚCLEO ESTRATÉGICO. Corresponde ao governo, em sentido lato. É o setor que define as 

leis e as políticas públicas, e cobra o seu cumprimento. É portanto o setor onde as decisões 

estratégicas são tomadas. Corresponde aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério 

Público e, no poder executivo, ao Presidente da República, aos ministros e aos seus auxiliares 

e assessores diretos, responsáveis pelo planejamento e formulação das políticas públicas. 

ATIVIDADES EXCLUSIVAS. É o setor em que são prestados serviços que só o Estado pode 

realizar. São serviços em que se exerce o poder extroverso do Estado - o poder de 

regulamentar, fiscalizar, fomentar. Como exemplos temos: a cobrança e fiscalização dos 

impostos, a polícia, a previdência social básica, o serviço de desemprego, a fiscalização do 

cumprimento de normas sanitárias, o serviço de trânsito, a compra de serviços de saúde pelo 

Estado, o controle do meio ambiente, o subsídio à educação básica, o serviço de emissão de 

passaportes, etc. 

SERVIÇOS NÃO EXCLUSIVOS. Corresponde ao setor onde o Estado atua simultaneamente 

com outras organizações públicas não-estatais e privadas. As instituições desse setor não 

possuem o poder de Estado. 

Este, entretanto, está presente porque os serviços envolvem direitos humanos fundamentais, 

como os da educação e da saúde, ou porque possuem ―economias externas‖ relevantes, na 

medida que produzem ganhos que não podem ser apropriados por esses serviços através do 

mercado. As economias produzidas imediatamente se espalham para o resto da sociedade, não 

podendo ser transformadas em lucros. São exemplos deste setor: as universidades, os 

hospitais, os centros de pesquisa e os museus.  

PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O MERCADO. Corresponde à área de atuação 

das empresas. É caracterizado pelas atividades econômicas voltadas para o lucro que ainda 

permanecem no aparelho do Estado como, por exemplo, as do setor de infra-estrutura. Estão 

no Estado seja porque faltou capital ao setor privado para realizar o investimento, seja porque 

são atividades naturalmente monopolistas, nas quais o controle via mercado não é possível, 

tornando-se necessário no caso de privatização, a regulamentação rígida. (BRASIL, 1995, p. 

41-42).  

 

No nosso entendimento, a crise fiscal configura-se apenas como uma das facetas dessa 

crise. Assim sendo, nossa leitura encaminha-se no sentido de que compreender a crise, a partir 

da centralidade do colapso fiscal, é ter uma análise pseudoconcreta do fenômeno, sem atingir 

sua raiz que está marcada pelas contradições e pela crise do processo de acumulação de 

capital e de manutenção das taxas de lucro em contexto de economia financeirizada, conforme 

já discutimos nesta tese. Esta visão, em sua essência, ―fragiliza‖ a atuação do aparelho de 

Estado, no tocante às políticas sociais, que, em suma, apresentavam uma eficácia limitada e 

uma natureza compensatória de um lado e como possibilidade de acumulação do capital ao 

tratá-los como ―serviços‖, ou seja, mercadorias, por outro lado. 

 Não é objeto desta tese uma análise dos desdobramentos desta opção da classe 

dominante brasileira, mas cabe salientar que uma ampla  literatura crítica evidencia que é ao 
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longo do governo Fernando  Henrique Cardoso que ocorre o desmanche do Estado na sua 

função social e a desestruturação da economia
42

. 

 Com efeito, Cardoso ao longo dos oito anos de mandato afirmou o projeto 

monetarista fiscal e de sociedade de capitalismo dependente de desenvolvimento desigual e 

combinado. Isso através, sobretudo, da privatização do patrimônio público e da afirmação do 

Brasil como plataforma do capital especulativo. 

A eleição do ex-operário e metalúrgico Luiz Inácio da Lula da Silva, pela base social 

que  o elegera, como aponta Oliveira (2003c, p. 3 apud FRIGOTTO, 2011a, p. 237) poderia  

alterar estes rumos. 

  

Na periodização de longue duré brasileira, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a 

Presidência da República, ancorada na excepcional performance do Partido dos 

Trabalhadores e de uma ampla frente de esquerda, tem tudo para ser uma espécie de quarta 

refundação da história nacional, isto é, um marco de não retorno a partir do qual impõem-se 

novos desdobramentos. [...]. É tarefa das classes dominadas civilizar a dominação, o que as 

elites brasileiras foram incapazes de fazer. O que se exige do novo governo é de uma 

radicalidade que está muito além de simplesmente fazer um governo desenvolvimentista.   
 

Entre os novos desdobramentos poderia estar, como assinala Frigotto (2011a) aquilo 

que os clássicos brasileiros do pensamento crítico definiram como ―revolução nacional‖  e 

que se materalizaria pelas reformas estruturais – reforma agrária, desmonte do latifúndio e das 

grandes fortunas, efetiva distribuição da riqueza e da renda mediante uma reforma tributária 

que afirmasse impostos progressivos, reformas jurídica e política. Reformas que são 

condições para dar efetivo acesso aos direitos básicos e sociais a maioria da população 

brasileira  até o presente privada dos mesmos. A partir de diferentes análises de Oliveira, 

Frigotto (2011a), vai mostrar que o caminho do não retorno não ocorre e acabou, portanto, do 

ponto de vista estrutural deu continuidade ao projeto dominante da classe burguesas brasileira. 

Assim, a opção que vem se solidificando é do nacional desenvolvimentismo conservador ou 

neodesenvolvimentismo (FRIGOTTO, 2011a). 

 Em entrevista à  Revista Piauí  Oliveira (2009), baseado no pensamento de Gramsci 

sobre socialização  da política, sublinha que Lula da Silva produziu uma ―hegemonia às 

avessas‖. A conclusão a que se chega, a partir de Frigotto (2011a) é que o governo de  FHC  

desestruturou o Estado e a economia para implementar o projeto privatista e o governo Lula 

                                                 
42 Uma análise detalhada deste desmanche e desestruturação é feita por Petras e Veltmeyer (2001). Ver também, em relação 

tanto aos governos Cardoso como Lula da Silva, Paulani (2008). 
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desestrutura a sociedade fragmentando o acúmulo de mais de meio século das forças de 

esquerda.
43

   

O resultado deste processo de contra-reforma conduz à política de ―inclusão forçada‖, 

como paliativo, e alivio à pobreza passando esta a ser tratada como problema (ou falta) de 

administração ou gerenciamento público. Os programas e políticas sociais passam a ser, cada 

vez mais, focais e fragmentados não garantindo, portanto, os direitos sociais, como 

buscaremos discorrer no capítulo a seguir. 

                                                 
43 Para uma análise da política econômica ver: Filgueiras e Gonçalves (2007), para analise do balanço no plano da educação 

de Cardoso e Lula da Silva ver: Frigotto (2002b e 2011a); e, no âmbito da contra reforma  na educação superior no 

governo Lula, ver Lima (2007). 
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O FETICHE DA DESIGUALDADE SOCIAL DE NOVO TIPO: A ―Inclusão 

digital‖ UTILITÁRIA  

 

 

 

 

Fonte: Ilustração de Frederico Crochet especial para esta tese. 
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3 O FETICHE DA DESIGUALDADE SOCIAL DE NOVO TIPO: A “INCLUSÃO 

DIGITAL” UTILITÁRIA  

 

Nesta seção será problematizado o binômio inclusão-exclusão atrelado às noções de 

empregabilidade e de competência, que fazem rejuvenescer a Teoria do Capital Humano no 

discurso político. A (re)edição dessa teoria, cada vez mais apoiada no binômio inclusão-

exclusão, ideologicamente mascara as ―novas e violentas‖ relações de exploração na 

sociedade capitalista. Nossa análise nos encaminha para tratarmos a dialética da inclusão-

exclusão, especialmente a digital, como um processo de inclusão-exclusão utilitária, na atual 

fase do sistema capitalista. 

Analisamos as fraturas digitais como uma desigualdade social de novo tipo. Nesse 

capítulo, tomamos como base os microdados da PNAD dos anos de 2005 e 2008 do IBGE 

acerca do acesso à internet e a posse de telefones móveis para uso pessoal apresentando 

alguns números da assimétrica da desigualdade social de novo tipo: a desigualdade digital.  

 

3.1 Sobre as noções de inclusão e exclusão na sociedade capitalista 

 

As políticas sociais hoje partem do pressuposto da existência de uma linha divisória 

entre os excluídos e os incluídos, sejam eles excluídos do ponto de vista do acesso às 

tecnologias digitais, excluídos de renda e vice versa. Para pensar estas noções (de exclusão-

inclusão), no bojo da sociedade capitalista, é preciso depreender que as formas anexadas de 

inclusão social são geradas pela lógica estrutural deste modelo societal que historicamente 

produz, a cada novo ciclo de acumulação, uma cascata de desigualdades socioeconômicas, e, 

assim, realimentam as práticas de ―exclusão social‖.
44

 

 Numa sociedade capitalista, o processo de produção e acumulação de capital se 

concretiza no acúmulo da mais-valia, ou seja, do trabalho não pago, trabalho este realizado 

pelo trabalhador que não detém os meios de produção e, portanto, de subsistência e que por 

isso precisa vender sua força de trabalho como mercadoria. A desigualdade social, no sistema 

capitalista, é um elemento fundante em sua estrutura, que se manifesta de forma muito clara, 

ao passo que poucos detêm a propriedade dos meios de produção, pois a maioria precisa 

vender sua força de trabalho como mercadoria para sua (sobre)vivência. 

Barreto (2009) mostra que a dicotomia presente na formação discursiva das políticas 

                                                 
44 Conforme elaboradas a partir dos estudos de Fontes (1996). 
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sociais, de uma forma geral, não enfrenta e nem sequer toca na problemática da expropriação 

e da exploração: 

 

Ao não enfrentarem os problemas da expropriação e da exploração, as referidas políticas 

abandonam toda perspectiva de universalismo, dirigindo as ações do Estado, diretamente por 

meio das políticas estatais ou por intermédio de uma abstrata sociedade civil, a grupos 

particularistas, por meio de ações focais. Nesses grupos particularistas, são identificados os 

que serão alvos de suas ações. Objetivando legitimar essa forma de atuação, caracterizam os 

beneficiados pela ação focal como excluídos que logo deixarão de sê-lo, passando à condição 

de incluídos. Desta forma, poderão de ser alvo da ação focal. (BARRETO, 2009, p. 41). 

 

A desigualdade estrutural vem sendo tratada, em muitos momentos, de forma setorial, 

fenomênica e desarticulada pelo aparelho de Estado, em especial, ao promoverem um número 

cada vez maior de políticas públicas calcadas na desresponsabilização do Estado, a partir de 

uma (auto)responsabilização do cidadão cada vez maior.  

Embora a problemática do binômio ―inclusão-exclusão‖ esteja cada vez mais presente 

nas práticas discursivas, nas políticas e nos meios de comunicação, tal noção não é nova, 

apesar de, no atual momento de acumulação flexível, apresentar novas roupagens. 

Decorrentes destes novos enfoques fundam-se a importância de compreendê-los de forma 

articulada com a dinâmica social, pois somente assim, será possível depreendermos que tal 

binômio encobre em si ―fenômenos‖ tanto diversos quanto perversos. Martins (2002) observa 

que: 

 

A exclusão é o sintoma grave de uma transformação social que vem rapidamente fazendo de 

todos os seres humanos seres descartáveis, reduzidos à condição de coisas, forma extrema de 

vivência da alienação e da coisificação da pessoa, que Marx já apontava em seus estudos 

sobre o capitalismo (MARTINS, 2002, p. 20).  

 

Vivemos num período no qual a decadência da vida humana ecoa como um grande 

espetáculo
45

 veiculado e comercializado em tempo real pela mídia. O espetáculo da vida 

concreta acaba em muitos momentos dando um tom de ―normalidade‖ à desigualdade entre as 

pessoas, e ao naturalizarmos de maneira reiterada os processos de degradação da vida, 

ocultamos a (in)diferença entre classes sociais. Neste aspecto Fontes (1996, p. 17-18) salienta 

que: 

                                                 
45 A expressão ―Sociedade do Espetáculo‖ tem sido largamente utilizada a partir da divulgação da obra de mesmo título, 

publicada por Debord (1997). O autor, ao se referir ao ―espetáculo‖ societal, salienta que os meios de comunicação de 

massa são na prática o aspecto visivelmente superficial da espetacularização social, que faz com que a realidade seja 

transformada em imagem ao mesmo tempo em que as imagens tornam-se a realidade. Nas palavras do autor: ―Os meios de 

comunicação de massa são apenas a manifestação superficial mais esmagadora da sociedade do espetáculo, que faz do 

indivíduo um ser infeliz, anônimo e solitário em meio à massa de consumidores [...] O espetáculo se constitui a realidade e 

a realidade o espetáculo. Já não se tem um limite definido para as coisas.‖ (DEBORD, 1997, p. 199). 
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[...] a categoria de exclusão adquiriu importância midiática, uma vez que o recuo contemporâneo 

das formas de regulação estatal assegura maior visibilidade para as ações empreendidas por 

associações diversas, de cunho humanitário ou outros, visando a minorar os efeitos da 

precarização do trabalho. Ainda nesse nível, a "miséria do mundo" encontra-se exposta 

cotidianamente, pela extensão das redes informativas. A sociedade do espetáculo transforma sua 

própria miséria em grande cena (FONTES, 1996, p. 17-18). 

 

Nesta lógica cênica de naturalização, em muitos momentos nos percebemos cegos, nas 

palavras de Saramago (1995a, p. 310) ―cegos que, vendo, não vêem‖ a degradação da 

condição humana transmitida em tempo real e de forma desumanizada: 

 

[...] A verdadeira exclusão está na desumanização própria da sociedade contemporânea, que 

ou nos torna panfletários na mentalidade ou nos torna indiferentes em relação aos seus 

indícios visíveis no sorriso pálido dos que não têm um teto, não têm trabalho e, sobretudo, 

não têm esperança. (MARTINS, 2002, p. 21). 

 

Conforme Kuenzer (2000, p. 92), os processos de ―exclusão includente‖ e ―inclusão 

excludente‖ na atual fase do capitalismo podem ser identificados como as ―várias estratégias 

para excluir o trabalhador do mercado formal [...] e, ao mesmo tempo, são colocadas 

estratégias de inclusão no mundo do trabalho, mas sob condições precárias.‖  

Esses processos apontados pela autora passaram a ser considerados como rótulos, 

capazes de explicar todas as aberrações estruturais da sociedade, num período histórico no 

qual há muitos parece não chocar o sofrimento do outro; num momento no qual, segundo 

Gentili (2001, p. 30), ―a exclusão se normaliza e, quando isso acontece, acaba se 

naturalizando. Deixa de ser um ‗problema‘ para ser apenas um ‗dado‘‖ que: 

 

 
[...] em sua trivialidade, faz com que nos acostumemos com sua presença. Dado que produz 

uma indignação tão efêmera quanto a recordação da estatística que informa a porcentagem de 

indivíduos que vivem abaixo da ―linha de pobreza‖. [...] dados com os quais, a rigor, todos se 

importam, mas dos quais quase ninguém se lembra. Dados que indignam a todos, mas que 

rapidamente se desvanecem pela permanência daqueles que cotidianamente os tornam 

visíveis. (GENTILI, 2001, p. 30). 

 

 

O fato é que os processos de ―exclusão includente‖ e ―inclusão excludente‖ referem-se 

a uma dinamicidade de problemáticas amplas que englobam tanto situações consequentes 

quanto estruturais, nas quais se percebem uma espécie de mortificação das condições dignas 

de vida, uma maior exploração dos sujeitos historicamente demarcada pelas violentas formas 

de acumulação do capital. Formas mascaradas que operam também através dos discursos 

comercializados dos programas sociais, nos quais a inclusão social vem sendo apresentada 

como quase um slogan. Assim, problematizar os sentidos construídos historicamente sobre o 
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conceito da dialética ―inclusão-exclusão‖ configura-se a nosso ver como essencial e 

necessária.  

 O discurso acerca da ―inclusão-exclusão‖ assim como sua substantivação (excluídos) 

vem sendo utilizada para explicar as mazelas sociais mais cruéis dos países de capitalismo 

dependente. Trata-se, portanto, de um problema social
46

 introduzido no plano discursivo das 

políticas sociais nos governos socialistas franceses na década em 1980. Num primeiro 

momento, seu uso referia-se a pessoas e/ou grupos que sobrevivam socialmente de forma 

precária.  

Contraditoriamente, no plano discursivo, as políticas sociais nas últimas décadas são 

marcadas por uma espécie de ―falso‖ inconformismo com as mazelas e desigualdades sociais. 

Dizemos isto, pois o discurso da inclusão e seus adjetivos foram popularizados, assim como 

(re)apropriados hegemonicamente, a partir, principalmente, da década de 1990, para justificar 

uma série de políticas e programas públicos setoriais e fragmentados que em sua essência 

mascaram a necessidade de condições excludentes e desiguais para a manutenção da cadeia 

estrutural do sistema capitalista. 

Trata-se a questão da exclusão como uma questão passível de se resolver 

tecnicamente, ao invés de analisá-la de forma estrutural: ―não são tratados como questões 

políticas, como resultado, e objeto, de lutas em torno da distribuição desigual de recursos 

materiais e simbólicos e de poder, mas como questões técnicas, de eficácia/ineficácia na 

gerência e administração de recursos humanos e materiais.‖ (PINO, 2008, p. 77).  

O deslocamento de sentido, presente na substituição do uso da terminologia pobreza 

social para exclusão social ou seu uso como sinônimo, na lógica neoliberal, e, em especial, no 

neoliberalismo da terceira via, nos acena para uma mudança da responsabilidade do Estado na 

garantia das condições dignas de sobrevivência para uma recondução (não só semântica) do 

indivíduo como ―ator‖ solitário e responsável por sua ―inclusão‖  

Para Martins (1997), ocorre uma ―coisificação e fetichização” conceitual do fenômeno 

da exclusão, que em si levaria a indução de uma prática excludente. Merece atenção a forma 

enfática como o autor chama atenção para o fato de que o termo exclusão deve ser 

compreendido à luz das contradições do sistema capitalista.  

Afirma, de forma talvez ousada, que “não existe exclusão”! E acrescenta:  

 

                                                 
46 Cabe frisarmos que o processo de inclusão e de exclusão social apresenta muitas interpretações: num primeiro momento, 

liga-se à condição de pobreza social, e/ou a falta de condições de trabalho, falta de educação, condições igualitárias; em 

alguns momentos, até mesmo, como sinônimo de cidadania.  
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existe contradição, existem vítimas de processos sociais, políticos, econômicos excludentes; 

existe o conflito pelo qual a vítima dos processos excludentes proclama seu inconformismo, 

seu mal-estar, sua revolta, sua esperança, sua força reivindicativa e sua reivindicação 

corrosiva. (MARTINS, 1997, p. 14). 

 

O autor parte do pressuposto de que não se trata de uma situação de exclusão, pois os 

processos excludentes não se dão fora dos sistemas sociais, econômicos, políticos, ao 

contrário, fazem parte deles ainda que se busque mascarar tal condição e as consequências das 

ações que se constroem no interior das relações estruturais do capitalismo. Dito de outra 

forma, a questão da ―exclusão‖ não só se dá dentro do sistema, mas é funcional, necessária e 

orgânica a ele. Todo o discurso hegemônico é no sentido de mascarar o que não pode ser dito: 

que o Capital para se constituir como tal, no processo de acumulação, tem que produzir estas 

condições indignas de sobrevivência. 

O sociólogo defende a tese de que vem ocorrendo uma espécie de reducionismo na 

acepção de exclusão que acaba por silenciar as mediações entre as questões macro 

econômicas e as questões de ordem micro do real, corroborando para compreensão fetichizada 

da exclusão. É, nas palavras do autor, como se  

 

[...] todos os problema sociais passassem a ser atribuídos mecanicamente a essa coisa vaga e 

indefinida a que chamam exclusão [...] como se a exclusão fosse um deus-demônio que 

explicasse tudo. Quando, na verdade, não explica nada. Ao contrário, confunde a prática e a 

ação da vítima, que anseia por justiça e por transformações sociais. De repente, essa categoria 

tão extremamente vaga (no sentido de imprecisa e vazia), que é a exclusão, substitui a idéia 

sociológica de processos de exclusão [...] O rótulo acaba se sobrepondo ao movimento. Nessa 

prática equivocada, a exclusão deixa de ser concebida como expressão de contradição no 

desenvolvimento da sociedade capitalista para ser vista como um estado, uma coisa fixa, 

como se fosse uma fixação irremediável e fatal. (MARTINS, 1997, p. 16-17). 

 

 Fontes (1996), ao analisar o século XX, observa que a problemática em torno da 

―exclusão social‖ não fora tratada muitas vezes em sua totalidade. A autora nos aponta que na 

sociedade capitalista o que se percebe é um processo de ―inclusão forçada‖
47

, subordinada e, 

portanto, extremamente desigual, numa desigualdade estruturalmente combinada. Inclusão 

esta que se constitui como elemento imprescindível tanto para expansão quanto para a 

reprodução do capitalismo financeiro mundializado.  

Nesta perspectiva de buscar uma compreensão das problemáticas sociais na 

                                                 
47 Categoria utilizada por Fontes (1996, p. 1-4) ao analisar a relação entre a expansão do sistema capitalista e sua forma 

estrutural de segregação. Salienta que a inclusão forçada, consiste, pois, ―na incorporação da população através de processos 

disciplinadores e hierarquizantes, gerando permanentemente exclusões internas ao mercado [...] A rigor, designaremos de 

forma mais clara o processo se o caracterizarmos como uma inclusão forçada. A exclusão, historicamente constituída e 

perpetuada — a impossibilidade de assegurar a subsistência —, converter-se-ia na impossibilidade prática de escapar a esse 

processo. Essa inclusão forçada assegurava a própria sobrevivência do sistema, ao submeter e disciplinar a força de trabalho 

necessária à sua existência.‖ 
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contemporaneidade, o conceito de exclusão social vem ganhando novos delineamentos, em 

especial na atual fase de acumulação flexível (HARVEY, 2005b). O foco dos debates hoje 

gira em torno da pobreza subjacente ao atual modo de produção capitalista. 

 Tanto a educação quanto o acesso às tecnologias digitais, são elencados como uma 

das soluções para a inclusão dos sujeitos na contemporaneidade. Hegemonicamente defende-

se que alcançar a inclusão social é responsabilidade de cada indivíduo. Assim, a educação 

continua sob o fetiche da teoria do capital humano, elevada a posição de uma espécie 

passaporte para a solução das mazelas sociais, para o alívio à pobreza, apesar da escola, por si 

só, jamais ter condições de suprimir a desigualdade social produzida pela estrutura do 

capitalismo. 

  Nossa análise nos encaminha, portanto, para tratarmos a dialética da inclusão-

exclusão, especialmente a digital como um processo de inclusão-exclusão utilitária no 

sistema, inclusão utilitária produzida num determinado espaço e tempo histórico, nesse caso, 

no capitalismo, e que possui relevância tanto no plano discursivo quanto no político, para 

consolidação do consenso. 

Consideramos relevante apresentarmos a expressão inclusão utilitária –em especial a 

“Inclusão digital” utilitária–  como categoria que nos ajuda a pensar nosso objeto, posto que 

ao analisarmos as várias dimensões da produção da existência sob o capitalismo, percebemos 

que tanto as tecnologias digitais como as políticas e programas sociais de inclusão e suas 

mediações comportam, organicamente, a produção e reprodução da sociabilidade capitalista, 

na modelagem de um homem/trabalhador de novo tipo, ―adequado‖ e ―útil‖ em sua maneira 

de ser e de se relacionar com os outros homens, a natureza e o seu trabalho, a manutenção da 

acumulação, que já não prescinde da aplicação destas tecnologias em tempos de 

financeirização. 

 A historiadora Virginia Fontes (1996, p. 1), em texto já citado no item anterior, 

intitulado ―Capitalismo, exclusões e inclusão forçada‖ observa que: 

 

O processo histórico, ao criar novas relações sociais, complexifica-as e instaura novos 

problemas. [...] A existência de transformações na vida contemporânea leva-nos incessantemente 

a repensar suas condições de surgimento e sua proximidade ou distância face a fenômenos já 

existentes em outras sociedades ou em outros períodos.  

 

No campo epistêmico, para justificar de forma fenomênica a crescente desigualdade 

do capitalismo monopolista e a crise do Estado, foi estabelecido um construto 
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teórico/ideológico, a Teoria do Capital Humano
48

, que de forma positivista reforçava o valor 

econômico da escolarização e endossava seu caráter tecnicista. Por postular de forma 

articulada as desigualdades individuais e o desenvolvimento econômico, algumas décadas 

depois tal construção teórica foi apresentada como a teoria econômica do desenvolvimento. 

No dizer de Frigotto (2001, p. 46). 

 

Para esta teoria a vergonha e crescente desigualdade que o capitalismo monopolista 

explicitava e se tornava cada vez mais difícil esconder, devia-se, fundamentalmente, ao fraco 

investimento em educação, esta tida como o gérmen gerador de capital humano ou maior e 

melhor capacidade para o trabalho e de produtividade.  

 

Defendia-se, pois, que o baixo investimento na educação era a causa das 

(des)igualdades tanto nacionais quanto pessoais, lógica expressa na fórmula circular: 

 

A fórmula seria simples: maior o investimento social ou individual em educação, significaria 

maior a produtividade e, consequentemente, maior crescimento econômico e desenvolvimento 

em termos globais e ascensão social do ponto de vista individual. (FRIGOTTO, 2001, p. 48). 

 

A fórmula do Capital Humano foi o elemento explicativo para o desenvolvimento 

educacional e econômico. Configurava-se como o arcabouço explicativo –ideológico– capaz 

de justificar a dualidade estrutural do sistema capitalista no que tange tanto às diferenças 

individuais na esfera produtiva, quanto à desigual distribuição entre classes, ou seja, a 

escolaridade passou de determinada a determinante de renda, de mobilidade social
49

. 

Fruto do pensamento liberal
50

, o discurso que endossa essa teoria justifica o dualismo 

estrutural e configura-se como um preciso instrumento ideológico capaz de manter a ideologia 

méritocratica e individual da reprodução do modo de produção capitalista. Frigotto (2001), 

                                                 
48 A noção de capital humano tem sua história iniciada após a década de 1950 com Theodore W. Schultz e Arthur Lewis que 

ganharam o prêmio Nobel de Economia de 1979 com este conceito. O capital humano seria o ―capital‖ incorporado ao 

homem, através da saúde e da educação. Este capital seria o elo explicativo do desenvolvimento econômico desigual entre 

países e indíviduos. Capital implica em propriedade dos meios de produção e na capacidade de reprodução do capital 

inicialmente empregado. Neste sentido, questionamo-nos: o trabalhador de fato teria o capital humano? Uma vez que até 

mesmo os trabalhadores que sobrevivem, a partir de formas de trabalho precarizadas, sem nenhum capital humano, são 

trabalhadores funcionais ao capital. Professores da Universidade de Frankfurt, anualmente deste 1994, escolhem uma 

noção, de acordo com a sua avaliação, que expressa o que designa o termo alemão unwort (não palavra). Trata-se de 

palavras do discurso público que são grosseiramente inadequadas ao tema designado e talvez até violem a dignidade 

humana. ―Capital humano‖ foi escolhido em 2004 com a seguinte justificativa: degrada pessoas a grandezas de interesse 

meramente econômico. Ver: Altvater (2010, p. 75). A vulgata acima, centrada em análises cientificistas e fenomênicas, 

conjuntamente, podem ser denominadas de unwort. Para uma análise crítica da ―teoria do capital humano‖ e seu caráter 

redutor de sociedade, ser humano, trabalho e educação, ver Frigotto (2011b). 
49 Na lógica do capital humano o processo de educação possui como mediador maior, o Mercado, desta forma, não se educa a 

partir dos interesses dos educandos -a partir dos pressupostos de uma prática educacional emancipatória-, mas, das 

necessidades da produção e acumulação. Desta forma, a concepção de educação fica reduzida a um caráter técnico 

economicista silenciando, assim, sua articulação com a estrutura social como um todo. 
50 Para aprofundamento na leitura acerca do pensamento liberal ver: Friedman (1985); Hayek (1977); Losurdo (2006). 
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endossa as ideias aqui encaminhadas na passagem abaixo, sintetizando o conceito de capital 

humano: 

 

[...] o conceito de capital humano, desenvolvido sob a herança da concepção burguesa de 

sociedade, que busca dar conta do investimento feito em educação para produzir capacidade 

de trabalho, e explicar, de um lado, os ganhos de produtividade não devidos aos fatores 

capital físico e trabalho, e, de outro, os ganhos salariais resultantes das taxas de retorno do 

investimento feito em educação estabelece: 

a) um nivelamento entre o capital constante e o capital variável (força de trabalho) na 

produção do calor, ou seja, coloca-se o trabalhador assalariado, não apenas como 

―proprietário‖de força de trabalho, adquirida pelo capitalista, mas proprietário ele mesmo 

de um capital –quantidade de educação ou de capital humano; considera o salário recebido, 

não como preço desta força de trabalho mas como uma remuneração do capital humano 

adiantado pelo trabalhador, mascarando, desta forma, as relações capitalistas de produção e 

exploração. 

b) uma redução da concepção de educação na medida em que, ao enfocá-la sob o prisma do 

―fator econômico‖ e não da estrutura econômico-social, o educacional fica assepticamente 

separado do político, social, filosófico e ético. Como elemento de uma função de produção, 

o educacional entra sendo definido pelos critérios de mercado, cujo objetivo é averiguar 

qual a contribuição do ―capital humano‖, fruto do investimento realizado, para a produção 

econômica. Assim, como na sociedade capitalista os produtos do trabalho humano são 

produzidos não em função de sua ―utilidade‖ mas em função da troca, o que interessa,do 

ponto de vista educativo, não é o que seja de interesse dos que se educam,, mas do 

mercado. Neste contexto o ato educativo, definido como uma prática eminentemente 

política e social, fica reduzido a uma tecnologia educacional. (FRIGOTTO, 2001, p. 66-

67). 

 

Nesse sentido, a escola funciona como um espaço formal que contribuiria para a 

integração econômica da sociedade ao formar a mão de obra a ser incorporada no mercado de 

trabalho. Gentili (2002) mostrou que tal lógica endossa o pressuposto da promessa da escola 

como entidade integradora. Tal promessa fundava-se também no imperativo definitivo de um 

conjunto de estratégias articuladas, a fim de se (re)criar as condições educacionais de um 

mercado de trabalho em significativa expansão, assim, como na perspectiva de se atingir o 

pleno emprego.  

Nessa lógica –escola como entidade integradora–, o processo de escolarização 

constitui-se como fator fundamental para a formação do Capital Humano que, em tese, 

garantiria tanto a riqueza individual quanto a nacional. Assim, os benefícios advindos da 

educação formal elevaram a (re)definição das políticas públicas de ensino como políticas 

centrais (embora não prioritárias), como assinala Gentili (2002, p. 80): 

 

A dimensão social e individual dos benefícios econômicos decorrentes do processo de 

escolarização (ou, formulado de outra maneira: a natureza economicamente integradora da 

escola) obrigava a pensar o planejamento educacional como uma atividade central na 

definição das políticas do setor: se a educação contribuía (de forma direta ou indireta) à 

competitividade da economia, as necessidades e demandas progressivas de recursos humanos 

deveriam estar subordinadas a uma planificação precisa, já que dela dependia também, em 

parte, a conquista de mercado e o aumento do bem-estar individual da população. 
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A degradação do pressuposto das instituições de ensino como entidades integradoras
51

 

é perpassada pela crise capitalista dos anos de 1970, intensificando-se na década seguinte, 

principalmente a partir da disseminação dos discursos acerca da valorização da informação 

(muitas vezes utilizada como sinônimo de conhecimento) como elemento central no processo 

produtivo, ou seja, especialmente a partir da lógica da ―Sociedade do Conhecimento‖, assim 

como na ênfase hegemônica atribuída às instituições escolares na economia global. Frigotto 

(2001, p. 8) salienta que a década de 1970 demarca, ―[...] sem dúvida, o início das políticas 

educacionais na América Latina vinculadas pelo vesgo reducionista do economicismo e 

resultante tecnicismo e cuja operacionalização se efetiva mediante a fragmentação dos 

sistemas educacionais e dos processos de conhecimentos.‖ 

Neste contexto, foram produzidos elementos que tanto impulsionaram quanto 

sustentaram a desarticulação da dita promessa integradora da educação. Tal desintegração se 

fortalece, em especial, na década de 1980
52

 quando percebemos uma (re)valorização do 

discurso do capital educacional a partir da formação de novas competências. Neste período, 

contudo, não se tratava (como não se trata) de qualquer formação ou qualquer competência, 

mas sim as que se articulavam às tecnologias digitais incorporadas ao processo produtivo 

reestruturado, num momento no qual, politicamente, a escolarização formal, de direito social, 

passa a ter um teor econômico e, desta forma, a educação e o conhecimento um caráter 

mercadológico
53

. De acordo com Gentili (2002), tal lógica pode ser compreendida a partir do 

que intitulou de privatização da função econômica arrogada à escola. Neste sentido, assinala-

nos:  

 

[...] Passou-se [educação] de uma lógica da integração em função de necessidades e demandas 

de caráter coletivo (a economia nacional, a competitividade das empresas, a riqueza social, 

etc), a uma lógica econômica estritamente privada e guiada pela ênfase nas capacidades e 

competências que cada pessoa deve adquirir no mercado educacional para atingir uma melhor 

posição no mercado de trabalho. [...] Morta definitivamente a promessa do pleno emprego, 

restará ao indivíduo (e não ao Estado, às instâncias de planejamento ou às empresas) definir 

suas próprias opções, suas próprias escolhas que permitam (ou não) conquistar uma posição 

mais competitiva no mercado de trabalho. A desintegração da promessa integradora deixará 

lugar à difusão de uma nova promessa, agora sim, de caráter estritamente privado: a 

promessa da empregabilidade. (GENTILI, 2002, p. 81, grifo nosso).  

 

                                                 
51 Cabe ressaltar como já assinalado por Gentili (2002, p. 81): ―a desintegração da promessa integradora não tem suposto a 

negação da contribuição econômica da escolaridade, e sim uma transformação substantiva em seu sentido.‖ Sentido este 

que pode ser interpretado como o ―elemento fundamental na formação do capital humano e necessário para garantir a 

capacidade competitiva das economias e, conseqüentemente, o incremento progressivo da riqueza social e da renda 

individual.‖ (GENTILI, 2002, p. 50). 
52 Na década de 1980 os organismos internacionais de fomento do capital na área educacioal, retomaram o conceito de capital 

humano, haja vista as novas demandas advindas do processo de reestruturação produtiva.  
53 Obviamente não se tratam de processos lineares, entretanto são processos concomitantemente, visto que há uma 

correspondência entre o mundo do trabalho e formação mediados pelas relações sociais mais amplas nas quais a produção 

e a educação se manifestam em suas particularidades.  



100 

  

A promessa da empregabilidade a que Gentili (2002) se refere, em sua essência, 

recupera a individualização da Teoria do Capital Humano, ao mesmo tempo em que se 

configura, juntamente com a noção de competência, como um novo orientador no plano 

ideológico, no desenhar das políticas públicas sociais e educacionais para justificar 

fenomenicamente a violenta desigualdade social produzida pela atual fase do capitalismo. 

A alternativa encaminhada pelo aparelho de Estado, para gerenciamento das questões 

sociais, tem sido, muitas vezes, a multiplicação de políticas sociais compensatórias setoriais – 

ligadas muitas vezes aos interesses privados–, norteados discursiva e economicamente para a 

garantia de competências que levem à empregabilidade dos indivíduos (ou ao seu status de 

empregável), para que consequentemente se diminuam as desigualdades sociais, ―fechando‖, 

ou melhor retroalimentando assim o círculo da ―inclusão utilitária‖ num contexto marcado 

pela estrutural desigualdade social. Sendo assim, consideramos uma relação orgânica das 

políticas sociais de inclusão, em especial a digital, com a Teoria do Capital Humano, posto 

que aquela, como esta, toma o determinado como determinante, e assim, ambas mantêm e 

reforçam seu caráter ideológico e fetichizado na manutenção da lógica da ―inclusão utilitária‖.  

 

3.2 Técnica, Tecnologia e Ciência como elementos de subsunção e seus fetiches 

 

A manipulação ideológica do avanço tecnológico pretende apresentar-nos a imagem de um 

mundo em que os grandes problemas estão resolvidos, e, para gozar a vida, o cidadão só 

precisa apertar diversos botões ou manejar objetos de apoio. 

 

Carlos Paris 

 

Na literatura percebemos que a noção de tecnologia vem sendo compreendida a partir 

de diferentes definições. Num sentido etimológico, tecnologia é entendida como sinônimo de 

técnica, ou ligada a um conjunto de técnicas sociais, ou como ideologia da técnica etc. 

Contudo, partimos da compreensão de tecnologia como uma produção humana, a tecnologia 

deve ser pensada dentro das relações históricas sociais, culturais e de poder extrapola, assim, 

os limites linguístico-etimológicos do termo, ao encaminharmos nossas reflexões com a 

intenção de possibilitar sua melhor contextualização histórica.  

Pensamos a tecnologia a partir da atual estrutura social, ou seja, a partir da lógica do 

capitalismo como uma prática social em que seu sentido e significado, seja ele econômico, 

político, social, cultural ou educacional, estão se definido a partir das relações antagônicas de 

poder entre as classes sociais (FRIGOTTO, 2001). 
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A partir das reflexões de Corrêa (1999, p. 251), que reconstituiu historicamente as 

relações entre técnica e modo de produção da existência, podemos depreender que na 

sociedade capitalista a tecnologia caracteriza-se, pois, ―por ser um tipo específico de 

conhecimento com propriedades que o tornam apto a, uma vez aplicado ao capital, imprimir 

determinado ritmo à sua valorização‖.  

O avanço tecnológico apresenta singularidades a partir das diferentes concepções e 

dimensões econômicas, científicas, políticas, sociais, ideológicas de cada época e de cada 

organização social. Nestes termos, a produção técnico-científica encontra-se diretamente 

dependente e atrelada à realidade social concreta e, assim, contribui para o desenvolvimento 

do capital, haja vista que ao atuar como força produtiva –trabalho morto
54

– compõe a base 

técnica necessária para se manter tanto a acumulação quanto o sistema de dominação sobre o 

proletariado. 

A perspectiva histórica nos possibilita amadurecermos o conceito de tecnologia num 

olhar que vai além de dois vieses predominantes. Numa primeira instância, a do canto da 

sereia dos avanços tecnológicos e científicos que prega de forma linear, determinista e 

positivista de que esses avanços são capazes de subsidiar a libertação do homem da 

miserabilidade humana, pressuposto que escassamente se tornará real para a maior parte da 

humanidade no sistema capitalista.  

Por outro lado, as tecnologias não são construções maquiavélicas em si, uma vez que 

não é o avanço científico-tecnológico que determina as práticas econômico-sociais 

excludentes do capital, mas, sim, as necessidades impostas pelo avanço do capital que 

determinam e mantêm como nunca a exploração da classe trabalhadora.  

Hoje, sob a lógica do capital, a função dos aparatos técnicos na definição clássica de 

Marx se reapresenta violentamente à classe trabalhadora através da desqualificação voraz ou 

mesmo do embrutecimento do trabalho
55

, o que aumenta com as chamadas novas tecnologias 

digitais, que designam a automação de base microeletrônica introduzida nas indústrias, como 

um componente da (re)estruturação produtiva e que tem em especial a particularidade de 

                                                 
54 Trabalho morto pode ser entendido como trabalho objetivado, ou seja, como o trabalho vivo do sujeito subjetivo 

transformado em conhecimento, em tecnologia, em máquina, em força produtiva, em capital morto. Assim, podemos 

perceber que o trabalho morto e o trabalho vivo não se separam e, portanto, não podem ser analisados de forma divorciada, 

pois, se por um lado é preciso se ter o trabalho vivo para se movimentar o trabalho morto, por outro o trabalho morto 

também é trabalho, isto é, trabalho humano apropriado numa relação de produção. Com as novas formas produtivas, o 

trabalho vivo foi fortemente liberado do processo fordista-taylorista de trabalho. O que percebemos hoje com a chamada 

―Sociedade do Conhecimento‖ é uma supervalorização do trabalho morto frente ao trabalho vivo, descentrando a categoria 

trabalho –vivo– no processo produtivo (MARX, 1980).  
55 Podemos depreender, a partir de Marx (1980), que com o avanço da maquinaria, o homem, no processo de subordinação 

do trabalho numa espécie de apêndice da máquina, acabou se transformando, ou seja, sob a lógica do capital, o progresso 

medido pelo avanço da maquinaria, num movimento dialético, materializa a desumanização dos homens.  
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estarem conectadas a um computador que foi programado para controlar e instruir as 

operações das máquinas-ferramenta (SILVA, 1999). 

Uma análise simplificada no uso da ciência, a técnica e a tecnologia para o 

desenvolvimento das forças de produção, assim como de sua presença na contemporaneidade, 

reforçam, para Frigotto (2006), dois aspectos interligados, porém, ao mesmo tempo 

equivocados: a postura negativa com relação a sua subordinação aos processos tanto de 

exploração quanto de alienação do trabalhador e o determinismo e o fetichismo da ciência e da 

técnica ostentadas como forças autônomas nas relações de produção, de poder e, portanto, de 

classe.  

Marx (1980) parte da categoria fetiche para explicar o caráter fetichista da mercadoria. 

Analisa o autor que a o fetiche da mercadoria é construído a partir da visão naturalizada e a-

histórica das leis econômicas. Seu percurso analítico busca demonstrar o conteúdo classista da 

produção capitalista e sua crítica, pauta-se, pois, em desvelar tanto a chave da acumulação do 

capital, quanto a embriologia da mais-valia, evidenciando assim, que o sistema capitalista nos 

remete a um modo de produção arquitetado historicamente, no qual a mercadoria configura-se 

como uma forma explícita da relação entre as classes sociais, contribuindo, assim, para 

concepção do caráter eterno do capitalismo.  

Neste sentido, como compreender, então, o fetiche da tecnologia? Como na atual fase 

do capitalismo monopolista, perpassado ideologicamente pelos pressupostos da ―Sociedade 

do Conhecimento‖, as tecnologias digitais ganham qualidades mágicas, às vezes até 

fantasmagórica e que a muitos enfeitiçam?  

Os estudos de Frigotto (2006, p. 244) nos convidam a esta aproximação conceitual, 

acerca do fetiche da tecnologia, ao discorrer sobre a forma histórica e hegemônica da ciência, 

da técnica e da tecnologia. Vejamos: 

 

[...] a forma histórica dominante da ciência, da técnica e da tecnologia que se constituíram 

como forças produtivas destrutivas, expropriadoras e alienadoras do trabalho e do trabalhador, 

sob o sistema capital, não é determinação a elas intrínseca, mas dependem de como elas são 

dominantemente decididas, produzidas e apropriadas social e historicamente sob esse sistema. 

Essa compreensão nos conduz, então, ao fato de que a ciência, a técnica e a tecnologia são 

alvo de uma disputa de projetos antagônicos da existência humana. 

 

A partir das reflexões do autor, é possível depreender que da forma como os aparatos 

técnicos e científicos são apresentados, ou seja, como uma produção não-social e, portanto, 

sem as marcas objetivas da luta de classe e dentro delas a processualidade histórica que os 

constitui, há uma tendência em silenciar o processo de trabalho de construção das tecnologias, 
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reduzindo-o a funcionalidade da técnica em si e, assim como a mercadoria, a tecnologia 

apresenta-se, em muitos momentos, de forma fetichizada.  

A compreensão alienada das tecnologias digitais produz o fetiche da tecnologia que 

por sua vez reforça uma visão mecanicista do avanço técnico e científico legitimando, assim, 

uma concepção determinista, linear, positivista e a-histórica da tecnologia. 

 

3.3 Os números assimétricos da desigualdade social de novo tipo 

   

As mudanças socioeconômicas e políticas do capitalismo contemporâneo, o avanço 

técnico científico e sua apropriação diferenciada e, portanto, desigual pelas diferentes classes 

sociais, produzem a desigualdade digital que se configura como mais um elemento da 

desigualdade, ou seja, um novo e sugestivo nome para uma antiga questão social, que vem 

sendo requentada e colocada com novos patamares e enfoques. A expressão mais visível desta 

desigualdade de novo tipo se expressa, na maioria das vezes, na escassez ou até privação da 

população de baixa renda ao acesso às tecnologias digitais.  

No discurso hegemônico, em especial no último quarteto de décadas do século XX, o 

papel da produção de informações e da construção de novos conhecimentos ―em rede‖ tornou-

se a grande ―chave‖ ideológica para a busca da (re)definição dos papéis e relações sociais. No 

entanto, uma leitura mais apurada nos evidenciará que, historicamente, a cada novo avanço 

técnico-científico, os conhecimentos mais elaborados, acerca das novas tecnologias criadas, 

ficam a cargo dos que a desenvolveram e dos detentores dos meios de produção. 

Além disso, as ―novas redes‖
56

 criadas não são lineares, são desiguais em sua origem, 

ou seja, somente soam como iguais em sua aparência fenomênica. Precisamos, portanto, de 

uma melhor compreensão acerca de como se (re)produz esse fenômeno contemporâneo, que 

não se produz de forma isolada. Nas palavras de Gonzaléz (2008, p. 117)  

 

Muito da visibilidade destes processos [de ―Inclusão digital‖] costuma ser positivista ou 

triunfalista, mas precisaremos de ferramentas teóricas melhores para produzir uma 

interpretação diferente e com mais fundamento. A potência analítica e explicativa das noções 

mais utilizadas para entender o processo de modulação informática das relações sociais em 

escala mundial, como as noções de brecha digital, TIC‘s, sociedade da informação, até agora 

lhe conferem uma deficiente visibilidade científica.  

 

De fato, essa noção positivista e/ou triunfalista é insuficiente para compreensão do 

fenômeno atual. A posse dos meios de produção continua a ser central no processo de geração 

                                                 
56 Fazemos alusão aqui à noção de ―Sociedade em Rede‖, Castells (2007). 
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de mais valia, entretanto, no novo arranjo da financeirização mundial, a informação torna-se 

um valor. Diante desta nova disposição socioeconômica e política, os grandes grupos e 

intelectuais do capital FMI, BM, Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), dentre outros passaram a (re)organizar suas linhas de fomento a partir 

da criação de estratégias de inserção (subordinada) dos países periféricos ao acesso ao mundo 

digital, principalmente através do acesso à internet.  

Um dos grandes objetivos do novo milênio é a inclusão das sociedades no mundo 

digital, na ―Sociedade do Conhecimento‖, em especial, nos países dependentes do fluxo 

financeiro internacional, a fim de se buscar discursivamente reduzir a desigualdade digital que 

passara a entrecruzar as demais desigualdades sociais. Neste sentido, os intelectuais orgânicos 

do capital compreendem as desigualdades de acesso à cultura digital como uma problemática 

prática e uma de suas justificativas consiste na falta de acesso às informações disponíveis nas 

redes (internet), informações estas, em sua maioria, disponibilizadas pelos países centrais.  

Assim, o desenho dos PSID possui como núcleo duro central a premissa positivista de 

que o acesso aos computadores/internet irá reduzir as brechas (digitais) para conexão entre a 

periferia e o centro hegemônico do capital, bem como impulsionar as condições de 

desenvolvimento dos países, atualizando a ideologia do desenvolvimento dual. 

A lógica é a de que no ―novo mundo‖, digitalizado, nasce também um novo tipo de 

marginalizado, os ―excluídos‖ digitais, os quais também deverão ter acesso às possibilidades 

econômicas da nova sociedade. Desta forma, muito se fala acerca da necessidade de se 

enfrentar e de se atacar a ―exclusão digital‖.  

Entretanto, o que percebemos, a partir dos levantamentos que realizamos é, pois, uma 

deficitária produção teórica crítica acerca dos programas de ―Inclusão digital‖, que em sua 

maioria reproduzem jargões e noções, apontando-nos a necessidade de (re)interpretarmos este 

discurso comum incorporado ao discurso político. 

O tratamento a esta desigualdade de novo tipo vem sendo tecido através de programas 

de governo vinculados às políticas assistencialistas de inclusão social
57

, desenhadas a partir de 

objetivos, que em sua maioria, possuem origem imediatista, a partir de uma abordagem 

centrada no acesso dos ―excluídos‖. Esta abordagem imediatista simplifica a complexidade do 

fenômeno e, ao fazê-lo, acaba por ocultar uma série de dimensões e mediações que favorecem 

e fortalecem a classe burguesa.  

                                                 
57 Visto que a ―Inclusão digital‖ e o acesso às tecnologias digitais tornaram-se, no discurso político, um sinônimo de ascensão 

social. Para aprofundar vide Barreto (2009).  
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Simplificaríamos, portanto, a anàlise se ingenuamente acreditássemos que mesmo as 

mais modernas tecnologias da informação teriam a capacidade de amenizar, ou ao menos 

superar, as grandes diferenças sociais tanto internas quanto externas existentes na atualidade.  

Aponta-nos Cazeloto (2008, p. 17) que ―como todos os demônios temíveis, essa 

ameaça de privação da luz indireta das telas recebe vários nomes‖. Várias expressões foram 

utilizadas em diferentes partes do mundo para designar o fenômeno da ―exclusão digital‖, a 

saber: na França fosse numérique ou fracture numérique, na Argentina brecha digital, no 

Brasil “exclusão digital” etc.  

Vimos uma cascata de variações acerca da expressão ―Inclusão digital‖
58

 que foi 

formulada pela Administração Nacional de Telecomunicações e Informações do governo dos 

Estados Unidos e originalmente significava, em inglês, ―digital divide‖ ou divisão digital, 

que, depois, foi tomada para nomear as diferenças latentes em determinadas populações com 

relação ao acesso aos computadores/internet.  

O que estas expressões têm em comum, além do sentido hegemônico, parecer ser o de 

adaptar-se aos diferentes cenários requintando-se constantemente a cada nova demanda do 

capital. Configura-se como 

 

[...] a percepção de que, se não forem tomadas medidas corretivas, a concentração de acesso 

aos equipamentos informáticos tenderá a ampliar a distância entre os ricos e os pobres, 

provocando uma cisão irrecuperável na já combalida justiça social. A visão consensual que se 

estabeleceu nas sociedades tecnologicamente desenvolvidas é que a ―exclusão digital‖ veio, 

portanto, somar-se ao arcabouço de misérias e humilhações sofridas por aqueles que não 

possuem os elementos necessários para participar da sociedade do consumo. (CAZELOTO, 

2008, p. 17). 

 

As considerações do governo americano encaminharam-se no sentido de que a 

escassez de acesso à essas tecnologias acarretaria consequências negativas ao 

desenvolvimento de um país, em especial, ao se tratar das questões econômicas. Motivo pelo 

qual deveriam ser encaminhados esforços governamentais no que tange à ampliação do acesso 

ao computador/internet para diminuição dos prejuízos, por isso passaram a ser elaboradas em 

todo mundo estratégias de ―Inclusão digital‖, a fim de se reduzir as lacunas entres os países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, através da democratização do acesso à internet (BRITO, 

2005). 

                                                 
58 Geralmente, define-se como ―Inclusão digital‖ como a relação entre a porcentagem de indivíduos com acesso a 

computador/internet em suas residências e a população total. Neste sentido, o critério que se costuma utilizar para 

identificação das pessoas incluídas é, pois, o número de computadores por residências e/ou de computadores com acesso à 

internet nas residências. Esse tipo de metodologia tem sido alvo de críticas e foi a que embasou uma das maiores pesquisas 

acerca da problemática no Brasil, a saber: o Mapa da Exclusão Digital, Côrtez (2003). 
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A noção da ―Inclusão digital‖, a partir da última década do século XX, vem ganhando 

cada vez mais visibilidade na mídia através da veiculação de programas governamentais, de 

ações de empresários e de Organização Não Governamental (ONG). Em sua maioria, as 

iniciativas desse tipo de ―Inclusão digital‖ vêm se processando em regiões habitadas por 

comunidades de classes sociais menos favorecidas economicamente. Assinala-nos Brito 

(2005, p. 16-17) que: 

 

[...] na maioria das vezes, o movimento de ―inclusão digital‖ está na periferia das cidades ou 

em locais onde a renda da comunidade é reconhecidamente baixa: ela acontece em centros 

comunitários, igrejas, escolas públicas, associações de amigos de bairros, clubes e outras 

entidades para as quais a população carente converge em busca de informação sobre os 

computadores e sobre a Internet: crianças e adultos querem ver, entender e aprender a usar 

esses instrumentos e se aproximam com a alegria de quem chega à porta de um parque de 

diversões: com sua tela brilhante, colorida e animada, o computador continua a exercer 

fascínio sobre essas e muitas outras pessoas e grupos. Essa população é então convidada a 

aprender a utilização de computadores, capacitar-se, tornar-se apta a ocupar uma vaga de 

emprego na chamada sociedade em rede do século XXI. 

 

O que percebemos, preliminarmente, é que, na prática, o movimento de ―Inclusão 

digital‖ pauta-se em ações que se materializam na criação de cursos de informática para a 

camada popular dos grandes centros, sob o prisma encantador, em tempos de desencanto, do 

discurso da empregabilidade para os incluídos conectados, além do aumento da probabilidade 

de expansão de novas formas de comunicação tanto para trabalho quanto para lazer e/ou 

formação.  

Os defensores dos PSID, em geral, não consideram que a desigualdade social pode 

aumentar significativamente mesmo após acessos às tecnologias digitais, haja vista que não 

basta estarmos a frente da tela encantadora de um computador interagindo com outras 

pessoas, ou simplesmente manuseando informações para subir ao patamar da inclusão social, 

ao contrário do que implicitamente prega o discurso hegemônico. 

Partimos do princípio de que a questão da ―Inclusão digital‖ não pode se resumir a 

uma divisão binária, a um problema bipolar entre os sujeitos que possuem ou não acesso a 

informatização, visto que não existe apenas um fator de superação desta condição, como 

trabalhamos no item anterior. Isso quer dizer que não se trata de um fenômeno simples que 

esteja limitado ao universo dos info (in/ex)cluídos, pois, apesar desta polaridade ser real, tal 

análise em sua essência mascara os múltiplos aspectos da condição humana de (ex)incluído, 

haja vista que: 

 

A condição de excluído é o resultado de um processo de produção social de múltiplas formas 

e modalidades de exclusão. Como processo, como relação social, a exclusão não desaparece 

quando se ―atacam‖ os seus efeitos, mas sim suas causas. [...] Por isso, as políticas que, 
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preocupadas aparentemente com as ―pessoas‖, desenvolvem programas focalizados 

destinados a ―atender‖ aos pobres, ainda que tenham efeitos compensatórios de maior ou 

menor alcance, não impedem, bloqueiam ou limitam a produção de novas exclusões e, 

consequentemente, de novos excluídos a serem atendidos por outros programas ―sociais‖ no 

futuro. (GENTILI, 2001, p. 40). 

 

É notório que somente com a ampliação do acesso à internet, sem que paralelamente 

se invista em políticas estruturais que tratem de forma não paliativa a pobreza da população e 

o subdesenvolvimento econômico, os programas de ―Inclusão digital‖ não serão capazes, por 

si sós, de resolver a questão. Ao contrário, mantidas as relações sociais de produção na forma 

capitalista o fosso entre as classes sociais se mantém, e assim os PSID, de acordo com os 

dados que analisamos a seguir, podem nem mesmo vir a cumprir os objetivos de alívio à 

pobreza uma vez que a garantia de acesso não altera as condições objetivas de existência dos 

novos incluídos, como renda e emprego formal, entre outros. 

Nossa compreensão caminha, pois, no sentido de pensarmos que a superação das 

análises deterministas e positivistas se consolidará a partir da problematização dos modos de 

acesso, a partir das condições concretas e reais construídas historicamente pelas diferentes 

classes sociais e que fazem com que as novas tecnologias tenham sentido na vida das pessoas. 

Não apenas um sentido (de)marcado pelo trabalho estranhado, mas, sim, um sentido social e 

emancipatório que possibilite aos sujeitos compreender as contradições do atual sistema como 

também situar os avanços técnico-científicos no bojo destas contradições, para que seja 

possível sua superação.  

Assim, os PSID que compõem parte do material deste estudo, se apresentam com um 

caráter paliativo e podem estar fornecendo apenas um tom diferente à nova forma de 

dualidade estrutural conceituada, reforçando assim o fetiche da ―Inclusão digital‖ utilitária ao 

sistema.  

Da análise dos dados, pode-se inferir que entre as ações para se atacar a ―exclusão 

digital‖, uma das mais ―eficazes‖, no discurso político, é o investimento direto nas escolas, a 

fim de que os alunos possam ter acesso direto às novas tecnologias digitais.  

Direcionamos nosso olhar no tocante a leitura dos dados que trazemos nesta seção e 

partimos do princípio de que devemos analisar a ―exclusão digital‖ interna em nosso país. 

Ilustrando nosso ponto de vista, Waiselfisz (2007a, p. 11)
59

 afirma que: 

                                                 
59 O autor desenvolveu um estudo intitulado ―Lápis, borracha e teclado: tecnologia da informação na educação Brasil e 

America Latina‖, no qual, a partir da análise de dados sobre as tecnologias da informação e comunicação, já consolidada, 

no Brasil, na América Latina e no mundo, com o propósito de dimensionar as ―brechas‖ existentes entre a população que 

tem acesso ao mundo digital, e os que não têm. No trabalho realizado, a ênfase foi dada na análise dos dados provenientes 

ao campo educacional. 
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Tomando como exemplo o Brasil, os resultados do trabalho evidenciam que a brecha entre os 

países avançados é larga. A Suíça tem um índice de acesso à internet 340% maior que o do 

Brasil., mas as fraturas internas são bem mais significativas: entre os estados, pode-se ter uma 

diferença de 440% e, entre os grupos de menor e de maior renda, as diferenças são de 

15.300%. 

 

 Buscando compreender um pouco melhor esta forma de olhar as desigualdades digitais 

como uma desigualdade social de novo tipo, tomamos como base empírica para análise os 

microdados do levantamento da PNAD dos anos de 2005 e 2008 do IBGE (IBGE, 2007, 

2009)
60

 acerca do acesso à internet e a posse de telefones móveis para uso pessoal.  

 A PNAD é estruturada por amostragens probabilísticas nos domicílios a partir de três 

estágios a saber: as unidades primárias (municípios); as unidades secundárias (setores 

censitários); e as unidades terciárias também conhecidas como unidades domiciliares 

(domicílios de uma forma geral). Tomamos como parâmetro para análise o período de 2005 a 

2008, uma vez que estes foram os primeiros anos em que o IBGE fez um levantamento 

nacional acerca do acesso à internet e a posse de telefone móvel celular para uso pessoal.  

De acordo com o IBGE, houve um total de 408.148 pessoas perquiridas em 142.471 

unidades domiciliares esparzidas pelas Unidades da Federação em 2005, e 391.868 pessoas 

pesquisadas em 150.591 domicílios no ano de 2008 (IBGE, 2007, 2009).  Para o planejamento 

das pesquisas suplementares da PNAD, tanto em 2005 quanto em 2008, foram levados em 

consideração: 

 

[...] as necessidades de informações para o atendimento no contexto nacional e para 

possibilitar a comparação internacional. Nesse sentido, foram levados em conta os 

indicadores-chave das tecnologias da informação e das comunicações aprovados na Cúpula 

Mundial da Sociedade da Informação (World Summit on the Information Society–WSIS). 

(IBGE, 2007, 2009, np).  

 

 No último levantamento, divulgado pelo IBGE (2009) com um apanhando geral da 

pesquisa com o plano de amostragem no tocante à explicitação dos indicadores-chave das 

tecnologias da informação das comunicações utilizados, assim como algumas análises acerca 

das informações coletadas a partir do tema suplementar, salienta-se que:  

 

Os avanços das tecnologias da informação e das comunicações - TIC vêm-se refletindo em 

todo o mundo, embora com intensidade diferenciada em função do nível de desenvolvimento 

das sociedades ou de outros fatores (políticos, culturais, etc.). Tendo em vista o impacto 

dessas tecnologias como fatores propulsores do desenvolvimento econômico e social dos 

países, cada vez mais se torna necessário acompanhar a sua evolução. Nesse sentido, a 

                                                 
60 O IBGE realiza a cada ano o PNAD, pesquisa esta equiparável a diversas pesquisas domiciliares realizadas em diferentes 

países. Em 2005, pela primeira vez, este instituto, de forma extensa e específica, abordou o tema do acesso à internet e a 

posse e telefones no PNAD. O relatório final deste trabalho pode ser consultado em: IBGE (2007). 
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Sociedade para a Medição das TIC para o Desenvolvimento (Partnership on Measuring ICT 

for Development) que é uma entidade de caráter internacional, buscando harmonizar as 

estatísticas sobre essas tecnologias, elaborou uma lista de indicadores -chave das tecnologias 

da informação e das comunicações. Essa lista, que tem o objetivo de servir de base para a 

elaboração de estatísticas de forma padronizada para obtenção de indicadores comparáveis 

internacionalmente sobre a sociedade da informação, resultou de um intenso processo de 

consultas a organismos de estatística e contou com a aprovação dos participantes da Cúpula 

Mundial da Sociedade da Informação (World Summit on the Information Society–WSIS) [...]. 

(IBGE, 2007, 2009, np). 

 

 Cabe apontar que os indicadores-chaves estarão periodicamente sendo revisados e 

aprimorados, não se tratando, portanto, de uma lista fechada, podendo ser afinada a realidade 

local de cada país. Não é demais acrescentarmos ainda que na pesquisa suplementar da PNAD 

referendada pequenas adaptações foram elencadas, a partir da própria experiência do IBGE na 

realização de levantamentos domiciliares, conforme apontado pelo instituto. 

Dito isso, passamos à lista de indicadores-chave que orientam as pesquisas nas duas 

edições. Esta lista se compõe por um quarteto de indicadores:  

 

1) Indicadores-chave da infraestrutura das TIC e do seu acesso; 2) Indicadores-chave do 

acesso e uso das TIC nos domicílios e pelas pessoas; 3) Indicadores-chave do acesso e uso das 

TIC pelas empresas; e 4) Indicadores-chave do setor das TIC e do comércio de bens 

vinculados com as TIC. (IBGE, 2007, 2009, np). 

  

Com relação ao indicador referente ao ―acesso e uso das tecnologias da informação e 

das comunicações nos domicílios e pelas pessoas‖ (IBGE, 2007, 2009, s/p), é composto por 

indicadores que poderão ser obtidos através de pesquisas domiciliares os quais podem ser 

mais bem compreendidos a seguir: 

 

 proporção de domicílios com rádio; 

 proporção de domicílios com televisão; 

 proporção de domicílios com linha telefônica fixa; 

 proporção de domicílios com telefone móvel celular; 

 proporção de domicílios com microcomputador; 

 proporção de pessoas que utilizaram microcomputador, em qualquer lugar, nos últimos 12 

meses; 

 proporção de domicílios com acesso à Internet; 

 proporção de pessoas que utilizaram a Internet, em qualquer lugar, nos últimos 12 meses; 

 local de utilização da Internet nos últimos 12 meses: domicílio de residência, 

 local de trabalho, estabelecimento de ensino, domicílio de outra pessoa, centro de acesso 

público pago, centro de acesso público gratuito ou outro local; e 

 atividades realizadas pelas pessoas na Internet nos últimos 12 meses: buscar informações; 

comunicação; comprar ou encomendar bens ou serviços; transações bancárias (banco 

eletrônico) ou financeiras; educação formal e atividades de capacitação; interação com 

organizações governamentais ou autoridades públicas; atividades de lazer (usar ou baixar 

vídeo de jogos ou jogos de computador; usar ou baixar filmes, músicas ou programas de 

informática; ler ou baixar revistas, livros ou periódicos eletrônicos; outras atividades de 

lazer). 
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 Para além dos indicadores supracitados, a lista é ampliada com os chamados 

indicadores-chaves estendidos os quais listamos abaixo: 

 

 proporção de pessoas que utilizam telefone móvel celular; 

 proporção de domicílios com acesso à Internet, por tipo de acesso: discado ou por banda 

larga; e 

 frequência do acesso das pessoas à Internet, em qualquer lugar, nos últimos 12 meses: ao 

menos uma vez por dia; ao menos uma vez por semana, mas não todo dia; ao menos uma 

vez por mês, mas não toda semana; menos de uma vez por mês. (IBGE, 2007, 2009, np). 

 

 Com relação à listagem apresentada na investigação, pioneira no Brasil, os dados 

coletados concentraram-se na investigação da utilização da Internet, a partir das seguintes 

questões colocadas no suplemento para inquiria: 

 

 se a pessoa utilizou internet em qualquer local, no período de 

referência dos últimos 3 meses. 

 locais onde utilizou a internet (domicílio, trabalho, unidade de ensino, centro gratuito, 

centro pago, outros). 

 se no domicílio tem acesso discado ou banda larga. 

 frequência de utilização da internet. 

 número de horas semanais de uso da internet. 

 finalidades de utilização da internet 

 motivos de não utilização da internet (para aqueles que não utilizam). (WAISELFISZ, 

2007a, p. 27). 

 

 Os dados finais dos levantamentos em muito podem contribuir para que as 

informações acerca do uso das tecnologias da informação e comunicação pelos brasileiros 

sejam alargadas. Os levantamentos abrangeram uma parcela da população de 10 anos ou mais 

de idade e os resultados nos apontam que variáveis como, renda familiar, nível de 

escolarização, faixa etária, região do país configuram-se como indicadores determinantes no 

acesso à rede de internet e também a posse de telefones móveis de uso pessoal. Do 

levantamento feito pelo IBGE, que gerou dois relatórios, selecionamos alguns dados que 

julgamos relevantes para pensarmos a estrutura desigual de nossa sociedade do ponto de vista 

do acesso à internet. 

Waiselfisz (2007a, 2007b) também buscou compreender o índice das desigualdades 

digitais a partir desses dados do PNAD de 2005 e traçou o ―mapa das desigualdades digitais 

no Brasil‖. Sua compreensão acerca da problemática caminhou no sentido de apontar três 

dimensões pelas quais é possível compreendermos a desigualdade digital, para além do 

fenômeno da ―inclusão-exclusão digital‖.  

Num primeiro momento, aponta-nos o autor a ―dimensão do infouso‖ na qual se 

pondera que as desigualdades são provenientes das diferenças entre as regiões de nosso país, 
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as quais dão origem à condições diferenciadas de acesso aos serviços digitais. Esta dimensão 

pode ser estudada a partir de dois indicadores, o das ―desigualdades de internet domiciliar‖ 

averiguado a partir da porcentagem das pessoas de 10 anos de idade, ou mais, com posse de 

computadores nas residências e com conexão à internet (independente do tipo) e o das 

―desigualdades de uso de internet‖ mensurado pelo número de pessoas de 10 anos, ou mais, 

que no trimestre anterior à pesquisa fez uso da internet independente do local. 

Uma segunda importante dimensão mensurada pelo autor foi a das ―desigualdades 

socioeconômicas‖ compreendida como a dimensão que elucubra as diferenciadas 

possibilidades de acesso à internet, advindas das condições sociais e econômicas, dimensão 

esta resultante da combinação de dois indicadores relacionados à renda da família e a raça/cor 

dos indivíduos.  

A partir dessa dimensão foram tomados pelo autor dois indicadores como ponto de 

análise, um primeiro que diz respeito a ―desigualdades econômicas‖ pelo  

 

[...] qual se mensura a diferença no acesso entre os diferentes grupos de renda através da 

―relação entre a proporção de pessoas de 10 anos e mais, pertencentes aos 40% mais pobres 

da população que usaram a Internet nos últimos três meses e a proporção de pessoas nas 

mesmas condições pertencentes aos 10% mais ricos da população‖ (WAISELFISZ, 2007b, p. 

9). 

 

Já o segundo indicador, o das ―desigualdades sociais‖ é no sentido de refletir acerca 

dos processos de segregação de ordem social ou cultural. Nesse caso específico, os processos 

de discriminação racial resultam, portanto, ―da relação entre a proporção de brancos de 10 

anos e mais de idade que usou a Internet nos últimos três meses e a proporção de negros nas 

mesmas condições‖ (WAISELFISZ, 2007b, p. 12). 

A terceira dimensão apontada pelo autor é no sentido de delinear as ―estratégias de 

superação‖ da desigualdade digital, na qual se busca verificar de que forma os diferentes 

mecanismos voltados para superação desta desigualdade estão cumprindo seu papel ou de 

certa forma estão endossando as fraturas sociais existentes. Nesta dimensão, visa-se ―verificar 

em que medida os centros de acesso gratuito à Internet e a informatização nos 

estabelecimentos escolares de ensino fundamental encontram-se efetivamente focalizando sua 

atuação nas camadas menos favorecidas da população‖ (WAISELFISZ, 2007b, p. 9). 

Os indicadores são ―centros gratuitos de acesso‖ e ―centros escolares por renda‖. Pelo 

primeiro, avalia-se a diferenciação na utilização dos centros de acesso gratuito à internet. Na 

prática, procede da relação entre a relação das pessoas com mais de 10 anos de idade e 

componentes do grupo dos 40% da população de mais baixa renda, os quais utilizaram a 
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internet nos três últimos meses antes da coleta de dados do IBGE em centro gratuitos e 

correlacionando com o número de pessoas que também procuraram estes espaços, mas que, 

no entanto, integram os 10% mais ricos da população inquirida. O outro indicador ―centros 

escolares por renda‖ em tese configura-se como o ―indicador dos diferenciais de utilização 

dos laboratórios de informática nos estabelecimentos escolares de Ensino Fundamental por 

parte dos diversos grupos de renda dos alunos.‖ (WAISELFISZ, 2007b, p. 13).  

Em síntese, esse indicador resulta da relação proveniente entre a porcentagem de 

estudantes de 10 anos de idade, ou mais , matriculados no ensino fundamental, ―pertencentes 

aos 40% mais pobres da população que usaram a Internet nos últimos três meses em 

estabelecimento escolar e a proporção de estudantes nas mesmas condições, mas pertencentes 

aos 10% mais ricos da população‖ (WAISELFISZ, 2007b, p. 13). 

As dimensões e os indicadores sinopticamente delineados aqui, e elencados por 

Waiselfisz (2007b), podem ser melhores visualizados na sistematização abaixo, construída 

pelo autor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Organograma 1 – Dimensões e indicadores da desigualdade digital 

Fonte: WAISELFISZ, 2007b, p. 8. 

 

Buscando dialogar tanto com o trabalho de Waiselfisz (2007b), quanto com os dados 

de 2005 e 2008 coletados e disponibilizados pelo IBGE (2007, 2009), analisamos o fenômeno 
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da ―exclusão digital‖ a partir da incursão nas distâncias que separam os ―incluídos‖ e os 

―excluídos‖ do mundo digital, a partir das desigualdades sociais de uma maneira geral. 

Vejamos: das respostas coletadas no total da população com 10 anos ou mais de idade, 

analisados pelo IBGE, dos últimos três meses que antecederam a pesquisa, em 2005, 

averiguou-se que 21% das pessoas acessam a internet. Ao buscarmos essa porcentagem em 

adjacência com as regiões brasileiras o que se percebe são dois vieses distintos deste 

indicador, uma vez que as estatísticas da região norte e nordeste pouca variação apresentam, 

respectivamente 12,0% e 11,9%, entretanto ao se comparar estas estatísticas com as demais 

regiões do país, sudeste, sul e centro-oeste, as quais apresentam 26,3%, 25,6% e 23,4% 

respectivamente, percebemos como estes dados nos mostram uma desigualdade no uso da 

internet (IBGE, 2007).  

 

Mapa 1 – Percentual de pessoas que utilizaram a internet, no período de referência dos 

últimos três meses, na população de 10 anos ou mais de idade – 2005 

Fonte: IBGE, 2007. 

 

Uma desigualdade que se aprofunda ao pensarmos nas Unidades da Federação. O 
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Distrito Federal, com 41,1% da população com acesso a internet, possui o maior percentual do 

país comparado com Alagoas 7,6% e o Maranhão 7,7%, diferença também encontrada nas 

regiões metropolitanas, nas quais temos a menor porcentagem em Belém, com 19,2%, e o 

maior em Curitiba, 34,8%. Quanto ao tipo de conexão à rede nos domicílios brasileiros que 

possuem este serviço, em 2005, o que se percebe é que 52,1% tinham internet do tipo discada, 

41,2% de tipo banda larga e os demais (6,7%) com ambas as formas de acesso. Já em 2008, 

essa estatística se modifica, pois há uma diminuição do acesso somente pela conexão discada, 

18%, e há um aumento da conexão por banda larga, que representa 80,3%. Ambas as formas 

aparecem com 1,7% (IBGE, 2007), como depreendemos a partir das tabelas abaixo: 

 

Tabela 1 – Distribuição das pessoas de 10 anos, ou mais de idade, que utilizaram a Internet 

no domicílio em que moravam, no período de referência dos últimos três meses, 

total e que utilizaram a Internet somente no domicílio em que moravam, por 

Grandes Regiões, segundo o tipo de conexão à Internet no domicílio – 

2005/2008 

Tipo de conexão 

à Internet no domicílio 

Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade que utilizaram a Internet no domicílio 

em que moravam, no período de referência dos últimos três meses (%) 

Brasil 
Grandes Regiões 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

2005  

Total 

 Total (1)  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Somente acesso discado  52,1 51,7 47,1 54,6 52,3 38,6 

Somente acesso por banda larga  41,2 40,5 46,2 37,5 44,0 57,1 

Acesso discado e por banda larga  6,7 7,8 6,7 7,8 3,7 4,2 

Utilizaram a Internet somente no domicílio em que moravam 

 Total (1)  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Somente acesso discado  57,4 52,3 49,8 60,3 58,3 39,8 

Somente acesso por banda larga  36,3 40,0 43,8 32,5 38,6 55,8 

Acesso discado e por banda larga  6,2 7,7 6,3 7,2 3,1 4,4 
 

Tipo de conexão 

à Internet no domicílio 

Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade que utilizaram a Internet no 

domicílio em que moravam, no período de referência dos últimos três meses (%) 

Brasil 
Grandes Regiões 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

2008 

Total 

 Total (1) 100 100 100 100 100 100 

Somente acesso discado  18,0 27,2 16,6 20,6 14,3 5,5 

Somente acesso por banda larga  80,3 70,4 81,8 77,6 83,9 93,4 

Acesso discado e por banda larga  1,7 2,4 1,6 1,8 1,7 1,1 

Utilizaram a Internet somente no domicílio em que moravam 

 Total (1) 100 100 100 100 100 100 

Somente acesso discado  20,6 27,4 17,0 24,2 16,3 5,8 

Somente acesso por banda larga  77,9 71,0 81,8 74,3 82,1 93,2 

Acesso discado e por banda larga  1,5 1,7 1,2 1,5 1,6 1,0 

Fonte: IBGE, 2007, 2009 

Nota: (1) Inclusive as pessoas sem declaração do tipo de conexão à Internet no domicílio. 

 

Relevante também se faz ressaltar que à medida que foi aumentando o rendimento 

mensal dos domicílios cresceu também, tanto em 2005 quanto em 2008, o número de pessoas 

conectadas e também com melhores condições de acesso e velocidade na conexão. Como 

pode ser percebido na tabela a seguir, as desigualdades e fraturas socioeconômicas 

configuram-se como um campo explicativo na diferença de acesso às tecnologias da 
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informação e da comunicação. No Censo de 2008, houve um aumento de 21,0% no tocante ao 

acesso à internet, através de microcomputadores.  

Com relação às diferenças regionais de acesso entre as regiões de nosso país, estas se 

mantiveram, apesar de todas terem apresentado um aumento significativo. Alagoas continuou 

a apresentar o menor percentual de acesso (17,8%) e o Distrito Federal o maior 56,1%, o que 

nos dá uma diferença regional interna de 31,1%.  

 

Tabela 2 – Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade, por condição de estudante e 

utilização da Internet, no período de referência dos últimos três meses, segundo as 

Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas – 2005/2008 

Unidades da Federação e 

Regiões Metropolitanas  

Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade (%) 

Total 

(1)(2) 

Utilização da Internet 

no período de referência 

dos últimos três meses 

Estudantes Não-estudantes 

Total 

(2) 

Utilização da Internet 

no período de referência 

dos últimos três meses 
Total 

(2) 

Utilização da Internet no 

período de referência dos 

últimos três meses 

Utilizaram (1) Não utilizaram (1) Utilizaram Não utilizaram Utilizaram Não utilizaram 

2005 

Brasil 100,0 20,9 79,1 100,0 35,7 64,3 100,0 15,9 84,1 

Rondônia 100,0 13,8 86,2 100,0 24,4 75,6 100,0 9,6 90,4 

Acre 100,0 14,2 85,8 100,0 21,2 78,8 100,0 10,5 89,5 

Amazonas 100,0 10,9 89,1 100,0 18,9 81,1 100,0 7,4 92,6 

Roraima 100,0 13,6 86,4 100,0 20,4 79,6 100,0 10,6 89,4 

Pará  100,0 10,7 89,3 100,0 17,4 82,6 100,0 7,8 92,2 

 Região Metropolitana de Belém 100,0 19,2 80,8 100,0 31,3 68,7 100,0 14,0 86,0 

Amapá 100,0 20,3 79,7 100,0 29,9 70,1 100,0 14,5 85,5 

Tocantins 100,0 14,3 85,7 100,0 24,2 75,8 100,0 9,8 90,2 

Maranhão 100,0 7,7 92,3 100,0 13,1 86,9 100,0 5,4 94,6 

Piauí 100,0 10,4 89,6 100,0 19,1 80,9 100,0 6,4 93,6 

Ceará 100,0 12,9 87,1 100,0 24,7 75,3 100,0 8,4 91,6 

Região Metropolitana de Fortaleza 100,0 21,8 78,2 100,0 40,0 60,0 100,0 14,6 85,4 

Rio Grande do Norte 100,0 12,9 87,1 100,0 22,0 78,0 100,0 9,7 90,3 

Paraíba 100,0 12,4 87,6 100,0 20,7 79,3 100,0 9,0 91,0 

Pernambuco 100,0 13,6 86,4 100,0 24,0 76,0 100,0 9,7 90,3 

 Região Metropolitana de Recife 100,0 21,6 78,4 100,0 36,9 63,1 100,0 16,1 83,9 

Alagoas 100,0 7,6 92,4 100,0 12,2 87,8 100,0 5,6 94,4 

Sergipe 100,0 12,6 87,4 100,0 21,9 78,1 100,0 9,0 91,0 

Bahia 100,0 13,0 87,0 100,0 21,1 78,9 100,0 9,7 90,3 

Região Metropolitana de Salvador 100,0 26,3 73,7 100,0 40,3 59,7 100,0 20,8 79,2 

Minas Gerais 100,0 18,8 81,2 100,0 34,9 65,1 100,0 13,9 86,1 

Região Metropolitana de Belo Horizonte 100,0 27,9 72,1 100,0 45,1 54,8 100,0 22,5 77,5 

Espírito Santo 100,0 23,7 76,3 100,0 46,0 54,0 100,0 16,7 83,3 

Rio de Janeiro 100,0 26,5 73,5 100,0 47,7 52,3 100,0 20,2 79,8 

Região Metropolitana de Rio de Janeiro 100,0 27,9 72,1 100,0 49,5 50,5 100,0 21,6 78,4 

São Paulo 100,0 29,9 70,1 100,0 51,2 48,8 100,0 23,5 76,5 

Região Metropolitana de São Paulo 100,0 33,9 66,1 100,0 53,1 46,9 100,0 27,7 72,3 

Paraná 100,0 25,8 74,2 100,0 47,1 52,9 100,0 19,3 80,7 

Região Metropolitana de Curitiba 100,0 34,8 65,2 100,0 57,7 42,3 100,0 27,4 72,6 

Santa Catarina 100,0 29,4 70,6 100,0 52,9 47,1 100,0 21,6 78,4 

Rio Grande do Sul 100,0 23,2 76,8 100,0 45,6 54,4 100,0 16,9 83,1 

Região Metropolitana de Porto Alegre 100,0 30,5 69,5 100,0 51,1 48,9 100,0 24,3 75,7 

Mato Grosso do Sul  100,0 22,5 77,5 100,0 43,6 56,4 100,0 15,4 84,6 

Mato Grosso 100,0 18,3 81,7 100,0 30,7 69,3 100,0 13,4 86,6 

Goiás 100,0 18,9 81,1 100,0 36,9 63,1 100,0 12,7 87,3 

Distrito Federal 100,0 41,1 58,9 100,0 57,5 42,5 100,0 34,4 65,6 

(Continua) 
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Tabela 2 – Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade, por condição de estudante e 

utilização da Internet, no período de referência dos últimos três meses, segundo as 

Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas – 2005/2008 
(Conclusão) 

Unidades da Federação 

e 

Regiões Metropolitanas  

Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade (%) 

Total 

Utilização da Internet 

no período de referência 

dos últimos três meses 

Estudantes Não-estudantes 

Total 

Utilização da Internet 

no período de referência 

dos últimos três meses 

Total 

Utilização da Internet 

no período de referência 

dos últimos três meses 

Utilizaram Não utilizaram  Utilizaram Não utilizaram Utilizaram Não utilizaram 

2008 

Brasil 100,0 34,8 65,2 100,0 60,7 39,3 100,0 26,6 73,4 

Rondônia 100,0 31,0 69,0 100,0 54,5 45,5 100,0 22,0 78,0 

Acre 100,0 29,4 70,6 100,0 44,6 55,4 100,0 22,4 77,6 

Amazonas 100,0 30,2 69,8 100,0 44,1 55,9 100,0 22,9 77,1 

Roraima 100,0 35,3 64,7 100,0 56,8 43,2 100,0 25,6 74,4 

Pará  100,0 23,9 76,1 100,0 41,7 58,3 100,0 16,5 83,5 

Região Metropolitana de Belém 100,0 39,0 61,0 100,0 66,5 33,5 100,0 28,3 71,7 

Amapá 100,0 31,3 68,7 100,0 53,9 46,1 100,0 21,3 78,7 

Tocantins 100,0 31,3 68,7 100,0 57,1 42,9 100,0 20,9 79,1 

Maranhão 100,0 20,2 79,8 100,0 34,7 65,3 100,0 14,3 85,7 

Piauí 100,0 20,2 79,8 100,0 37,1 62,9 100,0 13,8 86,2 

Ceará 100,0 25,8 74,2 100,0 49,5 50,5 100,0 17,5 82,5 

Região Metropolitana de Fortaleza 100,0 38,5 61,5 100,0 70,3 29,7 100,0 27,5 72,5 

Rio Grande do Norte 100,0 29,9 70,1 100,0 55,7 44,3 100,0 21,4 78,6 

Paraíba 100,0 26,4 73,6 100,0 50,4 49,6 100,0 18,6 81,4 

Pernambuco 100,0 25,6 74,4 100,0 47,3 52,7 100,0 18,1 81,9 

 Região Metropolitana de Recife 100,0 37,0 63,0 100,0 66,0 34,0 100,0 27,3 72,7 

Alagoas 100,0 17,8 82,2 100,0 36,2 63,8 100,0 10,9 89,1 

Sergipe 100,0 29,3 70,7 100,0 53,8 46,2 100,0 20,1 79,9 

Bahia 100,0 26,9 73,1 100,0 45,9 54,1 100,0 19,9 80,1 

Região Metropolitana de Salvador 100,0 47,6 52,4 100,0 73,9 26,1 100,0 38,3 61,7 

Minas Gerais 100,0 33,1 66,9 100,0 61,3 38,7 100,0 24,7 75,3 

Região Metropolitana de Belo 

Horizonte 100,0 43,5 56,5 100,0 70,3 29,7 100,0 35,1 64,9 

Espírito Santo 100,0 35,3 64,7 100,0 63,3 36,7 100,0 27,2 72,8 

Rio de Janeiro 100,0 40,9 59,1 100,0 72,6 27,4 100,0 32,1 67,9 

Região Metropolitana de Rio de Janeiro 100,0 42,5 57,5 100,0 74,6 25,4 100,0 33,7 66,3 

São Paulo 100,0 43,9 56,1 100,0 76,8 23,2 100,0 35,0 65,0 

 Região Metropolitana de São Paulo 100,0 47,6 52,4 100,0 79,1 20,9 100,0 38,9 61,1 

Paraná 100,0 40,2 59,8 100,0 70,2 29,8 100,0 30,9 69,1 

Região Metropolitana de Curitiba 100,0 50,3 49,7 100,0 77,7 22,3 100,0 41,5 58,5 

Santa Catarina 100,0 40,2 59,8 100,0 72,8 27,2 100,0 30,6 69,4 

Rio Grande do Sul 100,0 36,3 63,7 100,0 70,6 29,4 100,0 27,1 72,9 

Região Metropolitana de Porto Alegre 100,0 43,9 56,1 100,0 73,7 26,3 100,0 35,1 64,9 

Mato Grosso do Sul  100,0 39,2 60,8 100,0 71,8 28,2 100,0 28,5 71,5 

Mato Grosso 100,0 33,8 66,2 100,0 59,3 40,7 100,0 24,6 75,4 

Goiás 100,0 35,2 64,8 100,0 64,8 35,2 100,0 26,1 73,9 

Distrito Federal 100,0 56,1 43,9 100,0 79,3 20,7 100,0 47,1 52,9 

Fonte: IBGE, 2007, 2009. 

Nota: (1) Inclusive as pessoas sem declaração da condição de estudante.  

          (2) Inclusive as pessoas sem declaração de utilização da Internet. 
 

Em 2008, a diferença regional interna é menor do que em 2005 (33,5%), mas não 

sofreu grandes alterações como podemos depreender na tabela que se segue: 
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Tabela 3 – Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade que utilizaram a Internet no 

domicílio em que moravam, no período de referência dos últimos três meses, por 

Grandes Regiões, segundo o tipo de conexão à Internet no domicílio e as classes 

de rendimento mensal domiciliar per capita – 2005/2008 

Tipo de conexão à Internet 

no domicílio e classes de rendimento 

mensal domiciliar per capita 

Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade que utilizaram a Internet no 

domicílio em que moravam, no período de referência dos últimos três meses (%) 

Brasil 
Grandes Regiões 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

2005 

 Total (1)(2) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sem rendimento a 1 salário mínimo (1) (3) 10,6 10,9 13,6 10,8 8,5 9,1 

Mais de 1 a 2 salário mínimos (1) 25,9 24,1 24,5 26,3 28,0 20,6 

Mais de 2 a 3 salário mínimos (1) 18,7 17,9 18,7 18,7 19,9 15,6 

Mais de 3 a 5 salários mínimos (1) 19,6 24,4 18,7 18,6 21,7 21,8 

Mais de 5 salários mínimos (1) 21,3 20,5 21,0 20,9 19,2 30,0 

Somente acesso discado (2) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sem rendimento a 1 salário mínimo (3) 14,7 14,0 19,9 14,9 11,7 13,6 

Mais de 1 a 2 salário mínimos  33,8 31,0 31,5 33,7 37,4 26,8 

Mais de 2 a 3 salário mínimos  19,7 20,5 20,5 19,5 19,9 18,7 

Mais de 3 a 5 salários mínimos  16,5 18,8 14,6 16,0 17,8 20,6 

Mais de 5 salários mínimos  12,4 13,5 11,6 12,3 11,2 18,7 

Somente acesso por banda larga (2) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sem rendimento a 1 salário mínimo (3) 5,9 8,3 8,2 5,6 5,0 6,2 

Mais de 1 a 2 salário mínimos  17,4 16,3 17,2 17,5 17,6 16,6 

Mais de 2 a 3 salário mínimos  16,8 15,3 16,4 16,5 19,5 14,0 

Mais de 3 a 5 salários mínimos  22,8 30,9 22,7 21,4 25,5 22,9 

Mais de 5 salários mínimos  32,3 27,2 30,4 33,4 29,1 36,5 
 

Tipo de conexão à Internet 

no domicílio e classes de rendimento 

mensal domiciliar per capita 

Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade que utilizaram a Internet no domicílio 

em que moravam, no período de referência dos últimos três meses (%) 

Brasil 
Grandes Regiões 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

2008 

 Total (1)(2) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sem rendimento a 1 salário mínimo (1) (3) 18,3 19,3 26,9 17,4 14,6 18,3 

Mais de 1 a 2 salário mínimos (1) 28,6 29,3 29,1 28,0 31,7 24,6 

Mais de 2 a 3 salário mínimos (1) 16,5 18,4 12,9 16,7 18,8 15,3 

Mais de 3 a 5 salários mínimos (1) 16,0 17,8 13,6 16,2 16,9 16,5 

Mais de 5 salários mínimos (1) 15,4 11,3 14,4 15,0 15,3 21,3 

Somente acesso discado (2) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sem rendimento a 1 salário mínimo (3) 28,7 27,8 36,8 28,1 24,5 27,5 

Mais de 1 a 2 salário mínimos  38,2 33,1 33,9 38,7 41,8 38,1 

Mais de 2 a 3 salário mínimos  14,5 17,5 12,2 14,0 17,5 16,7 

Mais de 3 a 5 salários mínimos  10,4 15,3 9,7 10,2 10,2 8,9 

Mais de 5 salários mínimos  4,5 4,7 4,9 4,3 4,1 6,9 

Somente acesso por banda larga (2) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sem rendimento a 1 salário mínimo (3) 16,0 16,1 24,7 14,5 12,9 17,7 

Mais de 1 a 2 salário mínimos  26,4 27,7 28,1 25,1 30,1 23,8 

Mais de 2 a 3 salário mínimos  17,0 18,9 13,1 17,5 19,1 15,1 

Mais de 3 a 5 salários mínimos  17,3 18,5 14,6 17,8 17,8 17,0 

Mais de 5 salários mínimos  17,8 14,0 16,4 17,9 17,3 22,2 

Fonte: IBGE, 2007, 2009  

Nota: Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, 

empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.  

(1) Inclusive as pessoas com acesso discado e por banda larga ou sem declaração 

do tipo de conexão à Internet no domicílio.  

(2) Inclusive as pessoas sem declaração de rendimento mensal domiciliar per 

capita. 

(3) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes 

recebiam somente em benefícios. 

 

Waiselfisz (2007b), por considerar que as fraturas econômicas configuram-se como 

um dos campos explicativos dos indicadores da desigualdade digital, utilizou como indicador 

privilegiado para sua análise a renda per capita familiar. Tomando este indicador, separou o 

universo da população brasileira inquirida pelo IBGE, em 2005, em dois grupos: os de menor 
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renda –40% do universo pesquisado– e o grupo de 10%,com maior renda.  

Observou depois de apresentada a dimensão de usuários de internet, em ambos os 

grupos, e avaliada a relação entre estes indicadores que ―[...] o grupo de maior renda utiliza a 

internet 10,28 vezes mais do que o grupo de menor renda (ou, em termos percentuais, 928% 

mais)‖, Waiselfisz (2007b, p. 18). Acrescenta ainda o autor que:  

 

Nos estados das regiões Norte e Nordeste, as desigualdades são maiores que essa média 

nacional (14,7 e 12,6 vezes) com destaque para o estado do Alagoas por seu nível 

extremamente elevado de desigualdade entre os grupos de renda (o grupo mais rico acessa a 

Internet 35,6 vezes mais que o grupo pobre, o que representa um diferencial de 3.460%. Em 

outro extremo, Rio de Janeiro e São Paulo apresentam as relações mais baixas, as de menor 

diferenciação: 5,2 e 6,0 vezes respectivamente. (p. 18). 

 

Outro ponto que merece nossa atenção na mostra de 2005, refere-se ao perfil bastante 

conspícuo das pessoas que não utilizam a internet das que utilizam. O que se verifica é uma 

utilização concentrada da população, com uma faixa etária mais jovem, em especial no grupo 

de 15 a 17 anos com 33,9% (2005) e 62,9% (2008) de utilização versus 7,3% (2005) e 11,2% 

(2008) da população com 50 aos ou mais de idade, ou seja, há um declínio na estatística do 

uso da internet na população de mais idade, o que não quer dizer que deixaram de utilizar a 

internet (IBGE, 2007, 2009).  

O nível de escolaridade dos usuários de internet se mostra de forma mais acentuada do 

que no grupo dos não usurários da rede tanto em 2005 quanto em 2008. Embora seja possível 

percebermos um aumento mais acentuado no universo de pessoas com baixa escolaridade no 

acesso à internet, o crescimento do número de pessoas com maior escolaridade foi 

estatisticamente menor em 2008 (IBGE, 2007, 2009). 

A média de escolaridade chega, em 2005, a 10,7 anos quase o dobro dos que não 

utilizam a internet que ficou em torno de 5,6 anos, distanciamento marcante em todas as 

regiões brasileiras. Nacionalmente, enquanto 2,5% das pessoas com quatro anos de 

escolaridade, ou sem nenhum ano de estudo, acessam a internet, este percentual aumenta para 

76,2% no grupo de pessoas com 15 anos ou mais de instrução. E, em 2008, 7,2% das pessoas 

com quatro anos de escolaridade, ou sem nenhum ano de estudo, utilizaram a internet, 

enquanto este percentual aumenta para 80,4% no grupo de pessoas com 15 anos ou mais de 

instrução (IBGE, 2007, 2009). Como podemos melhor visualizar no gráfico que se segue:  
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Gráfico 1 – Gráfico do percentual das pessoas que utilizaram a internet, no 

período de referência dos últimos três meses, na população de 

10 anos ou mais de idade, segundo os grupos de anos de estudo 

–Brasil– 2005/2008 

 Fonte: IBGE, 2009. 
 

Com relação à distribuição de renda, é notório o elevado rendimento médio domiciliar 

mensal do grupamento de utilizadores da internet com R$1.000,00 (que representa cerca de 

330,33% do salário mínimo à época - 2005), em comparação a R$333,00, pouco mais de um 

salário mínimo, a época (R$300,00 - 2008). Cruzando a variável renda com escolaridade, 

Waiselfisz (2007a)
61 

observou que assim como o nível de escolaridade influenciava 

diretamente o acesso à internet, o nível de acesso à internet também foi aumentando nos lares 

brasileiros à medida em que o rendimento domiciliar per capita aumentava. Temos 3,3% de 

usuários da internet do grupo que possuiu até ¼ do salário mínimo per capital mensal, 

aumentando para 69,5% para os que possuem mais de cinco salários mínimos, evolução que 

pode ser observada mesmo em escala diferenciada, em todas as regiões do país. 

 

 

                                                 
61 Em seu estudo dividiu o conjunto total da população brasileira inquirida em 10 grupos iguais (decis) a partir da renda 

familiar. Assim, o decil 1 reúne os 10% da população com menor renda, o decil 2 o agrupamento de 10% da população 

com renda um pouco superior e assim sucessivamente até chegar ao decil 10, no qual estariam agrupados os 10% da 

população de maior renda. 
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Tabela 4 – Tabela de estudantes de 10 anos e mais do Ensino Fundamental que usaram 

Internet nos últimos três meses, por Rede de Ensino, Decis de Renda Familiar e 

Local de Uso da Internet. Brasil. 2005 

Decil de Renda 

Familiar 

Local de Uso da Internet e Rede de Ensino do Aluno 

Domicílio Escola C. Grátis 

Pública Privada Pública Privada Pública Privada 

Decil 1 0,3 ** 2,4 4,8 1,0 2,2 

Decil 2 0,1 1,3 4,0 19,9 1,4 2,3 

Decil 3 0,4 4,8 6,3 19,4 2,0 7,1 

Decil 4 1,2 8,0 8,3 30,5 2,5 5,1 

Decil 5 2,7 11,3 10,6 19,0 3,2 9,0 

Decil 6 4,5 18,3 12,7 29,4 4,4 4,9 

Decil 7 10,5 21,8 14,8 34,7 4,9 5,9 

Decil 8 16,5 40,2 19,7 37,0 6,4 8,5 

Decil 9 33,5 59,7 19,5 44,4 7,9 10,0 

Decil 10 24,7 80,1 14,7 52,8 6,2 10,2 

Total 4,3 48,4 8,5 40,3 2,9 8,5 

Fonte: IBGE, 2005 citado por WAISELFISZ, 2007a, p. 66. 

 

 A partir das muitas possibilidades de leitura dos dados do IBGE, o que se percebe é 

que, de fato, a escolaridade se configura como elemento importante para estar ―incluído‖ na 

sociedade atual, entretanto apresenta notáveis diferenças com relação ao acesso dos alunos 

das escolas públicas e dos alunos das escolas privadas, tanto no que tange ao acesso no espaço 

domiciliar quanto no espaço da escola. 

 

Tabela 5 – Tabela de estudantes de 10 anos e mais, número total e que usaram Internet nos 

três últimos meses, segundo rede e nível de ensino. 

Nível de 

ensino 
Série 

Número de estudantes % que usam a internet 

Público Privado Total Público Privado Total 

F
u

n
d

am
en

ta
l 1
º 

ci
cl

o
 2ª 872.632 21.299 893.931 3,1 46,1 4,1 

3ª 1.729.644 90.133 1.819.777 5,7 41,5 7,4 

4ª 3.337.289 379.362 3.716.651 10,6 62,9 15,9 

Total 1º ciclo 5.939.567 490.798 3.430.365 8,1 58,2 11,9 

2
º 

ci
cl

o
 

5ª 3.841.815 418.950 4.260.765 15,6 71,8 21,2 

6ª 3.385.594 406.236 3.791.830 18,7 81,3 25,4 

7ª 2.967.871 363.570 3.331.441 24,4 81,5 30,6 

8ª 3.090.217 386.718 3.476.935 28,1 83,3 34,2 

Total 2º ciclo 13.285.497 1.575.474 14.860.971 21,3 79,3 27,4 

Total Fundamental 19.225.064 2.066.272 21.291.336 17,2 74,3 22,7 

M
éd

io
 

1º 2.651.001 408.767 3.059.768 33,3 84,2 40,1 

2º 2.455.361 388.087 2.843.448 37,0 85,6 43,6 

3º 2.229.928 429.683 2.659.611 42,4 84,2 49,1 

Pré Vestibular 77.471 396.991 474.462 42,2 80,3 74,1 

Total Médio 7.413.761 1.623.528 9.037.289 37,3 83,6 45,6 

S
u

p
er

io
r Superior 1.201.124 1.666.860 4.867.984 84,2 88,4 87,4 

Mestrado/Doutorado 140.841 174.588 315.429 94,7 92,8 93,7 

Total Superior 1.341.965 3.841.448 5.183.413 85,3 88,6 87,8 

            Total 27.980.790 7.531.248 35.512.038 25,8 83,6 38,0 

 Fonte: IBGE, 2005, citado por WAISELFISZ, 2007a, p. 58. 
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 Por outro lado, as instituições de ensino não se evidenciam como um ponto 

significativo de acesso à rede na mesma escala, haja vista que o percentual de pessoas que 

utilizam a internet no espaço da escola (25,7%, 2005; 17,5%, 2008) na população investigada 

fica aquém dos indicadores domiciliares (50%, 2005; 57,1%, 2008) ou de trabalho (39,7%, 

2005; 31%, 2008) (IBGE, 2009).  

 Ao nos debruçarmos na leitura dos dados a partir da variável local de acesso à internet, 

o que se observa é que a casa e o local de trabalho são os locais nos quais as pessoas mais 

acessam a internet, estando os centros coletivos de acesso gratuito como um dos locais com 

menor percentual de acesso (10%, 2005; 5,5%, 2008), número inferior aos que acessam por 

centros coletivos pagos que giram em torno de 21,9% (2005) e 35,2% (2008) (IBGE, 2007, 

2009). Como depreendemos a seguir:  

 

Gráfico 2 – Percentual das pessoas que utilizaram a Internet em cada local de acesso, 

na população de 10 anos ou mais de idade que utilizou a Internet, no 

período de referência dos últimos três meses, segundo o local de acesso à 

Internet. Brasil – 2005/2008 

Fonte: IBGE, 2009. 

Nota:  As pessoas foram incluídas em todos os locais em que acessaram a Internet. 
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A este respeito Waiselfisz (2007a, p. 65) diz que: 

 

[...] seria de se esperar que os locais públicos, como a rede pública de ensino e⁄ou os centros 

públicos gratuitos de acesso à internet, fossem pautados por critérios democráticos, dando 

condições de acesso a todos os grupos por igual, ou por estratégias de inclusão social, 

privilegiando os setores menos favorecidos. Mas, [...] não parece acontecer nem uma nem 

outra situação. A disponibilidade da internet nos espaços públicos reforça ainda mais a 

elevada discriminação que se observa no uso privado domiciliar da internet. Se as políticas 

públicas de informatização da sociedade (nos estabelecimentos públicos de ensino ou nas 

comunidades) pretenderam incluir os setores com escassas ou nulas condições de acesso à 

internet, ou ainda democratizar as condições de uso, o resultado tende mais a reforçar os 

grupos com melhores condições econômicas.  

 

O que se percebe é um grande investimento no parque tecnológico da escola para que 

todos os estudantes tenham acesso à internet neste espaço. Na categoria estudante, 17,7% 

acessam em estabelecimentos de ensino e destes 4,6% possuem um acesso somente neste 

espaço. Na população de estudantes usuários, 90,2% utilizam a rede para educação e 

aprendizado.  

Em pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Inteligência Tecnológica (IBIT), 

observa-se a grande aposta e, por conseguinte o grande investimento do governo com relação 

à consolidação de programas de ―Inclusão digital‖ com vistas à dilatação destes no espaço das 

escolas. Com o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo) foram montados 

4.334 pontos de Inclusão digital (PIDs) nas escolas brasileiras.  

 

Gráfico 3 – Total de Pontos de  Inclusão digital (PIDs) apoiado pelos programas/ projetos 

Fonte: IBICT-INCLUSÃO DIGITAL, 2010. 
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133 Programas/Iniciativas com menos de 100 PIDs (2562 PIDs)

Cyber Escolas - Escolas Jovem Cibernética de Góias (101 PIDs)

Escolas de Inclusão Digital e Cidadania (EIDCs) (101 PIDs)

Cidadão.Net - SEDVAN/ IDENE (101 PIDs)

Projeto Porta Aberta - Terminais Acesso/Correios (102 PIDs)

Telecentros São Paulo - Prefeitura Municipal de São Paulo (125 PIDs)

Programa de Inclusão Digital Beija Flor - Governo Estado Santa …

Educação Digital - ONG Moradia e Cidadania-CEF (133 PIDs)

Paranavegar - Governo etado Paraná (136 PIDs)

Estação Digitais Fundação Banco do Brasil (154 PIDs)

Acessa São Paulo - Governo Estado de São Paulo  (255 PIDs)

Escola Aberta (399PIDs)

Tonomundo (435 PIDs)

EICs - CDI (342 PIDs)

Informática para a Comunidade - SEDUC/Governo Estado …

TIN - MDIC (924 PIDs)

Informática Educativa - Sec. Mun. Educação São Paulo (1286 PIDs)

Oi Conecta - Oi Futuro (1412 PIDs)

Telecentros Comunitários Banco do Brasil (1932 PIDs)

GESAC (3631 PIDs)

ProInfo - MEC (4334 PIDs)

153 Programas/Projetos
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A este respeito Waiselfisz (2007a, p. 37) salienta que ―a internet nos estabelecimentos 

de ensino e em centros públicos gratuitos, que teoricamente deveriam funcionar como 

elementos de democratização do acesso, parecem funcionar em sentido contrário: reforçam a 

concentração‖. 

Com relação à finalidade de uso da internet, a maior estatística, em 2005, refere-se ao 

uso da rede: 71,7% se justifica para fins de ―educação e aprendizado‖. Em 2008, esse 

panorama se modifica e o maior percentual, 83,2%, aparece na finalidade de comunicação 

com outras pessoas (IBGE, 2007, 2009), conforme visualizamos no gráfico a seguir:  

 

Gráfico 4 – Percentual das pessoas que utilizaram a Internet para cada finalidade, na 

população de 10 anos ou mais de idade que utilizou a Internet, no período de 

referência dos últimos três meses, segundo a finalidade do acesso à internet. 

Brasil – 2005/2008 

Fonte: IBGE, 2009. 

Nota:   As pessoas foram incluídas em todos os locais em que acessaram a Internet. 
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população inquirida que possui maiores rendimentos acessam a rede para fins de compra, 

encomenda de serviços, transações bancárias e do grupo de pessoas com menor renda a 

finalidade é justifica para fins de lazer e para a educação. Já no universo de pessoas 

desempregadas, que responderam a pesquisa do IBGE (2007), 82,5% acessam a rede para 

educação e aprendizagem, como é mais bem visualizado na tabela a seguir: 

 

Tabela 6 – Rendimento médio mensal domiciliar per capita das pessoas de 10 anos ou mais de 

idade que utilizaram a Internet, no período de referência dos últimos três meses, 

por Grandes Regiões, segundo a finalidade do acesso à Internet – 2005 

Fonte: IBGE, 2007, 2009. 

Notas: 1. Exclusive as informações das pessoas cuja condição na unidade domiciliar era 

pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.  

            2. Exclusive as informações das pessoas sem declaração do rendimento mensal 

domiciliar per capita. 

            (1) As pessoas foram incluídas em todas as finalidades para as quais acessaram a 

Internet. 

 

Verificamos, a partir desses dados, que as estatísticas de acesso com finalidade de 

educação e aprendizagem podem se justificar pelo aumento nas estatísticas do crescimento 

dos cursos na modalidade de educação à distância, em nosso país.  

Os dados nos fazem pensar que com o acesso à internet é possível aumentar a 

porcentagem de pessoas em formação continuada e até mesmo de graduandos, haja vista a 

experiência da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que a partir do discurso da 

―democratização do acesso‖ do Ministério da Educação (MEC), vem aumentando 

significativamente o número de brasileiros graduados e pós-graduados lato sensu pelas 

Finalidade do acesso à internet 

(1) 

Rendimento médio mensal domiciliar per capita das pessoas 

de 10 anos ou mais de idade que utilizaram a Internet, no 

período de referência dos últimos três meses (R$) 

Brasil 

Grandes Regiões 

Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro-

Oeste 

Educação e aprendizado 1017 797 776 1089 1017 1165 

Comunicação com outras pessoas 1130 886 888 1189 1120 1313 

Atividade de lazer 1011 810 779 1063 1034 1159 

Leitura de jornais e revistas 1194 965 909 1268 1160 1345 

Interação com autoridades públicas 

ou órgãos do governo 
1395 1091 1131 1462 1390 1591 

Comprar ou encomendar bens ou 

serviços 
1770 1307 1431 1917 1629 1876 

Transações bancárias ou 

financeiras 
1708 1376 1406 1777 1626 1954 

Buscar informações e outros 

serviços 
1032 768 741 1101 1104 1057 
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universidades públicas no país. Entretanto há de se ponderar que essa democratização não 

significa necessariamente que estes alunos, de fato, tiveram ou terão acesso a todas as 

condições educativas que as Universidades públicas oferecem em especial no tocante ao tripé 

ensino-pesquisa-extensão. 

Desta forma, embora o acesso a espaços de educação e aprendizagem (seja no nível de 

educação continuada seja no nível inicial) a uma população que dificilmente frequentaria 

estes cursos não pode passar despercebido que esta condição de aprendizado, especialmente, 

parece manter a dualidade do sistema educacional brasileiro: há um acesso diferenciado ao 

ensino, no qual se tem para poucos um ensino básico ou superior público presencial e para a 

maioria as estratégias de democratização via EAD (OLIVEIRA; PAIVA; CORRÊA, 2011). 

 Um dado importante e que nos faz questionar a função social dos telecentros se refere 

ao fato de que estes espaços gratuitos de acesso à internet tem beneficiado, de acordo com os 

microdados do IBGE (2007, 2009) em maior medida, aos grupos socialmente mais 

privilegiados. Ao observarmos os dados, percebemos que o grupo com faixa de renda mais 

reduzida, cerca de 0,6% da população, buscava os centros gratuitos de acesso à internet 

enquanto que numa faixa de renda mais elevada, a porcentagem ultrapassava 4%. A apenas 

2,5% da população de mais baixa renda utilizam computador nas escolas, índice que aumenta 

para 37,3% para alunos com renda mais elevada.  

 

Tabela 7 – Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade que utilizaram a Internet, no 

período de referência dos últimos três meses, por Grandes Regiões, segundo o 

local de acesso à Internet e as classes de rendimento mensal domiciliar per capita 

– 2005/2008                                                                                                                                                                                   

Local de acesso à Internet 

e classes de rendimento mensal 

domiciliar per capita 

Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade que utilizaram a Internet, 

no período de referência dos últimos três meses (%) 

Brasil 
Grandes Regiões 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

2005 

 Total (1) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sem rendimento a 1 salário mínimo (2)  27,1 37,3 42,7 23,6 21,9 26,6 

Mais de 1 a 2 salário mínimos  28,7 26,5 24,9 29,4 31,7 26,3 

Mais de 2 a 3 salário mínimos  14,8 13,8 11,6 15,3 16,8 14,0 

Mais de 3 a 5 salários mínimos  13,3 12,1 9,6 13,7 15,3 14,5 

Mais de 5 salários mínimos  12,9 8,8 9,3 13,9 12,4 16,8 

Domicílio em que moravam (1)(3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sem rendimento a 1 salário mínimo (2)(3)  10,6 10,9 13,6 10,8 8,5 9,1 

Mais de 1 a 2 salário mínimos (3) 25,9 24,1 24,5 26,3 28,0 20,6 

Mais de 2 a 3 salário mínimos (3) 18,7 17,9 18,7 18,7 19,9 15,6 

Mais de 3 a 5 salários mínimos (3) 19,6 24,4 18,7 18,6 21,7 21,8 

Mais de 5 salários mínimos (3) 21,3 20,5 21,0 21,0 19,2 30,0 

Local de trabalho (1)(3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sem rendimento a 1 salário mínimo (2)(3)  15,5 24,5 28,8 12,6 11,8 16,3 

Mais de 1 a 2 salário mínimos (3) 27,9 29,2 27,0 27,7 29,8 26,0 

Mais de 2 a 3 salário mínimos (3) 16,8 15,2 14,5 16,7 19,4 15,7 

Mais de 3 a 5 salários mínimos (3) 16,9 15,5 12,8 17,3 18,9 16,7 

Mais de 5 salários mínimos (3) 19,3 13,8 14,7 20,8 17,9 23,2 

(Continua) 
 

 

 



126 

  

Tabela 7 – Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade que utilizaram a Internet, no 

período de referência dos últimos três meses, por Grandes Regiões, segundo o 

local de acesso à Internet e as classes de rendimento mensal domiciliar per capita 

– 2005/2008                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                            (conclusão) 

Local de acesso à Internet 

e classes de rendimento mensal 

domiciliar per capita 

Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade que utilizaram a Internet, 

no período de referência dos últimos três meses (%) 

Brasil 
Grandes Regiões 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

2005 

Estabelecimento de ensino (1)(3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sem rendimento a 1 salário mínimo (2)(3)  36,8 44,7 52,7 33,1 31,5 36,8 

Mais de 1 a 2 salário mínimos (3) 26,5 23,5 21,1 26,6 31,2 26,0 

Mais de 2 a 3 salário mínimos (3) 13,1 13,5 9,8 13,9 13,9 12,2 

Mais de 3 a 5 salários mínimos (3) 11,5 11,0 8,1 12,1 12,6 12,2 

Mais de 5 salários mínimos (3) 9,6 5,6 6,2 11,1 8,9 11,8 

Centro público de acesso gratuito ou pago (1)(3)       

Sem rendimento a 1 salário mínimo (2)(3)  38,9 47,6 54,4 34,2 29,5 35,5 

Mais de 1 a 2 salário mínimos (3) 29,7 26,1 25,0 31,8 32,4 27,6 

Mais de 2 a 3 salário mínimos (3) 12,1 12,5 8,8 12,8 14,7 12,0 

Mais de 3 a 5 salários mínimos (3) 9,6 8,1 6,2 10,0 12,7 11,9 

Mais de 5 salários mínimos (3) 7,4 4,6 4,2 8,0 9,2 11,5 

Outro local (1)(3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sem rendimento a 1 salário mínimo (2)(3)  28,9 36,8 39,8 27,7 22,8 25,9 

Mais de 1 a 2 salário mínimos (3) 29,7 28,1 27,6 30,2 31,4 27,6 

Mais de 2 a 3 salário mínimos (3) 14,5 14,7 11,7 14,1 17,9 13,9 

Mais de 3 a 5 salários mínimos (3) 12,4 12,0 10,1 12,0 14,3 14,5 

Mais de 5 salários mínimos (3) 11,8 7,1 9,0 12,5 11,7 16,0 

 

Local de acesso à Internet 

e classes de rendimento mensal 

domiciliar per capita 

Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade que utilizaram a Internet, 

no período de referência dos últimos três meses (%) 

Brasil 
Grandes Regiões 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

2008 

 Total (1) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sem rendimento a 1 salário mínimo (2)  34,5 46,3 54,1 28,5 24,8 33,8 

Mais de 1 a 2 salário mínimos  27,9 26,1 22,3 28,9 32,9 26,9 

Mais de 2 a 3 salário mínimos  12,8 11,3 7,7 14,1 15,9 11,6 

Mais de 3 a 5 salários mínimos  11,0 8,3 7,0 12,1 13,0 11,4 

Mais de 5 salários mínimos  9,7 5,0 6,5 10,7 10,9 13,2 

Domicílio em que moravam (1)(3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sem rendimento a 1 salário mínimo (2)(3)  18,3 19,3 26,9 17,4 14,6 18,3 

Mais de 1 a 2 salário mínimos (3) 28,6 29,3 29,1 28,0 31,7 24,6 

Mais de 2 a 3 salário mínimos (3) 16,5 18,4 12,9 16,7 18,8 15,3 

Mais de 3 a 5 salários mínimos (3) 16,0 17,8 13,6 16,2 16,9 16,5 

Mais de 5 salários mínimos (3) 15,4 11,3 14,4 15,0 15,3 21,3 

Local de trabalho (1)(3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sem rendimento a 1 salário mínimo (2)(3)  13,9 24,9 27,1 10,5 9,7 14,2 

Mais de 1 a 2 salário mínimos (3) 27,5 29,1 28,5 26,4 29,5 26,7 

Mais de 2 a 3 salário mínimos (3) 17,4 17,3 12,6 18,2 19,6 15,3 

Mais de 3 a 5 salários mínimos (3) 17,5 14,6 13,3 18,6 19,0 16,6 

Mais de 5 salários mínimos (3) 18,8 11,0 15,5 19,6 19,0 23,5 

Estabelecimento de ensino (1)(3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sem rendimento a 1 salário mínimo (2)(3)  38,2 50,3 52,9 33,6 33,1 40,5 

Mais de 1 a 2 salário mínimos (3) 26,6 23,3 22,9 26,2 31,0 25,8 

Mais de 2 a 3 salário mínimos (3) 12,2 11,2 7,6 13,2 14,3 10,3 

Mais de 3 a 5 salários mínimos (3) 10,7 7,6 7,7 12,3 11,2 8,0 

Mais de 5 salários mínimos (3) 8,7 5,0 6,3 9,7 8,2 11,7 

Centro público de acesso gratuito ou pago (1)(3)       

Sem rendimento a 1 salário mínimo (2)(3)  55,1 58,5 71,9 47,7 39,6 53,4 

Mais de 1 a 2 salário mínimos (3) 26,4 24,9 17,7 29,8 34,8 28,7 

Mais de 2 a 3 salário mínimos (3) 7,8 8,1 4,3 9,5 10,8 7,2 

Mais de 3 a 5 salários mínimos (3) 4,7 4,0 2,7 5,5 7,7 4,8 

Mais de 5 salários mínimos (3) 3,0 1,9 1,4 3,7 5,1 3,5 

Outro local (1)(3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sem rendimento a 1 salário mínimo (2)(3)  39,0 48,1 53,7 35,5 30,4 37,9 

Mais de 1 a 2 salário mínimos (3) 29,6 28,8 23,9 30,2 33,9 30,2 

Mais de 2 a 3 salário mínimos (3) 12,0 10,8 8,7 12,5 15,1 11,1 

Mais de 3 a 5 salários mínimos (3) 8,8 5,2 6,3 9,3 11,0 8,7 

Mais de 5 salários mínimos (3) 7,3 3,8 5,0 8,3 7,5 9,5 

Fonte: IBGE, 2007, 2009. 

Nota: Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado 

doméstico ou parente do empregado doméstico.  

(1) Inclusive as pessoas sem declaração de rendimento mensal domiciliar per capita. 

(2) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes 

recebiam somente benefícios. (3) Inclusive as pessoas que utilizaram a Internet em 

mais de um local.  
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O grupamento de pessoas empregadas também apresenta uma porcentagem de acesso 

à internet superior à população sem emprego, sendo respectivamente 22,9% e 18,5%. No 

rankeamento das profissões, os trabalhadores que desenvolvem funções na área das ciências e 

das artes lideraram o acesso à rede independente do local, com 72,8%, distanciando-se 

nitidamente dos demais agrupamentos de profissões, em especial dos trabalhadores rurais cujo 

acesso gira na casa de 1,7% (IBGE, 2007). 

Com relação ao uso da internet a partir dos postos de trabalhos ocupados, o que se 

averigua, a partir dos microdados do IBGE (2007) de 2005, é que os trabalhadores que 

exercem funções nas quais demandam certo nível de escolaridade, os níveis de acesso são 

maiores. A título de exemplo podemos citar os trabalhadores na área da educação, saúde ou 

serviços sociais com 47,5% e os da administração pública com 47,3% de acesso, à época. Em 

2008, esse quadro se mantém, mas há um aumento nos valores. Trabalhadores na área da 

educação, saúde ou serviços sociais com 63,8% e os da administração pública com 61,5% de 

acesso, à época.  

Em contrapartida, no caso dos trabalhadores agrícolas, dos trabalhadores domésticos e 

da construção os índices são destacadamente menores, sendo 1,8%, 4,0% e 9,1% (2005) e 

4,6%, 12%, 18,1% (2008) respectivamente. Na média nacional do grupo de pessoas que 

trabalham formalmente, 14,3% utilizam a internet no espaço de trabalho, sendo que destas 

4,6% só utilizam neste local (IBGE, 2007, 2009). 

Até aqui discutimos, a partir de estudos já realizados e dados já coletados, algumas das 

variáveis da pesquisa do IBGE (2007, 2009) relacionadas às condições e modos de acesso à 

internet. Importa-nos também pensar o outro lado da inquiria, ou seja, pensar acerca do 

contingente de pessoas de 10 anos ou mais de idade que afirmaram não ter utilizado e/ou ter 

acesso a Internet, no período de referência da pesquisa. Neste quesito o que se observa é que: 

 

No contingente de pessoas de 10 anos ou mais de idade que não utilizaram a Internet, no 

período de referência dos últimos três meses, os motivos indicados com mais freqüência para 

não usar esta rede foram: não tinham acesso a microcomputador, não achavam necessário ou 

não queriam e não sabiam utilizar a Internet. As pessoas que indicaram esses três motivos, 

em conjunto, representaram 78,6% (em 2008, 94,4%) dos indivíduos que não acessaram a 

Internet. A parcela das pessoas que não utilizaram a Internet por não terem acesso a 

microcomputador foi a mais elevada e representou 37,2% (30%, em 2008) (a parcela mais 

elevada foi a não achavam necessário ou não queriam) do contingente que não a usou. A 

parcela das pessoas que não usaram por não acharem necessário ficou em 20,9% (em 2008, 

32,8%) e a das que não sabiam utilizar a Internet, em 20,6% (em 2008, 31,5%). Esses três 

grupos foram os maiores em todas as Grandes Regiões e para ambos os sexos. (IBGE, 2009, 

np). 

 

 Com relação ao rendimento médio domiciliar per capita dessa população inquirida, 

quem não utilizou a Internet: 
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[...] apresentou diferença sensível quanto ao motivo para não terem acessado esta rede. O 

maior desses rendimentos foi o das pessoas que não a acessaram devido ao microcomputador 

existente no domicílio não estar conectado à Internet (R$ 558,00), vindo, a seguir, o das que 

não achavam necessário ou não queriam (R$ 479,00), e o das que não a acessaram devido ao 

microcomputador que usavam em outro local não estar conectado à Internet (R$ 409,00). Os 

menores desses rendimentos foram os dos indivíduos que não a utilizaram por não terem 

acesso a microcomputador (R$ 276,00) e devido ao custo do microcomputador ser alto (R$ 

261,00). (IBGE, 2007, np). 

 

 Em síntese, é possível verificar a partir de uma parte dos dados do PNAD de 2005 e 

2008, que houve significativos avanços no Brasil no tocante tanto à posse quanto ao uso das 

tecnologias da informação e da comunicação. Entre os indicadores que determinam o acesso a 

estes recursos e serviços destaca-se o socioeconômico enquanto determinante, assim como o 

nível de escolaridade e a idade, haja vista que os jovens têm mais acesso às estruturas e aos 

serviços da rede.  

 Esses dados nos apontam que o Brasil avançou no número de usuários dos serviços de 

telecomunicações e na aquisição de bens de consumo digitais. A título de exemplo podemos 

assinalar, a partir dos dados levantados, que houve um aumento –de 12,5%, no ano de 2001, 

para 18,5%, no ano de 2005, e para 31,2% em 2008– do número de pessoas que possuem 

computador em casa e um crescimento, também, do percentual de pessoas com acesso à 

internet em casa: 8,3% em 2001, 13,6% em 2005 e 23,8% em 2008 (IBGE, 2007, 2009). 

 Entretanto, do ponto de vista dos programas de ―Inclusão digital‖, o que se percebe é 

que estes precisam ser revistos, em especial os programas de uso das TIC, que em sua maioria 

se voltam para a população de baixa renda por meio do acesso aos centros públicos e gratuitos 

de acesso, haja vista que significativa parcela desta população tem como acesso os espaços de 

uso coletivos e pagos. Ademais os programas de barateamento dos equipamentos digitais em 

muito favorecem o consumo, em larga escala, da classe média, não da baixa. 

 No tocante à inclusão via espaço da escola, o que se evidencia é uma porcentagem de 

uso muito baixo no espaço escolar versus o grande investimento na modernização dos 

estabelecimentos de ensino públicos.  

 Por todas as evidências empíricas apresentadas pelos dados do IBGE (2007, 2009) 

supomos, prospectivamente, que ao analisarmos esses dados, juntamente com os PSID, 

identificaremos que os mesmos podem estar produzindo, de certa forma, uma forçada 

inclusão utilitária ao sistema, a partir de uma reiterada opção pela dependência tecnológica, 

num contexto marcado pelo neodesenvolvimentismo, pelo neotecnicismo e principalmente 

pelo determinismo e fetichismo tecnológico, como dissemos no item anterior. As análises que 

faremos, no próximo capítulo, acerca das macro orientações dos organismos internacionais 

para consolidação da ―nova‖ sociedade: a ―Sociedade do Conhecimento‖ também nos 
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caminham para esta ponderação.  

 

 



130 

 

  

NO QUADRO HEGEMÔNICO INTERNACIONAL, AS ORIENTAÇÕES 

TRANSITÓRIAS À ―NOVA SOCIEDADE‖ 

 

 

 

Fonte: Ilustração de Frederico Crochet, especial para esta tese. 
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4 NO QUADRO HEGEMÔNICO INTERNACIONAL, AS ORIENTAÇÕES 

TRANSITÓRIAS À “NOVA SOCIEDADE 

 

Buscaremos aqui traçar um panorama acerca das principais macroestratégias de alguns 

organismos e movimentos internacionais que influenciaram o corpus discursivo dos 

programas de governo, que versam acerca da relevância da implantação das tecnologias 

digitais para o desenvolvimento dos indivíduos na nova ―Sociedade do Conhecimento‖ e, por 

conseguinte, para o desenvolvimento social e econômico dos países a fim de que possamos ter 

uma melhor compreensão sobre a inserção do Brasil, neste contexto. 

Neste movimento, ao nível da America Latina, iremos dialogar com os estudos 

realizados por Porcaro (2006) e Porcaro e Barreto (2005) os quais, em seu conjunto, procuram 

dar uma panorâmica dos indicadores que são utilizados (ou muitas vezes apenas sugeridos) 

nos eixos norteadores, e, portanto, orientadores dos programas sociais formulados com o 

intuito de construção de uma ―Sociedade do Conhecimento‖ para America Latina. O estudo 

apresenta como importantes, na orientação das políticas da região, os documentos da Cúpula 

do Milênio da ONU, além da CMSI e seus resultados oficiais registrados tanto na Declaração 

e Plano de Ações quanto na Declaração Alternativa da Sociedade Civil.  

Porcaro (2006) utiliza os documentos produzidos, a partir destes encontros, como 

corpus de sua análise e aponta ainda que a CEPAL se destacou como organização 

internacional relevante. Ressalta também, com relação às Cúpulas, que foi dado especial 

destaque ―às proposições de ações voltadas para tornar acessíveis, aos menos favorecidos, os 

benefícios da TIC‖ e que ―essas proposições passam pelas intenções de promoção da 

utilização da tecnologia, constantes das declarações e planos de ação das cúpulas.‖ 

(PORCARO, 2006, p. 1). Além de consulta aos documentos e relatórios da CEPAL, voltados 

para as orientações desta comissão com relação à transição das sociedades latino americanas à 

―Sociedade do Conhecimento‖, o destaque foi dado aos Planos de Ação Regional sobre a 

Sociedade da Informação na América Latina e Caribe (eLAC), nas edições de 2005 e 2007.  

Igualmente buscamos apreender tal movimento na forma que assumiu no continente 

europeu, especificamente em Portugal, exemplo desse movimento de mundialização das ações 

para construção ―nova‖ sociedade na periferia do capital. Neste sentido, as análises de Vieira 

(2005) mostraram-se bastante indicadoras. A autora, em uma parte de seu estudo, analisa, a 

partir dos discursos produzidos pelo Conselho Europeu e da Comissão Européia, as 

orientações, em particular no campo educacional, para se chegar a uma ―Europa do 

Conhecimento‖. Sua análise aponta que:  
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[...] os discursos referem à info-inclusão, à acessiblidade e à cidadania activa, bem como a 

necessidade de contribuir para a coesão social e o emprego. Contudo, os efeitos esperados e 

as expectativas geradas em torno da adesão à sociedade da informação parecem esconder 

lógicas mais relacionadas com a economia de mercado do que propriamente com as razões 

de cidadania e da coesão social. Por outro lado, os argumentos mobilizadores no sentido de 

promover determinada concepção de cidadania activa merecem eles próprios ser objecto de 

análise, ao presumirem, por exemplo, que esta inclui a capacidade de os cidadãos se 

actualizarem e de serem activos na resolução dos seus problemas de emprego. No que 

concerne aos sistemas educativos, a estes discursos parece subjazer uma lógica não 

anunciada que, para além dos argumentos que legitimam a introdução em larga escala das 

tecnologias de informação e comunicação nas escolas, parece estar mais relacionada com a 

necessidade de qualificar e de dotar com as competências necessárias para operar na 

anunciada sociedade da informação. (VIEIRA, 2005, p.79-80, grifo nosso). 

  

 Desta forma, buscaremos pensar essas questões no âmbito mundial, a partir das 

orientações da Cúpula do Milênio da ONU/Declaração do Milênio e da CMSI. Buscando 

compreender a materialização destas macroestratégias nas orientações da UE e, por 

conseguinte, pensarmos as orientações da CEPAL para organização dos programas políticos 

na América Latina e Caribe e em que medida as orientações se assemelham e se diferem. 

 

4.1 O cenário para consolidação da nova “Sociedade do Conhecimento” 

 

A Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação representa o compromisso dos governos 

e povos do mundo para construir uma sociedade da informação inclusiva, colocando o 

potencial do conhecimento das TIC a serviço do desenvolvimento, promovendo a utilização 

da informação e do conhecimento para atingir os objetivos de desenvolvimento, acordados 

internacionalmente, incluindo os contidos na Declaração do Milênio, e para enfrentar os 

novos desafios da sociedade da informação nos planos nacional, regional e internacional. 

(ONU, 2004, p. 2, tradução nossa).62 

 

 

A ONU realizou em 2000 um encontro com líderes mundiais, conhecido como a 

Cúpula do Milênio. Neste encontro, somado às múltiplas reuniões de cúpula de governantes, 

foi formulada, uma declaração, a Declaração do Milênio, orientadora para a construção de 

uma ―nova‖ sociedade na qual o ―potencial‖ das tecnologias deveria ser utilizado para 

enfrentar os desafios colocados. Este documento acena para as ―preocupações‖ de cerca de 

191 países e de 147 chefes de Estado perante à pobreza e à fome, apresentando dezoito metas 

a serem atingidas até o ano de 2015 (ONU, 2000).  

As metas específicas deveriam ser perseguidas a partir de oito objetivos, os objetivos 

do milênio. Para que as metas fossem acompanhadas, estabeleceu-se um conjunto de 

                                                 
62 O texto em língua estrangeira é: La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información representa el compromiso de los 

gobiernos y los pueblos del mundo por construir una sociedad de la información integradora, poner el potencial del 

conocimiento y las TIC al servicio del desarrollo, fomentar la utilización de la información y del conocimiento para la 

consecución de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los contenidos en la Declaración del 

Milenio, y hacer frente a los nuevos desafíos que plantea la sociedad de la información en los planos nacional, regional e 

internacional. 
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indicadores formulados por especialistas da ONU, do FMI, do BM e da Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (ONU, 2000). 

Com relação às metas e objetivos, que diretamente tocam na temática da ―Inclusão 

digital‖, destaca-se o objetivo de número oito, referente ao estabelecimento de parcerias 

mundiais para o desenvolvimento. É possível ressaltarmos também a meta 18, referente ao 

atendimento das necessidades dos países menos desenvolvidos, além dos indicadores 47 e 48 

(ONU, 2000).  

O item 20 da Declaração do Milênio, como já lembrado por Porcaro (2006), remete-

nos a problemática da temática da ―Inclusão digital‖. O item diz que:  

 

Velar para que todos possam aproveitar os benefícios das novas tecnologias, em particular das 

tecnologias da informação e das comunicações, de acordo com as recomendações formuladas 

na Declaração Ministerial do Conselho Econômico e Social de 2000 da ONU (ONU, 2000, p. 

10). 

 

Posteriormente a este encontro, a Cúpula da Sociedade da Informação, em Tunis 

(2004), iniciou as discussões para a reunião seguinte que se deu no ano de 2005 e no qual se 

debateu a necessidade de se avançar na discussão acerca do potencial das TIC e de como esta 

deve ser empregada para que de fato se alcance as mudanças sociais propostas. 

O relatório da Cúpula para a Sociedade da Informação, realizada em Genebra (2003) 

pela ONU, parte do pressuposto de que os principais problemas do planeta poderão ser 

resolvidos, ou ao menos amenizados, a partir do potencial das tecnologias da informação e da 

comunicação. A Cúpula trouxe o propósito de desenvolvimento de um olhar global acerca da 

―Sociedade do Conhecimento‖. No documento também se salienta que todos os cidadãos 

poderiam ser beneficiados pelas oportunidades que as tecnologias digitais podem oferecer. 

Para tal, acredita-se que era necessário o desenvolvimento de uma estrutura tecnológica 

acessível. 

Nas palavras de Porcaro (2006, p. 11) ―a CMSI volta-se, pois, para o estabelecimento 

de um marco global de atuação para o enfrentamento dos desafios oriundos do 

desenvolvimento da ―Sociedade do Conhecimento‖ e da conseqüente inserção global 

diferenciada dos países‖  

A CMSI não foi estruturada de forma destoante das demais Cúpulas realizadas pela 

ONU, as quais contam geralmente com uma fase inicial marcada por um processo 

preparatório, constituído por um conjunto de conferências mundiais do Comitê Preparatório 

(PrepComs). No caso específico da CMSI, os comitês preparatórios iniciaram-se, em meados 

o ano de 2002, com vistas ao desenvolvimento de diretrizes à atuação no combate aos 
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desafios que se originaram ora no processo de desenvolvimento ora no processo de transição 

para a ―Sociedade do Conhecimento‖. No tocante à primeira fase preparatória na America 

Latina e Caribe, novamente com Porcaro (2006), é possível apontarmos que o Brasil 

participou ativamente dos cinco encontros. 

A partir das temáticas que foram amplamente discutidas em diferentes documentos
63

, 

os quais foram firmados no término da CMSI em uma Declaração de Princípios, ficou uma 

compreensão comum do que seja ―Sociedade do Conhecimento‖. Este documento enfatiza 

que a segregação mundial do conhecimento pode ser atenuada anulando as barreias à 

informação e também ao se possibilitar o acesso à informação pública. Neste quesito, atenção 

especial deveria ser colocada às oportunidades possibilitadas pelos distintos modelos de 

software público de fonte aberta e sem custos (PORCARO, 2006). 

Foi aprovado também um Plano de Ação, no qual foram traduzidas medidas, 

percepções comuns, aos princípios orientadores definidos na declaração, em outras palavras, o 

Plano de Ação visou possibilitar a materialização dos objetivos de desenvolvimento 

acordados, por meio da elevação da utilização das tecnologias da informação e da 

comunicação, com vistas à ―superação da brecha digital‖ (PORCARO, 2006, p. 13). 

Para tal, o Plano enfatiza que a ―Sociedade do Conhecimento‖ é um conceito que se 

encontra em enriquecimento, salienta ainda que a etapa na qual cada sociedade se encontra 

rumo a esta sociedade é variável a partir da realidade de cada país e enfatiza o importante 

papel exercido pelos governos, pelo setor privado e pela sociedade civil no desenvolvimento e 

na aplicação das ―ciberestratégias globais‖ (PORCARO, 2006, p. 14), além de acerar o papel 

dos organismos regionais e internacionais no tocante à integração das tecnologias da 

informação e da comunicação no processo de desenvolvimento da ―Sociedade do 

Conhecimento‖.  

Recomenda-se também aos governos a elaboração de políticas a fim de garantir que as 

TICs de fato sejam integradas nos processos educativos e formativos em todos os níveis. O 

Plano de Ação constitui o chamado ―Pacto da Solidariedade Digital‖, que apresenta como 

eixo a mobilização de recursos no âmbito, humano, financeiro e tecnológico importantes à 

inclusão de todos os cidadãos na dita ―Sociedade do Conhecimento‖, adequando os recursos 

existentes ao desafio de desenvolvimento a partir das TIC (PORCARO, 2006).  

Posteriormente a este encontro, a Cúpula da Sociedade da Informação em Tunis 

(2004) iniciou as discussões para o encontro seguinte, que se deu no ano de 2005, no qual se 

                                                 
63 Para síntese dos temas e tratamento oficial dos mesmos, ver Betancourt (2004). 
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debateu a necessidade de se avançar no potencial das TIC e de como estas devem ser 

empregadas, para que de fato se alcance as mudanças sociais propostas e de como as TIC 

devem ser empregadas para alcançarem o desenvolvimento na ―nova economia‖ 

 

4.2 Contexto Europeu: algumas orientações da União Europeia (UE) 

 

As orientações acerca da adaptação do continente europeu à ―Sociedade do 

Conhecimento‖ encontram-se presentes nos diversos documentos da UE, nos quais se 

enfatizam a inevitabilidade deste modelo societal, assim como as grandes oportunidades para 

o desenvolvimento da Europa. De forma generalizada, os documentos trazem em comum a 

ênfase a um modelo dual de desenvolvimento, que se reforça na recuperação de certo atraso 

da economia europeia diante de outras economias.  

Vieira (2005, p. 85)
64

 ao analisar os documentos do Conselho Europeu
65

 e da 

Comissão Europeia
66

, em sua maioria serão citados no corpo deste item, aponta-nos que os 

documentos visam atender às pressões, bem como às tentativas de mobilização da sociedade 

europeia com vistas à consolidação da ―Sociedade do Conhecimento‖, assim como as novas 

demandas que sobrecaem aos sistemas educativos no que tange à adaptação aos novos 

desafios emergentes deste novo modelo societal.  

A autora, a partir da análise dos discursos produzidos pela UE, nos aponta quatro 

grandes linhas orientadoras e argumentativas que fundamentam tais documentos. São elas: 

 

A primeira linha orientadora diz respeito aos desafios e vantagens proporcionados pela 

sociedade da informação e que são incontornáveis para as sociedades europeias, 

consideradas em transição. A segunda linha argumentativa considera, por um lado, as 

exigências e as certezas relativas ao advento do modo estádio da sociedade e, por outro, os 

                                                 
64 A autora analisou a partir dos discursos produzidos pela UE nos documentos do Conselho Europeu e da Comissão 

Europeia, as novas demandas que sobrecaem aos sistemas educativos no que tange à adaptação aos novos desafios 

emergentes da nova ―Sociedade do Conhecimento‖. Desta forma, buscaremos dialogar com o trabalho da pesquisadora 

uma vez que já foram mapeados os principais documentos a partir dos quais é possível depreendermos os pressupostos 

ideológicos acerca de nova sociedade do conhecimento que serviram de subsídio para estruturação dos programas para 

estes fins na Europa. 
65 Criado na década de 1970, e institucionalizado pelo Ato Único Europeu, agrupa chefes de Estado e de governo dos Estados 

Membros da UE além do Presidente da Comissão. Estes se reúnem, sob a presidência do chefe de Estado e/ou de governo 

que preside ao Conselho da União. Os resultados das discussões tornam-se públicas e passam a impulsionar as orientações 

políticas, econômicas e sociais no conjunto das atividades da UE seja a nível macro (europeu) seja a nível micro 

(nacional). Não é demais se acrescentar que os documentos das reuniões do Conselho não apresentam um valor jurídico e 

que para serem materializados necessitam seguir os trâmites da jurisprudência comunitária, ou seja, as propostas da 

Comissão Europeia passam por votação no Parlamento Europeu (PE) e no Conselho da União Europeia (CUE) para se 

chegar a execução ao nível nacional. 
66 A Comissão Europeia é presidida por membros nomeados pelo CUE, e aprovados pelo PE. Propõe a legislações, políticas e 

programas de atuação prática. Responsabiliza-se pela aplicação das decisões tanto do PE quanto do CUE. Apresenta-se 

como uma instituição política independente que preza e representa os interesses da UE. Dentre as funções da Comissão, 

podemos ressalta a de elaborar propostas para consolidação das leis Europeias, as quais apresenta ao PE e ao CUE, a de 

garantir que as decisões da UE se materializem de forma adequada, além da função de supervisionar a utilização dos 

fundos da União. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%A3o
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obstáculos e os riscos decorrentes deste processo de mudança em direcção à anunciada 

economia baseada no conhecimento. No sentido de estimular essa mesma mudança, uma 

terceira linha orientadora vai no sentido de criar iniciativas mobilizadoras, nas quais a 

educação e a formação assumem um protagonismo relevante. Finalmente, uma quarta linha 

orientadora foi identificada e diz respeito às articulações e imbricações entre aprendizagem 

ao longo da vida e o emprego na Sociedade da Informação. (VIEIRA, 2005, p. 85, grifo 

nosso). 

 

Podemos afirmar, ainda, juntamente com Vieira (2005), que o Conselho Europeu de 

Lisboa, realizado em março de 2000, registrou um dos momentos mais significativos no 

tocante às orientações das políticas a serem abraçadas pelos países da UE. Neste Conselho 

afirmou-se a entrada na Era do Conhecimento, levando a Comissão Europeia a desenvolver 

uma série de documentos para definir as linhas de atuação e ação nas quais os países da UE 

buscariam consolidar as mudanças rumos à ―Sociedade do Conhecimento‖. Em conjunto, os 

documentos buscam convocar os estados membros a adotarem um aglomerado de medidas 

rumo a Europa do Conhecimento.  

O Conselho Europeu de Lisboa foi, portanto, um divisor de águas nas orientações das 

políticas e ações adotadas na UE, com o objetivo estratégico de consolidar na Europa a 

economia do conhecimento. Neste contexto, a educação e a formação foram elencadas como 

componentes essenciais para enfrentar os novos desafios. 

Entre os muitos documentos publicados, destacam-se o ―eEurope: Sociedade da 

Informação para todos‖, de autoria da Comissão das Comunidades Europeias (2000a, 2002a), 

no qual é colocado a discussão acerca da iniciativa eEurope - entrada da Europa na era digital 

e sua importância para o crescimento da nova economia. Tinha o propósito de que todos os 

cidadãos europeus fossem conectados online. O relatório das ―Estratégias de criação de 

empregos na sociedade da informação‖ (2000) elencou as táticas de emprego a serem 

implementadas na ―Sociedade do Conhecimento‖. O ―Pensar o futuro da educação – 

Promover a inovação através das novas tecnologias‖ (2000) buscou dar uma organização dos 

avanços provenientes das aquisições advindas dos programas comunitários assim como dos 

resultados de estudos específicos (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 

2000e). 

Posterior ao Conselho de Lisboa, uma série de documentos também foram importantes 

com vistas a uma orientação social e busca de um consenso com relação à organização da 

Europa diante da ―nova etapa‖ do conhecimento, para a qual o continente europeu necessitava 

adaptar-se. Entre estes documentos, destacamos o ―eEurope: Sociedade da Informação para 

Todos – Relatório dos Progressos Realizados‖ (2000) através do qual buscou-se endossar os 

encaminhamentos do Conselho de Lisboa, enfatizando a importância da elaboração de planos 
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de ação nos quais fossem definidos os objetivos de todas as áreas do eEurope (COMISSÃO 

DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2000b).  

Outro importante documento foi o ―eLearning – Pensar o futuro da educação‖ 

(2000c). Este documento aponta alguns objetivos e linhas de atuação para promoção dos 

objetivos advindos das estratégias para o emprego. Destaca-se também o ―Memorando sobre 

aprendizagem ao longo da vida‖ pelo qual a Comissão Europeia (2000d) ajeita ao Conselho 

de Educação (realizado em outubro de 2000) a pretensão de se dilatar as discussões acerca da 

aprendizagem ao longo da vida, bem como a construção de referências globais para tal, a 

partir do modelo social europeu e das táticas orientadas para o emprego neste continente.  

É no sentido de definir objetivos quanto a baratear a Internet, deixá-la mais rápida e 

segura, estimulando, assim, a sua utilização, que o documento ―eEurope – Uma Sociedade da 

Informação para Todos‖ foi estruturado. (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 

2000a).  

Já o ―Plano de Acção eLearning – pensar o futuro da Educação‖, de 2001, tinha como 

propósito dilatar e solidificar o plano de ação eEurope no âmbito da educação e da formação, 

bem como direcionar o debate acerca da integração das novas tecnologias da informação no 

âmbito da educação e da formação (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 

2001).  

No documento foi enfatizada a relevância das tecnologias de informação e de 

comunicação na modernização dos sistemas de educação e formação. Este relatório foi 

organizado pelo Conselho de Ministros de Educação Europeus (2002), estabelecendo as 

prioridades e preocupações comuns. Apresentavam as contribuições dos sistemas educativos 

para se alcançar o objetivo maior do Conselho Europeu de Lisboa que foi o de tornar a Europa 

um ―o espaço econômico mais dinâmico e competitivo do mundo, baseado no conhecimento e 

capaz de garantir um crescimento econômico sustentável, com mais e melhores empregos, e 

com maior coesão social‖ (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2002, p. 2) Os 

Estados-Membros consideram que a Educação deveria buscar atingir os objetivos a seguir: 

 

 
1. O desenvolvimento do indivíduo, a fim de poder realizar as suas potencialidades e ter uma 

vida feliz e enriquecedora ; 

2. O desenvolvimento da sociedade mais particularmente pela redução das disparidades e das 

injustiças entre indivíduos ou grupos ; 

3. O crescimento da economia, procedendo de modo que as qualificações disponíveis no 

mercado de trabalho correspondam às necessidades das empresas e dos empregadores. 

(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2002, p. 3). 
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Com vistas a larguear o plano de ação do eLearning, foi desenvolvido o ―Programa 

Plurianual (2004–2006) para a integração efetiva das TIC nos sistemas europeus de educação 

e formação – Programa eLearning‖ (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 

2002b). Buscou-se com este programa complementar as ações do plano com vista à 

compreensão mais ampla dos fatores em torno da utilização bem sucedida das TIC, bem como 

a implicação do impacto destas, além dos problemas e oportunidades ocasionadas pelas TIC.  

Para que os objetivos definidos no Conselho Europeu de Lisboa pudessem ser 

alcançados até o ano de 2010 o projeto de relatório tratava acerca da continuidade dos 

objetivos traçados aos sistemas de educação e de formação na Europa. ―Educação e formação 

para 2010: a urgência das reformas necessárias para o sucesso da estratégia de Lisboa‖ trouxe 

um mapeamento do que foi realizado além de se identificar os desafios e medidas a serem 

tomadas para se cumprir aos objetivos estipulados até 2010 (COMISSÃO DAS 

COMUNIDADES EUROPEIAS, 2003). 

O discurso sedutor presente nos documentos traz a marca de um discurso único, 

reforça desde sua origem certo determinismo tecnológico e um processo etapista de 

desenvolvimento social, a partir das grandes facilidades advindas do acesso as novas 

tecnologias digitais. As ―benéficas‖ mudanças são elencadas como grandes oportunidades 

para se aumentar a coesão social europeia e assim colocar a sociedade do conhecimento ao 

―alcance de todos‖. Para tal, os países devem enfrentar problemas do desemprego e das novas 

formas de exclusão social.  

O desafio colocado foi o de (re)definir o papel dos Estados Europeus na nova fase da 

economia global, assim como o sistema educacional para enfrentar os desafios da nova 

economia baseada no conhecimento. Há certo senso comum com relação ao fato de que para a 

base da mudança social se deve em muito a revolução tecnológica e que para atingir o novo 

estágio de desenvolvimento é necessário (re)orientar as políticas sociais, a fim de se 

ultrapassar determinados atrasos que porventura existem e que podem ocorrer na ―transição‖ 

para a economia, cuja base é o conhecimento. Nestes termos, no Conselho Europeu de Lisboa, 

um dos objetivos estratégicos traçados à União tem sido ―tornar-se a economia baseada no 

conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo, capaz de garantir um crescimento 

econômico sustentável, com mais e melhores empregos, e com maior coesão social‖. 

(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2002, np). 

Para consolidação deste objetivo, no documento da Comunicação ―eLearning – Pensar 

o Futuro da Educação‖, destaca-se a importância da ―[...] participação activa de todos os 

agentes envolvidos nos processos de educação e de formação.‖ (COMISSÃO DAS 
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COMUNIDADES EUROPÉIAS, 2000c, p. 3, grifo do autor). Tem-se, portanto, a educação e 

a formação como elementos centrais à mudança. Enfrentar este desafio implica pensar que, 

 

Efetivamente, no futuro, o nível de desempenho econômico e social das sociedades será 

determinado de forma crescente pelo modo como os cidadãos, as forças econômicas e sociais 

poderão explorar as potencialidades das novas tecnologias, assegurar a sua total inserção na 

economia e fomentar o desenvolvimento de uma sociedade baseada no conhecimento. Nesta 

perspectiva, a intensificação dos esforços de educação e de formação ao nível da União 

Européia –para assegurar o sucesso da integração das tecnologias digitais e a fim de valorizar 

todo o seu potencial– constitui uma condição essencial do êxito dos objetivos do Conselho 

Europeu de Lisboa. (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS, 2000c, p. 3, grifo 

do autor). 

 

Parte-se, portanto, do princípio de que o processo de transição implica 

necessariamente a passagem por um processo de adaptação dos sistemas de ensino para 

formação do ―novo homem‖. O processo de transição, inevitável e incontornável, vem 

também corroborando com um conjunto de metas a serem perseguidas sem se tocar, nas 

dificuldades e implicações de se assumir os pressupostos estabelecidos nos documentos. 

Na leitura dos documentos, percebem-se dois movimentos: um que considera que o 

continente europeu já se encontra inserido na ―Sociedade do Conhecimento‖ e o outro que 

defende a ―criação de uma nova forma econômica para a qual é necessário lançar mão de 

iniciativas mobilizadoras e definir metas concretas a atingir, de modo a ultrapassar os 

obstáculos e a minimizar os riscos‖ (VIEIRA, 2005, p. 124) sendo que a  

 

A mobilização para a mudança em direcção à sociedade da informação surge nestes discursos 

como uma oportunidade de resolver problemas estruturais da União Europeia – o desemprego, 

a perda de competitividade em relação à economia global, a deslocalização das grandes 

empresas europeias (tradicionais), a perda de mercados, as qualificações baixas da mão-de-

obra, entre outros. Esta mobilização é vista também como a solução para ultrapassar os ritmos 

diferenciados das economias nacionais e a desarticulação entre as estratégias europeias. De 

algum modo, parecia que esta seria a solução que permitiria aglutinar tudo e todos, e que 

tornaria possível até saltos qualitativos– rapidamente os países mais atrasados ―apanhariam‖ 

os mais desenvolvidos graças às potencialidades das novas tecnologias da informação. Isto 

numa Europa que se deixou ultrapassar não só pelos EUA, como também pelos países 

asiáticos, e que se vinha a revelar demasiado conservadora em termos económicos, 

nomeadamente no que diz respeito ao seu modus operandi na economia global.  

 

Ao analisarmos os documentos do Conselho Europeu e da Comissão Europeia, 

orientadores para construção das políticas públicas sociais para ―Sociedade do 

Conhecimento‖, percebemos que entre as áreas estratégicas destaca-se a Educação tanto para 

―coesão social‖, quanto para a formação de um consenso frente nova e necessária cultura 

digital (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2000a).  

É recorrente a ênfase de que ―todos os países europeus desenvolvem esforços para 

adaptar os sistemas de educação e de formação à sociedade e à economia do conhecimento 
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[...]‖ (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2003). Para tal, um dos obstáculos 

salientados nos documentos foi o de ―colocar o potencial da inovação das novas tecnologias 

ao serviço das exigências e da qualidade da formação ao longo da vida, a evolução das 

práticas pedagógicas, representa um desafio de primeira importância.‖ (COMISSÃO DAS 

COMUNIDADES EUROPEIAS, 2000c) para Europa do Futuro que deverá, segundo as 

orientações, ser construída a partir de uma economia do conhecimento. Assim, ganhou espaço 

as estratégias de aprendizagem ao longo da vida, bem como o desenvolvimento de 

competências TIC. 

Seguindo estas linhas orientadoras emanadas da UE, pensando em nosso estudo de 

doutoramento, percebemos que os discursos construídos e produzidos pelos técnicos do 

Conselho Europeu e da Comissão Europeia, pautam-se na necessidade de atendimento, por 

um lado, das novas demandas da economia do ―conhecimento‖ mundializada e, por outro, da 

necessidade de uma nova mobilização/conscientização social necessária para que tanto as 

sociedades europeias quanto os sistemas de ensino adaptem-se e superem os novos desafios 

advindos da dita ―Sociedade do Conhecimento‖. 

Em comum, percebe-se que de forma naturalizada a Educação é colocada como 

elemento central para a adesão à nova ―Sociedade do Conhecimento‖. Ao se analisar os 

documentos divulgados pelo Conselho Europeu e pela Comissão Europeia, o que se observa é 

que estes pretendem responder as necessidades de mudança social para adaptação à nova 

sociedade. De modo geral, as lógicas e ganhos relacionados com a economia do mercado 

encontram-se camufladas nos argumentos em prol da necessidade de uma coesão social diante 

do novo momento vivido, em especial no que tange à capacidade dos cidadãos se atualizarem 

constantemente e do consenso de permanecerem na condição de empregáveis. 

As políticas de estado lisboetas não fogem a esta lógica. Um exemplo disso é o Plano 

Tecnológico, que pode ser compreendido como uma estratégia do governo português para 

crescimento com base no conhecimento, na tecnologia e na inovação, tanto que apresenta 

como um primeiro eixo norteador o conhecimento a fim de qualificar os portugueses para a 

―Sociedade do Conhecimento‖. Neste contexto, não podemos negar a grande relevância 

estratégica do PTE no cenário político lusitano, como veremos a seguir, como um exemplo da 

reiterada opção pela dependência econômica e tecnológica dos países na periferia do centro 

hegemônico do capital, como é o caso de Portugal e também do Brasil.  
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4.2.1 Sob o ―abanão‖ da tecnoditadura: o glamour do Choque Tecnológico na Educação
67

 

 

 Um fio significativo para se compreender a história das tecnologias digitais, nas 

escolas portuguesas, refere-se ao fato de que como membro da UE, em 2000, foram definidas 

as estratégias a serem alcançadas pelo país. Tais estratégias diziam respeito às transformações 

que deveriam ser operadas na esfera econômica para se enfrentar com sucesso a ―Sociedade 

do Conhecimento‖. Diante dos resultados pouco relevantes de países como Portugal, em 2005 

o Conselho Europeu definiu que cada país deveria conceber e executar um ―Programa 

Nacional de Reformas‖, segundo as diretrizes da Estratégia de Lisboa (2002) (COMISSÃO 

DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2002b). Assim, o Governo de Portugal elaborou, em 

2006, um Plano Tecnológico a fim de alcançar o tão desejado desenvolvimento lusitano. Tal 

plano encontra-se estruturado em três eixos norteadores, articulados a metas e indicadores 

quantificados, a saber: ciência, tecnologia e inovação. 

Com relação à educação, o PTE (2007)
68

 –doravante PTE– abarca um aglomerado de 

ações articuladas às metas supracitadas, e, propõe, por exemplo, a ligação à internet em banda 

larga de todas as escolas públicas do país; uma média de dois alunos por computador 

conectado à internet; um aumento da porcentagem de docentes com certificação em TIC de 

25% para 90%, dentre outros ações . Em Portugal foram estabelecidas parcerias com as 

operadoras de telecomunicações, com o propósito de oferecer conexão gratuita à internet às 

escolas do país, embora as bases dos acordos firmados tenham suas especificidades 

(ALMEIDA, 2008). 

Assim, no tocante à modernização do aparelho de Estado no campo do ensino, 

destaca-se o PTE, que, em consonância com a ―Estratégia de Lisboa‖ e com o ―Programa 

Educação e Formação 2010‖, define orientações com vistas a tornar a economia europeia 

baseada no conhecimento mais competitiva, além de desenvolver competências para 

consolidação da ―Sociedade do Conhecimento‖ e, por conseguinte, a total integração dos 

cidadãos nesta ―nova‖ socidade. O PTE foi elaborado como mais uma estratégia do governo 

português para reforçar as competências TIC e assim, consolidar uma ―Sociedade do 

Conhecimento‖ inclusiva no país. No organograma 2 a seguir, podemos visualizar melhor os 

objetivos europeus e portugueses no tocante à modernização da educação.  

                                                 
67 Este item foi construído a partir das notas de campo da pesquisadora das entrevistas e observações realizadas durante o 

Projeto Piloto da Tese, que ocorreu em nosso estágio de doutoramento em Portugal, durante o segundo semestre de 2009, 

e, com cruzamento de informações e documentos oficiais disponíveis no site do Ministério da Educação de Portugal: 

<http://www.min-edu.pt>. 
68 Para maiores informações consultar: <http://www.e-escola.net>.  

http://www.min-edu.pt/
http://www.e-escola.net/
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 Organograma 2 – Objetivos europeus e nacionais para a modernização da educação 

 Fonte: PORTUGAL, 2007a. 

 

Nesse sentido, na Resolução do Conselho de Ministros n.º 132/2007, publicada no 

Diário da República, de 13 de Setembro de 2007, ressalta-se que  

 

A Estratégia de Lisboa, o Programa Educação e Formação 2010, o Programa do XVII 

Governo Constitucional e o Plano Tecnológico definem a modernização tecnológica da 

educação como uma prioridade estratégica para a preparação das novas gerações para a 

sociedade do conhecimento. (PORTUGAL, 2007a, p. 6487).  
 

Assim sendo, o Ministério da Educação em Portugal,  

 

com vista à difusão do acesso e da utilização das tecnologias da informação e da 

comunicação, adoptou o Plano Tecnológico da Educação, que prevê o apetrechamento das 

escolas com um conjunto de equipamento informático adequado — Projecto Kit Tecnológico 

Escolas —, com vista à melhoria significativa da experiência de aprendizagem e ensino nas 

escolas básicas e secundárias, bem como da qualidade e eficiência da gestão escolar. 
(PORTUGAL, 2007a, p. 6487) . 

 

 Para estruturação do plano supracitado, foi desenvolvido um estudo com vistas a 

diagnosticar o nível de modernização da tecnologica no sistema educacional português, a 
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partir de três fatores –o acesso, as competências e a motivação– e de quatro ―dimensões-

chave‖ de análise para a tecnologia; os conteúdos; as competências e por fim o investimento e 

financiamento na área. O objetivo deste estudo foi:  

 

[...] identificar grandes áreas de intervenção para a modernização tecnológica do ensino, de 

forma a acelerar o processo de modernização do sistema educativo português e a colocar 

Portugal em linha com os países da UE mais avançados neste domínio. (PORTUGAL, 2008a, 

p. 7).  

 

Os resultados do estudo apontaram por um lado que o país apresentou nos últimos 

anos, em especial no último quinquênio, um crescimento no tocante à modernização 

tecnológica das escolas, e, por outro, um certo atraso perante à média dos demais países 

europeus, conforme pode ser depreendido no gráfico abaixo:  

 

Gráfico 5 – Número de Alunos por Computador (escolas públicas dos ensinos básico e 

secundário) 

Fonte: PORTUGAL, 2008a. 
 

Para tal, o Ministério estruturou uma série de projetos, a partir de verbas de fundos 

internacionais, para compra de serviços e equipamentos importantes para a construção de uma 

infraestruturação tecnológica adequada aos objetivos traçados. Desta forma, foram 

autorizados a abertura de uma série de concursos públicos internacionais a fim de se adquirir 

estes serviços.  

Na fase inicial do plano, o Ministério da Educação em Portugal contou com uma 

consultoria estratégica internacional para a sua formulação, desenhando-o. Em seguida, houve 

estudos de implementação dos projetos chaves os quais ajudaram tanto na montagem do 

modelo quanto no lançamento dos concursos, ou no caso das formulações das competências 
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TIC, na criação de um modelo de certificação para o país. No decorrer do plano, o que se 

evidenciou foram consultorias mais acadêmicas e científicas, nas quais as escolas portuguesas 

participaram através de inquéritos, de participação participante, dentre outras (PORTUGAL, 

2008e). 

A título de exemplificação na Resolução do Conselho de Ministros n.º 132/2007, 

publicada no Diário da República, de 13 de Setembro de 2007 foi autorizada 

 

a abertura de procedimento de concurso público internacional com vista à aquisição dos 

serviços e bens referidos, necessários ao fornecimento, instalação e manutenção de quadros 

interactivos para as escolas públicas com 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e com ensino 

secundário, até ao valor máximo de € 9 000 000, excluindo o imposto sobre o valor 

acrescentado. (PORTUGAL, 2007a, p. 6487). 

 

Nesse encaminhamento também podemos citar a Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 133/2007, publicada no Diário da República, no dia seguinte, em 14 de setembro de 2007, 

que também autorizou concurso público internacional a fim de se adquirir serviços 

necessários tanto ao fornecimento, instalação quanto à manutenção de computadores para as 

escolas públicas, com 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e com ensino secundário, com teto 

―máximo de € 279 000 000, excluindo o imposto sobre o valor acrescentado.‖ (PORTUGAL, 

2007b, p. 6505). 

O plano foi elaborado a partir da análise dos resultados de um estudo diagnóstico
69

 que 

inquiriu tanto acerca da infraestrutura quanto da utilização das TIC nos espaços escolares, 

com vistas a buscar identificar dificuldades e avanços presentes no processo de modernização 

tecnológica da escola. Outro eixo da investigação foi o mapeamento dos modelos 

internacionais de referência para que em Portugal pudesse (re)contextualizadar as melhores 

práticas estrangeiras já consolidadas. 

Esses estudos apontaram que apesar dos investimentos no tocante à modernização das 

escolas portuguesas nos anos que antecederam o PTE
70

, Portugal apresentava por um lado 

uma desigual distribuição tecnológica entre as escolas e, por outro, uma enorme lacuna entre a 

(re)contextualização satisfatória das TIC nos processos de ensino e aprendizagem.  

No nível tecnológico, o que se percebeu, a partir da inquiria acima, foi que Portugal 

apresentava, no momento, grande volume de computadores com mais de um triênio (56%) de 

uso, além de um investimento limitado na área tecnológica. Com relação aos equipamentos de 

apoio ao trabalho docente, notou-se uma reduzida disponibilidade destes recursos na escola 

                                                 
69 Para maiores informações consulte: PORTUGAL (2008a).  
70 Vide a resolução do Conselho de Ministros RCM n.º 137/2007, de 18 de setembro 2007 que aprova o PTE 

(PORTUGAL, 2007c).  
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―aproximadamente 70% dos equipamentos tem mais de 3 anos; o número de videoprojectores 

é inferior a 1 projector por cada 7 salas de aula e apenas 1/3 das escolas dispõe de quadros 

interactivos.‖ (PORTUGAL, 2008a, p. 9). 

 

Gráfico 6 – Porcentagem de computadores com menos de 3 anos e com mais de 3 anos 

(Escolas públicas EB 2/3 e S) 

Fonte: PORTUGAL, 2008a. 

 

O relatório do estudo também apontou um crescimento não estruturado e insuficiente 

com relação às redes de área local. Ademais, enfatizou-se a necessidade de se integrar às 

demais iniciativas de modernização tecnológica da infraestrutura escolar uma proteção contra 

o furto de equipamento, visto que o aumento no parque tecnológico na escola demandaria 

sistemas eletrônicos de segurança. No momento do estudo do Gabinete de Estatística e 

Planeamento da Educação (GEPE), cerca de (49%) destes recursos estavam disponíveis 

(PORTUGAL, 2008a). 

 

 Gráfico 7 – Escolas com sistemas de alarme contra intrusão (Escolas públicas EB 2/3 e S) 

 Fonte: PORTUGAL, 2008a. 
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Gráfico 8 – Escolas com sistema de videovigilância (Escolas públicas EB 2/3 e S) 

Fonte: PORTUGAL, 2008a. 

 

 Em síntese os estudos evidenciaram que, do ponto de vista da tecnologia, as escolas 

portuguesas apresentavam, como muitos países, um parque informático que não atendia a toda 

demanda, uma conectividade via banda larga com velocidade e abrangência limitadas, além 

de redes de área local restrita e não estruturadas. A preocupação com segurança dos 

equipamentos era constante, haja vista, o furto de muitos equipamentos informáticos no 

espaço escolar, além de um insuficiente apoio técnico (PORTUGAL, 2008a). 

No que tange ao domínio dos conteúdos pedagógicos digitais, de acordo com o 

relatório diagnóstico, ―a criação e divulgação generalizada de aplicações e de conteúdos 

informáticos pedagógicos atractivos reveste-se de elevada importância em processos de 

modernização tecnológica.‖ (PORTUGAL, 2008a, p. 42). Desta forma, 

 

[...] o caminho para a Sociedade da Informação e do Conhecimento implica a alteração dos 

métodos tradicionais de ensino e de aprendizagem, para a qual é crítica a existência de 

ferramentas e de materiais pedagógicos e de conteúdos adequados. A utilização de conteúdos 

e de aplicações em Portugal é significativamente mais baixa do que nos países da UE15 e a 

utilização de tais conteúdos por alunos em sala de aula é cerca de 60% da registada na 

Finlândia. Dada a importância que desempenham na adopção e na utilização de tecnologia, é 

essencial desenvolver a produção de conteúdos e aplicações de qualidade em língua 

portuguesa, bem como criar mecanismos de certificação dos mesmos. É também necessário 

criar mecanismos de incentivo à sua utilização de forma a assegurar a criação de um mercado 

dinâmico. (PORTUGAL, 2008a, p. 11). 

 

Ressaltou-se que as plataformas de e-learning, assim como o aumento em promoção, 

configura-se como uma das demandas das medidas de política na contemporaneidade. Neste 

contexto, em Portugal, o que se percebia, no momento da investigação, foi que o país 
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começava a dar os ―primeiros passos de utilização de plataformas de partilha de 

conhecimento.‖ (PORTUGAL, 2008a, p. 11). No tocante à gestão documental eletrônica, 

apenas 5% das escolas utilizam estes sistemas e,  

 

O desenvolvimento de plataformas electrónicas de apoio à gestão administrativa escolar, 

incorporando a informatização de processos como as matrículas, as faltas ou as actas, tem um 

papel catalisador de modernização tecnológica; apesar do aumento de dotação de 

equipamentos e dos esforços para aumentar a utilização de e-mail, este canal de comunicação 

ainda é muito pouco utilizado (menos de 1/3 das escolas disponibiliza endereços de e-mail a 

docentes e não docentes vs. 70% a nível europeu). É importante acelerar a adopção e 

utilização de e-mail pelo seu efeito dinamizador na utilização de tecnologia e de aumento de 

eficiência na gestão. (PORTUGAL, 2008a, p. 11). 

 

Em síntese, no domínio dos conteúdos percebia-se uma grande escassez e dispersão 

destes materiais na rede, como também a presença de plataformas colaborativas com 

utilização e funcionalidades limitadas, além de uma gestão escolar pouco informatizada. O 

estudo mostrou algumas ―falhas‖ no nível da criação e da produção de conteúdos; na sua 

distribuição em especial aos professores e aos alunos; na catalogação e no uso dos conteúdos 

nas salas de aula pelos professores, dentre outros. E com relação aos motivos para a não 

utilização dos conteúdos, os argumentos giravam em torno da não adequação dos mesmos, 

assim como a um número de conteúdos insuficientes para se trabalhar com todas as 

disciplinas curriculares. (PORTUGAL, 2008a). 

No âmbito das competências TIC, o que se observou foi que houve, em Portugal, um 

movimento de um grande esforço no tocante à formação de docentes e alunos, através de 

módulos de formação em tecnologia para docentes e também da criação das disciplinas TIC. 

Entretanto, o discurso da falta de qualificação dos trabalhadores é apontado como uma 

barreira ao uso destas tecnologias no espaço escolar. Neste aspecto, o relatório da pesquisa 

citada salienta que  

 
[...] a falta de qualificações ainda é apontada como uma forte barreira à utilização; é 

importante reequacionar o actual modelo de formação de docentes, à luz do que se observa 

nos países de referência, estabelecendo metas e mecanismos de certificação de competências, 

e desenhando programas de formação modulares, contínuos e progressivos; noutros países, 

não obstante o apetrechamento e a formação adequados, a utilização de tecnologia tem 

enfrentado resistência por parte dos agentes, revelando ser fundamental a definição de 

objectivos de aplicação de TIC na actividade lectiva, na avaliação e na gestão administrativa. 

(PORTUGAL, 2008a, p. 12). 

 

E, por fim, no que tange às competências TIC, os estudos apontaram que a formação 

docente era pouco centrada na utilização das TIC no processo de ensino e de aprendizagem, 

além da ―falta de competências TIC‖ dos funcionários orientadas para a gestão digital, assim 
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como a ausência de sistema avaliativo integrado de certificação de competências TIC 

(PORTUGAL, 2008a). Numa síntese geral, o documento nos assinala que  

 

Em conclusão, o país apresenta oportunidades de melhoria nas áreas analisadas, todas elas 

interdependentes e carecendo de uma actuação concertada. O processo de modernização tem 

sido percorrido através de medidas de política isoladas e iniciativas individuais de escolas, 

comunidades de ensino e empresariais, não existindo uma visão agregadora ou objectivos 

claros a atingir, nem um programa de modernização coerente e integrado para o País. Neste 

contexto, é importante redefinir o processo de modernização tecnológica para Portugal, que, 

incorporando as acções de sucesso implementadas no estrangeiro, seja adequado à realidade 

nacional, vencendo o atraso e posicionando o país de forma competitiva face aos seus 

congéneres europeus. O desafio de colocar Portugal em linha com os países mais avançados 

da Europa é arrojado e exige uma intervenção articulada e coordenada entre todos os agentes 

em todas as áreas de intervenção. Neste âmbito, a definição de uma estratégia nacional e 

plano de modernização tecnológica do ensino revestem-se de uma importância ímpar. Assim, 

para que a escola possa preparar os cidadãos para a Sociedade da Informação e do 

Conhecimento, é necessário, desde logo, definir uma visão de modernização partilhada pelos 

agentes da comunidade educativa e determinar objectivos e linhas orientadoras claras. Depois, 

é essencial assegurar os mecanismos e os meios adequados à prossecução dos objectivos 

definidos, tendo em consideração a situação actual e os factores indutores e inibidores da 

modernização tecnológica da educação. (PORTUGAL, 2008a, p. 13). 

 

A partir dos resultados do estudo supracitado e da análise dos modelos internacionais 

que se destacavam pela modernização tecnológica do sistema de ensino (PORTUGAL, 

2008b). O PTE configurou-se, portanto, como um programa do XVII Governo Constitucional 

articulado com Plano Tecnológico de Portugal, estruturado a partir da resolução do Conselho 

de Ministros de n.° 137/2007, em 18 de setembro 2007, que aprovou o PTE, definindo, assim, 

a estratégia do Governo Português com vistas à modernização tecnológica do sistema de 

ensino no país, para atendimento da educação básica –2º e 3º ciclos–
 
e ensino secundário (em 

todas as tutelas), através da integração e da ampla utilização das TIC, no espaço escolar como 

um todo, desde os processos de ensino e de aprendizagem até a gestão da escola.  

Em consulta ao site oficial do plano, este é tido como ―enorme salto qualitativo do 

ensino e da aprendizagem das novas gerações, preparando os portugueses para os desafios da 

sociedade e economia do conhecimento.‖ (PORTUGAL, 2009a). Ressalta-se também o 

ambicioso objetivo estratégico do PTE que é, pois, ―colocar Portugal entre os cinco países 

europeus mais avançados na modernização tecnológica do ensino em 2010.‖ 

(PORTUGAL, 2007c, p. 6564, grifo nosso), ou seja, colocar o país no eixo dos países mais 

desenvolvidos. 

A então ministra da Educação de Portugal, na ocasião do lançamento do PTE, em 

2077, ao fazer referência à educação como plataforma de acesso universal à informação e ao 

conhecimento, ressaltou que o novo plano de modernizar as escolas visava, também, melhorar 

as práticas pedagógicas, assim como os resultados escolares. Na fala da ministra, esse plano 

poderia ser resumido em duas palavras: ―modernizar e melhorar‖ (PORTUGAL, 2007c).  
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Pode-se dizer que uma das medidas mais estruturante foi à reconstrução de algumas 

escolas. Grande parte das escolas foram reconstruída, visto que muitas não comportavam 

estruturalmente os novos equipamentos digitais. Houve, assim, escolas antigas que 

praticamente precisaram que seus prédios fossem refeitos para adequação ao novo contexto.  

Entre os modernos equipamentos disponíveis no mercado europeu –leia-se aqui 

também mercado educacional europeu– e incorporados ao PTE, a fim de subsidiar a 

modernização tanto do processo de trabalho administrativo quanto pedagógico no espaço da 

escola, destacam-se: o cartão eletrônico para alunos das escolas de 2.º e 3.º ciclos e 

secundárias; instalação de sistemas de vigilância nas escolas equipadas; aumento na 

velocidade de ligação à Internet nas escolas para disponibilização em todas as salas de aula; 

instalação de redes locais para melhorar as ligações no interior da escola e entre escolas; kit 

sala de aula contendo equipamentos informáticos com vista à ampliação da utilização das TIC 

nos processos de ensino e de aprendizagem tais como: quadro interativo, um computador, um 

videoprojector e uma impressora; computadores em número suficiente para os alunos (nas 

bibliotecas, nas salas TIC, nos centros de recursos) (PORTUGAL, 2009a). 

Acredita-se que a partir do uso dos equipamentos supracitados, as instituições de 

ensino serão capazes, por exemplo, de passarem por um processo de desmaterialização do 

procedimento de matrícula dos alunos com a informatização do mesmo, pela substituição do 

dinheiro em papel no espaço escolar pelo dinheiro eletrônico; por uma melhor relação entre 

família-escola; pela melhoria nas condições de segurança da escola a partir de implantação da 

vigilância eletrônica, além da possibilidade de criação das condições necessárias para que as 

TIC sejam de fato incorporadas para além das possibilidades, como ferramentas de trabalho 

docente, mas de forma transversal no processo de ensino e aprendizagem a partir do uso em 

sala de aula e nos processos avaliativos. 

Um dos pressupostos colocados é o de que ao se permitir o acesso dos alunos à 

informação e ao conhecimento através dos computadores e da internet, estar-se-á a garantir os 

princípios da igualdade, embora o mesmo seja possibilitado no universo das desigualdades de 

condições tanto entre alunos quanto entre as diferentes escolas do país. Mas como de fato se 

estrutura o PTE, nosso leitor deve estar se perguntando? 

O PTE é composto por três eixos de intervenção que visam atender a modernização do 

sistema de ensino no país. São eles: eixo de tecnologia, eixo de conteúdo e o eixo de 

formação. Cada um destes eixos é composto por ―projetos-chave‖, ao todo quatorze, até o 

momento observado, como se pode depreender a partir do organograma 3 na página seguinte. 
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Organograma 3 – Organograma do PTE 

Fonte: PORTUGAL, 2009c. 

 

Com relação aos projetos e a estruturação do eixo referente à tecnologia, cabe 

delinearmos que se parte do pressuposto de que ―não há como haver inovação tecnológica 

sem máquinas‖ (Notas de campo 1, contato com equipe do GEPE/ME). Neste sentido, o 

primeiro eixo do PTE está muito orientado para isso, para a garantia do acesso e implantação 

de computadores, para a implementação dos projetos de conectividade em todo país.  

 Apesar da ênfase na tecnologia, um dos membros da equipe do PTE, com os quais 

estivemos, apontou que  

 

[...] não consideramos nunca a tecnologia como um fim em si mesmo, mas como meio para 

acesso ao conhecimento e para melhorar os sistemas de gestão escolar. Da mesma forma que 

a escola tem água, tem luz, tem gás, têm livros, a escola tem que estar bem abastada do ponto 

de vista tecnológico‖. [...] ―não vale a pena avançar em novos conteúdos se na escola não 

houver computadores em todas as salas de aula, se não houver retroprojetores [...] (NOTAS 

DE CAMPO 1, CONTATO COM EQUIPE DO GEPE/ME).  

 

 Em outro momento a ênfase na tecnologia como meio também se apresenta, como 

percebemos na fala a seguir: 

 

 

 

PROJETOS TRANSVERSAIS 

 

E. ESCOLINHA 
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A tecnologia é vista como um meio e não como um fim em si mesmo, é um meio. E um meio 

que permite modernizar o processo de ensino, que permite melhorar o resultado escolar, não 

há identificação dos alunos com um quadro de ardósia, não é contemporâneo ao aluno, mas 

sim com o quadro interativo, os alunos não tinham identificação com os meios de 

aprendizagem. (NOTAS DE CAMPO 7, CONTATO COM EQUIPE DO GEPE/ME).  

 

O PTE como um plano de aquisição massiva de equipamentos para as escolas envolve, 

portanto, a compra e consumo pelo aparelho de Estado de muitos equipamentos avaliados em 

milhões de euros em seu conjunto. Num momento histórico de crise econômica, é possível 

dizer que o Estado Português passa a ser um consumidor potencial que aquece o mercado de 

tecnologias educacionais, a partir do financiamento comunitário e dos concursos públicos 

internacionais de aquisição lançados. Até o ano de 2009, houve o lançamento de mais de 10 

concursos desta natureza, o que tem feito com que a venda dos computadores, destinados a 

fins pedagógicos, passassem a ser disputados entre empresas. 

Com relação aos ―projetos chave‖, cabe aqui, mesmo não sendo objeto desta tese, uma 

breve descrição dos mesmos, para se ter uma melhor visão do PTE como um todo. Os kits 

Tecnológicos referem-se a um conjunto de equipamentos tecnológicos tais como quadros 

interativos, computadores, videoprojectores, por exemplo, para aumentar os equipamentos 

informáticos nas salas de aula. Uma analogia nos foi feita dos quadros interativos como 

―janelas para o mundo‖, embora muitos os encarem como uma ―parede‖ (Notas de campo 6, 

contato com equipe do GEPE/ME). Assim, entre as importâncias das Equipes PTE
71

 escola, 

uma seria então auxiliar no sentido de atravessar a janela, não ficando parado diante a parede. 

O projeto ―Internet de Alta Velocidade‖ pretende ampliar a velocidade de acesso à 

Internet em todos os computadores das escolas do ensino básico e do ensino secundário do 

país. Em consonância com a Portaria n.º 204/2008 de 21 de Fevereiro de 2008, depreende-se 

que com este projeto:  

 
A par das escolas dos ensinos básico e secundário, pretende-se, também, melhorar as 

ligações à Internet em banda larga dos organismos centrais, regionais e tutelados do 

Ministério da Educação, assegurando, ainda, a interligação entre as redes lógicas das escolas 

e dos organismos do Ministério da Educação. (PORTUGAL, 2008c, p. 6951). 

 

                                                 
71 A lei determina que se tenha uma equipe PTE nas escolas. A composição desta equipe varia de escola para escola, 

entretanto algumas ressalvas são asseguradas por lei, tal como a participação da bibliotecária e da chefe da secretária no 

serviço burocrática na composição da equipe. As bibliotecas estão tendo uma grande modificação no funcionamento, a 

partir do pressuposto de que as bibliotecas têm que se abrir a novas formas de leitura e transmissão do conhecimento. Um 

dos coordenadores PTE escola nos apontou que ―a coordenadora da rede de biblioteca diz que vê no futuro, uma biblioteca 

sem livros, onde tudo esteja informatizado é um outro extremo mas é nesta perspectiva que a bibliotecária integra a equipe 

PTE‖. O coordenador seria ―alguém que dentro da escola tem que funcionar os projetos que chegam às escolas e depois 

colocar professores e alunos com conhecimento do que se passa. Também é ter a missão de diálogo com todos.‖ (Notas de 

campo 5, observação e contato com professor e coordenador PTE).  
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Com relação ao investimento do fundo público para execução do projeto, foi 

determinado, a partir da Resolução do Conselho de Ministros n.º (Reg. R 654/2007), a 

abertura de procedimento pré-contratual, a fim de se adquirir os serviços necessários ao 

desenvolvimento deste ―projeto chave‖. No tocante ao investimento previsto para as 

aquisições, este girou na casa dos ―€ 14.500.000 (catorze milhões e quinhentos mil euros), 

excluindo o Imposto sobre o Valor Acrescentado, diluído por vários exercícios econômicos‖. 

(PORTUGAL, 2008c, p. 6951). Sendo que: 

 

1 – Os encargos orçamentais decorrentes da assinatura do contrato de aquisição dos bens e 

serviços referidos não podem exceder, em cada ano, as seguintes importâncias: 

2008 € 3.625.000, acrescido de IVA à taxa legal em vigor 

2009 € 7.250.000, acrescido de IVA à taxa legal em vigor 

2010 € 3.625.000, acrescido de IVA à taxa legal em vigor 

2 – As importâncias fixadas para os anos de 2009 e 2010 são acrescidas do saldo que se 

apurar na execução orçamental do ano anterior. 

3 – Os encargos financeiros resultantes da execução da presente portaria são satisfeitos por 

verbas adequadas do Orçamento do Estado, a inscrever em 2008, 2009 e 2010, pelos 

montantes correspondentes. (PORTUGAL, 2008c, p. 6951). 

 

Como o primeiro eixo foi pensado de modo que a escola tivesse equipamentos 

informáticos em todas as salas de aula e no terreno, o que aconteceu foi que muitas escolas 

não possuíam infraestrutura elétrica, ou algumas só atendiam aos serviços administrativos, 

bem como apenas algumas salas de aula, não atendendo ao todo escolar. Elaborou-se, então, o 

projeto Escola em Rede: redes de área local (com e sem fio) para que no espaço escolar todos 

tivessem acesso à internet, em todos seus espaços pedagógicos e administrativos, e, assim, 

possibilitasse que tanto alunos e professores tivessem acesso à Internet nas salas de aula 

quanto à digitalização da gestão escolar. (Notas de campo 1, contato com equipe do 

GEPE/ME) 

Para adquirir a infraestrutura de rede Ethernet e WiFi e respectivos sistemas de gestão, 

foi autorizado, conforme Resolução do Conselho de Ministros n.º 134/2007, a abertura de 

procedimento de concurso público internacional no valor máximo de € 75.000.000, excluindo 

o imposto sobre o valor acrescentado (PORTUGAL, 2007d). De acordo com esta mesma 

resolução: ―Este projecto é condição essencial e necessária para levar a Internet até as salas de 

aula e para implementar os outros projectos do Plano, de que se destacam o cartão electrónico 

do aluno, a segurança electrónica nas escolas e a escola SIMPLEX‖. (PORTUGAL, 2007d, p. 

6505). 

Com o projeto Cartão da Escola, é destinado aos estudantes das escolas com 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico e com ensino secundário, um cartão eletrônico com muitas 
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possibilidades de uso agregadas a ele, tais como o controle de entrada dos alunos no espaço 

escolar, o registo da frequência, aumentando assim, a ―eficiência da gestão escolar e a 

segurança nas escolas‖ (PORTUGAL, 2009c), além de se configurar como a atualização do 

―porta-moedas‖, que alguns alunos porventura levavam para escola, o cartão também 

funciona como ―porta-moedas electrónico‖. (PORTUGAL, 2009c). 

 Uma das vantagens deste cartão –único às escolas– é o de que se uma pessoa mudar de 

escola o cartão continua sendo o mesmo. Todas as informações necessárias à vida escolar dos 

alunos estão armazenadas no cartão, tais como registro das informações ao longo do seu ciclo 

de vida escolar. O cartão escola possui, ainda, uma interligação com os sistemas bancários, 

desta forma os pais que tiverem condições podem carregar o cartão de seus filhos, em casa, 

pela internet ou irem à escola para efetuarem a recarga. Com este cartão os alunos não 

precisam mais levar dinheiro para escola para ser gasto nas cantinas, pois todas as transações 

poderão ser efetuadas a partir da utilização do cartão. (Notas de campo 1, contato com equipe 

do GEPE/ME). 

 É válido ressaltar que com este cartão os alunos também podem efetuar pagamentos e 

compras diversas fora da escola. Há assim, desde os anos iniciais da escolarização formal, 

uma preparação/adaptação dos alunos, leia também pequeno consumidor, às novas demandas 

de consumo/formas de consumo. 

 De acordo com o relatório diagnóstico, 58% das escolas já haviam implementado 

plataformas de cartões de aluno e a estas instituições de ensino foi facultada a possibilidade de 

escolha no que tange à manutenção do sistema que utilizavam ou a mutação, e/ou 

simplesmente ampliação, do serviço, atualizando-o frente o novo sistema (PORTUGAL, 

2008a). 

 

Gráfico 9 – Escolas com plataformas de cartão de aluno (Escolas públicas EB 2/3 e S) 

Fonte: PORTUGAL, 2008a. 

Total DREN DREC DREL DREA DREALG

58,50% 61,10% 58,50% 60,10% 55,80%

35,30%

Escolas com plataformas de cartão de aluno [% escolas]
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Substituindo as antigas "chave-na-mão", o projeto Escol@segura configura-se como 

um sistema eletrônico de segurança que inclui um sistema de alarme contra intrusos e a 

videovigilância que também contribui para a garantia da segurança, em especial no que tange 

aos equipamentos adquiridos pelo governo, pois ―quando não haviam atividades na escola, 

percebeu-se pelos projetos anteriores que alguns equipamentos tecnológicos eram furtados 

dos estabelecimentos de ensino, sobretudo à noite, nos finais de semana e nas férias.‖ 

Portanto, ―o que foi feito foi buscar uma maior segurança aos novos equipamentos 

tecnológicos.‖ (Notas de campo 1, contato com equipe do GEPE/ME). 

 Além desses projetos nesse primeiro eixo, também foi pensado o Centro de Apoio TIC 

às Escolas (CATE), para que no caso de problemas com a rede e/ou com os computadores as 

escolas tivessem um número a ligar, com a função de ―fio suporte‖. A este respeito, o Estudo 

de Implementação diz que: 

 

O investimento em TIC efectuado no âmbito do Plano Tecnológico da Educação exige a 

criação de uma estrutura eficaz de apoio técnico especializado às escolas para a resolução dos 

eventuais problemas de funcionamento dos equipamentos. Os novos projectos no âmbito do 

PTE incorporam uma componente de gestão remota e presencial profissionalizada da infra-

estrutura (por exemplo: redes de área local, escol@segura), que permite libertar as escolas dos 

actuais esforços na operação e manutenção dos equipamentos. (PORTUGAL, 2008d, p. 5). 

 

Ao se lançar o plano, ocorreu a divulgação do primeiro concurso da rede local, depois 

veio o das redes integradas, e, em seguida, o dos computadores e dos quadros interativos nas 

escolas para contemplação do primeiro eixo. Cabe ressaltar que no primeiro triênio do PTE, 

este primeiro eixo de introdução massiva de tecnologia na escola foi o que mais avançou, 

como podemos perceber na tabela abaixo: 

 

Tabela 8 – Ponto de situação do PTE no momento de coleta de dados do campo 

Fonte: BRASIL, 2010c. 

 

PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO 

 Ponto de situação 

Internet de alta velocidade 
100% das EB 2,3 e Secundárias com ligação fibra ótica 

100% das EB 1 ligadas à Internet e rede ME 

Redes de área local 75% das EB 2,3 e Secundárias com redes concluídas (742 de 997 escolas) 

Kit Tecnológico 

111 491 novos pc‘s (1 pc por 5 alunos) (100%) 

28 711 novos videoprojetores (100%) 

5 613 quadros interativos (1 quadro por cada 6 salas de aula) (100%) 
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Talvez a ênfase nas tecnologias se justifique, conforme podemos observar a partir de 

nossas notas de campo, por se tratar, segundo um dos nossos contatos realizados com a equipe 

do GEPE, da ―lógica do princípio de igualdade nas tecnologias, o princípio da igualdade 

presente na distribuição das tecnologias e compensado ou complementado com o princípio da 

qualidade de uso das tecnologias nas escolas por docentes, por não docentes, pelos alunos na 

escola.‖ (Notas de campo 1, contato com equipe do GEPE/ME). 

 Em síntese, os projetos deste eixo podem ser agrupados em três domínios: no primeiro 

a modernização estrutural, um segundo domínio referente a modernização dos instrumentos 

de apoio para serem utilizados pelos professores no contexto da sala de aula, e, por fim, um 

terceiro domínio que é o da segurança do espaço escolar. Este eixo foi pensado ―como eixo 

espécie de pedra angular para o PTE para pensar o eixo dois com relação aos conteúdos e ao 

eixo três com relação à formação.‖ (Notas de campo 6, contato com equipe do GEPE/ME). 

O Eixo dois –Eixo dos Conteúdos– é, sobretudo, um eixo de software e é composto 

por dois grandes projetos que se destinam a atender a todas as escolas portuguesas com ensino 

básico e secundário. São eles: o Portal da Escola e o Escola Simplex. plataforma integrada 

de gestão escolar. 

É possível elencarmos duas premissas de ―arranque‖ distintas neste projeto chave do 

PTE, são elas: os conteúdos com potencial para serem utilizados nos mais diferentes 

processos de ensinar e aprender na escola ou em casa (Escola.pt – Portal das Escolas) e os 

conteúdos para administração escolar (Escola Simplex). 

O Portal das Escolas é um portal para as escolas e funciona como repositório de 

conteúdos. É um espaço onde se encontram as possibilidades de trabalho com a web 2.0, de 

partilha de conteúdos, de cursos e ensino à distância através da comunicação com plataforma 

de e-learning. Foi desenvolvido no sentido de aumentar tanto a produção quanto a 

distribuição e, por conseguinte, a utilização de conteúdos pedagógicos em suporte digital tais 

como exercícios, manuais escolares, dentre outros, a fim de se buscar desenvolver 

metodologias e práticas pedagogicas interativas e até mesmo a generalização do portfólio 

discente digital (PORTUGAL, 2009b). 

 Já o programa Escola Simplex é uma parte do Portal da Escola. Configurando-se como 

uma adaptação do Simplex –programa burocrático do governo– à educação, como também foi 

feito com o Plano Tecnológico de Portugal e o PTE, podemos de certa forma dizer que o 

Escola Simplex é um dos ―filhos‖ do Programa Simplex do Governo Português ―pai‖, e, como 

tal, enfatiza-se um caráter administrativo que as escolas não tinham, com serviços do tipo 

matrícula online, histórico eletrônico, enfim, simplifica procedimentos diretos da gestão 
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administrativa no espaço escolar. (Notas de campo 4, contato com equipe do GEPE/ME). 

Configura-se no campo da educação como a simplificação administrativa que está ocorrendo 

em várias áreas do Estado português, no âmbito da escola. 

Podemos dizer também que o eixo dois pode ser considerado como híbrido: o Portal 

da Escola é a aposta nos recursos digitais para educação, por um lado recursos que podem ser 

apropriados aos processos de ensinar e aprender a partir dos conteúdos educativos digitais e, 

por outro, o Escola Simplex, que no fundo se configura como um grande projeto relacionado à 

gestão escolar, a partir de uma lógica na qual as escolas recebem em tempo real uma série de 

serviços com vista, sobretudo, à qualidade da gestão escolar, é, portanto uma plataforma 

eletrônica de apoio à gestão com vistas a aumentar sua eficiência, melhorando, assim, o 

acesso à informação escolar como um todo. (Notas de campo 4, contato com equipe do 

GEPE/ME). 

Já o Eixo três configura-se como um eixo ―de aposta nas pessoas, em suas 

competências, nas suas capacidades‖ (Notas de campo 1, contato com equipe do GEPE/ME). 

Neste eixo há três grandes ―projetos chave‖: o Competências TIC, Avaliação Electrónica, 

Estágios TIC, formação profissional TIC. O primeiro deles, como o nome nos acena, se refere 

a um programa de formação e certificação de competências TIC na comunidade educativa, a 

fim de se promover a utilização dessas tecnologias, tanto no ensino quanto nas prática de 

gestão escolar das escolas com 2º e 3º ciclos do ensino básico e com ensino secundário 

(PORTUGAL, 2008e). Destaca-se, também, o projeto de Avaliação Electrónica que visa a 

utilizar pedagogicamente os meios informáticos no processo de avaliação escolar através de 

testes, de avalição diagnóstica, de exercícios, entre outros. 

Através do projeto Estágios TIC. formação profissional TIC, que compõe o eixo três 

do PTE, os alunos podem estagiar em grandes empresas de ―economia do conhecimento no 

país‖, visa, pois, a ―promoção do ensino profissional nas áreas tecnológicas, valorizando a 

integração do aluno em formação em contexto de trabalho em empresas de referência‖ 

(PORTUGAL, 2008f, p. 43771).  

Com relação aos projetos transversais, cabe frisar que em um dos primeiros 

organogramas estes projetos, embora apresentem grande visibilidade e em alguns casos como 

o E.escolinha até chega ao ponto de ser confundido com sendo o PTE em si, este não foi, num 

primeiro momento, detalhado no organograma do PTE, como percebemos abaixo. 
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Organograma 4 – Eixos do PTE 

Fonte: Portugal, 2009. www.escola.gov.pt 

 

 O E-escola e o E-escolinha possuem uma origem externa ao PTE sendo dois 

programas paralelos, que posteriormente foram incorporados ao plano. O programa E-

escolinha é, de todos os projetos e programas atrelados, de certa forma, ao PTE o mais visível. 

Apesar de se ter uma estrutura que permite que todas as escolas tenham acesso à internet, o 

projeto mais ―vendável‖ do ponto de vista do martenking do PTE tem sido o E-escolinha. 

Dada sua grande visibilidade midiática, em muitos momentos, numa compreensão apressada 

do que seja o PTE, este acaba a se resumir ao E-escolinha. (Notas de campo 1, contato com 

equipe do GEPE/ME). 

Com relação a esse programa, prevê-se que os professores que não tinham 

competências TIC passassem a ter a partir do contato com os computadores. Entretanto, o que 

foi possível observar, a partir de conversas com docentes, foi que alguns não sentiram 

necessidade de ter um computador. Todos os professores podiam ter acesso, é verdade, mas 

com limitações, posto que os computadores eram oferecidos à preços reduzidos, mas ainda 

assim pagos. Além do mais, a compra pressupunha um pacote de serviços vinculados e 

oferecidos por empresas telecomunicações. Todos os professores tinham a ―oportunidade‖ de 

ter acesso, mas um acesso nestas condições: um acesso pago. (Notas de campo 7, observação 

e contato com professor e coordenador PTE/Escola). 
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Os computadores do programa E-escolinha, também conhecidos como ―Magalhães‖, 

não são da escola, são de uso pessoal dos alunos e sua utilização, no contexto educativo, não é 

obrigatória, porém a compra dos computadores o é, por isso costuma-se dizer que ―o 

Magalhães só vem a ser utilizado na sala de aula quando o professor quiser e como ele quiser, 

o que implica em grandes discrepâncias no uso nas escolas portuguesas‖. (Notas de campo 7, 

observação e contato com professor e coordenador PTE/Escola). 

A compra desse equipamento funciona em co-participação com o Estado da seguinte 

forma: para a Categoria social A, tudo gratuito; B ganhava o computador gratuito e pagava a 

internet e C pagava um valor (150 euros) pelo computador e pela internet como, por exemplo, 

os professores. Os computadores portáteis possuem uma garantia com assistência técnica 

prevista de dois anos e são destinados para o uso com crianças dos anos iniciais do ensino 

fundamental de 6 aos 10 anos de idade. Ao avançar nos anos de escolarização, há outro 

modelo a ser adquirido (Notas de campo 4, contato com equipe do GEPE/ME). 

Apesar de ter um caráter de uso pessoal, a escola pode adquirir alguns exemplares do 

―Magalhães‖ para necessidades residuais da instituição. Por outro lado, os professores não 

têm ―os Magalhães‖ e somente podem comprar o computador do programa E-professor, 

justificando por este motivo o não uso do recurso tecnológico com os discentes. 

O discurso acerca do computador ―Magalhães‖ tem sido marcado pela necessidade da 

equidade social e do acesso às TIC, visto que este computador seria provavelmente o primeiro 

a entrar em muitos lares portugueses, haja vista sua aquisição por muitas famílias, pelo baixo 

preço, quase gratuito, para quem tem dificuldades. Desta forma, acredita-se que ―o Projeto 

Magalhães se apresenta primeiramente como um projeto de equidade no que tange aos 

instrumentos de participação à sociedade do ‗Sociedade do Conhecimento‘.‖ (Notas de campo 

4, contato com equipe do GEPE/ME). 

Segundo um dos professores contactados, trata-se de um programa que virá ―agitar‖ a 

escola, dando um ―abanão‖ em sua estrutura secular, e que por outro lado, irá gerar uma série 

de ―efeitos colaterais‖ como, por exemplo, limitar-se a esfera do consumo de aparelhos 

tecnológicos quando não se avança pedagogicamente. 

Nesta mesma linha, o E-escola, é um programa de fomento, que possibilita a compra 

de computadores portáteis aos membros da comunidade educativa, em especial alunos e 

professores, é, sobretudo, um programa que aumenta o consumo privado em computadores e 

internet. Na Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2008, publicada no Diário da 

República, em 19 de Março de 2008, podemos apreender que 
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Este Programa, lançado pelo Governo em Junho de 2007, tem como objectivo o 

financiamento de acções que facilitem o acesso à sociedade de informação, de modo a 

promover a info-inclusão, sendo, na sua primeira fase, constituído pelas Iniciativas 

e.oportunidades, e.escola e e.professor. (PORTUGAL, 2008g, p. 1619). 

 

Acrescenta ainda a resolução que: 

 
O desenvolvimento do Programa e.escola levou a um aumento exponencial na aquisição de 

equipamentos informáticos e de acessos à banda larga, tendo funcionado em simultâneo como 

catalizador do próprio mercado. (PORTUGAL, 2008g, p. 1619). 

 

Diversos estudos e análises elaborados por entidades internacionais credíveis apontam 

para o registo do maior crescimento anual da venda de computadores em Portugal nos 

últimos anos, situando-se em 2007 acima dos 30%, sendo que no caso de portáteis a 

percentagem de crescimento anual se cifra em 2007 em 59%. As previsões apresentadas 

para os próximos anos apontam claramente para uma continuidade nesta evolução 

positiva bem como para um destaque de Portugal em relação a outros mercados.  

(PORTUGAL, 2008g, p. 1619, grifo nosso).  

 

Para além de tal constituir um motivo de orgulho, o Programa e.escola representa, acima de 

tudo, a possibilidade de contribuir para a consolidação da imagem de Portugal como país 

moderno e atractivo para o investimento, em particular na área das tecnologias de informação 

e comunicação. (PORTUGAL, 2008g, p. 1619). 

 

É justamente nesta área que é necessário actuar, por um lado, para garantir a todos os 

portugueses o acesso aos benefícios da sociedade da informação e, por outro lado, para 

promover um dos factores mais críticos para o sucesso e para a competitividade de uma 

economia moderna. Esta modernização tecnológica aumenta também as oportunidades de 

acção de indivíduos e instituições, fornece instrumentos que permitem promover a cidadania e 

a inclusão e constitui um factor poderoso para o crescimento e para o sucesso económico e 

social, verificando-se também que o acesso às tecnologias da informação e da comunicação e 

as competências para a sua utilização são um factor diferenciador das oportunidades sociais 

da maior importância, na actualidade. (PORTUGAL, 2008g, p. 1619). 

 

O acesso às novas tecnologias significa, em muitos casos, a disponibilização de formas 

alternativas de comunicação, de formação e de trabalho, sendo, por isso mesmo, um 

instrumento essencial de inclusão, participação e de criação de novas oportunidades. 

(PORTUGAL, 2008g, p. 1620, grifo nosso). 

 

Cabe delinear que ao se comprar os computadores, adquire-se também um serviço 

agregado ao equipamento, a internet de tipo banda larga, através de um contrato subscrito a 

uma empresa, razão pela qual, por um lado houve casos de professores que não compraram o 

computador do programa, e por outro, professores que ficaram com duas assinaturas. (Notas 

de campo 7, observação e contato com professor e coordenador PTE/Escola). 

Cabe delinear que apesar dos programas estarem de certa forma atrelados ao PTE, este 

se configura como plano de investimento público na escola, computadores para a escola, 

quadros interativos para a escola, recursos educativos digitais para a escola, os quais são 

disponibilizados, gratuitamente, para as instituições de ensino, além de um programa de 

formação de professores, de formação e certificação de competências TIC para as escolas. 
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 Entretanto, apesar da origem paralela, à medida que tais propostas e programas 

chegaram ao chão da escola, foi ocorrendo uma espécie de fusão entre os programas de venda 

e ampliação do consumo ao programa do Ministério da Educação, a ponto de um dos contatos 

realizados terem nos apontado que 

 

[...] tanto o Programa E-escola, quanto o programa E-escolinha estão perfeitamente na lógica 

do Plano Tecnológico da Educação, que acabou por acolher estes programas, embora tenham 

uma lógica um pouco diferente. O PTE não tem uma lógica de investimento num determinado 

consumo privado possui uma lógica centrada na escola e no fornecimento de equipamentos 

tecnológicos, de software, de conteúdos digitais, de certificação e não um caráter privatista. 
(NOTAS DE CAMPO 1, CONTATO COM EQUIPE DO GEPE/ME) 

 

 Para além da vertente escolar, a fusão destes dois programas ao PTE impulsionou, 

acredita-se, uma interface entre a família e os programas da escola, uma vez que através do 

Programa E-escolinha, pela primeira vez, muitas famílias tiveram acesso ao computador, o 

que de certa forma seria praticamente impossível com o componente do PTE, que investe 

somente na escola e em seus processos pedagógicos. Desta forma, é possível apontarmos duas 

vertentes que na prática acabaram se evidenciando, uma centrada na escola e outra nas 

famílias. Assim, ―estes dois programas acabam no fundo por se complementarem numa lógica 

muito interessante.‖ (Notas de campo 1, contato com equipe do GEPE/ME). Há um 

argumento que por um lado se têm os projetos do Eixo de Conteúdos, em que os 

computadores vêm com uma série de conteúdos pedagógicos, e, por outro lado, há o Eixo de 

Formação, e estes projetos (E.escola e E-escolinha) ―bebem na fonte destes outros projetos.‖ 

(Notas de campo 1, contato com equipe do GEPE/ME). 

Além do PTE, com a estrutura que sinalizamos acima, o Ministério da Educação de 

Portugal conta com o Portal da Educação, o Portal Institucional do ME, que busca agregar os 

endereços eletrônicos dos diferentes serviços e setores do ME, com vistas à melhoria da 

qualidade na divulgação externa do mesmo, além de buscar aproximá-lo das comunidades 

educativas em geral e é também um importante instrumento de racionalização da gestão e da 

manutenção dos sites do Ministério. 

No que tange à Comunidade PTE, o que se observa é a possilibilidade do 

favorecimento de uma cultura de parceria entre o(s) Ministério(s), além da possibilidade de 

interlocução com a sociedade civil de forma geral. Leia aqui, também, e talvez, em especial, 

empresas e fundações, além de diversars entidades parceiras do Ministério da Educação. 

Portugal é um país que tem sido marcado pelos baixos índices educacionais (de alta 

evasão, de baixo índice de letramento etc), em especial, se comparado a outros países do 

continente europeu, e um dos caminhos para se reduzir este atraso, acredita-se, tem sido a 
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grande ênfase nos projetos de TIC, em especial na área da educação. Na teoria, é como se o 

investimento tecnológico fizesse progredir mais rapidamente a nação, posto que ―enquanto 

Portugal avança os outros países não estão parados, eles vão progredindo ou corremos mais 

rápido ou nossa distância continua a crescer‖ (Notas de campo 3, contato com equipe do 

GEPE/ME). Nesta perspectiva, tem sido compreendida a lógica da política do choque 

tecnológico na educação, e, portanto, a partir de uma perspectiva dualista de desenvolvimento 

que tanto reforça quanto reduz o subdesenvolvimento cada vez mais marcado pela 

desigualdade combinada e utilitária no capitalismo.  

Uma vez que se espera que os novos professores estejam adaptados às novas formas 

de trabalho, e tenham, portanto, as novas competências, o choque na educação irá fazer pulsar 

também a própria formação dos professores –seja inicial seja continuada– a fim de que ele se 

reoriente pelas novas competências para gestão da informação, necessárias para integrar estes 

instrumentos no processo ensino e aprendizagem dos alunos.  

Com relação ao choque no trabalho dos professores, o que se observa é um processo 

de burocratização do processo de trabalho docente. Uma das professoras contactadas nos 

apontou que ―o nosso trabalho está, neste momento, muito um trabalho burocrático, costumo 

dizer que nem temos tempo de dar aulas, e nossa função principal, que é dar aulas ensinar 

os alunos, acaba por ficar em segundo plano‖ (Notas de campo 7, observação e contato 

com professor e coordenador PTE/Escola, grifo nosso). E acrescenta: ―Vivemos rodeados de 

papéis, são horas para preencher formulários, o que precisamos é de tempo para estar com 

nossos alunos e prepararmos atividades diferentes eu bem que queria. As aulas com as 

tecnologias são muito mais trabalhosas e demandam mais tempo.‖ (Notas de campo 7, 

observação e contato com professor e coordenador PTE/Escola, grifo nosso). 

Tal fato endossa o que percebemos em estudos anteriores. Paiva (2006, 2010) aponta 

que com relação ao aumento de trabalho docente e a secundarização dos aspectos pedagógico, 

muitas vezes silenciadas no exercício profissional deste trabalhador, este vê sua carga horária 

aumentar, assustadoramente, sem ter com isso um aumento em sua remuneração mensal.  

Neste processo de burocratização do trabalho docente, o que se verifica no terreno, em 

muitos momentos, é a utilização das TIC para descarregar informações sobre os alunos em 

substituição aos antigos –entretanto muito utilizados ainda em países como o Brasil– diários 

escolares. Tal mudança ―não é transformação pedagógica isso é manter um modelo 

pedagógico anterior e usar as TIC somente para distribuição de informação.‖ (Notas de campo 

10, contato com equipe do GEPE/ME). 
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Essa mudança no trabalho docente já ―atrasada‖ diante dos atuais usos, por exemplo, 

das redes sociais utilizadas por muitos alunos, as quais poderiam, por exemplo, serem 

(re)contextualizadas em ―redes de aprendizagem‖. Fazendo uma analogia com a tecnologia, é 

como se o choque de futuro da escola estivesse na voltagem da web 1.0 e não na voltagem da 

web 2.0.  

Reforçando a perspectiva do neodesenvolvimentismo dualista, ao indagarmos sobre a 

possibilidade de cortes de recurso no PTE, haja vista a crise econômica, vivenciada pelos 

países europeus no momento da coleta de dados, um dos sujeitos entrevistados, foi enfático ao 

ponderar que:  

 

Eu diria que pelo contrário, a posição do governo nesta matéria é muito clara, no período de 

crise os investimentos do PTE deverão estar em pleno naquilo que se deve investir em 

momento de crise, diria que não só o investimento no PTE não está em perigo como também 

deve ser reforçado na exata medida em que o apoio do governo foi incondicional desde o 

início, e, mais incondicional se torna quando o setor da educação esta a demonstrar 

dinamismo e potencial enorme (NOTAS DE CAMPO 1, CONTATO COM EQUIPE 

DO GEPE/ME). 
 

O que se percebe muito é que o choque tecnológico para se chegar à ―Sociedade do 

Conhecimento‖ encontra-se diretamente vinculado à ampliação do consumo. Muitas vezes 

não exploramos todos os recursos disponíveis num equipamento digital e já o trocamos por 

outro
72

. Este aspecto nos remete a uma das principais características do capitalismo atual, que 

segundo Mészáros (2007) pode ser compreendido como ―produção destrutiva‖. Por exemplo, 

o uso dos portáteis por crianças em fase escolar, tendo um equipamento até o quarto ano, no 

qual este é ―descartado‖ e a partir do quinto já se utiliza outro equipamento, caracterizando 

assim a descartabilidade própria da sociedade do consumo.  

No âmbito da escola, no consumo de tecnologias para serem usadas no processo de 

ensinar e aprender se analisarmos as estatísticas de Portugal, na Europa, percebemos que há 

um maior consumo tecnológico em Portugal do que em outros países. Por outro lado, os 

indicadores sociais crescem, mas têm crescido para menos, em muitos aspectos, conforme a 

realidade objetiva nos mostra pela situação de receção econômica, crise financeira, 

desemprego, entre outros. Ou seja, a relação não é linear e direta. Não é por se ter tecnologia e 

um dos maiores índices de conectividade da Europa que fará com que o choque funcione, 

garantindo um avanço e modernização da economia portuguesa ou de qualquer país. O 

                                                 
72 Numa visita de trabalho de campo juntamente o com nosso orientador o professor Doutor Gaudêncio Frigotto, à escola 

secundária modelo de Portugal para implantar o ―choque tecnológico‖ o que nos ―chocou‖ de fato foi que aos fundos de 

algumas das salas de aula, havia uma verdadeira montanha de lixo tecnológico, de computadores, mouses, teclados. Ao 

mesmo tempo a vista da biblioteca, no seu desenho arquitetônico esplêndido, mas com poucos livros.  
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choque tecnológico traz um grande impacto no consumo das TIC e grandes efeitos colaterais 

do ponto de vista dos indicadores sociais, elementos que reforçam a concepção do fetiche da 

tecnologia bem como o da inclusão forçada e utilitária que defendemos nesta tese. 

Ser incluído socialmente, na dita ―Sociedade do Conhecimento‖, tem sido sinônimo, 

muitas vezes, de ser um novo consumidor , em especial, dos equipamentos digitais e serviços, 

é fazer parte da sociedade do consumo tecnológico e de serviços de telecomunicação digital. 

A questão do consumo, bem como sua relação com a nova sociabilidade burguesa, fica-nos 

muito forte nas falas que escutamos em diferentes momentos, como a que se segue:  

 

Em Portugal não existe ainda uma Sociedade do Conhecimento, esta fora de questão, existe 

sim uma Sociedade do Consumo. Só existirá de fato uma Sociedade do Conhecimento quando 

toda gente tiver conhecimento dos problemas sociais pelo qual o país atravessa (NOTAS DE 

CAMPO 9, PROFESSOR). 

 

Países da periferia do capital, de alguma forma, tem-se tornado o grande mercado 

para valorização dos equipamentos produzidos pelos centros. 

Em Portugal, as formas de valorização de capital expressas nestes programas 

analisados bem como na espoliação do trabalho docente, demonstram, em sua particularidade, 

o que observamos como generalidade no conjunto da sociedade portuguesa. Conjugam-se o 

moderno e o atraso nas ―multiculturas‖ do trabalho que, em sua manifestação, exprimem o 

avanço contraditório do qual as TIC são a expressão a lapidar. Neste sentido, a imagem a 

seguir é emblemática. 

                      

 
Foto 1 – Entrada da Feira Portugal Tecnológico 2009 

                Fonte: Arquivo pessoal. 
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O atual contexto português, marcado pelo movimento da reestruturação capitalista, 

cuja base se alicerça na inserção das mais modernas tecnologias no processo produtivo, não se 

difere da realidade de tantas outras nações que se encontram na periferia do capital, e que, de 

certa forma, estão a perceber a olhos vistos o fortalecimento da informalidade do trabalho, 

assim como o crescimento do trabalho precarizado, e, por conseguinte o aumento da 

marginalização de tantos trabalhadores do processo produtivo, que cada vez mais estão a 

buscar novas/velhas formas de garantia de sua sobrevivência, e, para tal, sujeitam-se ao 

subemprego e a informalidade. Para tanto, os locais mais comuns são praças públicas, ruas 

próximas a grandes centros comerciais, nos metros, enfim em qualquer local onde haja 

possíveis compradores das mercadorias que desejam comercializar.  

Em um momento de grande crise econômica, aumento do desemprego, maior 

precarização dos postos de trabalho, uma das apostas do país para saída da crise tem sido o 

investimento em novas tecnologias, em todos os setores. 

Entretanto, o que hoje ocorre no país (primeiro semestre de 2011) tem sido uma 

grande crise econômica vivida na Europa, em especial pela Grécia e por Portugal. Este chega 

a ser o país, que nos dias atuais, apresentam a maior queda nas bolsas de valores. Chegamos 

ao ponto da agência de rating ―Moddy‘s‖ baixar, de forma bastante ofensiva, o rating de 

Portugal para a categoria de ―lixo‖. Para além de uma primeira leitura apressada que nos 

causa indignação, é preciso fazer uma leitura que vai além da categorização em si. Por tudo 

que foi apontado nesta tese, vivemos hoje com a financeirização do capital no novo 

imperialismo e o processo de capitalização do capital fictício, portador de juros e lucro aos 

capitalistas, vem se financeirizando nas últimas décadas, em especial a partir de 1980. 

Nesse movimento, uma das funções das empresas de rating é, pois, o de fazer 

especulações que ora fortalecem ora enfraquecem nações. Os países enfraquecidos, do ponto 

de vista do capital, se veem cada vez mais acuados e endividados, uma vez que se veem 

forçados a ―solicitarem‖ às agências internacionais de fomento, empréstimos, produzindo 

assim uma dívida pública que será paga às custas da redução do emprego, da contenção de 

gastos públicos sociais, da classe trabalhadora cada vez mais proletarizada, da flexibilização e 

das leis trabalhistas. 

Para se tentar pagar os altos juros que fazem com que onde haja menos se tenha mais, 

ou seja, o menos que faz com que se contraia a dívida pública vira mais, do ponto de vista do 

capital, no momento de acerto da dívida, que será paga pela classe trabalhadora portuguesa. 

Ao serem ultrajados à categoria de ―lixo‖, especula-se que os portugueses não terão 

condições de quitarem os empréstimos contraídos, assim é possível que a taxa de juros 
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aumente, ao passo que o país enfraquece e se vê obrigado a contrair mais empréstimos, 

aumentando assim o lucro dos ―investidores‖ que muito irão lucrar com o aumento dos juros e 

com o aumento da desigualdade social na Europa e o empobrecimento dos trabalhadores 

europeus. 

 Apesar do ―choque tecnológico‖ impulsionado pelo investimento em tecnologia, para 

que a nação pudesse progredir como o norte do continente, Portugal não alcançou os 

desejados índices de desenvolvimento. Contudo, seu endividamento alimentou a roda da 

valorização de capital.  

 

4.3 O contexto latino americano: algumas orientações da CEPAL
73

  

 

Com relação à formulação/implementação dos PSID na America Latina, é possível 

percebermos que para a região têm sido formulada uma série de orientações e estratégias, em 

consonância aos objetivos de desenvolvimento do milênio formulados pelas Nações Unidas e, 

também, a partir das orientações da Declaração de Princípios e dos Planos de Ação 

formulados, a partir da CMSI, nos quais está registrada uma série de metas a serem obtidas 

até o ano de 2015. 

Nesse sentido, a partir do ―consenso político‖ com relação à necessidade de tornar os 

países latinos americanos ―países do conhecimento‖, foram desenvolvidos os Planos de Ações 

para a América Latina e do Caribe eLAC. O primeiro deles, o eLAC2007, refere-se ao 

período de 2005–2007 e, o segundo, eLAC2010, concernente ao período 2008–2010. 

O eLAC –Plano de Ação Regional sobre a sociedade da Informação na América 

Latina e Caribe– configura-se como um plano de ações regional, voltado aos países latinos 

americanos e Caribe, sob a temática principal do desenvolvimento e cooperação internacional 

tendo as TIC um papel de destaque na nova economia mundial, cuja base alicerça-se no 

conhecimento (CEPAL, 2005).  

Vale já apontarmos que a concepção das TIC pauta-se tanto como instrumento 

propulsor do desenvolvimento quanto de inclusão social. Assim, prestam-se também a 

                                                 
73 Extrapola nossos objetivos nesta tese a análise dos programas de inclusão social dos países da America Latina, entretanto 

buscamos, neste item, dialogar com estudo já realizados, a fim de melhor situarmos o movimento dos programas de 

―inclusão digital‖ voltados para a educação em nosso país. Considerado as diferenças regionais, houve a partir das décadas 

de 1990 um grande esforço dos diferentes países da América Latina, no sentido de buscarem estabelecer estratégias 

nacionais com vistas à adequação à nova fase do capital. A partir da (re)significação das orientações dos organismos 

internacionais, em especial as orientações da Comissão Econômica para America Latina e Caribe (CEPAL) no âmbito das 

orientações da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação (CMSI) na região, para este fim. Neste sentido, não é demais 

acrescentarmos que nos estudos que subsidiam a redação deste item, Porcaro e Barreto (2005) foram objeto de análise 

quatro dos principais países latino americanos quais são Argentina, Brasil, Chile e México. 
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intermediar os objetivos entre a comunidade internacional, acertados no âmbito dos objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio e CMSI, a nível regional, na perspectiva de que estas ações 

endossem as estratégias dos países, com vista à desejada ―revolução digital‖. Os eLAC, 

representam de certo modo,  

 

[...] um novo tipo de acordo regional em termos de estilo, alcance, temas que abordada e os 

atores envolvidos, também dispõe de um assunto plurissetorial e multidisciplinar que 

influencia os mais diversos aspectos do desenvolvimento. Com seu estilo de trabalho enfatiza 

a elaboração de propostas técnicas que incluem um sistema de monitoramento, em vez de 

adotar um método com ênfase em demonstrações de boa vontade com caráter meramente 

político. Os governos mantêm a liderança no processo de elaborar e aplicar as políticas 

públicas, mas facilitam a participação de novos atores independentes do Estado, como a 

empresa privada, a sociedade civil, o mundo acadêmico e os organismos internacionais. 

(CEPAL, 2008a, p. 2, tradução nossa).74  

 

De certo, o que se percebe é que o eLAC pauta-se numa perspectiva fetichizada e 

determinista das TIC, concebendo-as como instrumentos propulsores do desenvolvimento 

econômico, bem como para inclusão social. 

 

O Plano de Ação Regional sobre a sociedade da informação na América Latina e no Caribe 

tem sido uma estratégia concentrada entre os países da região que concebe as TIC como 

instrumento para o desenvolvimento econômico e a inclusão social. Conta com um conjunto 

de metas associadas a diversos planos e ações de curto prazo, mas com uma visão a longo 

prazo (até 2015), de acordo com os objetivos do Desenvolvimento do Milenio (ODM) e da 

Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação. (CEPAL, 2010, p. 9, tradução nossa).75 

 

Discorrer acerca dos programas e estratégias de ―Inclusão digital‖, a nível da América 

Latina, a título de contextualização, nos remete preliminarmente, como já assinalamos no 

início do presente capítulo, à referência aos estudos realizados por Porcaro (2006), Porcaro e 

Barreto (2005), os quais, em seu conjunto, procuram dar um panorama dos indicadores que 

são utilizados (ou muitas vezes apenas sugeridos) nos eixos norteadores, e, portanto, 

orientadores dos programas sociais, formulados com o intuito de construção de uma 

―Sociedade do Conhecimento‖ dos países América Latina.  

                                                 
74 O texto em língua estrangeira é: [...] un nuevo tipo de acuerdo regional, en cuanto a su estilo, alcance, temas que aborda y 

agentes que participan; además, abarca un asunto plurisectorial y multidisciplinario que influye en los más diversos 

aspectos del desarrollo. Con su estilo de trabajo se hace hincapié en la elaboración de propuestas técnicas que incluyan un 

sistema de monitoreo, en lugar de adoptar un método con énfasis en declaraciones de buena voluntad con un carácter 

meramente político. Los gobiernos mantienen el liderazgo en el proceso de elaborar y aplicar las políticas públicas, pero 

facilitan la participación de nuevos actores independientes del Estado, como la empresa privada, la sociedad civil, el 

mundo académico y los organismos internacionales.  
75 O texto em língua estrangeira é: El Plan de Acción Regional sobre la sociedad de la información en América Latina y el 

Caribe ha sido una estrategia concertada entre los países de la región que concibe a las TIC como instrumentos de 

desarrollo económico e inclusión social. Cuenta con un conjunto de metas asociadas a diversos planes de acción de corto 

plazo, pero con miras al largo plazo (hacia 2015), de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI). 
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O estudo apresenta como importantes, na orientação das políticas da região, os 

documentos da Cúpula do Milênio da ONU, além da CMSI bem como de seus resultados 

oficiais registrados tanto na Declaração e Plano de Ações quanto na Declaração Alternativa da 

Sociedade Civil, brevemente assinalados no item anterior.  

Os autores ressaltam ainda que na America Latina, a CEPAL se destacou como 

organização internacional relevante na região e, com relação às Cúpulas, ressalta que deu 

especial destaque ―às proposições de ações voltadas para tornar acessíveis, aos menos 

favorecidos, os benefícios da TIC‖ e que ―essas proposições passam pelas intenções de 

promoção da utilização da tecnologia, constantes das declarações e planos de ação das 

cúpulas‖ (PORCARO, 2006, p. 1). 

O ponto de partida para as análises desenvolvidas no estudo, pautou-se no pressuposto 

de que esses programas, na contemporaneidade, apresentam-se de forma diferenciada dos 

primeiros programas e ações formulados no início da década de 1990. Encontram-se, 

portanto, numa nova fase na qual, em que pese as diferenças intraregionais, percebe-se a 

implementação de programas e ações, em especial nos países menos desenvolvidos, com 

vistas ao processo de transição das sociedades atuais às ―Sociedades do Conhecimento‖. 

Podemos dizer, a partir de Porcaro e Barreto (2005, p. 3), que ―a primeira fase teve 

como atores principais, por um lado, os EUA com a Information Infrastructure e, por outro, a 

UE e o bloco escandinavo com a Information Society.‖ E mais, que se trata de enfoques 

―diferenciados, infra-estrutura versus informação, que muito influenciaram a estruturação dos 

programas da América Latina.‖ (PORCARO; BARRETO, 2005, p. 3), quando no final da 

década de 1990, os governos dos países desta região deram início à adoção de uma série de 

medidas para que a ―Sociedade do Conhecimento‖ pudesse ―deslanchar‖ em território latino 

americano.  

Ressalta-se que a fase atual se destaca, em especial, pelo movimento de ―integração‖ 

mundial dos países, em especial os que apresentam menor patamar de desenvolvimento aos 

novos ambientes e estruturas tecnológicas. Caracterizam-se, portanto, pela implantação da 

modernização do sistema de gestão através do desenvolvimento de ações e planos voltados 

para o desenvolvimento digital, tornando assim mais acessível os benefícios das tecnologias 

digitais.  

Pensar os PSID na América Latina, nos remete à atuação e orientações da CEPAL, 

cujas recomendações foram tomadas como referências nacionais para construção da 

―Sociedade do Conhecimento‖, no contexto latino americano, as quais foram discutidas em 

reuniões preparatórias da CMSI, que ocorreram formalmente na Conferência Ministerial 
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Regional Preparatória da América Latina e do Caribe para a CMSI, em 2005, na cidade do 

Rio de Janeiro/Brasil, e consolidadas no documento intitulado ―Hacia un Plan de Acción de 

América Latina y el Caribe para la Sociedad de la Información‖, ―eLAC 2007‖
,
 no qual foram 

assinaladas metas a serem alcançadas até o ano de 2007, as quais apresentam como 

engenharia principal a cooperação intraregional (CEPAL, 2005). O estudo presta-se, também, 

a apresentar um conjunto de recomendações no nível de estratégicas nacionais para a 

construção da ―Sociedade do Conhecimento‖, na região. 

 

Aprovada após vários anos de diálogo, na sequência da Cúpula Mundial da Sociedade da 

Informação (CMSI), em Genebra (2003) e Túnis (2005), e na Conferência Regional do Rio de 

Janeiro (junho 2005), os países da região reuniram-se para forçar o consenso político e uma 

visão estratégica regional comum, para redefinir as 167 metas do plano global da CMSI 

acordado em Túnis, de acordo com as necessidades específicas da América Latina e do 

Caribe. Assim, no Rio, 33 países da região elaboraram o seu próprio plano, com 30 metas e 

70 atividades, inscrevendo-se o primeiro Plano de Ação Regional sobre a Sociedade da 

Informação na América Latina e Caribe. (CEPAL, 2007, tradução nossa).76 

 

Esse documento, o eLAC 2007, aponta que os países latino-americanos têm buscado o 

estabelecimento de princípios e caminhos norteadores a serem percorridos rumo à ―Sociedade 

do Conhecimento‖
77

, embora ainda haja a necessidade de estabelecimento de um plano de 

ação que claramente defina um conjunto acentuado de medidas para coordenação e 

acompanhamento regional, apesar de reconhecer os diferentes estágios de desenvolvimento 

digital nos países da região, motivo pelo qual não se pode expressar todas as metas a serem 

atingidas por indicadores quantitativos, razão pela qual muitas metas não refletem diretamente 

em resultados, mas sim em linhas de atuação. De acordo com a CEPAL (2007, tradução 

nossa). 

 

O Plano de Ação baseia-se [...] na construção de um consenso político e uma visão estratégica 

comum [entre os países da America Latina]. É uma agenda de política pública regionalmente 

concentrada que reconhece a importância das TIC na realização do desenvolvimento 

econômico e social dos países da região [...].78  

                                                 
76 O texto em língua estrangeira é: Acordado luego de varios años de diálogo, siguiendo la Cumbre Mundial de la Sociedad 

de la Información (CMSI) en Ginebra (2003) y Túnez (2005), en la Conferencia Regional en Río de Janeiro (junio 2005), 

los países de la región se juntaron para forjar un consenso político y una visión estratégica común regional, para redefinir 

las 167 metas del plan global CMSI acordado en Túnez, según las necesidades específicas de América Latina y el Caribe. 

Así, en Rió, 33 países de la región elaboraron su propio plan, con 30 metas y 70 actividades, subscribiéndose al primer 

Plan de Acción Regional sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe. 
77 A respeito, Porcaro (2006, p. 19) em nota 25, do seu texto, assinala que ―Este esforço se reflete na Declaração de 

Florianópolis (julho de 2000), na Declaração de Itacuruçá (outubro de 2000), na Decisão dos Ministros de Relações 

Exteriores do Grupo do Rio para constituir um grupo de trabalho sobre as tecnologias da informação (março de 2001), na 

Declaração do Rio de Janeiro das TICs para o desenvolvimento (junho de 2001), na Agenda de Conectividade para as 

Américas e no Plano de Ação de Quito (agosto de 2002), e na rede regional de América Latina e Caribe da Força-Tarefa 

TIC das Nações Unidas, que levou à Declaração de Bávaro (janeiro de 2003).‖ 
78 O texto em língua estrangeira é: El Plan de Acción se basó en [...] la construcción de un consenso político y una visión 

estratégica común. Es una agenda de política pública regionalmente concertada, que reconoce la importancia de las TIC en 

la consecución del desarrollo económico y social de los países de la región [...]. 

http://www.eclac.cl/socinfo/noticias/documentosdetrabajo/8/21678/eLAC_2007_Espanol.pdf
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No documento encontramos um conjunto com cinco temáticas, nas quais estão 

vinculadas as vinte e seis metas, as medidas e o prazo a ser obedecido, que podem ser melhor 

visualizados no Organograma 5 seguinte: 

 

Organograma 5 – Organograma do eLAC 2007 

Fonte: CEPAL, 2007. 

 

Essas metas totalizam 70 medidas com atividades voltadas para ações e 

desenvolvimento de projetos regionais ou nacionais. Estruturalmente, o eLAC2007 foi 

estruturado a partir de uma supervisão regionalizada a partir da atuação de quatro países, são 

eles: El Salvador, Equador, Brasil e Trinidad e Tobago. Suas metas de atuação podem ser 

melhor compreendidas a partir da Figura 1 na próxima página: 
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Figura 1 – Organograma da estruturação do eLAC 2007, 2010 

Fonte: CEPAL, 2007. 

 

Com relação à atuação da CEPAL, esta esteve à frente na adoção da construção de 

indicadores para a mensuração das estatísticas oficiais acerca da consolidação da ―Sociedade 

do Conhecimento‖, na América Latina. Várias ações foram realizadas, a partir do 

Observatório para Sociedade da Informação na América Latina e Caribe (OSILAC). 

Na Declaração de Princípios, tomada na CMSI, o foco nas estratégias, para além das 

nacionalidades, já apontado no eLAC 2007, foi de certa forma amiudado ao se considerar que 

a integração regional em muito contribuiu para o desenvolvimento da ―Sociedade do 

Conhecimento‖.  

A segunda fase de implementação de ações para a criação da ―Sociedade do 

Conhecimento‖ na América Latina e Caribe, referente ao período de 2008–2010, foram 

materializadas no eLAC 2010, que fora aprovado na II Conferência Ministerial sobre a 

Sociedad de la Informação na América Latina e Caribe, que ocorreu na cidade de San 

Salvador –El Salvador, em fevereiro de 2008, configurando-se como  

 

[...] uma plataforma para os setores público, privado, civil e acadêmico em todos os países da 

região, que permite articular o diálogo e a cooperação com organizações regionais e 

internacionais, e também com outras regiões. Ao mesmo tempo, permite catalisar a 

cooperação intraregional, apoiar o diagnóstico e elaboração de políticas públicas e apoiar 

tecnicamente sua evolução. (CEPAL, 2010, p. 9, tradução nossa).79 

 

                                                 
79 O texto em língua estrangeira é: [...] una plataforma para el accionar público, privado, civil y académico en todos los países 

de la región, que permite articular el diálogo y la cooperación con organismos regionales e internacionales, y también con 

otras regiones. A la vez, permite catalizar la cooperación intrarregional, apoyar el diagnóstico y diseño de políticas 

públicas y apoyar técnicamente su evaluación. 
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  A nova edição do plano, com 83 metas, agrupadas em seis temáticas, robusteceu as 

metas de estratégia de desenvolvimento regional do plano anterior, o eLAC 2007 (2005–

2007), com relação às áreas temáticas, em relação ao acesso e ao uso das tecnologias digitais, 

destacam-se as seguintes áreas: educação e formação; acesso e infraestrutura; saúde; 

Governança e governo eletrônico; o setor produtivo e do comércio eletrônico e instrumentos 

de política e estratégias (CEPAL, 2007, 2008a). Dentre as linhas de ação apresentadas no 

eLAC 2010:  

 

 aprofundar o conhecimento e a compreensão das áreas críticas; 

 formular e fortalecer as iniciativas e projetos concretos a nível regional; 

 apoiar a elaboração e implementação de iniciativas nacionais através de um intercâmbio 

intraregional;  

 estimular a cooperação existente com os atores fora da região, como a Europa e Canadá, e 

fomentar iniciativas com novos sócios; [...]. (CEPAL, [entre 2008 e 2011], tradução 

nossa).80 

 

Um dos pontos identificados como prioridade no eLAC 2010 é a educação, tida como 

uma área estratégica para a transição à ―Sociedade do Conhecimento‖, bem como uma via 

para lograr a equidade social. A aposta é na contribuição das TIC para ampliação do acesso, 

como também dos índices de qualidade do ensino. Ressalta-se que os países latinos 

americanos que implementaram políticas educacionais voltadas para a (re)contextualização 

das TIC na educação, tem permitido a ―Inclusão digital‖ da população. 

Percebemos, nesse encaminhamento, claramente, o requentamento da teoria do capital 

humano nas orientações do eLAC 2010, como percebemos no trecho a seguir de uma 

publicação da CEPAL, na qual se objetiva informar o monitoramento produzido pela CEPAL, 

e pela secretaria técnica da eLAC, em participação dos governos da região, o qual buscou 

registrar os avanços com relação ao cumprimento das metas do novo plano, bem como 

identificar as principais lacunas da região frente os indicadores dos países desenvolvidos com 

relação às metas e ações em questão, como é possível depreendermos em diferentes 

momentos do documento:  

 

As TIC na educação foram identificadas como a primeira prioridade de eLAC2010, 

considerando-a como uma área estratégica na transição para a sociedade da informação, assim 

como uma via para avançar na equidade. Na América Latina e no Caribe se espera que as TIC 

contribuam para ampliar a cobertura  especialmente para melhorar a qualidade da educação 

                                                 
80 O texto em língua estrangeira é:  

 profundizar conocimientos y entendimiento de áreas criticas; 

 formular y fortalecer iniciativas y proyectos concretos a nivel regional; 

 dar apoyo a la elaboración e implementación de iniciativas nacionales a través de un intercambio intrarregional; 

 estimular la cooperación existente con actores extrarregionales, tales como Europa y Canadá, y fomentar iniciativas con 

nuevos socios; [...]. 
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como um todo. A Educação teve um forte avanço nos últimos anos em vários países da 

região, os quais têm implementado políticas nesta área, o que permitiu a inclusão digital e 

mais igualdade de oportunidades. (CEPAL, 2010, p. 9, tradução nossa).81 

 

O Plano de Acção ELAC2010 definiu como uma prioridade na América Latina e no Caribe, a 

incorporação das TIC na educação, especialmente como uma contribuição para os processos 

de ensino-aprendizagem. Esta definição é adotada considerando que a educação é um fator 

estratégico na transição para a sociedade da informação, assim como uma via para se 

alcançar a equidade. Na América Latina e no Caribe, espera-se as TIC contribuam para 

ampliar a cobertura e especialmente melhorar a qualidade da educação como um todo. Na 

última década, os países da região têm feito um esforço para incorporar as políticas nacionais 

que integram as TIC nas escolas. Tais políticas têm conseguido importantes resultados para a 

redução da brecha digital e das desigualdades sociais. (CEPAL, 2010, p. 21, grifo nosso, 

tradução nossa).82 

 

A segunda prioridade apontada diz respeito à infraestrutura e acesso, destacando que 

nos últimos anos os avanços na área das telecomunicações foram notáveis, embora ainda 

insuficientes diante da demanda. O terceiro ponto prioritário, apontado no eLAC2010, refere-

se a área da saúde, por entender que nesta área de atuação as TIC podem contribuir, 

garantindo o acesso em especial da camada popular a estes serviços. 

Já as metas do eLAC2010, com relação ao setor produtivo, encontram-se direcionadas 

ao robustecimento dos índices de produtividade, no qual a grande aspiração volta-se ao 

fomento no acesso ao uso das TIC, no processo produtivo de pequenas e médias empresas, 

além de ressaltar a necessidade de se impulsionar o teletrabalho, bem como as demais formas 

de trabalho em rede. 

Em relação à gestão pública, destaca-se a necessidade de melhora no quesito interação 

dos cidadãos com os órgãos governamentais no tocante à prestação de serviços e, 

especialmente, na transparência pública. Destacam-se neste movimento, as experiências do 

Governo Eletrônico, que estão sendo realizadas em diferentes países da região. 

É valido ressaltar que grande parte dos países da América Latina, como pode ser 

melhor percebido na descriminação técnica das situações das metas do eLAC2010, deu início 

                                                 
81 O texto em língua estrangeira é: Las TIC en educación fueron identificadas como la primera prioridad de eLAC2010, 

considerando que es un ámbito estratégico en la transición hacia la sociedad de la información, así como una vía para 

avanzar en el logro de la equidad. En América Latina y el Caribe se espera que las TIC contribuyan a ampliar la cobertura 

y especialmente a mejorar la calidad de la educación en su conjunto. La educación-e ha tenido un fuerte avance en los 

últimos años en varios países de la región, los cuales han implementado políticas en este ámbito, que han permitido una 

inclusión digital y más igualdad de oportunidades. 
82 O texto em língua estrangeira é: El Plan de Acción eLAC2010 definió como primera prioridad en América Latina y el 

Caribe la incorporación de las TIC a la educación, especialmente como una contribución a los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Esta definición se adopta considerando que la educación es un factor estratégico en la transición hacia la 

sociedad de la información, así como una vía para el logro de la equidad. En América Latina y el Caribe, se espera 

que las TIC contribuyan a ampliar la cobertura y especialmente a mejorar la calidad de la educación en su conjunto. En la 

última década los países de la región han efectuado un esfuerzo sostenido por incorporar políticas nacionales que integren 

a las TIC en las escuelas. Este tipo de políticas han conseguido importantes resultados para la reducción de la brecha 

digital y las desigualdades sociales. 
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a projetos na área, através de mecanismos reguladores de cooperação entre público e o 

privado.  

 

Quadro 1 – Situação das metas a serem alcançadas do eLAC 2010                                (Continua) 
 

                                                                           

 

Âmbito Metas agrupadas 
Nível de 

progresso 

Educação 
TIC no processo ensino-aprendizagem (metas 1 e 2) Avanço 

moderado 

 

Melhorar a conectividade das escolas, especialmente através de 

banda larga (meta 3) 

Avanço 

moderado 

 
Computadores disponíveis para os alunos (meta 4) Avanço 

moderado 

 
A necessidade de formar professores (metas 5 e 6) Avanço 

moderado 

 
Membros de portais regionais na área educacional (meta7) Avanço 

 
Disponibilidade de conteúdos de aprendizagem (metas 8 e 9) Avanço 

moderado 

 

Promover a diversidade cultural, tolerância e luta contra a 

discriminação por TIC (meta de 10) 

Avanço 

moderado 

Infraestrutura  

e acesso 

Generalizar o acesso e inclusão às TIC (metas 11,12,18,21-23 e 

25) 

Avanço 

moderado 

 
Promover o desenvolvimento de infraestruturas TIC (metas 13-17 

e 24) 

Avanço 

moderado 

 
Incentivar a ligação de pesquisa (objetivos 19-20) Avanço 

 
Integração das TIC na gestão de desastres (metas 26-28) Avanço 

moderado 

Saúde 
Promoção de políticas públicas para a saúde em linha (meta 29) Avanço 

moderado 

 
Estabelecer serviços de saúde eletrônicos nos centros de saúde e 

hospitais públicos (meta 30) 

Avanço 

moderado 

 
Integração das TIC na gestão da saúde e planejamento (meta 34) Avanço 

moderado 

 
Treinar o pessoal de saúde na utilização das TIC (metas 31-33) Avanço 

moderado 

 
Ligar os portais e-saude (metas 35-36) Avanço 

moderado 

 
Promover a interligação de biblioteca virtual em saúde (meta 36) Avanço 

moderado 
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(conclusão) 

Quadro 1 – Situação das metas a serem alcançadas do eLAC 2010 

Fonte: CEPAL, 2010. 

 

O pressuposto do desenvolvimento econômico tem apresentado como núcleo central 

discursivo, nos documentos da CEPAL, as TIC. Esta questão foi discutida na recente 

publicação da CEPAL e intitulada ―La sociedad de la información en América Latina y el 

Âmbito Metas agrupadas 
Nível de 

progresso 

Gestão Pública 
Melhorar a prestação de governo eletrônico (37-40 metas e 47) Avanço 

 
Aumentar o acesso e uso do governo eletrônico (metas 41-46) Avanço 

 
Desenvolver infraestruturas de informação espacial (meta 48) Avanço 

Setor produtivo 
Aumentar o acesso e utilização das TIC nas empresas (metas 49, 

52, 57 e 58) 

Avanço 

moderado 

 
Promover o desenvolvimento de competências e inovação (metas 

50, 51 e 55) 

Avanço 

moderado 

 
Fortalecimento da indústria de software regional (meta 59) Avanço 

 
Promover as indústrias criativas e de conteúdo regional (meta 54) Avanço 

 
Aumentar a cooperação regional (metas 51, 53, 54, 56 e 59) Avanço 

Instrumentos de 

estratégia e política 

Fortalecer as políticas para a Sociedade da Informação (metas de 

60 e 63) 

Avanço 

moderado 

 
eLAC como um mecanismo de coordenação e acompanhamento 

(metas 24, 33, 54, 57, 61, 65, 72-74 e 82) 

Avanço 

 
Fortalecer o processo de medição da sociedade da informação e 

OSILAC (metas 63 e 66-68) 

Avanço 

 
Cooperação regional em favor da governança da Internet (meta 

72) 

Avanço 

 
O quadro jurídico para a sociedade da informação (meta 78) Avanço 

moderado 

 
Possui perspectiva de integração de gênero em eLAC2010 (meta 

73) 

Avanço 

moderado 

 
Para a gestão adequada do lixo eletrônico (meta 82) Avanço 

moderado 

 
Estimular a produção local de conteúdo digital (meta 83) Avanço 

moderado 
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Caribe Desarrollo de las tecnologías y tecnologías para el desarrollo‖
83

. De certo modo, 

sinopticamente:  

 

[...] o livro inteiro é parte do reconhecimento da tensão entre as exigências de uma revolução 

tecnológica e aceleração, principalmente exógenos, e as estruturas produtivas e institucionais 

dos países da região enfrentam escassez identificada pelos caminhos evolutivos que limitam a 

sua liberdade para responder com um alto grau de incerteza, as pressões do paradigma digital 

(CEPAL, 2009, p. 24, tradução nossa).84 

 

Essa publicação foi dividida em duas partes. A primeira parte da obra subdivide-se em 

três sessões. Inicialmente, discutem-se as concepções orientadoras das primeiras experiências 

da região, voltadas para o desenvolvimento sob paradigma da revolução tecnológica e a 

convergência digital. Assim, destaca-se num primeiro momento uma perspectiva 

evolucionista, em seguida, os principais esforços voltados à trajetória tecnológica do 

paradigma digital, finalizando com as questões da atualidade. Analisam-se as fraturas digitais 

bem como os indicadores que as determinam, destacando a importância das TIC para 

evolução dos índices econômicos e sociais. 

Na segunda parte, o principal objetivo do trabalho é, pois, apresentar alguns elementos 

que caracterizam a difusão do paradigma digital, além dos impactos acerca do crescimento e 

da produtividade dos países latinos americanos e do Caribe, bem como refletir acerca da 

tendência com relação à exploração do potencial das TIC para o desenvolvimento, buscando, 

assim, o desenvolvimento com as TIC, o que tem implicado para o desenvolvimento de 

adoção de tecnologias, em áreas como educação e saúde. 

O material apresenta, como capítulo final, as recomendações da CEPAL, enfatizando a 

perspectiva determinista que aparecem em todas as orientações da Comissão. O item é aberto, 

enfatizando o surgindo de uma ―nova‖ sociedade, movimento este que implica a necessidade 

de uma formação massiva, haja vista a transformação tecnológica e as possibilidades de 

crescimento e desenvolvimento econômico aos países da região, como resumidamente é 

possível percebermos a seguir, 

 

O novo paradigma tecnológico subjacente à sociedade da informação implica uma enorme 

capacidade de captação, comunicação, armazenamento e rápido processamento de informação 

e conduz a uma profunda reorganização econômica e social. É uma "onda larga" de 

transformação tecnológica que dá origem a novas oportunidades de crescimento econômico e 

                                                 
83 Livro financiado pela UE, por meio do programa de cooperação LIS - Aliança para a Informação- foi produzido no âmbito 

institucional da Sociedade da Informação com funcionamento na Divisão de Produção e Gestão da CEPAL.  
84 O texto em língua estrangeira é: […] el libro se enmarca en el reconocimiento de la tensión que existe entre las exigencias 

de una revolución tecnológica fundamentalmente exógena y en aceleración, y las estructuras productivas e institucionales 

de los países de la región que enfrentan carencias determinadas por los senderos evolutivos que limitan su libertad para 

responder, bajo un fuerte grado de incertidumbre, a las presiones del paradigma digital. 
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integração social, que oferece oportunidades e apresenta riscos, especialmente para países em 

desenvolvimento. (CEPAL, 2009, p. 341, tradução nossa).85 

 

Essas tecnologias [TIC] têm contribuído para o crescimento econômico, modernização do 

Estado e a alcançar a equidade. Sua natureza transversal permite utiliza-las como ferramentas 

do desenvolvimento em diferentes áreas da atividade econômica e social. (CEPAL, 2009, p. 

341, tradução nossa).86 

 

Superar o brecha digital é um alvo móvel que muda rapidamente, a experiência sugere que a 

mudança técnica e do impacto das TIC nos próximos anos será provavelmente maior e terão 

maior alcance do que nas décadas passadas. Esta aceleração do progresso tecnológico exige o 

desenvolvimento de marcos institucionais adequados para enfrentar este desafio de forma 

contínua e sistemática, já que as iniciativas isoladas e de curto prazo não serão suficientes. 

(CEPAL, 2009, p. 257, tradução nossa).87 

 

Ressalta-se também a potencialidade da região no tocante aos condicionantes 

necessários à transição a esta ―nova‖ sociedade e a importância de alguns países seguirem os 

eixos orientadores dos documentos, que mundialmente demonstram a necessidade de 

construção de uma nova sociabilidade para a nova ―Sociedade do Conhecimento‖. 

 

Na América Latina e no Caribe as condições econômicas, sociais e culturais predominantes 

exercem uma forte influência sobre as possibilidades de aproveitamento da sociedade da 

informação e formas de entrar nela. Portanto, em alguns desses países, essas condições devem 

orientar as opções estratégicas tomadas para aumentar o desenvolvimento e a produção de 

tecnologia das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) e ampliar o acesso, o uso e 

a apropriação de um amplo espectro de aplicações. Esforços para atingir os objetivos 

definidos pela comunidade internacional de acordo com a realidade regional tinha vários 

marcos, entre os quais se destacam a Declaração de Bávaro de 2003 e a Conferência Regional 

Ministerial da América Latina e do Caribe, preparatória para a segunda fase da Cúpula 

Mundial sobre a Sociedade da Informação realizada no Rio de Janeiro em junho de 2005, que 

aprovou o Plano de Ação da Sociedade da Informação na América Latina e no Caribe, eLAC 

2007. Este plano, que originalmente tinha uma duração de três anos (2005-2007) e foi parte de 

um longo prazo (2005-2015) foi objeto de um exercício de Delphi em 2007, quando foram 

confirmadas as prioridades estabelecidas. O próximo passo consistiu em submeter o Plano às 

considerações dos países da região durante a Segunda Conferência Regional Ministerial sobre 

a Sociedade da Informação que se realizou em San Salvador (El Salvador), em fevereiro de 

2008, em que decidiu estender sua duração para três anos, até 2010. (CEPAL, 2009, p. 341-

342, tradução nossa).88 

                                                 
85 O texto em língua estrangeira é: El nuevo paradigma tecnológico subyacente en la sociedad de la información implica una 

capacidad masiva de captación, comunicación,almacenamiento y procesamiento veloz de la información y conduce a una 

profunda reorganización económica y social. Es una ―onda larga‖de transformación tecnológica que da origen a nuevas 

posibilidades de crecimiento económico e integración social, y que ofrece oportunidades y plantea riesgos, sobre todo para 

los países en desarrollo.  
86 O texto em língua estrangeira é: Estas tecnologías han contribuido al crecimiento económico, a la modernización del 

Estado y al logro de la equidad. Su naturaleza transversal permite utilizarlas como herramientas del desarrollo en 

diferentes ámbitos de la actividad económica y social.  
87 O texto em língua estrangeira é: Superar la brecha digital es un blanco móvil que cambia aceleradamente; la experiencia 

indica que el cambio técnico y las repercusiones de las TIC en los próximos años seguramente serán mayores y tendrán 

mayor alcance que los avances de las décadas pasadas. Esta aceleración del progreso tecnológico obliga a desarrollar 

marcos institucionales adecuados para enfrentar este reto de forma continua y sistemática, ya que las iniciativas aisladas y 

de corto plazo no serán suficientes. 
88 O texto em língua estrangeira é: En América Latina y el Caribe, las condiciones económicas, sociales y culturales 

predominantes ejercen una marcada influencia sobre las posibilidades de aprovechamiento de la sociedad de la 

información y las formas de incorporarse a ella. Por lo tanto, en algunos de esos países estas condiciones deberán guiar las 

opciones estratégicas que se adopten para aumentar el desarrollo y la producción de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) y ampliar el acceso, uso y apropiación de un amplio espectro de aplicaciones. Las iniciativas 

tendientes a lograr los objetivos definidos por la comunidad internacional de acuerdo con la realidad regional tuvieron 

diversos hitos, entre los que destacan la Declaración de Bávaro de 2003 y la Conferencia Ministerial Regional de América 



177 

  

A título de conclusão, a CEPAL (2009, p. 359, tradução nossa) reitera e enfatiza que: 

 

[...]os países da América Latina e no Caribe devem aumentar seus esforços para reduzir a 

brecha digital no acesso e qualidade, assim como intensificar o uso das TIC para continuar se 

movendo em direção à sociedade da informação. Para isto [...] surgem algumas mensagens 

fundamnetais. Em primeiro lugar, desenvolver capacidades e complementaridades para 

perceber o impacto potencial das TIC sobre o desempenho econômico e da integração social. 

Em segundo, aumentar a capacidade de desenvolvimento de software e serviços relacionados 

adequados às necessidades de digitalização das estruturas economicas e sociais dos países da 

região. Em terceiro lugar, compatibilizar os objetivos de eficiência e universalização impostos 

aos organismos reguladores, fortalecendo ainda mais a sua independência e capacidade 

técnica. Em quarto lugar, desenvolver ou reforçar, conforme o caso, a coordenação dos 

recursos e as iniciativas já em curso nos países para alcançar as sinergias e evitar duplicações, 

assincronia e até mesmo incompatibilidade de objetivos. Em quinto lugar, aproveitar os 

diferentes graus de desenvolvimento das TIC e seu uso nos países da região para continuar, 

consolidar e por em prática novas iniciativas de cooperação entre as regiões. Em sexto lugar, 

incentivar os responsáveis pelos setores usuarios das TIC para que assumam 

progressivamente a liderança das políticas correspondentes. Por último, concentrar a atenção 

no fortalecimento dos instrumentos e instituições responsáveis pela implementação das 

iniciativas regionais e das políticas nacionais e setoriais de TIC reduzindo a brecha entre o 

que se declara nos planos e o que efetivamente se põem em desenvolvimento.89 

 

Essa visão se fundamenta e, portanto, sustenta-se nas visões (neo)produtivistas e 

(neo)tecnicistas que, no âmbito educacional, simplificam a educação como força do capital 

hábil ,a ―tratar‖o atraso entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, bem como no 

tocante a ascensão social. 

Recuperando a concepção teórica que fundamenta nosso olhar evidencia-se aqui a 

relação orgânica entre o discurso da ―Inclusão digital‖ e a modernização do fetiche da teoria 

do capital humano. Esta abordagem lança a educação no centro dos processos de formação 

para nova sociabilidade e como instrumento de acumulação e valorização de capital conforme 

                                                                                                                                                         
Latina y el Caribe, preparatoria de la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada 

en Río de Janeiro en junio de 2005, en la que se aprobó el Plan de Acción de la Sociedad de la Información en América 

Latina y el Caribe, eLAC 2007. Este Plan, que originalmente tenía una duración de tres años (2005-2007) y se enmarcaba 

en un horizonte de largo plazo (2005-2015), fue objeto de un ejercicio Delphi en 2007, ocasión en que se confirmaron o 

replantearon las prioridades establecidas. El paso siguiente consistió en someter el Plan a la consideración de los países de 

la región durante la segunda Conferencia Ministerial Regional sobre la Sociedad de la Información que se llevó a cabo en 

San Salvador (El Salvador) en febrero de 2008, en la que se decidió extender tres años su duración, hasta 2010.   
89 O texto em língua estrangeira é:[...] los países de América Latina y el Caribe deben redoblar sus esfuerzos para reducir la 

brecha digital en términos del acceso y su calidad, así como intensificar el uso de las TIC para continuar avanzando hacia 

las sociedades de la información. Para ello [...] surgen algunos mensajes fundamentales. En primer lugar, desarrollar 

capacidades y complementariedades para hacer realidad la repercusión potencial de las TIC sobre el desempeño 

económico y la integración social. En segundo término, aumentar la capacidad de desarrollo de software y servicios 

relacionados adecuados a las necesidades de digitalización de las estructuras económicas y sociales de los países de la 

región. En tercer término, compatibilizar los objetivos de eficiencia y universalización impuestos a los organismos 

reguladores, fortaleciendo asimismo su independencia y capacidad técnica. En cuarto lugar, desarrollar o fortalecer, según 

los casos, la coordinación de los recursos y las iniciativas que ya están en marcha en los países para alcanzar sinergias y 

evitar duplicaciones, asincronías e incluso incompatibilidad de objetivos. En quinto lugar, aprovechar los diferentes grados 

de avance de las TIC y su utilización en los países de la región para continuar, consolidar o poner en práctica nuevas 

iniciativas de cooperación intrarregional. En sexto lugar, incentivar a los responsables de los sectores usuarios de las TIC 

para que asuman progresivamente el liderazgo de las políticas correspondientes. Por último, concentrar la atención en el 

fortalecimiento de los instrumentos e instituciones a cargo de la implementación de las iniciativas regionales y las políticas 

nacionales y sectoriales de TIC reduciendo la brecha entre lo que se declara y planea y lo que efectivamente se pone en 

marcha.  
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observamos a partir do vasto material empírico trazido nas análises do caso português e 

conforme pretendemos elaborar a partir dos documentos brasileiros.  

Assim, conforme Frigotto (2011b, s/p, no prelo) a ―Sociedade do Conhecimento deriva 

do fetiche da tecnologia. Trata-se de fazer acreditar que a tecnologia por si supera as 

desigualdades e a sociedade de classes, mascarando a realidade de que a tecnologia é cada vez 

mais propriedade do capital contra o trabalho‖. Neste sentido a educação e o uso das TIC se 

apresentam fenomenicamente de maneira invertida, determinadas pelas relações sociais 

concretas e pelos projetos de desenvolvimento que são mostradas como determinantes destes 

mesmos processos, o que caracteriza o fetiche que apresentamos a partir de nosso objeto de 

tese. 

 

4.3.1 Desigualdade digital e a inclusão utilitária à brasileira: novas roupagens para o fetiche 

da inclusão  

 

Muito se fala da necessidade de se aproveitar o momento atual e as estratégias do 

governo com vista à ―Inclusão digital‖ para transformação das nações atrasadas na dita 

―Sociedade do Conhecimento‖. Tornou-se um consenso social a necessidade de se reunir 

esforços para se ―exorcizar o novo fantasma [social], que ameaça deixar uma parte gigantesca 

da humanidade no mais completo obscurantismo: a exclusão digital‖ (CAZELOTO, 2008, p. 

17). 

Ao se defender que o conhecimento é tido como um dos principais elementos para 

construção da nova economia do século XXI, o governo brasileiro tem, através de diferentes 

ministérios, criado programas e diferentes mecanismos para prolixidade das informações. 

Com o movimento de modernização da gestão pública com a incorporação das TIC, o país 

vem se destacando como produtor e utilizador de software livre, nas eleições informatizadas, 

na digitalização dos serviços públicos, bancários e comerciais, no aumento significativo do 

acesso à internet nos últimos anos, no aumento do comércio eletrônico, no pregão eletrônico, 

para aquisição de materiais e equipamentos pelo governo brasileiro, etc.  

No Brasil, as primeiras redes de comunicação, como nos lembram Pretto e Serpa 

(2001, p. 26), foram criadas no final da década de 1980,  

 

[...] quando dois estados brasileiros que têm sido econômica e politicamente hegemônicos, 

São Paulo e Rio de Janeiro, a Fundação de Apoio à Pesquisa (FAPESP) no primeiro, e a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no segundo, juntamente com o Laboratório 

Nacional de Computação Científica (LNCC) interligam-se diretamente aos Estados Unidos 

usando as redes Bitnet e Hipnet. Como aconteceu em todo o mundo, rapidamente as 



179 

  

principais instituições de ensino e pesquisa associaram-se a estas pioneiras e integraram-se às 

grandes redes internacionais. [...] 

 

Assim, 

 

Acompanhando o movimento que já vinha ocorrendo em diversos outros países desde o início 

da década de 90, ao longo do ano de 2000, o governo brasileiro, através do Ministério da 

Ciência e da Tecnologia (MCT), deu inicio à montagem de um programa denominado de 

Sociedade da Informação {http://www.sociinfo.org.br}. O programa seguiu os moldes do que 

já havia sido feito em outros países. (PRETTO; SERPA, 2001, p. 27).  

 

Ao pensamos no Programa da Sociedade da Informação
 90

 que configurou-se como um 

conjunto de projetos integrantes do Plano Plurianual (PPA) de 2000-2003 em nosso país
91

, 

não podemos deixar de registrar o documento que deu origem a discussão, o Livro Verde do 

Brasil, publicado no mês de setembro de 2000
92

, no qual se percebe claramente um esforço na 

descrição das ações que deveriam ser realizadas para que o Brasil chegasse a ser uma 

―Sociedade do Conhecimento‖. Este momento marca, de acordo com Porcaro e Barreto 

(2005), a primeira fase dos programas da ―Sociedade da Informação no Brasil‖. Os livros 

verdes marcam este período em todo mundo.  

Este foi, portanto, mesmo que centrado na problemática da consolidação de uma 

infraestrutura e na universalização do acesso aos serviços de telecomunicação, um documento 

que registra um marco referencial no que tange à discussão acerca das implicações da 

apropriação do avanço dos meios de comunicação digital, em especial a internet para o 

―desenvolvimento‖ do nosso país. 

O documento reflete o empenho da equipe envolvida no sentido de delineamento, em 

linhas gerais, não necessariamente operativas, às metas e ações que deveriam ser realizadas 

para chegarmos a ―nova sociedade‖. Entre seus objetivos destaca-se o de: 

 

[...] integrar, coordenar e fomentar ações para a utilização de tecnologias de informação e 

comunicação, de forma a contribuir para a inclusão social de todos os brasileiros na nova 

sociedade e, ao mesmo tempo, contribuir para que a economia do País tenha condições de 

competir no mercado global. (TAKAHASHI, 2000, p. 10, grifo nosso). 

                                                 
90 Instituído pelo decreto presidencial no 3.294, de 15 de dezembro de 1999, construído a partir de estudo do Conselho 

Nacional de Ciência e Tecnologia o qual compunha um conjunto de projetos integrantes do Plano Plurianual referente ao 

triênio de 2000-2004. Cerca de 150 especialista brasileiros foram distribuídos em treze diferentes grupos de trabalho 

temáticos sob coordenação do MCT para construírem as metas de implantação do Programa da Sociedade da Informação 

no Brasil. As discussões giraram em torno das temáticas do ―Mercado, trabalho e oportunidades‖; Universalização dos 

serviços e formação para a cidadania‖; ―Educação na Sociedade da Informação‖; Conteúdos e identidade cultural‖; 

―Governo ao alcance de todos‖; ―Pesquisa desenvolvimento, tecnologias-chave e aplicações‖ e ―por fim, ‗Infraestrutura 

avançada e novos serviços‘. Com uma previsão orçamentária de bilhões (R$ 3,4 bilhões a serem gastos em 4 anos) a fim de 

garantir a democratização do acesso à população brasileira às tecnologias da informação além de contribuir para o 

incremento do nível de competitividade do Brasil no mercado global. 
91 A associação dos PIDs as políticas sociais do governo é tão expressiva que criou no Ministério da Ciência e da Tecnologia, 

que desde 1999, possui o Programa Sociedade da Informação uma Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social.  
92 Disponível no site <http://www.mct.gov.br/Temas/Socinfo/Livro_Verde/Default.htm.>. Cabe ressaltar que desde sua 

publicação, no ano de 2000, nenhuma atualização foi feita no documento até o momento. 
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Para o desenvolvimento do programa, é proposto o ―compartilhamento de 

responsabilidades entre os três setores: governo, iniciativa privada e sociedade civil.‖ 

(TAKAHASHI, 2000, p. 10), a partir de sete linhas de ação, que embora extensas, julgamos 

pertinente citá-las em sua totalidade. São elas: 

 

Mercado, trabalho e oportunidades – promoção da competitividade das empresas 

nacionais e da expansão das pequenas e médias empresas, apoio à implantação de comércio 

eletrônico e oferta de novas formas de trabalho, por meio do uso intensivo de tecnologias de 

informação e comunicação. 

Universalização de serviços para a cidadania – promoção da universalização do acesso à 

Internet, buscando soluções alternativas com base em novos dispositivos e novos meios de 

comunicação, promoção de modelos de acesso coletivo ou compartilhado à Internet, bem 

como fomento a projetos que promovam a cidadania e a coesão social. 

Educação na sociedade da informação – apoio aos esquemas de aprendizado, de educação 

continuada e a distância baseados na Internet e em redes, mediante fomento a escolas, 

capacitação dos professores, auto-aprendizado e certificação em tecnologias de informação e 

comunicação em larga escala; implantação de reformas curriculares visando ao uso de 

tecnologias de informação e comunicação em atividades pedagógicas e educacionais, em 

todos os níveis da educação formal. 

Conteúdos e identidade cultural – promoção da geração de conteúdos e aplicações que 

enfatizem a identidade cultural brasileira e as matérias de relevância local e regional; 

fomento a esquemas de digitalização para a preservação artística, cultural, histórica e de 

informações de ciência e tecnologia, bem como a projetos de P&D para geração de 

tecnologias com aplicação em projetos de relevância cultural. 

Governo ao alcance de todos – promoção da informatização da administração pública e do 

uso de padrões nos seus sistemas aplicativos; concepção, prototipagem e fomento às 

aplicações em serviços de governo, especialmente os que envolvem ampla disseminação de 

informações; fomento à capacitação em gestão de tecnologias de informação e comunicação 

na administração pública. 

P&D, tecnologias-chave e aplicações – identificação de tecnologias estratégicas para o 

desenvolvimento industrial e econômico e promoção de projetos de P&D aplicados a essas 

tecnologias nas universidades e no setor produtivo; concepção e indução de mecanismos de 

difusão tecnológica; fomento a aplicações-piloto que demonstrem o uso de tecnologias-

chave; promoção de formação maciça de profissionais, entre eles os pesquisadores, em todos 

os aspectos das tecnologias de informação e comunicação. 

Infra-estrutura avançada e novos serviços – implantação de infra-estrutura básica nacional 

de informações, integrando as diversas estruturas especializadas de redes – governo, setor 

privado e P&D; adoção de políticas e mecanismos de segurança e privacidade; fomento à 

implantação de redes, de processamento de alto desempenho e à experimentação de novos 

protocolos e serviços genéricos; transferência acelerada de tecnologia de redes do setor de 

P&D para as outras redes e fomento à integração operacional das mesmas. Cada linha de 

ação será, por sua vez, traduzida em um conjunto de ações concretas, com planejamento, 

orçamentação, execução e acompanhamento específicos. (TAKAHASHI, 2000, p. 10-11, 

grifo do autor). 

 

No âmbito do programa ―Sociedade do Conhecimento‖ também foi lançado o ―Livro 

Branco‖ no qual constavam ações e mecanismos de cumprimento para os anos que se 

seguiam. A partir do governo Lula lentamente o programa foi sendo desativado 

Na área da Educação, durante o governo de FHC (1995–2002), um programa que se 

destacou foi o ProInfo
93

 criado através da portaria nº 522 de 09.04.1997, por iniciativa do 

                                                 
93 Em 2007, a SEED/MEC, como iniciativa do PDE (2007), reelaborou o ProInfo, através do Decreto nº 6300, de 12/12/2007, 

intitulado Programa Nacional de Tecnologia Educacional. 
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MEC, mais especificamente da Secretaria de Educação à Distância (SEED), como um 

programa de grande relevância em âmbito nacional no Brasil, no tocante à introdução dos 

computadores nas escolas públicas de ensino fundamental e médio. 

Barreto (2005, p. 3) enfatizou a importância de ―registrar que a simplificação de raiz 

não circula apenas no imaginário social, mas na política de incorporação de tecnologia 

desenvolvida em nível nacional‖. A autora lembra ainda, que a SEED, criada pelo MEC em 

1995, ao apresentar seus princípios norteadores também marcou o deslocamento sintático, 

uma vez que a tecnologia passou a ocupar a ―posição de sujeito da formulação.‖ (BARRETO, 

2005, p. 9). 

Destaca-se, nesse momento, no governo FHC (1995–2002), orientados pelas metas a 

serem alcançadas no âmbito do programa ―Sociedade do Conhecimento‖, lançando em 2000, 

o programa intitulado Governo Eletrônico
94

, um programa interministerial, administrado pelo 

Comitê Executivo do Governo Eletrônico (CEGE) como forma de propiciar as bases para as 

novas formas eletrônicas de interação do estado com os cidadãos. Apresenta como uma das 

principais linhas de ação, a promoção da universalização do acesso eletrônico aos serviços do 

governo. Suas frentes de atuação eram a interação com o cidadão; assim como a melhoria da 

gestão interna, além da integração com parceiros e fornecedores.  

O final da década de 1980, e início dos anos 1990, foi um período marcado por um 

crescente processo de automação das empresas, modelo pós-fordista de produção em 

consonância com uma série de orientações internacionais, com vistas à preparação das 

orientações econômicas para a ―nova sociedade‖. Neste período, os bancos começaram a 

utilizar os caixas eletrônicos ao mesmo tempo em que os governos passaram pelo processo de 

modernização com a automação de uma série de serviços estatais.  

Não é demais acrescentar que nesse período vimos nascer os primeiros programas de 

―Inclusão digital‖ –federal, estadual e municipal–, os quais objetivavam o fornecimento 

gratuito de internet em espaços públicos, em nosso país, afinal, os cidadãos precisavam estar, 

de certa forma, instrumentalizados, para poderem satisfatoriamente interagir com as interfaces 

do governo eletrônico, com as mudanças socioeconômicas e culturais, o que de certa forma, 

                                                 
94 É gerido pelo Comitê Executivo do Governo Eletrônico, comitê este presidido pelo Ministro chefe da Casa Civil, sendo de 

responsabilidade da Secretaria de Logística e de Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão o exercício das atribuições referentes à secretaria-executiva. Tal comitê, composto por oito comitês 

técnicos –Implantação do Software Livre, ―Inclusão digital‖, Integração de Sistemas, Sistemas Legados e Licenças, Gestão 

de Sites e Serviços Online, Infraestrutura de rede, Governo para Governo e Gestão de Conhecimento e Informação 

Estratégica– formula e estabelece diretrizes além de coordenar e articular as ações envoltas a implantação do Governo 

Eletrônico, no que tange a prestação de serviços e informações aos cidadãos (INCLUSÃO DIGITAL, 2010). 
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justifica o boom dos programas de ―Inclusão digital‖ que começam a surgir, a partir deste 

período. 

 Esta discussão não pode ser feita sem tocarmos na aprovação e regulamentação do 

Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST)
95

, criado em agosto de 

2000. A este respeito, Pretto e Serpa (2001, p. 26) nos apontam que 

 

O Brasil, coerente com os movimentos internacionais de liberação de mercados e 

privatizações de companhias estatais, passa a regulamentar também o processo de 

privatização nas áreas das telecomunicações e, em 1997, é promulgada a Lei Geral das 

Telecomunicações (LGT), que busca dispor sobre ima forma de organização dos serviços de 

telecomunicações, criando um órgão regulador para o sistema, a Agência Nacional de 

Telecomunicações - Anatel {http://www.anatel.gov.br}. Em seu capitulo referente às 

obrigações de universalização um dos aspectos contemplados pela lei foi a intenção de se 

introduzir a obrigatoriedade da universalização do acesso, inclusive com a criação de um 

fundo específico para tal, o Fundo de Universalização dos Serviços das Telecomunicações 

(FUST).  

 

Esse fundo, 

 

[...] demorou cerca de três anos para ser regulamentado, é composto pela contribuição das 

prestadoras de serviço de telecomunicações (publicas e privadas), para ser aplicado a 

universalização dos serviços das telecomunicações. (PRETTO; SERPA, 2001, p. 26). 

 

Nos anos 1990, à medida que as propostas para a transição para a ―Sociedade do 

Conhecimento‖ começaram a ganhar visibilidade midiática, política e econômica em todo o 

mundo. As empresas na/da área de informática e prestadoras de serviços na área das 

telecomunicações, passaram a ser as principais distribuidoras de bens e serviços, sob a lógica, 

é claro, do maior o número de pessoas conectadas maior o mercado de consumo. 

Desde o governo de FHC (1994–2002), a questão da universalização do acesso aos 

novos meios de comunicação vem se configurando como um eixo muito presente no discurso 

do político brasileiro. Num primeiro momento, o grande esforço do governo se pautou no 

acesso aos serviços de telecomunicações, ou seja, a partir de uma perspectiva simplista de 

―inclusão‖ na ―nova‖ sociabilidade do capital, que em sua essência limitava-se ao acesso. 

Há alguns anos quando trabalhamos um uma escola da periferia da cidade de Juiz de 

Fora/Minas Gerais, fotografando as atividades pedagógicas que estavam a ser desenvolvidas 

em comemoração à consciência negra na escola, registramos um dos alunos, um jovem, de 

aproximadamente 13 anos, que estava sentado no saguão da escola com os demais colegas 

                                                 
95 Criado através da Lei no 9.998, de 17 de agosto de 2000, este programa tem como propósito contemplar o acesso às novas 

tecnologias ao se colocar computadores nas salas de aula, bibliotecas, centros de saúde e museus. O interessante neste 

programa é que todas as companhias de telecomunicações, por lei deverão contribuir com 1% de seus lucros ao FUST, a 

fim de que o programa se desenvolva. 
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que assistiam as apresentações. O que nos chamou a atenção no jovem foi o fato de que, 

naquele dia, sentado no chão juntamente com os demais estudantes, apoiava sobre os pés 

descalços um celular dos mais modernos na época. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 2 – As múltiplas funções de um celular 

      Fonte: Arquivo da autora. 

 

Essa imagem, muito forte para nós, tirada alguns meses após nosso ingresso no curso 

de doutorado, sempre nos vinha à mente. Incomodava-nos demasiadamente a forma como os 

jovens, muitos deles incluídos nas estatísticas de acesso aos meios de comunicação, de 

alguma forma estavam a dar sentido à existência humana a partir de um bem de consumo. O 

indivíduo passa a projetar na mercadoria sua existência e não mais no trabalho. Há, portanto 

uma inversão ideológica e uma captação da subjetividade na nova sociabilidade, a partir do 

consumo, em especial, do consumo das novas tecnologias. 

Vivenciamos no período, um grande aumento do número de telefones fixos e 

posteriormente de celulares, ou seja, um aumento no acesso a estes bens e serviços de 

consumo. Em 2005, 36,6% da população de 10 anos ou mais de idade, possuíam telefone 

celular. Já em 2008, esse número sobe para 53,8% da população, o que representa 86 milhões 

de pessoas (IBGE, 2009). 

Tal crescimento se deu, num primeiro momento, à custa da privatização de várias 

empresas estatais de telecomunições. Por outro lado, o valor de tais serviços continuou, e até 
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hoje continua, fora do alcance de uma determinada fração da população, que acaba por 

encontrar diferentes estratégias de utilização e barateamento destes serviços ao serem 

―incluídos‖ muitas vezes de forma subordinada aos mesmos, como, por exemplo, a recarga 

mínima de créditos da telefonia pré-paga apenas para garantir sua utilização dos telefones 

para o recebimento de chamadas, o que é muito comum em uma determinada parcela da 

sociedade. Movimento este, que vem de certa forma, modificar a maneira como a população 

de baixa renda se mantém ―incluída‖ num processo de ―Inclusão digital‖ forçada e utilitária.  

A partir do aumento do acesso mercantil aos serviços de telecomunicações, passamos 

na década seguinte –2000– ao boom dos PSID para combate à desigualdade digital. À medida 

que o acesso aos serviços de telecomunicação se ampliou, o eixo discursivo em torno destas 

questões, deslocou-se do da bandeira da democratização do acesso aos meios de comunicação 

para a superação da ―brecha digital‖, que necessitou ser atacada incluindo digitalmente toda 

população. A partir desse eixo discursivo, vivenciamos a emergência dos PSID em geral, e, 

em particular, na educação. 

Grande importância foi dada no tocante à massificação do acesso digital, à 

modernização do espaço escolar, na capacitação continuada, na ampliação da EaD, assim 

como a consolidação do governo eletrônico no governo Lula. No ano de 2004, foi divulgado o 

―Relatório Nacional de Acompanhamento: objetivos de Desenvolvimento do Milênio‖ que, 

como assinalado por Porcaro (2006, p. 33), ―o documento destaca, inicialmente, a estreita 

sintonia entre as prioridades sociais estabelecidas pelo atual governo e as acordadas no 

contexto da Cúpula do Milênio‖. 

É possível apontarmos que a problemática da ―Inclusão digital‖ foi tratada no item 

―Brasil constrói parcerias na busca do desenvolvimento‖ referente ao objetivo oito, e foi 

 

[...] considerada uma prioridade para o governo brasileiro, por sua possibilidade de ajudar na 

promoção da inclusão social e por desempenhar papel fundamental no combate à pobreza ao 

permitir ao cidadão acesso à informação e ao conhecimento (PORCARO, 2006, p. 34). 

 

Ainda com a autora supracitada, 

 

A posição do governo brasileiro, defendida nos fóruns internacionais, como a CMSI, é a de 

utilização das tecnologias da informação como instrumento de promoção do desenvolvimento 

econômico, social e cultural. Ressalta a importância de se reduzir o chamado ―hiato digital‖ 

entre países e indivíduos. Considera que o hiato digital agrava as diferenças sociais, 

econômicas e culturais já existentes (PORCARO, 2006, p. 34). 

 

 A concepção que se tem acerca da ―Inclusão digital‖, é uma concepção binária na 

qual o cidadão será incluído a partir do momento em que passa a ter acesso aos meios digitais. 

 



185 

  

É como se o acesso a uma parafernália tecnológica fosse a senha para permitir que o 

computador adentre nos diferentes tecidos sociais.  

É possível dizer que o fenômeno contemporâneo, dos programas de ―Inclusão digital‖ 

no Brasil, teve seu impulso no governo Lula, articulando-se, e ao mesmo tempo compondo, a 

agenda dos pacotes de programas, medidas e ações voltadas à inclusão social. O governo 

assumiu a importância dos programas de acesso às novas tecnologias, em especial, a digital, 

não só para o desenvolvimento do país, mas também como importante indicador para a 

inclusão social de tantos cidadãos brasileiros.   

Entretanto, é prudente assinalar que o terreno para construção dos PSID do governo 

Lula, foi alicerçado no governo anterior através das políticas de universalização dos meios de 

comunicação consolidadas. O governo Lula mostrou a preocupação com a ―exclusão digital‖, 

em especial, por meio de lançamentos de novos programas, assim como o incentivo e 

dilatação dos já existentes.  

 O novo governo ―deixou de lado‖ o Livro Verde e funda uma série de ações incluídas 

em seu PPA referente ao período de 2004–2007, porém este governo, 

 

[...] não possui documentos e canais que apresente e divulgue, de forma sistemática e 

estruturada, suas ações voltadas para promover a transição do país para a sociedade da 

informação. Trata-se, portanto, de uma forma de atuação extremamente fragmentada, onde é 

muito difícil perceber não só os propósitos, objetivos e metas do conjunto de ações propostas, 

como também os indicadores pertinentes ao monitoramento dessas ações. (PORCARO; 

BARRETO, 2005, p. 9). 

 

Os autores apontam ainda que, 

 

[...] a forma brasileira, além de muito segmentada, tem forte viés governamental, não 

contemplando, no planejamento das estratégias e iniciativas de desenvolvimento da sociedade 

da informação, o setor privado e as organizações da sociedade civil. Parece que a 

centralização organizativa para a elaboração do Livro Verde foi substituída por uma 

descentralização sem coordenação forte o suficiente para agregar os esforços governamentais 

e não-governamentais que vêm acontecendo. Certamente, a falta de um programa específico, 

aglutinador, dificulta a observação da agenda digital brasileira e, conseqüentemente, dos 

indicadores que vêm sendo usados ou daqueles que vêm se fazendo necessários para o 

monitoramento das ações. Apesar de tais restrições, o governo brasileiro definiu alguns 

programas (setoriais) prioritários, especialmente no campo da modernização do Estado e da 

―inclusão digital‖. (PORCARO; BARRETO, 2005, p. 9). 

 

Para o governo federal, a ―Inclusão digital‖ abrange o ―direito de cidadania e, 

portanto, tem sido objeto de políticas de governo para sua promoção‖, políticas estas que 

devem estar articuladas aos ―princípios da universalidade, da igualdade perante a lei e da 

eqüidade na oferta de serviços de informações.‖ (BRASIL, 2005).  
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Articulada sua política social, o governo de Lula da Silva estabeleceu uma série de 

programas, metas prioritárias e ações que compõem o PPA (2004–2007). Referente à 

―tecnologia da informação‖ e ―Inclusão digital‖, destaca-se principalmente a ampliação das 

exportações de software, o aumento do número de telecentros comunitários, além da elevação 

do percentual de usuários da internet (BRASIL, 2003). 

A ―Inclusão digital‖ é vista no PPA (2004–2007) como uma das medidas com vistas à 

orientação das políticas sociais, a fim de se agenciar prioritariamente o atendimento com 

qualidade aos segmentos ―tradicionalmente excluídos dos benefícios das ações públicas e 

discriminados por preconceitos sociais‖ (BRASIL, 2003, p. 62). 

O Plano encontra-se estruturado a partir de megaobjetivos, descritos em três 

dimensões, a social; a econômica, regional e ambiental e a dimensão democrática. Com 

relação à dimensão social, em particular, o audacioso objetivo é o de possibilitar a ―inclusão 

social e redução das desigualdades sociais‖ o décimo objetivo, prevê: ―ampliar o acesso à 

informação e ao conhecimento por meio das novas tecnologias, promovendo a ―Inclusão 

digital‖. (BRASIL, 2003, p. 56). Defende-se que a: 

 

Informação é um recurso social estratégico para a criação de riquezas e bem-estar nas 

sociedades contemporâneas. O acesso à informação é condição essencial para a construção da 

democracia, criação de oportunidades, produção e distribuição de riquezas. Quanto mais 

universal e plural é o convívio com a informação, mais democrática é a sociedade, mais 

competitiva é a economia. (BRASIL, 2003, p. 92). 

 

 Desta forma, argumenta-se que os PSID devem considerar essencialmente três 

dimensões que embora distintas complementam-se, são elas a dimensão tecnológica, 

―segundo a qual o acesso à informação significa a disponibilização de tecnologias e meios de 

acesso‖; a dimensão educacional que ―deve possibilitar às pessoas a capacidade de utilizar os 

meios eletrônicos e transformar informação em conhecimento‖ e a dimensão cultural pela 

qual ―há uma preocupação com o conteúdo disponibilizado, forma de garantir o efetivo acesso 

à informação.‖ (BRASIL, 2003, p. 93). 

As principais ―estratégias‖ de combate à ―exclusão digital‖ se apresentaram no 

governo de Lula da Silva, como os centros públicos de acesso, em nosso país conhecidos 

como trelecentros, além da disponibilização de computadores nas escolas e/ou através de 

financiamento de computadores a baixo custo e em boas condições de financiamento.  

 No início do governo Lula da Silva, o CEGE presidido pela Casa Civil, criou oito 

Comitês técnicos com o objetivo de coordenar as ações do governo eletrônico em ambiência 

federal, tal como buscar articular suas iniciativas nas demais esferas do governo, tal como o 
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Comitê Técnico de Inclusão Digital (CTID), que, sob a nova administração federal, seria 

responsável tanto pela promoção da cidadania quanto pela participação social por meio dos 

programas de ―Inclusão digital‖ (BALBONI, 2005).  

Desde já cabe delimitar a dificuldade de sistematização de dados para coleta dos 

principais PSID federativos, o que se percebe vai contra nossa hipótese preliminar de inquiria, 

no que tange à existência de um corpo único de política de governo com relação ao 

encaminhamento de questões referentes às desigualdades digitais, conforme aquela que 

observamos em Portugal. Dizemos isto porque o que se confirma na prática é uma série de 

programas sociais com origens da mais diversas, criando por isso mesmo uma dificuldade na 

análise para aqueles que se debruçam sobre o tema e que perseguem metodologicamente sua 

totalidade. Contudo, os programas reforçam uma ―Inclusão digital‖ que alimenta desde sua 

origem a noção ideológica da ―Sociedade do Conhecimento‖.  

Cumpre ressaltar que não queremos dizer com isso que não exista uma direção política 

para estes programas e que eles não expressem uma política de Estado ao ataque ao fenômeno 

da inclusão-exclusão digital nos dias atuais. Assim, não podemos negar a cascata de 

programas que foram e estão sendo executados, sobretudo, a partir da proposta de diferentes 

ministérios, pela atribuição institucional, e, é claro, de seus órgãos de origem, como é possível 

depreendermos na tabela logo a seguir. O governo brasileiro tem sido um dos principais 

fomentadores dos PSID. Atualmente conta com vinte e dois programas, no recorte de 2003 a 

2010, diretamente voltados à área da ―Inclusão digital‖, vejamos:  

 

 

Programa/Projeto 

 

Origem das ações/programas 

 

Casa Brasil 

MCT, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, 

Ministério do Planejamento (MP), Ministério das Comunicações, 

MinC, MEC, Secom, Petrobras, Eletrobrás/Eletronorte, Banco do 

Brasil e Caixa Econômica Federal 

CDTC – Centro de Difusão de 

Tecnologia e Conhecimento 

Casa Civil – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação  

Centros de ―Inclusão digital‖ MCT 

Computador para Todos Presidência da República, Ministério do Desenvolvimento, MCT 

e Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro)  

CVT – Centros Vocacionais 

Tecnológicos 

MCT 

GESAC – Governo Eletrônico: 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

Ministério das Comunicações  

Kits Telecentros Ministério das Comunicações  

    Quadro 2 – Relação do PSID do governo Luis Inácio Lula da Silva (2010)             (Continua) 

                

    

http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#casa-brasil
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#cdtc-centro-de-difusao-de-tecologia-e-conhecimento
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#cdtc-centro-de-difusao-de-tecologia-e-conhecimento
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#centros-de-inclusao-digital
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#computador-para-todos
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#centros-vocacionais-tecnologicos
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#centros-vocacionais-tecnologicos
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#gesac-governo-eletronico-servico-de-atendimento-ao-cidadao
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#kits-telecentro
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 (Conclusão) 

   Quadro 2 – Relação do PSID do governo Luis Inácio Lula da Silva (2010) 

    Fonte: INCLUSÃO DIGITAL, 2010.   

 

 Em recente estudo desenvolvido pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia, através 

do Instituto Brasileiro de Informação Ciência e Tecnologia (IBICT), com o propósito de 

oferecer dados acerca dos PSID, a base consistiu na avaliação das metas do Plano de Ação 

eLAC 2010 e para tal confrontou os projetos e programas em curso no Brasil
96

 com as metas 

do Compromisso de San Salvador.  

 

Contando as metas que foram efetivamente monitoradas, o Brasil atingiu progressos 

satisfatórios em cerca de três quartos das metas (54 de 72), com destaque para as áreas do 

setor produtivo (100% das metas), e de infraestrutura e acesso (16 de 18 metas, ou 88%). As 

                                                 
96 Vide Anexo A com os programas governamentais e estruturas do governo brasileiro com foco na “Sociedade do 

Conhecimento”, mapeados por Ministério da Ciência e Tecnologia/IBICT/CEPAL (2011). 

 

Programa/Projeto 

 

Origem das ações/programas 

 

Maré – Telecentros da Pesca 

Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca/Presidência da 

República  

*atua através de parcerias com o Banco do Brasil e o Ministério 

das Comunicações* 

Observatório Nacional de ―Inclusão 

digital‖ 

MP, Orçamento e Gestão e parceiros  

Pontos de Cultura – Cultura Digital MinC  

 

Programa Banda Larga nas Escolas 

Presidência da República, Casa Civil, Secretaria de Comunicação 

(Secom), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), os 

Ministérios da Educação, das Comunicações, Planejamento e 

Ciência e Tecnologia  

Programa Computador Portátil para 

Professores 

Presidência da República, Ministérios da Educação, MCT e 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  

Programa Estação Digital Fundação Banco do Brasil  

Programa Nacional de Apoio à 

Inclusão Digital nas Comunidades – 

Telecentros.BR 

Ministérios das Comunicações, da Ciência e Tecnologia e do 

Planejamento  

Programa SERPRO de ―Inclusão 

digital‖  

SERPRO– Programa SERPRO de ―Inclusão digital‖  

ProInfo MEC  

Projeto Computadores para Inclusão MP, MEC e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)  

Quiosque do Cidadão Ministério da Integração Nacional.  

Telecentros Banco do Brasil Banco do Brasil  

Territórios Digitais Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) – Núcleo de 

Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD).  

Telecentros de Informação e 

Negócios (TIN) 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  

Projeto Um Computador Por Aluno 

(UCA) 

MEC e Casa Civil 

http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#mare-telecentros-da-pesca
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#observatorio-nacional-de-inclusao-digital
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#observatorio-nacional-de-inclusao-digital
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#pontos-de-cultura-cultura-digital
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#programa-banda-larga-nas-escolas
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#programa-computador-portatil-para-professores
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#programa-computador-portatil-para-professores
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#programa-estacao-digital
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#programa-nacional-de-apoio-a-inclusao-digital-nas-comunidades-telecentros.br
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#programa-nacional-de-apoio-a-inclusao-digital-nas-comunidades-telecentros.br
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#programa-nacional-de-apoio-a-inclusao-digital-nas-comunidades-telecentros.br
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#serpro-cidadao
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#serpro-cidadao
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#proinfo-programa-nacional-de-informatica-na-educacao
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#projeto-computadores-para-inclusao
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#quiosque-do-cidadao
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#telecentros-banco-do-brasil
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#territorios-digitais
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#tin-telecentros-de-informacao-e-negocios
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#tin-telecentros-de-informacao-e-negocios
http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-programas#projeto-um-computador-por-aluno-uca
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áreas de gestão pública, saúde e educação apresentaram uma performance um pouco inferior, 

atingindo respectivamente 58% (7 de 12), 57% (4 de 7) e 60% (6 de 10). Cabe aqui destacar, 

porém, que mesmo nas metas não alcançadas houve avanços significativos, não suficientes 

para o atingimento das metas, mas que sinalizam uma progressão em relação ao contexto 

anteriormente observado. (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/IBICT/CEPAL, 

2011, p. 16-17).  

 

O estudo mostra ainda a existência de uma grande lacuna, em termos de um plano de 

Estado integrador do conjunto de programas, ações e experiências que se articulam em sua 

desarticulação. Podemos dizer que a defesa do uso da TIC para inclusão social se configura 

como um eixo comum a estes programas, pois, neste movimento, o fenômeno da ―exclusão 

social‖ é tido enquanto uma das consequências da exclusão da informação, e, por conseguinte, 

da ―exclusão digital‖.  

 De todo o material empírico analisado e que de forma intetica integram este trabalho 

como apêndice
97

, extraímos os eixos e as diretrizes, que apresentamos a seguir e que 

acreditamos que corroboram a análise que fazemos quanto à fragmentação que, contudo 

apresenta uma direção e um eixo comum, são eles: 

Eixo 1) delineamento/alinhamento dos programas e das políticas de governo com as 

metas para colocar o Brasil na ―Sociedade do Conhecimento‖; 

Eixo 2) ―Inclusão digital‖ é tida em muitos momentos como caminho (ou sinônimo) 

para inclusão social de grupos discriminados; o que denota-nos uma análise simplista, que em 

sua gênese busca apagar a diferenciação entre acesso e modos de acesso às tecnologias 

digitais; 

Eixo 3) a ―Inclusão digital‖ expandiu-se pelas estratégias de EaD
98

 para certificação 

em massa. A partir da justificativa da democratização do acesso, da equidade no tratamento 

das questões referentes à desigualdade digital, as estratégias de ―Inclusão digital‖, tida como 

sinônimo de inclusão social – vem se expandindo cada vez mais pelo aglomerado de cursos de 

formação em informática pela EAD nos espaços públicos de acesso as TIC;  

Eixo 4) deslocamento sentido do trabalho e com isso um rebaixamento do trabalhador 

nos espaços públicos e coletivo de acesso as TIC, bem como do professor que trabalha nos 

                                                 
97 Vide Apêndice I com a descrição dos programas ministeriais e interministeriais de ―Inclusão digital‖ referendados no 

Portal da ―Inclusão digital‖ do governo Federal <www.id.gov.br>. A opção pela apresentação dos programas de forma 

descritiva se deve ao fato de que não é nosso objetivo, nesta tese, acompanhar a materialização da efetivação desses 

programas, através de estudo de caso. Entretanto julgamos que como adendo seria válido acrescentarmos a descrição dos 

programas sociais para combate à desigualdade digital no Brasil, na última década, 2000-2010. Para tal, nosso exercício 

empírico pautou-se numa síntese dos documentos oficiais formulados pelos técnicos do governo brasileiro com foco na 

implantação dos PSID, na esfera federal, disponíveis nos sites oficiais. Tomamos como base também o trabalho de outros 

pesquisadores cuja pesquisa nos forneceu elementos importantes acerca dos programas descritos no contexto brasileiro. 
98 Tanto a EAD quanto as questões do rebaixamento do trabalho docente estão desenvolvidas no capítulo a seguir. 
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cursos de formação ao bolsista -tutor- voluntário e, com isso, um esvaziamento da categoria 

trabalho.  

Desses quatro eixos podemos depreender as seguintes dimensões analíticas: 

a) diretrizes políticas do governo acenam para criação de uma infraestrutura 

pública para acesso aos serviços de telecomunicação, em especial a internet 

nos centros públicos estratégicos do governo; 

b) estruturação dos PSID em torno das contribuições acerca do uso social das 

TIC, impulsionando o consumo de tecnologia, não de sua produção, bem 

como o reforço a dependência tecnológica, tendo os países localizados na 

periferia do centro hegemônico do capital como possíveis plataformas de 

valorização financeira; 

c) ampliação do consumo o mercado de venda da tecnologia digital, que é 

aquecido com a venda de computadores a baixo custo; 

d) instalação de espaços coletivos de acesso às TIC, seja através dos telecentros 

ou da instalação Laboratório de Informática nas escolas públicas, muitos 

deles em parceria com a iniciativa privada, o que não quer dizer que seja 

dinheiro privado na escola;  

e) apoio do governo ao movimento do Software livre;  

f) disseminação de estratégias de educação à distância;  

g) reforço de produtividade de uma formação improdutiva de mão de obra. 

 

A partir dos eixos acima delineados, é possível depreendermos que em muitas vezes o 

enfoque hegemônico dado a estas questões tem se mostrado de forma linear e, principalmente, 

limitador com relação ao uso das TIC, uma vez que no uso das tecnologias digitais para 

inclusão social, o foco tem estado na transformação social pelo uso/consumo de tecnologias e 

não no investimento no campo científico para a criação de novas tecnologias, investimento 

este que poderia indicar uma opção de desenvolvimento que buscasse a superação da 

subordinação, ainda que nos marcos das relações sociais de produção vigente. 

O que percebemos é que os PSID ao desconsiderarem os aspectos socioeconômicos e 

políticos que produzem o fenômeno da ―exclusão digital‖ podem, de certo modo, não estar 

operando os ―avanços‖ aos quais se propõem, e com isso, por conseguinte, estarem, de certo 

modo, reforçando as condições desiguais de acesso, e de estar no mundo e podem beneficiar 

em potencial os setores econômicos já previamente favorecidos no novo arranjo do capital 

informacional mundialmente financeirizado. 
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Parece-nos necessário, entretanto insuficiente, garantir o acesso à população 

perifericamente conectada. Dizemos isto, pois a nosso ver será sempre insuficiente na medida 

em que os países na periferia do capital estão sempre na condição de consumidores de 

tecnologias, de informações, de conhecimento e não produzindo-os. É preciso não 

desvincularmos a desigualdade digital dos outros condicionais sociais de desigualdade para 

que não se caia na visão linear de tomar as tecnologias como ―salvadoras‖ dos males sociais. 

 

A pesquisa do Plano de Ação eLAC 2010 mostrou que o principal gargalo existente, dadas as 

proporções continentais do Brasil, se encontra na questão da infra estrutura e acesso, o custo 

de conexões de banda larga é alto e há uma baixa disponibilidade da rede de serviços digitais 

de acesso, a qual encontra-se concentrada principalmente em áreas urbanas de maior 

densidade populacional. (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/IBICT/CEPAL, 

2011, p. 66). 

 

Conforme os dados selecionados do IBICT-Inclusão Digital (2010), observamos que 

as PSID são oferecidas em maior volume aos estados que já dispõem reconhecidamente de 

certo nível de desenvolvimento industrial avançado. Desta forma, evidencia-se o caráter 

fetichizador do discurso da ―Inclusão digital‖ e, desta, como elemento fundamental na 

superação das desigualdades econômicas e do desenvolvimento em geral. Se o discurso 

correspondesse a realidade concreta a relação da oferta por região deveria ser supostamente 

inversamente proporcional ao nível de desenvolvimento já alcançado, assim sendo os estado 

das regiões sudeste e sul deveriam ter menor número absoluto de oferta de programas de 

―Inclusão digital‖, fato que representa a realidade, e que fica mais evidente ao observarmos os 

dados do gráfico da próxima página. 
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   Gráfico 10 – Porcentagem de PIDs no Brasil         

   Fonte: IBICT-INCLUSÃO DIGITAL, 2010. 
 

 

Em contrapartida, os estados do norte e nordeste deveriam ser foco de maiores 

investimentos e oferta destes mesmos projetos. Podemos concluir que os PSID, na verdade, 

são desenvolvidos para adequar-se a uma já estabelecida cultura urbano industrial e certo tipo 

de relação de trabalho às novas tecnologias de produção e informação, configurando-se, 

assim, como instrumento de formação para a nova sociabilidade. 

No que se refere aos índices de desenvolvimento desejável, certamente não será o 

recém ―incluído‖, o trabalhador individual ou um agrupamento destes, seja o estado ou a 

região, que irão ter a possibilidade de resgatar o histórico atraso tecnológico, social e 

econômico de nosso país. Esta abordagem linear feita por estes programas desconsidera tanto 

a atualização constante a qual os novos incluídos deverão manter-se nesta condição, quanto a 

reiterada opção pela dependência científica e tecnológica expressa na matriz destes mesmos 

projetos, uma vez que não rompem com a opção modernizadora do atraso pelo alto.  

É fato que não podemos desconsiderar que se porventura se dão no nível do indivíduo, 

alguns casos de reinclusão formal no mercado de trabalho e de maneira mais abrangente uma 
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reinclusão social expressa na participação na cultura veiculada nos arranjos das redes sociais, 

por exemplo. Entretanto, estes não anulam a marca da inclusão utilitária nestes mesmos 

indivíduos, pois não incluem em seus processos de desenvolvimento pessoal a perspectiva da 

emancipação e nem elidem a desigual distribuição de renda em nosso país. Há de se ressaltar 

que essa inclusão utilitária, subordinada e, portanto, extremamente desigual, numa 

desigualdade estruturalmente ―combinada‖, constitui-se como elemento imprescindível tanto 

para expansão quanto para a reprodução do capitalismo financeiro mundializado, portanto, 

cumpre uma função de reprodução extremamente importante sob a lógica hegemônica. 

Os PSID corroboram para consolidação de um consenso acerca da sua necessidade, e, 

neste movimento (des)consideram os interesses que os engendraram. Possuem uma análise 

linear da problemática inclusão/exclusão na sociedade capitalista, reforçam, assim, a causa da 

condição social de excluído, ou seja, fazem a defesa de que o fenômeno da ―exclusão digital‖ 

deve ser aliviado pela ―Inclusão digital‖ reforçando, assim, o círculo vicioso do sistema que 

se mantém. 

 

Assim, os PSID ‗dão com a mão direita o que tiram com a esquerda‘: se por um lado, 

oferecem uma via de acesso cada vez mais exclusiva ao mercado de trabalho ao exercício da 

cidadania, por outro lado, favorecem a expansão de um modelo que corrói o valor do trabalho 

assalariado, dissemina a insegurança estrutural, esvazia o sentido dos fluxos comunicacionais, 

desestrutura as relações sociais, espetaculariza e fragmenta a cena política e, finalmente, 

pressiona para o empobrecimento geral das populações que almeja ajudar. (CAZELOTO, 

2008, p. 200).  

 

 A partir do diálogo com os estudos de Cazeloto (2008, p. 133), podemos depreender 

também que os PSID vêm cumprindo na contemporaneidade a função de ―capacitar a mão-de-

obra indispensável a essas funções de baixo escalão, como também para criar condições de 

aprendizado e ‗subjetivação‘ da lógica cibercultural na faixa de menor poder econômico das 

sociedades.‖ O autor aponta ainda, que ―os PSID que atuam apenas no provimento de acesso 

gratuito à internet (monitorado ou não) estão, na realidade, desenvolvendo nos usuários uma 

habilidade produtiva básica.‖ (CAZELOTO, 2008, p. 134). E mais, que, 

 

A essa forma de integração que não distribui de maneira equivalente a riqueza e os 

privilégios, mas que o preserva uma posição de dependência e heterodeterminação 

denominamos de ‗inclusão subalterna‘, ou seja, a inclusão que se dá exclusivamente em 

posições hierárquicas inferiores para o cumprimento de tarefas repetitivas, pouco criativas, 

quando não claramente desumanizantes. (CAZELOTO, 2008, p. 135). 

 

 O lado inferior da ―inclusão‖ de forma ―subordinada‖ e utilitária articula-se a partir de 

cursos que nas palavras de Oliveira (2003b, p. 143) treinam ―trabalhadores em informática o 
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‗ai Jesus‘ do novo trabalhador polivalente: não há nada tão trágico, pois se ensina a própria 

matriz da descartabilidade‖. 

 Não há como negarmos a real necessidade preeminente do capital, no tocante à 

qualificação dos trabalhadores, em especial no manejo das tecnologias digitais, a fim de se 

possibilitar a informatização da produção, como vimos na primeira parte desta tese. Com o 

processo de informatização do trabalho a frequência a cursos voltados para ensino de 

ferramentas digitais mais elementares não habilita, em sua maioria, ao exercício do trabalho 

complexo. 

 É importante salientarmos também que os PSID, como um privilégio distribuído de 

forma desigual, de certa forma, garantem a produtividade improdutiva
99

 da formação mínima 

de mão de obra treinada (adestrada) para trabalho simples, mas de fundamental importância 

para sustentação do sistema, em especial no que tange à criação e manutenção de riquezas, no 

dizer de Cazeloto (2008, p. 153, grifo do autor): 

 

[...] o tipo de formação básica fornecida pela maioria dos PSID não constitui ‗diferencial‘ na 

obtenção de vagas nos postos de trabalho, muito embora a falta completa de conhecimentos 

na área possa ser compreendida como um obstáculo. Ou seja, o acesso às ferramentas e 

técnicas rudimentares da cibercultura funciona mais como barreira do que como 

oportunidade. Não é dada aos ciberincluídos a possibilidade concreta de ascensão econômica 

ou social, mas apenas a chance de permanecer em um patamar mínimo, fora do qual sua mão-

de-obra não é sequer aproveitável. As opções são claras: ou uma inclusão subalterna, ou a 

completa desqualificação. 

 

 Desta forma, os PSID servem a grande função de instrumentalização dos cidadãos de 

baixa renda para permanecerem na condição de empregáveis nos estratos mais baixos do 

mundo do trabalho, capitalizando assim esta fração da população ao trabalho flexível e 

informatizado, alimentando a roda da desigualdade e, por sua vez, reforçando o consenso 

acerca da necessidade de programas sociais de inclusão desta natureza. 

Cumprem os PSID também outra importante função com relação à expansão, acesso e, 

por conseguinte, a aceleração do consumo de tecnologias digitais, e com isso a ampliação dos 

mercados de venda de hardware e software. Seja para uso coletivo, como as compras 

efetuadas pelo governo, seja para compras para uso ao nível do individuo e/ou grupo familiar, 

possibilitada pelo incentivo de financiamento e linhas de crédito do governo. 

 A possibilidade de ser ―incluído socialmente‖ pela participação em programas sociais 

desta natureza, dão, de certa forma, ―status‖ à classe média, na medida em que antes destes 

programas não possuírem condições de compra tanto dos serviços quanto dos equipamentos, 

                                                 
99  Utilizando uma expressão inspirada em Frigotto (2001). 
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o que faz com que a roda do mercado movimente-se numa constante, percebemos assim uma 

captação subjetiva aos estratos mais baixos da ―classe média‖.  

Nessas novas formas de mercantilização, cabe enfatizar que o cliente potencial na 

atualidade passam a ser o(s) governo(s) –federal, estaduais e municipais– que utilizam o seu 

respectivo fundo público para compra de equipamentos tecnológicos. Enfatiza-se a construção 

de uma infraestrutura moderna, a digitalização das informações nos diferentes setores 

públicos, a democratização das TIC, a redução do tempo e custo, a modernização do setor 

público, a adequação dos sistemas de ensino às novas demandas da nova sociabilidade. Dito 

de outra forma, as estratégias de redução das ―brechas‖, muitas vezes assentam-se mais na 

incorporação dos países periféricos no mercado mundializado, na categoria de consumidores 

em potencial de ―modernos‖ equipamentos digitais. 

Tal contexto vem possibilitando, por um lado, o aquecimento do mercado de produtos 

digitais e, de outro, uma maior espoliação e exploração dos trabalhadores com a 

(re)adequação de seu trabalho ao processo pós-fordista. Assim, o que percebemos para além 

do fenômeno é mais o fetiche da tecnologia e o aumento da dependência dos meios de 

produção das novas tecnologias ao invés de sua apropriação de fato. 

  

No contexto mais amplo da reprodução ampliada do modo de produção contemporâneo, sob a 

chancela das características mais atuais da cibercultura, os PSID atuam com três objetivos 

centrais, a saber: 1) ampliação de mercados; 2) formação de mão-de-obra de baixo custo; 3) 

capilarização dos mecanismos de produção flexível. Tais objetivos refletem a divisão 

hierárquica imposta pelo Império e permitem a interpretação do papel da inclusão digital 

principalmente nas zonas periféricas. (CAZELOTO, 2008, p. 150). 

 

 Com a supervalorização do trabalho morto na atual fase de acumulação do capital, o 

grau de extração e exploração do trabalhador deve ser maior para se garantir a tendência à 

diminuição da taxa de lucro por conta do trabalho morto. Através das políticas 

compensatórias, tais como os PSID, por exemplo, o Estado consegue, de certa forma, dosar o 

que se apropria desta tecnologia, como também dosar a riqueza socialmente produzida. 

 Defendemos que o que precisamos como perspectiva de superação de fato, é de uma 

política de Estado, na qual a ênfase deixe de ser o acesso, e suas condições, e passe a ser a 

(re)apropriação social da ciência e da tecnologia, política na qual será necessário se 

(re)organizar os critérios de utilização do fundo público, bem como de uma outra perspectiva 

de política educacional. 
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A REITERAÇÃO DO FETICHE TECNOLÓGICO NA POLÍTICA EDUCACIONAL 

BRASILEIRA 

 

Fonte: Ilustração de Frederico Crochet, especial para esta tese. 
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5 A REITERAÇÃO DO FETICHE TECNOLÓGICO NA POLÍTICA EDUCACIONAL 

BRASILEIRA 

 

 No capítulo final da tese, será discutida a intervenção estatal na área educacional, 

refletindo acerca do papel da educação como uma política social no sistema capitalista. Nas 

considerações desenvolvidas nos capítulos anteriores, é possível depreendermos que o Estado 

capitalista (re)define suas práticas de modo a formar o novo homem coletivo, o que faz parte 

da tarefa educativa e formativa do Estado, desenvolvendo para tal uma ―pedagogia da 

hegemonia‖ com vistas à formação de/para um novo padrão de sociabilidade, no caso, uma 

educação para nova ―Sociedade do Conhecimento‖. 

 Nesse capítulo, também são discutidas algumas das implicações da consolidação da 

nova sociabilidade burguesa, nas ideias pedagógicas em nosso país, em particular, nas 

concepções de ensino e de aprendizagem, que nas décadas de 1990 e 2000, foram marcadas 

pela intensificação dos pressupostos ideológicos que defendem a educação como elemento 

contributivo para o progresso econômico e produtivo, no reforço do neotecnicismo 

educacional.  

 Na prática, o que se percebe é que a modernização calcada na introdução de novas 

tecnologias nas escolas implica em novas formas de racionalização do sistema educativo, bem 

como numa ênfase na resolução dos velhos problemas educacionais, a partir do uso –

adequado– do aparato tecnológico pelo professor, desconsiderando, assim, ao menos no plano 

discursivo, as mediações socioeconômicas e políticas externas ao espaço das instituições de 

ensino.  

 A partir desse encaminhamento, enfatizamos a reiterada incorporação do fetiche 

tecnológico na política educacional, no Brasil contemporâneo, ao pensarmos a 

(re)contextualização das TIC no PDE (2007) e no relatório da CONAE (2010). 

 

5.1 A educação como política social no rearranjo do Estado capitalista
100

 

 

Refletir acerca da intervenção estatal na área educacional nos faz pensar sobre a 

origem da educação
101

 formal, da escola como espaço do saber sistematizado e, 

                                                 
100 O estudo das reflexões de Neves (1991) foi fundamental para pensarmos a educação como uma política social do Estado 

capitalista. A autora em sua tese de doutoramento, no primeiro capítulo, ainda bastante atual, faz uma análise profunda e 

rica acerca desta questão, análise esta que de certa forma subsidiou a construção deste item. 
101 Podemos depreender a partir de Saviani (2009, 2010) que a origem da educação coincide com a existência do homem. 

Vejamos: no momento em que uma determinada espécie animal destaca-se na natureza, para garantir sua existência, esta 
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originalmente, do ócio. Historicamente, tem-se percebido que não é possível o 

estabelecimento de uma relação de oposição entre as mudanças no processo de produção 

capitalista e a expansão da instituição escolar. 

Vejamos: na produção comunal (comunismo primitivo) não havia divisão da 

sociedade em classes sociais, assim, os homens produziam sua existência coletivamente, e, 

neste processo, se educavam e educavam gerações lidando com a natureza, com a terra –

principal meio de produção. 

No momento em que os homens iniciaram o processo de fixação nas terras, 

começaram a surgir as propriedades privadas e a divisão dos homens em classes sociais: a 

classe dos proprietários das terras e a classes dos não-proprietários. Os proprietários podiam 

viver sem trabalhar, por outro lado os não-proprietários assumiam, digamos assim, os 

encargos de se manter e de manter os senhores das terras, o que deu origem à classe ―ociosa‖, 

composta pelos que viviam da exploração do trabalho alheio. 

Para a classe que não precisava trabalhar, surge um espaço diferenciado de educação, 

a escola. Lugar a que tinham acesso as classes ociosas, diferenciando assim os tipos de 

educação. Saviani (2009, 2010) nos lembra que etimologicamente escola significa, em grego, 

o lugar do ócio, assim como ginásio o local dos jogos que eram praticados pelos que podiam 

dispor de tempo livre.  

As escolas destinavam-se, portanto, em sua origem, à educação da classe dominante, 

como uma forma de ocupação do ócio com os estudos, uma vez que, pela condição de classe 

de proprietários, e os filhos não precisavam trabalhar para suprirem as necessidades da sua 

existência. Por outro lado, como a maior parte da população não possuía posse de terras, 

continuavam se educando pelo/no trabalho, ou seja, a partir da produção da sua própria 

existência e a existência de seus senhores. 

Apesar do amplo arco de tempo histórico, esta determinação fundamental não se 

alterou, reproduzindo os processos distintos de formação em relação ao lugar social ocupado 

pelos seres humanos. No que nos interessa para os estudos que realizamos, cumpre destacar o 

papel que a escola assume na sociedade capitalista. Como lembrado por Saviani (2009, 2010), 

a partir da constituição do modo de produção capitalista ocorreu um deslocamento do 

processo produtivo do campo para a cidade, e, por conseguinte, da agricultura para a 

                                                                                                                                                         
espécie deverá produzir sua existência no mundo, sua forma de estar e se relacionar com/no mundo. Assim, diferente dos 

animais que se adaptam ao meio externo, à natureza, na espécie humana, ocorre a contrário, os homens adaptam o meio 

natural a si, às suas demandas em cada momento histórico. E é esta ação sobre a natureza, sobre o meio o se chama de 

trabalho, daí dizermos que o trabalho define a essência humana, pois para continuar existindo, o homem precisa estar 

continuamente construindo sua existência através do trabalho, o que explica o fato da vida dos homens ser determinada 

pelo modo como a espécie produz sua existência. 
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indústria. Com a reorganização do modo de produção da existência humana, surge também a 

necessidade de instituição de um trabalhador de novo tipo.  

 Essas mudanças (re)definiram a singularidade do processo de acumulação do capital, 

tendo como uma de suas faces a dinamicidade expressa na intensa exploração do trabalho. 

Inicialmente, pela subsunção formal do trabalho ao capital e da mais valia absoluta. Na 

maquinaria futura, por meio da mais valia relativa, em especial pelo crescimento da 

produtividade trabalho, face ao declínio do trabalho vivo no âmbito da produção.  

As mudanças ocorridas no processo de produção, a partir da organização da produção 

sob a lógica da acumulação financeirizada, da intensificação da maquinaria, em especial, a 

base microeletrônica no processo produtivo produziu mudanças que extrapolaram os espaços 

e os muros dos modernos parques industriais em expansão, mudanças estas qualitativas 

processadas nas relações econômicas, nas relações de poder, nas relações sociais, nas 

sociedades capitalistas contemporâneas.  

As modificações na organicidade nas relações sociais de produção têm se configurado 

como objeto de estudo de diferentes teóricos do capitalismo, em especial no tocante à 

natureza das políticas sociais que, na prática, visam certa forma regular
102

 o processo de 

proletarização da classe trabalhadora– no contíguo das políticas sociais. 

De fato, podemos dizer que a estirpe das políticas de Estado ou de Governo encontra-

se nas transformações advindas nas relações de produção, nas mudanças socioeconômicas, na 

divisão do trabalho, nas estratégias de intensificação da extração da mais-valia, com vistas à 

reprodução ampliada da força de trabalho como estratégia do aparelho de Estado para a 

viabilização cada vez maior de recursos. Nestes termos, o Estado capitalista configura-se 

como uma ―instância‖ capaz de assegurar a manutenção dos mecanismos de regulação dos 

interesses tanto entre as várias frações de classe do bloco no poder quanto entre a burguesia e 

os proletários. Assim,  

 

[...] toda medida econômica do Estado –inclusive as que se destinam à reprodução ampliada a 

força de trabalho– tem um conteúdo político, que está inscrito na materialidade institucional e 

no arcabouço material do aparelho de Estado. (NEVES, 1991, p. 14). 

 

Acrescenta-nos, ainda, a autora que: 

                                                 
102 De certa forma, a ―regulamentação‖ presta-se a adaptar e motivar a força de trabalho ao trabalho assalariado, assim como 

assegurar, por meio do controle político, os precondições materiais do trabalho assalariado além de regular 

quantitativamente o mercado. Com isso queremos apenas ressaltar este importante aspecto que nos ajuda a pensar nosso 

objeto. De maneira alguma nos afastamos da compreensão de que o Estado ainda que sob a dominação da classe 

proprietária expressa sempre uma relação de força e a dominação para se realizar tem que ceder às pressões da outra 

classe fundamental em suas demandas por direitos se, contudo ceder o essencial conforme nos ensinou Gramsci (2004, 

2007). 
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O grau de extensão dessas políticas está circunscrito à conjuntura das lutas de classe 

(especialmente das resistências da classe operária, em cada formação social concreta), 

limitando-se ao espaço possível da reprodução ampliada do capital sob a hegemonia do 

capital monopolista. (NEVES, 1991, p. 14). 

 

Nos países capitalistas
103

, as políticas sociais formuladas a fins educacionais prestam-

se tanto à produção quando à reprodução da força de trabalho, alimentando tanto a circulação 

do capital quanto o consumo de mercadoria. De fato administrar a pobreza, as desigualdades 

sociais tem se mostrado como a galinha dos ovos de ouro, aos governos que cada vez mais 

―sofisticam‖ e ampliam a cascata de prestação de serviços sociais. 

A condição de ―incluído‖ pelas políticas sociais vem se consubstanciando como sendo 

ideologicamente a mola propulsora e, ao mesmo tempo, o núcleo contraditório que justifica a 

ampliação das políticas sociais. Por outro lado, os resultados do processo de ―inclusão‖, que 

estamos chamando de utilitária, não se expressam na construção de condições estruturais na 

qual todos teriam condições iguais. As políticas sociais, portanto, configuram-se como 

resultado concreto e focado da relação de forças das classes sociais em busca da hegemonia. 

O que se percebe nesse movimento é que as políticas e programas sociais em conjunto, 

na qualidade de políticas de Estado, se prestam a ―responder‖ a uma dupla determinação. Por 

um lado, às necessidades estruturais de valorização do capital especialmente no tocante à 

produção e a reprodução da força de trabalho e, por outro, serve a ampliação dos mecanismos 

de controle social das disposições estatais.  

As mudanças foram e estão sendo processadas no domínio das funções econômicas e 

políticas superestruturais do aparelho de Estado, para além de sua espera política restrita. 

Surgem, assim, novos antagonismos na relação entre o capital, o trabalho bem como novas 

mediações no campo da educação 

O que percebemos, com relação ao nosso objeto de estudo, é que com os PSID o 

aparelho de Estado cada vez mais faz uso de estratégias políticas com vistas à obtenção do 

consenso, estratégias estas resultantes dos embates entre diferentes classes sociais no domínio 

do Estado –aqui leia em seu sentido estrito– e da Sociedade Civil, pois, se por um lado, estes 

programas incorporam demandas concretas e reais da classe dominante, da burguesia, por 

outro lado, pretendem garantir a hegemonia, o consenso sem perder de vista a correlação de 

forças e a arena de disputa concreta em torno das demandas em cada formação social. O 

                                                 
103 Como já trabalhado nos capítulos anteriores, o capitalismo tem o mesmo fundamento em qualquer lugar do mundo. 

Todavia o grau de violência do processo de expropriação varia dentro de particularidades históricas. O Brasil construiu 

uma das sociedades capitalistas mais desiguais do mundo, onde sua classe dominante optou por associar-se, de forma 

subordinada, aos grandes centros hegemônicos do sistema capital. Um capitalismo que combina o arcaico e o moderno, 

produz a desigualdade e se alimenta dela. Para aprofundar ver Fernandes (1973) e Oliveira, (2003b). 
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aparelho do Estado capitalista produz, assim, mecanismos de legitimação e consenso diante 

do novo contexto do capital agora financeirizado. 

Ao pensarmos os PSID, voltados à educação como parte da política social, nos coloca 

o desafio de pensarmos a refuncionalização do sistema de ensino anverso às mudanças de 

ordem qualitativa ocorridas no processo de produção, admitindo, assim, que o sistema de 

ensino, por um lado, atende de modo específico ao processo de valorização do capital e, por 

outro, atende à demanda das classes populares de acesso ao conhecimento historicamente 

produzido pela humanidade.  

Os programas e políticas educacionais de ―Inclusão digital‖ estão atendendo a um 

conjunto de políticas de Estado no campo social. No entanto, não podemos perder de vista que 

cada área específica do campo social possuiu uma função determinada. Na medida em que o 

conhecimento científico e, por conseguinte sua aplicação tecnológica, vai se consolidando 

como força produtiva, o desenvolvimento dos sistemas educacionais passa a ter uma maior 

importância conferida pelo capital e pelo trabalho.  

Entretanto, não podemos nos esquecer de que o sistema capitalista possuiu, como uma 

de suas características fundamentais, a sua natureza contraditória. Neste sentido, a ampliação 

dos sistemas de ensino, como fenômeno recente e gradual, configura-se como disputa de 

demanda real da classe popular, em busca de melhores condições de vida e de trabalho. 

O desenvolvimento das instituições de ensino pode ser compreendido como um efeito 

da apropriação da ciência e da tecnologia no processo de produção em geral, e no processo de 

trabalho, em particular, assim como nas relações socioeconômicas e políticas e expressam, em 

sua configuração, tanto a disputa entre as classes quanto sua orientação hegemônica.  

De fato, a apropriação privada do produto social do trabalho, no âmbito do capital, 

demuda as conquistas da classe trabalhadora em um círculo alienado, que se alimenta e se 

fortalece cada vez mais com a exploração dos que socialmente produzem a riqueza. Assim 

sendo, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia passa a não ser considerado como algo 

que irá satisfazer as necessidades sociais, tornando-se elemento de expropriação da riqueza 

socialmente produzida. Como já nos fora apontado por Marx (1980), em análise na qual se 

busca compreender as mudanças no processo produtivo a partir da introdução da maquinaria:  

 

[...] A maquinaria, como instrumental que é, encurta o tempo de trabalho, facilita o trabalho, é 

uma vitória do homem sobre as forças naturais, aumenta a riqueza dos que realmente 

produzem, mas com sua aplicação capitalista, gera resultados opostos: prolonga o tempo de 

trabalho, aumenta sua intensidade, escraviza o homem por meio das forças naturais, pauperiza 

os verdadeiros produtores. (MARX, 1980, p. 506). 
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 O autor percebeu, já nos primórdios da revolução industrial, que a partir da 

apropriação do capital da maquinaria no processo de trabalho, estava-se criando uma estrutura 

de trabalho diferente do artesanato e da manufatura, portanto, um trabalho inexistente até 

então, um trabalho de novo tipo. Em outras palavras, com a apropriação pelo capital da 

maquinaria no processo produtivo, este se altera como um todo, desde a divisão do trabalho 

nas fábricas, passando pelas relações de produção, até a forma de produção de mais-valia e, 

por conseguinte, as estratégias de exploração do trabalhador. Haja vista a intensa 

incorporação da ciência e da tecnologia no processo produtivo, no acender das luzes do século 

XX, este já se inicia com a demanda de (re)qualificação da força de trabalho. 

 É valido, desde já, demarcarmos que a produção capitalista como um todo continua 

sujeita a força do trabalho humano, motivo da sua sobrevivência e raiz da produção do valor. 

Todavia faz-se necessário uma força de trabalho de novo tipo, sob uma nova lógica científica 

e tecnológica, como já apontamos no capítulo introdutório desta tese.  

A relação entre o trabalho e a apropriação das bases científica e tecnológica dos novos 

instrumentos de trabalho, demanda uma formação, uma educação, capaz de atender ao novo 

contexto, sendo a escola o locus privilegiado desta formação de novo tipo. Nestes termos, é 

possível compreendermos que o entrelaçamento entre a ciência e a tecnologia no mundo do 

trabalho cria a demanda por uma escola e, por conseguinte, por uma educação formal também 

de novo tipo, ligada às novas demandas do mundo produtivo, a uma nova sociabilidade.
104

 

Nestes termos, nos primórdios da industrialização, o que se percebeu foi a demanda 

por um novo padrão de escolaridade, mas exclusivamente para um grupo ―privilegiado‖ de 

trabalhadores –altamente especializados–, para os quais o domínio dos conhecimentos 

tecnocientíficos eram vitais ao desenvolvimento de máquinas e técnicas especializadas. À 

grande maioria dos trabalhadores poucos conhecimentos científicos eram demandados, como 

para manusearem as máquinas ou para serem de certa forma os apêndices destas. 

Não obstante, a introdução cada vez mais intensiva das novas tecnologias no processo 

produtivo, não suprime a diferenciação entre o trabalho simples e o complexo, (re)ordena-o 

exigindo do trabalhador novas capacidades tanto intelectuais quanto comportamentais. Com 

isso, é possível dizer que com a flexibilização da produção tem-se uma nova síntese entre a 

                                                 
104 Vale apontarmos que Gramsci (2001) analisou o momento histórico no qual o fordismo/taylorismo, como já apontado no 

capítulo primeiro desta tese, se configurava como forma de organização do trabalho nos Estados Unidos. Ao ter este 

fenômeno como objeto de análise, Gramsci (2001) desenvolveu suas ideias acerca da necessidade de uma escola unitária, 

integral na qual fosse possível superar a dualidade entre os conhecimentos teóricos e os conhecimentos da prática, a fim 

de se criar condições coletivas para sistematização de um saber único, superando a conformação de que a escola de então 

assumia sob o ―americanismo e o fordismo‖. 
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teoria e a prática, o que de certa forma é possibilitada pela educação formal, que mesmo sem a 

responsabilidade direta de formação e preparação de mão de obra, cada vez mais passou a 

incorporar, em seu currículo, componentes e conteúdos necessários as novas demandas, 

contribuindo, assim, para o fortalecimento de um conhecimento específico e prático a uma 

parcela significativa da classe trabalhadora, parcela esta necessária e utilitária ao capitalismo.  

Os princípios ideológicos que enovelam as novas demandas pós-fordistas robustecem-

se da (re)valorização do trabalho na nova organização, e esta, por sua vez, demanda uma 

qualificação de novo tipo.
105

 O que se percebe neste movimento, é o rejuvenescimento da tese 

da desqualificação da força de trabalho diante do processo de reestruturação capitalista, e da 

―pedagogia das modernas empresas‖.  

O discurso da (re)qualificação e (re)adequação política da força de trabalho, pauta-se, 

de certa forma, nas mudanças tanto de conteúdo quanto da forma do trabalho. Seu início se dá 

na introdução da maquinaria, há séculos, sendo atualizada a cada momento histórico e 

intensificada com a apropriação das tecnologias digitais. Uma das principais mudanças que 

ocorrem hoje, é compreendida quando se pondera que a valorização do capital depende cada 

vez mais da ciência e da tecnologia, tanto para modificação dos componentes tecnológicos, ou 

seja, suas condições objetivas, quanto para a (re)organização social do trabalho. 

De fato, o capital se apropria historicamente do conhecimento científico produzido 

socialmente para ampliação cada vez mais intensa do capital fixo, como também para 

extração cada vez maior de mais valia relativa e absoluta da força de trabalho. A escola é o 

locus da produção e da difusão do saber científico, logo, é possível deduzirmos que o capital 

se ―apropria‖ do sistema de ensino como instrumento de valorização, apropriação cada vez 

mais robusta à ampliação da fixação dos conhecimentos científicos e tecnológicos no 

processo de produção.  

A escola tende a ser funcional ao capital, tanto no que diz respeito à produção de 

conhecimento, quanto na transmissão de difusão de conhecimentos necessários a classe 

trabalhadora, de tal forma que uma vez empregada possa aumentar cada vez mais a 

produtividade e lucratividade dos donos dos meios de produção, bem como realizar a 

formação do homem/trabalhador de novo tipo. Ao mesmo tempo, a escola pode afirmar 

valores e atitudes funcionais à reprodução das relações nas quais se insere.  

                                                 
105 Cf. já tratado no primeiro capítulo desta tese, ao processo de flexibilização do trabalho, deprecado tanto pela introdução 

das novas tecnologias quanto das relações de produção, dever-se-á cartear a flexibilização das atividades dos 

trabalhadores para além do processo de trabalho, flexibilizando de certa forma sua mente, sua disposição e disponibilidade 

de adaptação às novas situações. Sennett, (2005) contribuiu para esta discussão no momento atual. De acordo com 

Gramsci (2000, p. 28), ―Se todo Estado tende a criar e a manter um certo tipo de civilização e de cidadão [...], tende a 

fazer desaparecer certos costumes e a difundir outros‖ 
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Entretanto, é preciso deixar claro ao nosso leitor que as novas exigências colocadas a 

escola no capitalismo reformado não devem ser analisadas somente do ponto de vista da 

valorização do capital, para que não caiamos no engodo de reduzirmos a análise. Deste modo, 

devemos também considerar o ponto de vista da classe trabalhadora, pois o processo de 

adaptação do homem a cada nova relação entre ciência, tecnologia e trabalho, não 

necessariamente implica unilateralmente em sua submissão, porquanto,  

 

Ainda que a escola no capitalismo sofra influência preponderante da concepção de mundo 

burguesa e das necessidades da reprodução da força de trabalho, ela, desde os seus 

primórdios, vem se constituindo também em demanda da classe trabalhadora para o exercício 

de tarefas simples e complexas na produção da vida e também para a compreensão das 

relações sociais historicamente constituídas e do seu lugar nessas relações. A escola pode ser 

útil à classe trabalhadora como instrumento de barganha por melhores condições de trabalho, 

como instrumento de alargamento do grau de conscientização política e como instrumento da 

formulação de uma concepção de mundo emancipatória das relações sociais vigentes. Mas, 

para que a educação escolar se transforme efetivamente em instrumento de conscientização da 

classe, ela precisa superar a sua sempre crescente subsunção aos imperativos técnicos e ético-

políticos da mercantilização da vida, privilegiando na sua estruturação curricular a 

omnilateralidade e a politecnia. (NEVES; PRONKO, 2008, p. 29). 

 

Concretamente, para o trabalhador, a escolarização/formação implica na possibilidade 

real de ampliação de sua cognição, bem como de formação, o que o possibilita vender sua 

força de trabalho numa condição melhorada. Esta condição envolve sempre uma dimensão 

como possibilidade de emancipação, ao mesmo tempo em que transmite a ideologia da classe 

burguesa, a fim de manter a hegemonia desta, apresenta, também, ainda que de forma 

subjugada, ideologias antagônicas, e, portanto, contraditórias. 

Existem, portanto, escolas e concepções de escola distintas e em disputa quanto à 

função social. Algumas destas podem até coincidir quanto à forma, mas em muito divergem 

no conteúdo assim como na sua transmissão. O que se percebe é a tentativa de se manter o 

projeto de escola da classe dominante um projeto hegemônico.  

 

Sob a hegemonia burguesa, o Estado capitalista vem realizando a adaptação do conjunto da 

sociedade a uma forma particular de civilização, de cultura, de moralidade. No decorrer do 

século XX, diante das mudanças qualitativas na organização do trabalho e nas formas de 

estruturação do poder, o Estado capitalista, mundialmente, vem redefinindo suas diretrizes e 

práticas, com o intuito de reajustar suas práticas educativas às necessidades de adaptação do 

homem individual e coletivo aos novos requerimentos do desenvolvimento do capitalismo 

monopolista. (NEVES; SANT‘ANNA, 2005, p. 27).  

 

Neste sentido, cabe ao Estado de classe na sociedade capitalista, através de seus 

aparelhos privados de hegemonia, oferecer uma educação voltada à adaptação do homem 

coletivo ao novo gerenciamento do capital monopolizado, desenvolvendo, portanto, uma 
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―pedagogia da hegemonia‖, para a qual, e através da qual, entre outras mediações, a educação 

escolar configura-se como elemento imprescindível na construção da sociabilidade do capital.  

As análises desenvolvidas pelo Coletivo de Estudos em Políticas Educacionais 

organizadas por Neves (2005) evidenciam que as reformas educacionais nos anos de 1990, 

acabaram por demandar uma nova concepção hegemônica de homem, de mundo, de educação 

e, portanto, de uma ―nova pedagogia da hegemonia.‖ Estes estudos nos apontam que: 

 

[...] o capitalismo neoliberal, que se tem desenvolvido no mundo e no Brasil a partir da última 

década do século passado, segue um programa político específico –o programa da Terceira 

Via–, difundido a partir de uma nova pedagogia da hegemonia: uma educação para o 

consenso em torno de ideias, ideais e práticas adequadas aos interesses privados do grande 

capital internacional. (NEVES et al., 2010, p. 19). 

 

Portanto, o movimento acerca da ―pedagogia da hegemonia‖ com vista à construção 

do novo padrão de sociabilidade burguesa, a partir da década de 1990, é fundamental nesta 

tese. Desta forma daremos início ao novo item no qual dissertamos acerca desta relação. 

 

5.2 A educação brasileira na “Sociedade do Conhecimento” 

 

 Ao buscarmos compreender os contornos assumidos pelos atuais PSID, em geral e, os 

educacionais, em particular, assim como perceber a relação destes com a reforma educacional 

iniciada nos anos finais do século XX, no Brasil, há de se ponderar que a nova relação entre o 

homem e o mundo do trabalho requer uma educação de novo tipo, requer, portanto, a 

redefinição do padrão de politização do fordismo.  

 Para a garantia da adesão ao novo projeto de sociabilidade do capital, necessário se fez 

a (re)ordenação da burguesia dominante tanto no tocante à manutenção dos arranjos 

intelectuais quanto para consolidação de novos acordos. Assim, imprescindível se fez, a 

consolidação do movimento que Neves e Sant‘anna (2005, p. 34) chamaram de ―repolitização 

da política‖, o qual caracterizariam a ―nova pedagogia da hegemonia‖, que nas palavras dos 

autores, nos anos de neoliberalismo:  

  

[...] tem como finalidade redefinir o padrão de politização fordista. Essa redefinição vem-se 

dando por meio de um variado e complementar movimento de repolitização da política, o qual 

apresenta alguns traços definidores.  

 

 Ainda com Neves e Sant‘anna (2005), os três traços definidores da ―nova pedagogia 

da hegemonia‖ são: 
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O primeiro diz respeito à viabilização do retorno ou da permanência de um conjunto 

significativo da população ao nível mais primitivo das relações de forças, aquele estreitamente 

ligado à estrutura objetiva, no qual os agrupamentos sociais organizam-se conforme sua 

função e posição na produção, sem uma maior consciência de seus papéis econômicos e 

político-social. [...] O segundo movimento diz respeito ao desmantelamento e/ou 

refuncionalização dos aparelhos privados de hegemonia da classe trabalhadora que até então 

se organizavam tendo em vista a ampliação de direitos e/ou a construção de um novo projeto 

de sociabilidade. A precarização das relações de trabalho e a desregulamentação dos direitos 

trabalhistas vêm-se constituindo em importantes pressupostos objetivos da desmobilização 

dos sujeitos políticos coletivos comprometidos até então com a contra-hegemonia. [...] O 

terceiro movimento consiste no estímulo estatal à expansão dos grupos de interesses não 

diretamente ligados às relações de trabalho, surgindo após a Segunda Guerra Mundial. São 

cada vez mais numerosos os grupos de defesa dos interesses de mulheres, homossexuais, 

crianças, jovens, terceira idade, raças e etnias e de valorização da paz e da ecologia. (NEVES; 

SANT‘ANNA, 2005, p. 35-36). 

 

 No primeiro ponto destacado pela autora, depreende-se a não possibilidade de se abrir 

mão da ideia de participação política, uma vez que os homens não podem e não são deixados 

à margem de um processo, que visa conquistar sua adesão e para tal necessário se faz a 

presença destes. Nesse sentido, pondera-nos Neves e Sant‘anna (2005, p. 35) que ―[...] esse 

primeiro movimento caracteriza-se, ainda, pela busca de convencimento dos homens quanto à 

necessidade de tomarem parte em associações e processos políticos‖. Portanto, continua a 

autora, 

 

[...] mais do que um estímulo à apatia política, o que ocorre [...] é a primeira etapa de um 

processo de participação que tenta mostrar à sociedade a importância de uma atuação que, 

ainda que dificilmente vista, pela mesma sociedade como prioritária para sua própria vida, 

deve ser trabalhada pelas classes dirigentes como vital para seus interesses. Ainda nessa 

direção, a nova pedagogia da hegemonia produz um maciço investimento em um modelo 

novo de cidadania, o qual enfatizando a presença dos homens nos marcos delimitados desse 

estilo de participação política, procura articular esses homens às demandas mais caras ao 

projeto societário em busca de hegemonia. (NEVES; SANT‘ANNA, 2005, p. 35). 

 

 Do segundo momento, é possível depreendermos que a nova pedagogia, nos termos 

supracitados, opera no sentido de balizar o nível de conscientização política coletiva, em 

especial das organizações da classe trabalhadora, estimula, portanto, a pequena política em 

avaria a grande política, o que contraditoriamente faz com que a classe trabalhadora realize a 

grande política da conservação.  

 Já o terceiro aspecto destacado pelos autores, refere-se ao estímulo à luta pelos grupos 

voltados às minorias, direção esta que corrobora com o enfraquecimento do deslocamento das 

discussões levantadas acerca da dimensão da luta de classes, endossando assim o 

individualismo como valor moral radical. Para finalizar este terceiro ponto, os autores 

destacam a função dos organismos internacionais, em especial os de fomento, tais como o 

FMI e o BM como aguilhoamento à ampliação dos aparelhos privados de hegemonia que 

operam na lógica do capital. 
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 Assim, as reformas educacionais da década de 1990 requentaram alguns elementos e 

trouxeram novos às concepções hegemônicas, com vistas ao atendimento das demandas da 

sociedade contemporânea. De certa forma, as reformas possibilitam a consolidação de uma 

nova sociabilidade, ou seja, o engenho de novos e majoritários tipos de civilização, 

adequando a sociedade a uma nova moralidade atenta às necessidades do desenvolvimento 

ininterrupto do aparelho econômico de produção.
106

 

Desde seus primórdios, a escola possui uma dupla e concomitante finalidade, a 

formação técnica e a conformação para o trabalho/vida social, finalidade esta que vai se 

metamorfoseando a partir das mudanças nas relações de poder, nas relações sociais de uma 

forma geral, com o desenvolvimento das forças produtivas, ―para que se possa garantir ao 

mesmo tempo a reprodução material da existência e a coesão social‖ (NEVES; PRONKO, 

2008, p. 24). 

Compreender os processos da (re)definição das estratégias em torno da legitimação do 

consenso
107

, em prol da sociabilidade burguesa, é fundamental para nosso trabalho. Isto em 

especial a partir da década final do século XX, na qual o projeto da nova sociabilidade ganhou 

formato e diretrizes diferenciados através de um único projeto político. (LIMA; MARTINS, 

2005). 

Nesse sentido, em recente estudo inspirado no conceito de sociabilidade, em Gramsci, 

Martins (2009) apresenta-nos uma grande contribuição para pensarmos a gênese política 

constitutiva da sociabilidade do capital nos anos pós-guerra, bem como os desafios para o 

projeto de educação do capital perante o novo desenvolvimentismo. O estudo mapeia também 

os fundamentos do projeto neoliberal e seus desdobramentos para a educação da sociabilidade 

e aponta-nos o neoliberalismo de terceira via
108

 como uma proposta para educar a 

sociabilidade. 

 Num diálogo com esse autor, é possível depreendermos que o processo de 

reorganização social, política e econômica nas formações sociais capitalistas, nos anos 

                                                 
106 O que não podemos nos esquecer, nesta discussão, é que ao processo educacional, há diferentes projetos formativos em 

disputa, como apontado no item anterior. Assim se por um lado há uma pressão para manutenção da concepção de mundo 

moldada a manutenção do consenso, diante da nova sociabilidade em consonância com o bloco no poder, por outro lado a 

educação também pode contribuir na produção contra-hegemônica, embora estes projetos apareçam com menor 

veemência e abarcamento, se colocam e se mantém em oposição ao projeto hegemônico. 
107 Cabe assinalar que o sufrágio consensual ao projeto burguês não significa que a coerção tenha sido deixada de lado em 

prol de um amplo consentimento social, o que nos aponta é que a coerção passou por um forte elemento educativo e que o 

consenso não deixou de lado sua dimensão coercitiva. 
108 Não é objeto desta tese discutir as políticas neoliberais. Mas importante se faz a referência de que a partir da década de 

1990, o programa neoliberal da terceira via passou a configurar-se como uma referência às forças capitalistas para 

repaginarem a ortodoxia neoliberal. O fato dos programas e políticas neoliberais datarem neste momento em nosso país. 

Assim, autores como Neves e Sant‘ana (2005) defendem que o que vivenciamos no Brasil foram as políticas neoliberais 

da terceira via, em outras palavras, o neoliberalismo de terceira via.  
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subsequentes ao pós-guerra, abrolharam referenciais muito importantes à redefinição do 

padrão de sociabilidade. Aponta-nos que apesar do uso de mecanismos coercitivos para 

definição da sociabilidade, foram os parâmetros sociais e políticos indicativos do alicerce para 

o exercício da cidadania, assim como o alcance da sociedade civil, que se constituíram em 

estratégias de obtenção do consenso. Nas palavras de Martins (2009, p. 13) ―foi a conquista 

de corações e mentes que produziu os melhores resultados na construção da coesão social‖. 

Comungando do pensamento hayekiano os governos neoliberais (re)formularam os 

concernentes aparelhos de estado, conferindo a estes um novo papel, qual seja o de ―fiscalizar 

e conceder contratos de exploração, sem maiores restrições, aos interesses privados, ao invés 

de atuar diretamente na produção e controle de mercadorias, de serviço e de transações 

financeiras‖ (MARTINS, 2009, p. 49). Assim, ainda que com adaptações regionais, a 

(re)definição do papel econômico do Estado (sob pilares mais flexíveis) foi sendo cumprida. 

Entre as reformas estruturais do neoliberalismo, destacam-se as privatizações, que de certa 

forma configuraram-se como palavra de ordem dos governos liberais em todos os cantos do 

planeta. 

No entanto, ao alargar-se a quase todos os continentes, o circuito da ortodoxia 

neoliberal começou a dar provas, por um lado de sua força e de outro de seus limites, de suas 

contradições. O modelo de desenvolvimento econômico neoliberal não foi capaz de uma base 

de apoio estável, como idealizado por seus adeptos, o que fez com que não se consolidasse, 

como uma ―coesão social neoliberalizante‖. (MARTINS, 2009). 

Diante das incoerências e atrocidades dos governos neoliberais, começou a surgir 

propostas revisionistas com vistas ao (re)alinhamento do projeto neoliberal, as quais tinham 

como horizonte o crescimento econômico. Este (re)alinhamento não deve ser lido e 

compreendido de forma divorciada do resgate das teses keynesianas e configura-se, na 

prática, como uma (re)leitura da ortodoxia neoliberal, a fim de torná-la mais adjacente ao 

mundo pós-Guerra Fria. 

 É possível depreendermos da obra de Martins (2009) que os aspectos decisivos para o 

realinhamento dos pressupostos do neoliberalismo são: a inadequação da política neoliberal 

ortodoxa, o fenômeno da ocidentalização nas sociedades modernas, bem como a redefinição 

das políticas sociais.  

 O movimento revisionista apontava a reforma do aparelho de Estado com vistas a se 

consolidar um hipotético modelo capitalista mais humanizado, além de um conformismo que 

fosse adequado para se assegurar a coesão social em prol do novo modelo redefinido. A partir 

de então, passou-se a divulgar os princípios que seriam sistematizados no programa neoliberal 
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da terceira via.  

 

[...] Os ideólogos do neoliberalismo gostam hoje de se apresentar como defensores de uma 

suposta ―terceira via‖ entre o liberalismo puro e a social-democracia ―estatista‖ e, assim, 

como representantes de uma posicao essencialmente ligadas às exigências da modernidade 

(ou, mais precisamente, da chamada pós-modernidade) e, portanto, ao progresso. Assim, a 

versão atual da ideologia neoliberal faz da reforma (ou mesmo da revolução, já que alguns 

gostam de falar de uma ―revolução liberal‖) sua principal bandeira. (COUTINHO, 2010, p. 

35). 

 

A terceira via
109

 configura-se como um robusto programa político com horizonte de 

ordenar a construção de um compromisso social alargado para viabilização dos históricos 

anseios da burguesia. Volta-se, assim, tanto para a orientação da (re)elaboração teórica quanto 

para as intervenções, na prática, das forças que diretamente encontram-se comprometidas com 

o capital no movimento de restauração da hegemonia burguesa. 

A aplicação do programa político-neoliberal de terceira via busca assegurar a dinâmica 

do capital promovendo uma educação política com propósito de criação de uma nova 

sociabilidade, a qual dará sustentabilidade a um alargado consenso político bem como uma 

sólida coesão social.  

Ainda com Martins (2009), um dos grandes problemas da terceira via diz respeito ao 

fato de não se tratar de um projeto societal alternativo, mas, sim, de melhorar, de maneira a 

reformar o sistema, em especial, no tocante à sociabilidade, afinal, um dos pontos de partida 

dos pressupostos da terceira via é o de que o mundo contemporâneo necessita ser 

reinterpretado, pois a justificativa para o período conturbado que vivemos tem sido o peso das 

velhas tradições. Tem-se, assim, a crise das tradições como determinante das ―incertezas 

artificiais‖. 

Para consolidação do modelo da terceira via, necessário se fez uma reforma na 

aparelhagem do Estado Máximo e do Estado Mínimo, ambos inadequados aos desafios do 

mundo atual, construindo um Estado Necessário (Gerencial). ―A proposta consiste em ajustar 

o tamanho da aparelhagem de Estado e de suas possibilidades de intervenção econômica e 

social segundo um formato mais flexível baseado nos parâmetros de qualidade e eficiência 

empresariais na atualidade.‖ (MARTINS, 2009, p. 77). 

A fim de uma organização didática, as estratégias supracitadas podem ser 

compreendidas a partir de três planos articulados entre si. Um primeiro, no qual se enfatiza a 

solidificação de uma consciência acerca do ―novo individualismo‖ com vistas a um novo 

senso comum; num outro momento, a ênfase na adaptação dos sujeitos políticos coletivos ao 

                                                 
109 Para aprofundamento dos princípios da terceira via no Brasil ver também Montaño (2002). 
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que tem sido chamada de Sociedade Civil Ativa; e, por fim, a ênfase estratégica na 

repolitização da política, em especial no tocante ao engenho de organizações de novo tipo 

para atuação no âmbito comunitário (MARTINS, 2009). 

 

No momento em que a redução da atividade industrial se tornou uma realidade, o desemprego 

deu sinais de que se configuraria como algo estrutural, os mecanismos de precarização se 

tornaram presentes sob o domínio de novos métodos de gestão de trabalho de bases mais 

flexíveis; ficava claro que os parâmetros da sociabilidade burguesa precisavam ser 

readequados, pois os mesmo não mais favoreciam as necessidades e os interesses da classe 

dominante. Era preciso haver mudanças e a crise deixava o campo em aberto. Assim, nos anos 

de 1970 e 1980 abre-se um ciclo de tentativas burguesas de recuperação da economia, 

redefinição nas relações de poder e mudanças no padrão de sociabilidade. (MARTINS, 2009, 

p. 29). 

 

Ao pensarmos nas implicações da ―nova pedagogia da hegemonia‖, indagamo-nos 

acerca de seus desdobramentos no tocante às concepções pedagógicas em geral, e 

especialmente nos processos de ensinar e de aprender, em particular com destaque para as TIC.  

Em estudos anteriores (PAIVA, 2010) o que observamos foi uma preocupação de certa 

forma silenciada, no tocante à implantação dos programas de ―inclusão digital‖ no espaço 

escolar, com o ensinar e o aprender nos projetos educacionais. O que se percebe no terreno é 

que esta preocupação se manifesta pela ausência de uma reflexão mais aprofundada do ponto de 

vista epistemológico, bem como um requentamento ideológico das teorias não-críticas da 

educação
110

 , que entendem a escola enquanto um espaço de equalização social e, portanto, de 

integração social.  

Em outras palavras: quais as possíveis implicações –utilitária– das ideias pedagógicas, 

das concepções de ensinar e de aprender vinculadas às políticas neoliberais de terceira via? 

Ideias e concepções estas que ao serem vinculadas às atuais necessidades do capital, com vista 

à formação da nova sociabilidade burguesa, foram robustecidas e fetichizadas no plano 

teórico ideológico e na prática concreta, assim, por mais que no discurso de Édipo tentem 

chegar a ―curvatura da vara‖, buscam este ponto ao avesso. 

Alinhado com as demandas atuais de formação do novo trabalhador e de um novo 

consenso, bandeiras como empreendedorismo, programas voltados à qualidade total, 

empregabilidade, voluntariado, como a pedagogia das competências, as teorias do aprender a 

aprender, do professor reflexivo, nas últimas décadas ganharam cada vez mais visibilidade tanto 

nos discursos políticos, quanto nos corredores das escolas, e, especialmente, no tocante ao 

                                                 
110 Enquadra-se nas teorias não-críticas da Educação: a Pedagogia Tradicional; a Pedagogia Nova e a Pedagogia Tecnicista 

(SAVIANI, 2009). 

 



211 

  

requentamento das ideias pedagógicas, cada vez mais marcadas pelos princípios da 

produtividade, especialmente a partir da década de 1990. 

 

5.3 O requentamento das ideias pedagógicas diante da sociabilidade de novo/velho tipo 

 

Saviani (2010) buscou compreender a evolução do pensamento pedagógico em nosso 

país a partir do mapeamento e posterior periodização das basilares concepções educacionais. 

Para tal, na obra ―As ideias pedagógicas no Brasil‖, foram periodizadas didaticamente em 

quatro momentos. Interessa-nos pensar, especialmente, o quarto período, elencado pelo autor 

(1991–2001), no qual Saviani analisa o desenho da concepção pedagógica produtivista, 

marcado por três fases. A primeira pelo predomínio da pedagogia tecnicista, pelas 

manifestações da corrente analítica da filosofia educacional em concomitância com a ampliação 

da visão crítico-reprodutivista da educação no período de 1969 a 1980. De 1980 a 1991, 

segunda fase, se percebe a propagação dos ensaios contra-hegemônicos com a manifestação das 

pedagogias da educação popular, da prática, da crítico-social dos conteúdos, além da pedagogia 

histórico-crítica. Na última fase, delineada o autor discute o neoprodutivismo e suas variantes 

tais como o neoescolanovismo, o neoconstrutivismo e o neotecnicismo (SAVIANI, 2010). 

Assim, em síntese: 

 

[...] o primeiro período corresponde ao predomínio da concepção tradicional religiosa; o 

segundo compreende a predominância da visão tradicional leiga; o terceiro período está 

referido à concepção moderna e o quarto período emerge da visão crítica que se expressa 

fundamentalmente nas concepções dialética (histórico-crítica) e crítico reprodutivista em 

contraposição à concepção produtivista cuja expressão mais característica pode ser encontrada 

na teoria do capital humano. (SAVIANI, 2010, p. 20). 

 

Acrescenta-nos ainda que ―[...] domina todo esse período a idéia de que a educação é um 

fator de desenvolvimento tanto pessoal como social sucetível de agregar valor, concorrendo, 

portanto, para o incremento da produtividade.‖ (SAVIANI, 2010, p. 20). 

 As mudanças qualitativas nas relações econômicas que se processam nas relações 

sociais de produção sob a lógica da acumulação financeirizada nas últimas décadas, 

trouxeram, em seu bojo, novas determinações e implicações para a escola, para a organização 

do trabalho pedagógico, o que paralelamente impulsionou uma releitura das concepções de 

ensino e de aprendizagem, a fim de se reconverterem o sistema educacional a um modelo 

toyotista de educação formal
111

. Neste aspecto, Freitas (1995, p. 127) hipoteticamente, 

                                                 
111 Do ponto de vista da produção do modelo toyotista, ver Antunes (1999) e do ponto de vista das atividades e das tarefas 

pedagógicas ver Kuenzer (2002).  
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apontava que esta formação ocasionaria implicações para a educação, em suas palavras: 

 

a) o ensino básico e técnico vai estar na mira do capital pela sua importância na preparação 

do novo trabalhador;  

b) a didática e as metodologias de ensino específicas (em especial alfabetização e 

matemática) vão ser objeto de avaliação sistemática com base nos seus resultados 

(aprovação que geram);  

c) a ―nova escola‖ que necessitará de uma ―nova didática‖ será cobrada também por um 

―novo professor‖ –todos alinhados com as necessidades do novo trabalhador;  

d) tanto na didática quanto na formação do professor haverá uma ênfase muito grande no 

―operacional‖, nos ―resultados‖ – a didática poderá restringir-se cada vez mais ao estudo 

de métodos específicos para ensinar determinados conteúdos considerados prioritários, e a 

formação do professor poderá ser aligeirada do ponto de vista teórico, cedendo lugar à 

formação de um prático;  

e) os determinantes sociais da educação e o debate ideológico poderão vir a ser considerados 

secundários – uma ―perda de tempo motivada por um excesso de politização da área 

educacional. 

 

 De fato, o atual momento histórico propiciou o robustecimento das concepções 

educacionais, manifestadas na década de 1970, as quais muitos julgavam estarem superadas, 

foram alavancadas na década de 1990 a partir da doutrina neoliberal de terceira via, anos da 

social democracia no Brasil, mostraram o que já parecia óbvio: não é possível humanizar o 

capital.  

 Se na década de 1980 assistimos a um intenso debate acerca da organização do 

trabalho escolar como um todo e, em especial das concepções pedagógicas de ensino 

aprendizagem, na década de 1990 o que percebemos foi uma fragmentação das concepções 

pedagógicas progressistas, a partir de um olhar positivista, o que se agravou com as 

perspectivas pós-modernas e das ―teses do fim‖. 

 Para compreendermos as mudanças ocorridas na educação, necessário se faz relacioná-

la com questões econômicas, políticas, sociais no período histórico no qual se busca discutir, 

e, nesse sentido, buscar compreender os contornos assumidos pelos atuais PSID, em geral e os 

educacionais, em particular, assim como perceber a relação destes com a reforma educacional 

iniciada, sobretudo na última década do século XX no Brasil. Esses programas emergiram das 

mudanças qualitativas nas relações econômicas que se processaram nas relações sociais de 

produção, sob a lógica da acumulação financeirizada, o que nos impulsiona a refletir acerca 

das implicações nas concepções pedagógicas e de aprendizagem. 

 No tocante às questões referentes ao processo de ensino e de aprendizagem, o que se 

percebe é que enfatizam o ensino centrado nos conteúdos (modernos e digitais), nos meios e 

recursos. Neste sentido indagamos: quais as implicações desse novo momento das ideias 

pedagógicas para se pensar as concepções de ensinar e aprender? E mais, estaríamos 

vivenciando, a partir do requentamento das ideias pedagógicas, o robustecimento dos 
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processos pedagógicos, em especial no tocante ao retrocesso nas concepções de ensinar e 

aprender, a partir de uma (re)configuração da concepção tecnicista de educação?  

Do ponto de vista das implicações da consolidação da sociabilidade burguesa nas 

concepções de ensino aprendizagem, o que se observa é, principalmente, uma inflexão 

discursiva das bandeiras de luta na década de 1980 incorporadas, às avessas, ideologicamente 

na década de 1990. As categorias centrais presentes nas ideias pedagógicas podem, de acordo 

com exercício analítico tecido por Saviani (2010), ser concentradas em quatro categorias, 

como apontamos anteriormente: o neoprodutivismo, o neoescolanovismo, o neoconstrutivismo 

e o neotecnicismo.
112

 

 Nas décadas de 1990 e 2000, manteve-se e se intensificou a crença fetichizada da 

educação como elemento contributivo para o progresso econômico e produtivo, isolado das 

relações sociais, trazendo, a um novo contexto, o reforço à meritocracia no âmbito 

pedagógico.  

 O que as neoconcepções pedagógicas trazem em seu bojo são, a partir da introdução 

de novas tecnologias nas escolas, novas formas de racionalização do sistema educativo, bem 

como a ênfase na resolução dos problemas educacionais, a partir do uso –adequado– do 

aparato tecnológico pelo professor. O que a nosso ver merece ser melhor discutido é o 

ocultamento das raízes –históricas e sociais– dos problemas que perpassam a educação em 

nosso país. Nesse sentido, é importante considerar a possibilidade de resolvê-los dentro da 

própria escola, desconsiderando todas as mediações socioeconômicas e políticas externas ao 

espaço das instituições de ensino. 

Importante se faz rememorarmos que a crise vivenciada pelas sociedades capitalistas, 

que eclodiu na década de 1970, acarretou a reestruturação dos processos produtivos, o que 

modificou a base técnica da produção. 

As novas condições reforçaram a centralidade e a necessidade econômica da educação, 

em especial a educação formal aos trabalhadores, que deve ser ministrada no novo contexto 

flexível e polivalente, ou seja, mudaram o contexto e as demandas, mas o fetiche do capital 

humano, enquanto base econômico-pedagógica, se conservou e se ramificou em novas 

relações fetichizadas. 

Embora substantivamente refuncionalizada, a estrutura ideológica manteve-se, 

                                                 
112 De acordo com Saviani (2010, p. 428) ―Não é fácil caracterizar em suas grandes linhas essa nova fase das idéias 

pedagógicas. Isso porque se trata de um movimento marcado por descentramento e desconstrução das idéias anteriores, 

que lança mão de expressões intercambiáveis e suscetíveis de grande volatilidade. Não há, pois, um núcleo que possa 

definir positivamente as idéias que passam a circular já nos anos de 1980 e que se tornam hegemônicas na década de 

1990. Por isso sua referência se encontra fora delas, mais precisamente nos movimentos que as precederam. Daí que sua 

denominação tenda a se fazer lançando mão das categorias precedentes às quais se antepõem prefixos tipo ‗pós‘ ou ‗neo‘‖. 
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alimentando a busca por uma maior produtividade nas práticas educacionais, mantendo, 

portanto, uma concepção hegemônica na década de 1990, assumindo a forma de 

neprodutivismo, conforme Saviani (2010). A opção do aparelho de Estado brasileiro pelo 

modelo associado-dependente no campo educacional apresenta, como plano de fundo, a teoria 

do capital humano, o que implica no entendimento de que a educação possui um papel 

importante para consolidação das relações capitalistas. 

Desde a aprovação da lei 5.692/1971, a tendência produtivista na educação se estende 

a todas as escolas brasileiras, principalmente, a partir dos pressupostos teóricos da pedagogia 

tecnicista, tida como concepção pedagógica oficial.
113

 Grande ênfase se deu ao enfoque 

sistêmico de educação bem como à organização racional do trabalho pedagógico, à eficiência 

e à produtividade do mesmo, a partir de uma suposta neutralidade cientifica, entendimento 

presente até os dias atuais. 

Ao se pensar nas bases didático-pedagógicas que nortearam hegemonicamente as 

práticas educacionais na década de 1990, é bom lembrar o slogan educacional do aprender a 

aprender
114

, que estruturalmente nos remete aos pressupostos do escolanovismo. Com efeito, 

se percebe um deslocamento na defesa do processo educativo dos conteúdos aos métodos e 

técnicas de aprendizagem, do foco nos professores para o foco nos alunos, do esforço ao 

interesse, da disciplina a espontaneidade.  

O importante passa a ser o aprender a estudar, a buscar e selecionar as informações, a 

lidar e estar sempre disposto a enfrentar novas situações. O professor, neste processo, passa a 

ser uma espécie de auxiliar do aluno no processo de aprender deste. Esta posição é reforçada e 

aprofundada a partir da (re)contextualização das novas tecnologias na educação (em especial 

a partir da EaD) nas quais o professor aparece secundarizado no processo, subsumido à 

maquinaria, tornando-se seu apêndice
115

. No presente contexto educacional, tais pressupostos 

ligam-se ao imperativo da atualização constante, pela necessidade de aprender de se 

(re)adaptar, e (re)aprender a cada instante, determinada pela indigência de se manter na órbita 

da empregabilidade (SAVIANI, 2010). 

Assim como o produtivismo e o escolanovismo, as bases psicopedagógicas sofreram 

                                                 
113 Cabe apontar que embora se tenha mantido como referência educacional, em meados de 1970, esta concepção pedagógica 

começou a ser alvo de muitas críticas, que se acentuaram na década seguinte. 
114 Como bem apontado por Saviani (2010), tal visão esteve presente no ―relatório Jacques Delors‖ (UNESCO, 1998) o qual 

dedicou-se a traçar linhas norteadoras da educação mundial no século XXI e no qual se enfatiza a exigência de ter uma 

educação ao longo da vida, a fim de se responder as demandas de um mundo em transformação constante. Ademais a 

orientação do aprender a aprender também foi assumida como Política de Estado através dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 
115 Vide Figueiredo (2011) Para aprofundar a discussão sobre a subsunção do professor a maquinaria bem como sua 

reconversão profissional como trabalhador flexível. 
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uma apropriação utilitária de seus pressupostos metamorfoseando-se. Percebemos, pois um 

anacronismo nas concepções de ensino e de aprendizagem
116

. Na concepção objetivista de 

ensino, o conhecimento pré-existe ao sujeito. Trata-se, portanto, de algo externo existente no 

meio, sendo os objetos determinantes no ato de conhecer. O processo de ensino e de 

aprendizagem, assim sendo, é compreendido como algo linear do objeto externo ao sujeito, 

sem maiores interferências aos processos internos. A ênfase, assim, encontra-se no meio, 

sendo os indivíduos apenas reprodutores. 

Já na concepção subjetivista de aprendizagem o conhecimento encontra-se nos sujeitos 

antes mesmo que este se relacione com o mundo externo. Há, portanto, nesta concepção, uma 

valorização dos sujeitos sobre os objetos a serem conhecidos. Valoriza-se sua atuação nas 

atividades a serem desenvolvidas. O centro, o processo, nesta perspectiva, é no aprender, 

sendo o professor um mero facilitador deste processo. 

De acordo com Freitas (1998, p. 9, grifo do autor), ambas as concepções supracitadas; 

 

[...] fragmentam a realidade, não captando o movimento real do individuo na sociedade. No 

objetivismo a ênfase recai sobre o meio do qual o indivíduo é um mero produto. No 

subjetivismo a ênfase recai no sujeito que dotado de uma essência universal é anterior às 

condições ambientais e históricas. Ambas as perspectivas são a-históricas e, portanto, não 

realizam a síntese sujeito-objeto, indivíduo-sociedade que é condição fundamental para a 

captação da totalidade dos fenômenos psicológicos. Na concepção objetivista, o 

conhecimento é concebido como um dado da experiência e assim o que valoriza na prática 

pedagógica é a transmissão do conhecimento, sendo o professor considerado como aquele 

que ensina a um aluno que adquire passivamente o ensinado. O subjetivismo considera o 

conhecimento como inato, não determinado pelo ambiente, compreende a educação como 

resultado do desenvolvimento das predisposições naturais do indivíduo. 

 

Obtemperando-se às perspectivas acima, a concepção construtivista
117

 de 

aprendizagem, parte do pressuposto de que o conhecimento não é proveniente unicamente das 

experiências com os objetos, muito menos da programação inata dos sujeitos, defendendo que 

as ações destes, perante os desafios cognitivos, levam à aprendizagem. Desta forma, a 

construção do conhecimento é compreendida como uma construção individual, a partir da 

qual se enfatiza o aprender em detrimento do ensinar. Assim, casos de fracasso escolar são 

arrogados a déficit pessoal, bem como a um atraso no desenvolvimento cognitivo. Ademais: 

  

Nessa perspectiva o ensino é visto como um convite à exploração, à descoberta, tornando-se a 

sala de aula um espaço de construção onde o aluno tem um papel central e ativo na 

                                                 
116 Freitas (1998) trabalha as diferentes concepções do ensinar e do aprender, em sala de aula. 
117 Duarte (2001) nos aponta que o construtivismo, na atualidade, vem recebendo diversas denominações tais como: 

interacionismo, sócio-construtivismo, sócio-interacionismo, etc. Esta vinculação, firmada pelo construtivismo com as 

teorias piagetiana e vigotskiana de aprendizagem, se dá desconsiderando, e, silenciando, antes de qualquer coisa, os 

pressupostos epistemológicos que diferenciam tais correntes. Esta associação, aparece largamente no meio educacional 

brasileiro 
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produção do saber. Ele é o centro da própria trajetória em direção ao conhecimento, da 

própria aprendizagem. Assim, a perspectiva educacional construtivista não está voltada para o 

como ensinar e sim para o como aprender. O aluno é considerado sujeito de sua própria 

aprendizagem e esta está vinculada às possibilidades apontadas por seu desenvolvimento, 

por sua maturação biopscicológica. Isto indica que o processo de aprendizagem pode ocorrer 

espontaneamente, independente da ação ou interferência de um outro sujeito. Dessa forma 

minimiza-se a atuação do professor. (FREITAS, 1998, p. 10). 

 

Em comum, as três concepções acima se apresentam de forma fragmentada e 

consideram os sujeitos descontextualizados das relações sociais que o constituem. É, pois, 

nesta lacuna que se situa a concepção sócio-histórica do ensino e da aprendizagem, na qual o 

conhecimento é tido como uma construção dialética entre o sujeito e o objeto, o que implica 

que o conhecimento não é construído por uma relação direta, e, sim, mediada pelo outro, 

portanto, se realiza no coletivo, como uma construção social. 

O que se percebe com os ―ventos modernizantes‖ no processo de modernização do 

ultrapassado e do ultrapassado na modernização pelo alto, na educação, é um recrudescimento 

dos ideários pedagógicos e das concepções de ensino e de aprendizagem orquestrado e 

alinhado ao processo de (re)estruturação capitalista. Em face à nova dinâmica de acumulação 

financeirizada, há uma forte dimensão instrumental do ensino, retomada pela concepção 

tecnicista e, portanto, uma perspectiva objetivista de ensino aprendizagem, fragmentada e 

robustecida com elementos fragmentados da concepção subjetivista de ensinar e aprender, a 

partir da apropriação utilitária dos pressupostos epistêmicos do construtivismo. 

Nesse processo fragmentado, as concepções são metamorfoseadas e passam por um 

esvaziamento do campo epistêmico de origem com vistas à ―atualização‖ das mesmas no 

tocante ao atendimento das novas demanda do mundo produtivo e sua sociabilidade em 

constante transformação.  

A metamorfose das concepções pedagógicas, didáticas e psicológicas no campo da 

educação, hoje, configura-se como uma das atuais demandas do capital, que se apresenta a 

partir da tônica da negação da pedagogia tradicional e na valorização no debate hegemônico, 

por exemplo, do ―aprender a aprender‖, do construtivismo –reelaborado–, do professor 

reflexivo, da pedagogia das competências, do multiculturalismo. Temos, portanto, um eclético 

e fragmentado caldo epistemológico e ideológico norteador da(s) pedagogia(s) na 

contemporaneidade, como também dos PSID voltados à área educacional que em síntese não 

garantem um processo formativo politécnico unitário
118

, ao contrário, reforçam uma educação 

polivalente numa estrutura dual de escola que passa a ser refuncionalizada ou reconvertida às 

                                                 
118 Compreendemos a categoria politécnica e a concepção pedagógica que a dá suporte a partir das elaborações de Saviani 

(2003). 
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novas demandas do capital. 

Elementos da concepção objetivista e subjetivista da educação são requentados e 

(re)apropriados utilitariamente e, de forma eclética, a concepção cognitivista de ensino e de 

aprendizagem, com vista à formação de uma nova sociabilidade, à disseminação de tais 

pressupostos são reforçadas pela ―nova pedagogia da hegemonia‖. Os pressupostos destas 

concepções em nada abalam a estrutura social, centram-se, para citar algumas categorias, na 

adaptação, na equilibração, na acomodação, que em sua essência não se divorciam dos 

preceitos para manutenção da lógica do capital.  

 É neste aspecto que uma de nossas hipóteses preliminares de pesquisa foi confirmada, 

ao percebermos uma espécie de robustecimento dos processos pedagógicos, em especial no 

tocante ao anacronismo nas concepções de ensinar e aprender, a partir de uma 

(re)configuração da concepção tecnicista de educação, uma vez que reforça-se a crença de que 

o conhecimento pré-existe aos sujeitos e encontra-se nos objetos tecnológicos, os quais, a 

partir desta visão fetichizada
119

, passam a ser eles próprios –os recursos tecnológicos– a serem 

os mediadores do processo de ensino aprendizagem, como podemos depreender das imagens 

agrupadas abaixo: 

 

Figura 2 – ―A admirável escola nova‖ 

Fonte: TERRA, 2010. 

 

As imagens nos remetem a esta situação, pois ilustram o retorno da educação 

tecnicista, reforçado pelo esvaziamento do trabalho docente que se justifica pelo fetiche da 

tecnologia. As fotos foram divulgadas pelo Ministério de Economia e Conhecimento, da 

Coréia do Sul, no ano de 2009, e marcam o início a um projeto destinado a incentivar a 

                                                 
119 Aprofundamento da leitura acerca do imaginário social das tecnologias vide Felinto (2005). 
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nascente indústria do setor da robótica, qual seja, o de desenvolver o professor-robô
120

. No 

primeiro ano do projeto, cerca de 30 dessas máquinas começaram a ensinar inglês às crianças 

do país. De acordo com informações do governo sul-coreano, a utilização dos professores 

robóticos tem feito muito sucesso entre estudantes. 

Para além das concepções didáticas e de ensino aprendizagem, as fotos nos remetem a 

(res)significação da própria imagem do professor hoje, diante da alavanche de cursos de 

capacitação que se justificam a partir de  

 

[...] discursos [que] tendem a reforçar um pressuposto repetido extensivamente e à exaustão 

de que o professor é desqualificado, não tem demonstrado possuir competências fundamentais 

para exercer sua função, não tem contribuído para educação de qualidade e, por estas razões, 

pode ser perfeitamente substituído por tecnologias. Nestes discursos, em última instância, 

o professor tende a ser colocado no centro da crise da escola, remetendo à leituras e às 

práticas para pensar outro jeito/lugar de ensinar onde não haja professor, nem escola, um jeito 

que seja ―mais interativo‖, ―mais democrático‖ e ―mais interessante‖, prevalecendo propostas 

de substituição tecnológica, quer parcial ou radical. (LEHER; GUIMARÃES; 

MAGALHÃES, 2010, p. 19, grifo nosso). 

 

 No esforço de analisarmos as hegemônicas representações das tecnologias, não 

podemos perder de vista que estas representações não são neutras, e em nada são ingênuas. 

São expressões de um determinado modelo, no qual as tecnologias desempenham certa 

centralidade. Muitas vezes estas representações orbitam entre a teoria e a ficção cientifica, 

endossam a maquinaria como elemento capaz de transcender/superar os perímetros da 

condição humana, bem como a decadência humana e os índices de desigualdade social. De 

acordo com Felinto (2005, p. 8): 

 

[...] A bem verdade, a noção de transcendência sempre esteve associada ao projeto 

tecnológico do Ocidente. Desde pelo menos a Idade Média, a tecnologia foi imaginada como 

forma de aperfeiçoar o homem, aproximando-o progressivamente de Deus. Hoje, porém, esse 

imaginário da transcendência parece alcançar uma força e uma dimensão inauditas. Nas 

fantasias correntes sobre as possibilidades das tecnologias digitais constitui-se uma verdadeira 

‗religião das máquinas‘. 

 

Ocorre que ―se em momento anterior, as tecnologias eram imaginadas como extensões 

ou ampliações do organismo humano [...] elas agora aparecem como meios de ultrapassagem 

da condição humana‖. (FELINTO, 2005, p. 36). Assim, ao invés de ser um meio, uma 

                                                 
120 ―Os robôs, chamados ‗Engkey‘, são controlados ao vivo por professores de inglês a partir das Filipinas. Eles têm pouco 

mais de 1 m de altura e possuem uma tela que capta e mostra o rosto do professor que está, à distância, dando a aula. Os 

‗Engkey‘ ainda conseguem ler os livros físicos dos alunos e dançar, movimentar a cabeça e os braços. Segundo Sagong 

Seong-Dae, cientista do Instituto, a questão financeira contou para a substituição do humano pela máquina. „Com 

boa formação e experiência, os professores filipinos são uma mão-de-obra mais barata do que os daqui‟, contou ao 

site britânico Daily Mail. [...] Mi-Young fez questão de destacar, no entanto, que os robôs não vão substituir 

completamente a atuação dos professores humanos, apesar do investimento governamental de cerca de US$ 1,5 milhão, 

algo em torno de R$ 2,5 milhões. Cada robô tem o preço de aproximadamente R$ 12 mil.‖ (TERRA, 2010, grifo nosso). 
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ferramenta, as tecnologias são hegemônicamente e ideologicamente convertidas em fim, num 

fim em si mesmo, ―[...] A convergência entre essas diferentes esferas discursivas aponta para 

a presença não apenas de um imaginário sobre a tecnologia, mas de um imaginário que é 

reforçado por essa própria tecnologia.‖ (FELINTO, 2005, p. 46, grifo nosso). 

A partir do pressuposto de que o mundo vem mudando, em função de uma revolução 

científica-tecnológia na qual as TIC ocupariam posição central, a representação das 

tecnologias digitais, neste ―admirável mundo novo‖
121

, tende hegemonicamente, e, de forma 

simplista, compreendê-las para além de instrumentos materiais e simbólicos, a partir do qual a 

mediação humana pode ser exercida e são identificadas como verdadeiras chave-mestras com 

as quais é possível serem abertas portas para o ―novo mundo‖ (BARRETO, 2010). 

 

Na lógica determinista, supostamente tendo origem em uma revolução e remetendo a outras, 

as TIC podem deslizar da condição de meios para se constituir em rei e senhor de todas as 

instâncias da vida social, finalidade última de todos os esforços humanos. Ao mesmo tempo, 

podem ser recontextualizadas em perspectiva instrumental. Portanto, os deslocamentos 

produzidos pelo determinismo tecnológico não têm sustentado apenas políticas inscritas no 

paradigma informacional, comumente posto como ―democratização‖ do conhecimento, mas 

análises igualmente centradas na sua dimensão técnica. Nesta tendência neotecnicista, assim 

chamada face à sofisticação que sustenta a aposta cada vez maior nos materiais 

autoinstrucionais [...] Nesses termos, é possível afirmar que o determinismo tecnológico tem 

remetido à utilização intensiva dos meios disponíveis, em um movimento de incorporação que 

tende a privilegiar os meios em si, em detrimento das mediações. Mesmo em se tratando das 

políticas educacionais, também não é ferida a lógica do mercado: quanto maior a presença da 

tecnologia, menor a necessidade do trabalho humano. (BARRETO, 2010, p. 7-8). 

 

Os materiais e instrumentos utilizados na educação, ao serem (re)configurados a fins 

pedagógicos, passam por um apagamento de origem, a partir da perspectiva da substituição 

tecnológica e a assumir uma posição de destaque nos processos educacionais, chegando, de 

forma fetichizada, a ser elencados não como produto, mas sim como os produtores e 

construtores privilegiados do conhecimento, como no exemplo da experiência robot teacher 

(robô professor).  

Por mais que se transferiram para as máquinas as atribuições pedagógicas, estas jamais 

conseguiriam "processar" as emoções e sensações envoltas no momento singular em que 

nossos alunos entram no mundo da leitura, quando descobrem os significados dos traços na 

folha de papel. Sua emoção, neste momento, ―cérebro eletrônico‖ nenhum será capaz de 

partilhar. No entanto, o que se percebe neste movimento é que o ―[...] determinismo e a 

substituição tecnológica compõem a face da educação tornada mercadoria, deslocada das 

políticas públicas para o setor de serviços.‖ (BARRETO, 2010, p. 11). 

                                                 
121 Expressão inspirada em Aldous (2001). 
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Atentos às contradições de nosso tempo histórico, é preciso não perder de vista que os 

processos de construção do conhecimento, leia-se aqui também os processos educativos, estão 

intrinsecamente articulados às praticas sociais, o que de imediato nos acena que o 

conhecimento é algo construído na relação com o outro, e que, portanto, não há neutralidade 

no conteúdo transmitido, nem ao menos na forma de trabalhá-lo. 

Entretanto, o que se percebe na área educacional é a ampliação de uma visão única 

reforçada pelo retorno das perspectivas pragmáticas, funcionalistas e positivistas de 

conhecimento, com uma cisão cada vez maior das partes com o todo. Assim sendo, mesmo 

que no plano discursivo seja possível localizar algumas análises mais contextualizadas, 

apuradas e críticas com relação aos novos paradigmas educacionais, tais encaminhamentos 

pautam-se muitas vezes numa visão linear das questões e as naturalizam ao tratarem os 

fenômenos como causa e não como consequência dos problemas pedagógicos. Há, portanto, 

uma negativa da perspectiva de totalidade, que analisada ao avesso, passa a ser considerada 

como a união de fragmentos e acontecimentos casuais. 

O presente tem sido construído não com olhos no passado, para se buscar alternativas 

ao futuro, mas com as lentes do passado que se faz presente e não superado. Suas lentes nos 

apontam hoje a vinculação de tais concepções às atuais necessidades do capital, através do 

discurso da formação de sujeitos que deverão assumir sua formação ao longo da vida, 

orquestrado com as demandas recentes de formação do novo trabalhador pelos defensores da 

empregabilidade, que coloca sobre os ombros dos trabalhadores seu êxito ou seu fracasso. 

É possível supor que no neotecnicismo o conhecimento não só está contido no mundo 

dos objetos como são os próprios objetos os ―responsáveis‖ pela transmissão do 

conhecimento, que a priori pré-existem aos sujeitos. As consequências do novo trabalho 

docente podem se dar no âmbito do esvaziamento do trabalho docente
122

, bem como a 

desvalorização da função e do papel social dos professores.  

Esses profissionais cada vez mais se tornam oficialmente docentes, a partir de uma 

formação aligeirada, pautada numa epistemologia da prática para enfrentar a nova prática 

pedagógica –fundada numa racionalidade instrumental– e podem passar a ter seu papel 

restrito a organizadores, gestores de informação, bem como a escolha de conteúdos didáticos 

digitais a serem transmitidos nas aulas, e também controladores do tempo escolar dos alunos, 

que irão consumir os modernos recursos e mercadorias educacionais. 

                                                 
122 Como bem lembrado por Leher, Guimarães e Magalhães (2010, p. 24) ―o esvaziamento da formação docente é 

expressão de um processo mais profundo de desconstituição do próprio trabalho como dimensão do ser social.‖ 
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Essa tendência também pode ser percebida a partir da reforma do aparelho do Estado, 

em especial na reorientação gerencialista da gestão escolar, através dos princípios da 

qualidade total na educação e do hiperdimensionamento de processos de avaliação centrados 

em eixos de natureza produtivista. 

Sob os princípios das ideias pedagógicas do tecnicismo, tem-se como elemento central 

a organização racional do trabalho pedagógico a partir dos meios. Tanto docentes quanto 

discentes não ocupam posição central, uma vez que são, de certa forma, relegados à condição 

de executores do processo de ensino planejado por técnicos altamente habilitados e 

imparciais. A eficiência é garantida pela organização do processo, o qual visa corrigir as 

ausências e as carências dos educadores, reduzindo ao máximo os efeitos de sua intervenção. 

Novamente com Saviani (2010, p. 383) ―para a pedagogia tecnicista o que importa é aprender 

a fazer.‖ 

 

A essa teoria pedagógica correspondeu uma reorganização das escolas que passaram por um 

crescente processo de burocratização. Acreditava-se que o processo se racionalizava à 

mediada que se agisse planificadamente. Para tanto, era mister baixar instruções minuciosas 

sobre como proceder com vistas a que os diferentes agentes cumprissem cada qual as tarefas 

específicas acometidas a cada um no amplo espectro em que se fragmentou o ato pedagógico. 

O controle sereia feito basicamente pelo preenchimento de formulários. O magistério passou, 

então a ser submetido a um pesado e sufocante ritual, com resultados visivelmente negativos. 

Na verdade, a pedagogia tecnicista, ao ensaiar transpor para a escola a forma de 

funcionamento do sistema fabril, perdeu de vista a especificidade da educação, ignorando que 

a articulação entre a escola e o processo produtivo se dá de modo indireto e por meio de 

complexas mediações. Além do mais, na prática educativa a orientação tecnicista cruzou com 

as condições tradicionais predominantes nas escolas bem como com a influência da pedagogia 

nova, que exerceu poderoso atrativo sobre os educadores. Nessas condições, a pedagogia 

tecnicista acabou por contribuir para aumentar o caos no campo educativo, gerando tal nível 

de descontinuidade, de heterogeneidade e de fragmentação que praticamente inviabiliza o 

trabalho pedagógico. (SAVIANI, 2010, p. 383).  

 

Uma questão que vem perpassado a discussão dos PSID voltados à educação tem sido 

a intensificação, em proporção jamais vista até então, do trabalho docente. O usual discurso 

da resistência dos docentes, com relação ao uso das tecnologias digitais em seu processo de 

trabalho, deve ser analisado à luz dos conflitos característicos de uma sociedade marcada 

pelos princípios da impiedosa ―contabilidade do tempo do capital‖
123

, que cada vez mais vem 

se apropriando do tempo livre do trabalhador. 

                                                 
123 Expressão utilizada a partir de Mészáros (2007, p. 43), o autor defende que ―uma das conquistas mais importantes da 

humanidade está na forma do tempo livre potencialmente emancipatório, incorporado no trabalho excedente 

produtivamente crescente na sociedade, pré-condição e tesouro promissor de todo avanço futuro, se libertado de seu 

invólucro capitalista alienante. Essa conquista, no entanto, foi forçada a vestir a camisa-de-força fundamentalmente 

sufocante da mais valia, sob o corolário do imperativo de reduzir ao mínimo o tempo de trabalho necessário, de modo a 

ser manipulada pela contabilidade do tempo não apenas desumanizadora, mas também em termos históricos, cada vez 

mais anacrônica, do sistema. 
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Tal discurso tanto enfatiza a resistência dos educadores com relação ao uso das 

tecnologias digitais no processo de trabalho, quanto desqualifica estes trabalhadores através 

da ênfase na ―transferência‖ de seus conhecimentos e saberes adquiridos após anos de 

formação para os computadores e outros aparatos tecnológicos. Analisá-lo descontextualizado 

de uma reflexão histórica, sem considerar os conflitos característicos de uma sociedade de 

classe a nosso ver, endossa a retirada da sua autonomia no processo de ensino e de 

aprendizagem e a entrada das tecnologias digitais no espaço escolar, visão que legitima tanto 

a desqualificação quanto a desvalorização dos professores, sendo, portanto uma opção de 

abordagem conservadora.  

Na década de 1990, marcada pelo contexto de reestruturação capitalista, tivemos a 

atual lei da educação (LDB n. 9394/96) promulgada. Este período foi caracterizado por 

significativas mudanças na área educacional, com centralidade da gestão do trabalho 

pedagógico, trazendo novas regulações ao sistema educacional e, em contrapartida, tornando 

cada vez mais abstrusa as atividades a serem desempenhadas pelos docentes (com perfil 

flexível e polivalente). Nesse sentido, a formação dos professores se tornou um dos itens 

fundamentais nas reformas advindas da reestruturação capitalista nas últimas décadas (1990–

2000). 

Assim, a partir das reformas educacionais, nas últimas décadas, que se deram no bojo 

da Reforma do Estado, vimos novas exigências caírem sobre os ombros (cansados, muito 

deles) dos professores sem, em contrapartida, vivenciarmos a adequação das condições de 

trabalho às novas demandas. 

Também foram registradas mudanças no tocante à avaliação, ao currículo, ao 

planejamento, à administração e gestão escolar, à implantação das NTIC no espaço da escola, 

entre outras demandas que aumentaram as exigências com relação ao trabalho pedagógico, ao 

passo que o tempo para desenvolvimento das tarefas e o salário não aumentaram de forma 

proporcional, gerando assim o fenômeno da intensificação do trabalho docente.  

Tais mudanças fazem com que muitos docentes se defrontem com situações as quais 

não se sentem confortáveis para trabalharem, seja pelas condições de trabalho não favoráveis, 

seja pela formação incipiente, ou até mesmo por se tratarem de atividades adversas que 

extrapolam os fins pedagógicos e, portanto, vão além de sua função (tais como cuidar da 

higiene, da saúde ou da alimentação dos estudantes). 

Em recente pesquisa (OLIVEIRA; VIEIRA, 2010, p. 10) que objetivou compreender o 

trabalho dos docentes das escolas de Educação Básica da rede pública e conveniada, em suas 

dimensões constitutivas, investigando as modificações acarretas ―pela nova regulação 
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educativa impactam na constituição das identidades e dos perfis dos profissionais de educação 

básica, identificando estratégias desenvolvidas pelos docentes para responder a novas 

exigências‖.  

Na pesquisa supracitada, com relação ao estado de preparação dos docentes, os 

pesquisadores envolvidos construíram uma escala com quatro divisões, a saber: despreparado, 

razoavelmente preparado, preparado e muito preparado. Com relação às atividades nas quais 

os professores se apresentaram menos preparados destaca-se o uso das novas tecnologias 

digitais, neste quesito, de acordo com o gráfico abaixo, 26% dos sujeitos docentes 

entrevistados na pesquisa se diziam razoavelmente preparados e 7% despreparados.  
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     Gráfico 11 – A internalização da obsolescência dos trabalhadores docentes frente às TIC 

     Fonte: OLIVEIRA; VIEIRA, 2010. 

 

 Conforme observamos pelo gráfico da pesquisa, os professores se sentem 

despreparados ou razoavelmente preparados para utilização das novas tecnologias. Este é um 
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dado que nos leva a refletir sobre a subjetividade desse trabalhador sendo modelada para 

internalizar sua própria obsolescência, demonstrando assim a alienação e o fetichismo que 

avançam sobre as relações de trabalho no campo da educação. 

Essa tônica da resistência docente aparece novamente no relatório de 

acompanhamento de atividades do eLAC 2007 como depreendemos a seguir: 

  

[...] como mostram algumas das metas eLAC 2010, as ações com foco na sociedade da 

informação do setor educacional ainda enfrentam alguns obstáculos, como por exemplo, a 

resistência cultural de alguns gestores públicos, professores, e alunos que se negam a 

utilizar as novas tecnologias da informação e comunicação , dificuldades de fundo 

institucional relativas à coordenação e avaliação das iniciativas implementadas, e a falta de 

infra-estrutura tecnológica (internet de baixa qualidade, computadores obsoletos, etc), a qual 

ainda se observa em muitas das escolas públicas brasileiras. (dependência e 

subdesenvolvimento não foram somente ―impostos de fora para dentro‖. Ambos fazem parte 

de uma estratégia, repetida sob várias circunstâncias no decorrer da evolução externa e interna 

do capitalismo, pela qual os estamentos e as classes dominantes dimensionaram 

desenvolvimento capitalista que pretendiam, construindo por suas mãos, por assim dizer, o 

capitalismo dependente como realidade econômica, (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA/IBICT/CEPAL, 2011, p. 20, grifo nosso).  

  

É importante que fique claro que ao pensarmos nas novas tecnologias digitais, 

devemos fazê-lo de forma contextualizada, levando em conta as contradições que ocorrem na 

sociedade, como buscamos fazer em todo corpo da tese. E é, pois, com este olhar que, no item 

seguinte, buscaremos discutir o processo de (des)profissionalização do trabalho docente 

perante às políticas educacionais de ―Inclusão digital‖ no contexto educacional. Esta 

(des)profissionalização, em muitos momentos, é endossada por um pressuposto que parece 

estar se tornado um senso comum, na dita ―Sociedade do Conhecimento‖, ou seja, o discurso 

acerca da resistência e do despreparo dos docentes com relação ao uso das tecnologias digitais 

em seu processo de trabalho.  

 Interessa-nos agora pensar de que forma os elementos contraditórios discutidos até 

aqui se encontram presente na política educacional brasileira, tarefa que iremos percorrer no 

item a seguir. 

 

5.4 Plano de Desenvolvimento da Educação e a “Inclusão digital” utilitária 

  

Pensar a política educacional, em geral, e a brasileira, em particular, nesta tese, nos 

coloca perante a dinamicidade das políticas de governo, bem como diante de seus programas e 

ações, o que impõe certos desafios e questionamentos quanto às demandas colocadas que, em 

sua maioria, vão para além da esfera escolar, e, portanto, das questões de cunho pedagógico. 
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No início do século XXI, o processo de reestruturação produtiva do capitalismo 

financeirizado elencou o conhecimento e a educação como elementos essenciais para 

produção. No novo processo de produção, em que cada vez mais percebemos a intensificação 

do uso das novas tecnologias, da flexibilização, da organização da produção, pouco há espaço 

para o trabalhado simples. Assim, a desqualificação, especialmente no tocante ao uso das 

novas tecnologias, tem sido apontada enquanto uma exclusão no novo sistema produtivo no 

processo de requalificação educação. 

Assim, as políticas e programas educacionais não são determinados somente pelas 

mudanças que se processam na redefinição do aparelho de Estado, mas configuram-se como 

parte constituída e constituinte das mudanças no âmbito da produção capitalista. Assim, no 

caso da política educacional brasileira, esta também se configura como um dos eixos de um 

projeto de reforma do Estado.  

Desse modo, desde a década de 1990, a proposta de política educacional vem se 

consolidando como parte do projeto de reforma do Estado brasileiro, fundamentando, assim, 

as estratégias para consolidação do atual modelo de produção, a partir dos principais pilares: a 

avaliação dos resultados, o financiamento, a relação tensionada entre a descentralização das 

responsabilidades do Estado, o maior controle sobre dos trabalhadores em especial, a partir da 

incorporação de pressupostos flexíveis ao processo de trabalho docente, bem como nas 

práticas de gestão escolar. Assim, o que temos visto é a reprodução dos interesses do 

mercado, nas reformas no campo educacional, adequando-o a nova ordem econômica que se 

alicerça. 

A partir de 2003, com Lula da Silva, na presidência da república, o eixo norteador dos 

programas de governo tem sido o crescimento do país e a conclamada inclusão social, através 

da educação de todos.  

O primeiro mandato (2003–2006) desse presidente foi marcado, de uma forma geral, 

por certa instabilidade na micropolítica, haja vista os muitos escândalos e denúncias de 

corrupção que envolvia o governo. Entretanto, esta instabilidade não impediu a elaboração de 

alguns textos legais que posteriormente deram origem a importantes ações tais como o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB) que criou uma nova sistemática de distribuição de recursos, abrangendo 

além do ensino fundamental a educação infantil e o ensino médio; o Brasil Alfabetizado, que 
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priorizava a alfabetização de jovens e adultos, em especial no norte e nordeste do país e o 

programa Universidade para Todos (ProUni)
124

. 

O que se percebe por todo encaminhamento já tecido nesta tese, é que desde o dilúculo 

da década de 1990 os ideários ideológicos do neoliberalismo de terceira via tiveram grande 

centralidade nas políticas educacionais, entretanto, foi no governo de FHC que encontraram o 

terreno para se propagarem. Entretanto, se percebemos algumas adaptações de programas do 

governo anterior pelo governo Lula, conforme nos assinala Frigotto (2011a, p. 12), o discurso 

da mera continuidade política entre os dois governos, ―cai no plano antinômico da retórica‖. 

O autor acrescenta ainda que: ―Por isso, naquilo que é, especificamente, competência da 

esfera federal em sua função suplementar há diferenças no que tange à abrangência das 

políticas, aos grupos sociais atendidos e ao financiamento posto em prática.‖ (FRIGOTTO, 

2011a, p. 12). 

Entretanto, não podemos negar que tanto no primeiro mandato (2003–2006) quanto no 

segundo mandato (2007–2010) de Lula da Silva, percebemos os pressupostos neoliberais que 

fundamentam a base econômica. Em seu segundo mandato, observamos que em seus 

programas de governo foi sistematizado um plano de metas e ações com ênfase na 

importância da educação ao lado da distribuição de renda e do crescimento econômico do país 

como prioridades do governo.  

Conhecido como o ―PAC da Educação‖, o PDE (2007), lançado através do Ministro 

da Educação Fernando Haddad, no primeiro quadrimestre de 2007, passados cinco anos da 

gestão do Partido dos Trabalhadores, marcou não só o segundo mandato do ex-presidente no 

campo educacional como também a era Lula da Silva como um todo. 

Antes de partirmos para uma análise do documento faremos um retorno à etimologia 

das palavras plano + desenvolvimento + educação, termos polêmicos, polissêmicos, e, 

bastante contraditórios desde sua gênese. A categoria desenvolvimento –conceito chave para 

se pensar o PDE– não é neutra. No contexto da ideologia do progresso, supõe-se uma 

concepção de história, de homem, de sociedade, de economia factual, dualista e determinista. 

Por plano podemos inferir, neste caso, que não se trata de um plano no sentido 

clássico de sua formulação, trata-se de um conjunto, um aglomerado de propostas e ações 

com vista a atender ao modelo de desenvolvimento que se quer alcançar, tanto no nível 

                                                 
124 Não é demais acrescentar que o ProUni foi objeto de muitas críticas, estas reforçadas a partir da criação do Sistema 

nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) aprovado pela Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004 e reforçadas a 

partir da publicação do decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006, que criou um novo parâmetro regulatório para a educação 

superior. Pelo Sinaes, a cada três anos tanto alunos, quanto cursos e instituições passaram a ser avaliados mediante ações 

da União. Os graduandos são avaliados pelo Exame Nacional de Avaliação do Desempenho Estudantil (Enade). 
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quantitativo quanto no nível qualitativo, configurando-se, portanto, como um ―Plano 

Executivo‖ (BRASIL, 2007, p. 7). 

O foco do Plano de Metas e as ações de operacionalização das condições para tal 

pautam-se principalmente na compra de material didático –maior investimento nesta área não 

na formação nem no trabalho docente. O Brasil é o país que mais investe em material 

didático, entretanto este recorde em pouco reflete na aprendizagem dos alunos (GADOTTI, 

2008). Com o PDE, ampliou-se o Programa Livro Didático para ensino médio, laboratórios de 

informática, ou seja, aumentou-se o investimento em tecnologias a serem (re)contextualizadas 

nos estabelecimentos de ensino. 

Ao ser associado ao PAC e associando, de certa forma, subordinadamente ou não, a 

educação ao novo modelo de desenvolvimento do país, acreditamos que o PDE marca a 

reintegração a um novo contexto de acumulação flexível do fetiche da teoria do capital 

humano na política educacional brasileira. De acordo com o PDE a premissa do MEC é a 

melhoria da qualidade da educação pública. Enfatiza-se a educação sistêmica em oposição a 

uma perspectiva fragmentada de educação. Esta diferenciação fica bastante demarcada no 

Livro do PDE no seguinte trecho: 

 

Diferentemente da visão sistêmica que pauta o PDE, predominou no Brasil, até muito 

recentemente, uma visão fragmentada da educação, como se níveis, etapas e modalidades não 

fossem momentos de um processo, cada qual com objetivo particular, integrados numa 

unidade geral; como se não fossem elos de uma cadeia que deveriam se reforçar mutuamente. 

Tal visão fragmentada partiu de princípios gerencialistas e fiscalistas, que tomaram os 

investimentos em educação como gastos, em um suposto contexto de restrição fiscal. 

(BRASIL, 2007, p. 7). 

 

Não é demais ressaltar também que o plano mantém a focalização das políticas como 

estratégia de equalização social. Este não se materializa como um Plano de Educação, é, 

acima de tudo, um Plano de ação, um plano com ações. 

Algumas críticas permearam o lançamento do plano, em especial no que tange à falta 

de consulta popular e aos educadores, cuja formulação coube aos intelectuais técnicos do 

MEC. Por outro lado, houve a incorporação ao PDE das metas da organização de empresários 

Todos pela Educação (TPE) com a publicação paralela do plano de metas no decreto que 

institucionalizou o plano do Compromisso de Todos pela Educação. Nas palavras de Saviani 

(2007a, p. 1233), as metas configuram-se como ―o carro-chefe do Plano‖ que surge ―como um 

grande guarda-chuva que abriga praticamente todos os programas em desenvolvimento pelo 

MEC‖. 
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Desde seu nascedouro, portanto, o PDE
125

 representa o movimento de correlação de 

forças presente na sociedade brasileira traduzindo, assim, o projeto político, no qual a gênese 

que o sustenta, ancora-se nas estratégias de consenso afinadas com a nova fase de 

reestruturação capitalista, a fim de minimizar as tensões e tentar obscurecer as contradições na 

educação brasileira, como por exemplo, no tocante à aplicação de recursos na educação.  

O PDE reafirma, refina e dá continuidade à política educacional da década de 1990 no 

que tange ao financiamento, à gestão e à avaliação do sistema público de ensino. No tocante à 

gestão, o que se percebe é a conservação do papel da União, enquanto indutora das ações a 

serem implementadas na educação básica, tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual.  

As ações do PDE cobrem toda a área de atuação do MEC, embora a grande parte já 

estivesse em desenvolvimento
126

 e foram, portanto, ajustadas ou simplesmente atualizadas e 

contam com ações em todos os níveis de educação com o objetivo de amenizar as dificuldades 

históricas em nossa educação e, com isso, elevar os índices da educação brasileira aos dos 

países desenvolvidos, nos próximos quinze anos, além de medidas destinadas ao apoio e a 

infraestrutura.  

Para tal, o Plano de uma forma geral se estrutura a partir de seis pilares principais, a 

saber:  

 

I) visão sistêmica da educação, II) territorialidade, III) desenvolvimento, IV) regime de 

colaboração, V) responsabilização e VI) mobilização social – que são desdobramentos 

conseqüentes de princípios e objetivos constitucionais, com a finalidade de expressar o enlace 

necessário entre educação, território e desenvolvimento, de um lado, e o enlace entre 

qualidade, eqüidade e potencialidade, de outro. (BRASIL, 2007, p. 11). 

 

Variedade de ações também é uma forma de expressão da grande diversidade entre as 

escolas brasileiras tanto no que tange às diferenças, como em relação aos aspectos 

pedagógicos, quanto no que se refere às condições materiais de trabalho. 

 

Os dados divulgados referem-se à radiografia tirada em 2005. O IDEB calculado para o País, 

relativo aos anos iniciais do ensino fundamental, foi de 3,8, contra uma média estimada dos 

países desenvolvidos de 6, que passa a ser a meta nacional para 2021. O desafio consiste em 

alcançarmos o nível médio de desenvolvimento da educação básica dos países integrantes da 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), no ano em que o 

Brasil completará 200 anos de sua independência, meta que pode ser considerada ousada. O 

que mais impressiona, contudo, é a enorme dispersão do IDEB entre escolas e redes. Foram 

encontrados, nas redes, índices de 1 a 6,8. Nas escolas, a variação é ainda maior, de 0,7 a 8,5. 

Tornou-se evidente, uma vez mais, a imperiosa necessidade de promover o enlace entre 

                                                 
125 Para uma leitura crítica acerca do PDE, em especial PDE-Escola, vide estudos de Solano (2011). 
126 O PDE configura-se como um plano de ação plurianual a ser desenvolvido no período de 2008/2011. Não é demais 

acrescentar que a Constituição Federal (1988) prevê a obrigatoriedade de elaboração de plano plurianual com vigência de 

quatro anos a cada novo mandato, a fim de se dar continuidade as ações políticas desenvolvidas e, assim, evitar possíveis 

descontinuidades (BRASIL, 2005). 
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educação, ordenação do território e desenvolvimento econômico e social. (BRASIL, 2007, p. 

22). 

 

A apresentação das ações se deu sem nenhum critério hierárquico de organização, no 

site do MEC. Saviani (2007a), ao fazer uma análise do projeto PDE, distribuiu os programas e 

ações a partir dos níveis escolares, com destaque para a educação básica com ações de caráter 

global e específicas. Nas ações de caráter global se destacam o ―FUNDEB
127

‖, o ―Plano de 

Metas do PDE/Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)‖, duas ações dirigidas 

à questão docente (―Piso do Magistério‖
128

 e ―Formação‖
129

). Estas ações são 

complementadas pelos programas/ações de apoio: ―Transporte Escolar‖, ―Luz para Todos‖, 

―Saúde nas Escolas‖, ―Guias de tecnologias‖, ―Censo pela Internet‖, ―Mais educação‖, 

―Coleção Educadores‖ e ―Inclusão digital‖. Posterior ao lançamento, três novas ações foram 

instituídas e também puderam ser agregadas como programas de apoio à educação básica, são 

eles: ―conteúdos educacionais‖; a ação ―livre do Analfabetismo‖ e, por fim, o ―PDE Escola‖ 

(SAVIANI, 2009). Especialmente com relação ao ensino fundamental a ―Provinha Brasil‖; o 

―Programa Dinheiro direto na escola‖; o ―Gosto de Ler‖ configuram-se como ações previstas. 

Com relação ao Ensino Médio apenas uma ação a ―Biblioteca na Escola‖.
130

 

 Seguindo o agrupamento previamente realizado pelo autor, no que tange ao ensino 

superior que apresenta a ousada meta de duplicar, até 2017, o número de vagas nas 

universidades públicas federais, são inscritos no plano cinco ações: ―Fundo de Financiamento 

ao Estudante do Ensino Superior (FIES) – ProUni‖, o ―Pós-doutorado‖, o ―Professor 

Equivalente‖, ―Educação Superior‖ e o ―Programa Incluir: Acessibilidade na Educação 

Superior‖. A estas, após a ocasião do lançamento, mais cinco ações foram agregadas: 

―Programa de Apoio à Extensão Universitária (ProExt); ―Prodocência‖; ―Nova Capes‖; 

―Iniciação à Docência‖; ―Incentivo à Ciência‖; ―Formação da Saúde‖ 

                                                 
127 Substituindo o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF), foi aprovada a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, criando o FUNDEB estendendo assim a distribuição de 

recursos a toda a educação básica. Para tal, houve uma elevação no repasse financeiro de 15 para 20%, do montante de 

25% da arrecadação de impostos constitucionalmente destinado para ao ensino dos estados e dos municípios para 

composição do fundo, cuja complementação fica a cargo da União. No entanto, cabe frisarmos que o FUNDEB, assim 

como o fundo que o antecedeu possuiu uma natureza contábil que não chega a solucionar os problemas do financiamento 

da educação brasileira. 
128 Cf. Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008. 
129 A formação inicial e continuada dos professores da educação básica ficará a cargo da UAB tanto na formação inicial aos 

docentes sem graduação quanto na continuada. Oliveira (2008) nos aponta que mais do que uma modalidade de ensino, a 

EAD vem se tornando uma opção política do bloco no poder no que tange à formação docente. De fato, pode ser muito 

problemático tomar como base dos cursos de formação docente, pois podemos correr o risco de certificação aligeirada e 

massificada em detrimento de uma formação qualificada. 
130 Saviani (2009) pondera-nos que esta ação também é proposta no âmbito do ―Programa Nacional Biblioteca da Escola‖ 

assim como no âmbito do ―Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos‖.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.494-2007?OpenDocument
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 Para além dos níveis de ensino, o PDE também abrange as seguintes modalidades
131

: a 

―Educação de Jovens e Adultos‖ que conta com o programa ―Brasil Alfabetizado‖, a 

modalidade da ―Educação Especial‖, para a qual foram dirigidas ações referentes a criação de 

―salas de recursos multifuncionais‖, o programa ―Olhar Brasil‖ e o ―Programa de 

Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com 

Deficiências Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social‖ 

 O PDE
132

 surge discursivamente como o contributo para enfrentamento das 

desigualdades no campo da educação. Numa releitura do capital humano, busca rentrelaçar a 

educação brasileira à ideologia do desenvolvimento. Primeiramente estruturado em 30 ações 

ampliadas posteriormente para 40
133

, estas foram distribuídas de forma individualizada sem 

necessariamente se adotar uma ordem específica. 

 Com relação aos programas e ações, na visão do MEC, apresentados no livro ―O plano 

de desenvolvimento da educação: razões, princípios e programas‖, lançado em 07 de outubro 

de 2007, na abertura do 30ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEd) enfatiza-se que os programas do PDE ―podem ser 

organizados em torno de quatro eixos norteadores: educação básica, educação superior, 

educação profissional e alfabetização.‖ (BRASIL, 2007, p. 15). 

No livro referendado acima, reafirmou-se, ao ressaltar sua importância, a necessidade 

de aprimorar a política de avaliação em curso, desde a década de 1990. A avaliação passou a 

ser o principal instrumento de regulação do estado, atrelando a distribuição de recursos 

financeiros aos resultados satisfatórios. No ano de 2007, o MEC lançou o IDEB, ou seja, 

baseia-se na avaliação (sistemática) para mensuração
134

 se as escolas estão atingindo seus 

objetivos. Não é demais acrescentarmos que, aos municípios com índices baixos do IDEB, o 

MEC encaminha apoio técnico. 

De alguma forma, é como se o IDEB estivesse a ―costurar‖ o PDE, de acordo com as 

tendências internacionais, e de considerar a avaliação como estratégia para melhorar o Brasil 

no ranking mundial. Com relação à avaliação externa, acredita-se que este seja um mecanismo 

potencial para aferir e promover a qualidade da educação brasileira. Houve, assim, um 

                                                 
131 Saviani (2009) nos aponta que não houve ações voltadas à modalidade de ensino ―educação indígena‖ e nem ao 

financiamento e gestão da educação. 
132 Não há um documento de embasamento teórico, a principal fonte de consulta para análise, além do livro do PDE são as 

informações contidas no portal do MEC e seus links. 
133 Extrapola o objeto desta tese o estudo e análise em profundidade de todas estas ações do PDE, por isso, iremos traçar uma 

análise deste plano como um todo, com foco em especial na ação 30 referente à ―Inclusão digital‖. 
134 Articulação se dá pelo IDEB, eixo norteador e de certa forma (re)orientador de grande parte das ações voltadas para 

educação básica e, neste movimento, o processo de ensino aprendizagem medido como competências a partir do IDEB. 
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aprofundamento do modelo vigente, com a criação do IDEB (um dos eixos centrais do PDE) e 

da Provinha Brasil, como podemos perceber a partir do trecho abaixo: 

 

O PDE partiu do diagnóstico de que a ―indústria da aprovação automática‖ é tão perniciosa 

quanto a ―indústria da repetência‖. Dessa preocupação nasceu a idéia de combinar os 

resultados de desempenho escolar (Prova Brasil) e os resultados de rendimento escolar (fluxo 

apurado pelo censo escolar) num único indicador de qualidade: o Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB). 

Essa nova sistemática de avaliação exigiu uma providência adicional: uma alteração 

significativa na forma de realizar o censo escolar. O censo não poderia mais ser feito por 

escola, mas por aluno. A mudança permite que os dados de fluxo não mais sejam estimados 

por modelos matemáticos, mas baseados em dados individualizados sobre promoção, 

reprovação e evasão de cada estudante. Ou seja, uma sistemática tanto quanto possível à 

prova de erros e fraudes. O censo escolar feito a partir de pouco mais de 200 mil formulários 

preenchidos à mão transformou-se, com o Programa Educacenso, em um banco de dados on-

line com mais de 50 milhões de registros. No lugar do fluxo estimado, o fluxo real. Aluno por 

aluno. Com a Prova Brasil e o Educacenso estavam dadas as condições para a criação do 

IDEB, expresso numa escala de zero a 10. (BRASIL, 2007, p. 21). 

 

O IDEB consiste em um indicador de qualidade, desenvolvido pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), para aferição do nível de 

aprendizagem dos alunos. Toma como base o aproveitamento dos alunos em avaliações 

padronizadas, aplicadas a estes, no final do quarto ano do ensino fundamental e terceiro ano 

do ensino médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, além dos indicadores de 

repetência e evasão escolar. 

 

A partir da criação do IDEB, calculado por escola, por rede e para o próprio País, foi possível 

fixar metas de desenvolvimento educacional de médio prazo para cada uma dessas instâncias, 

com metas intermediárias de curto prazo que possibilitam visualização e acompanhamento da 

reforma qualitativa dos sistemas educacionais. (BRASIL, 2007, p. 22). 

 

Esse índice possui uma escala de notas que varia na escala de zero a dez. O IDEB será 

medido a cada dois anos, com vistas ao cumprimento das metas de cada município e estado. 

Tem-se como objetivo atingir no ano de 2022 (ano em que se comemora 200 anos da 

Independência política do Brasil) a média igual a seis, que na prática corresponde ao índice 

médio obtido pelos países desenvolvidos da OCDE. 

Apesar do discurso de descentralização do poder do Estado, a partir do discurso da 

autonomia da escola, o que temos é um maior controle por parte do Estado através de refinado 

sistema de avaliação (IDEB) que se configura como uma das marcas da orientação 

internacional à educação brasileira. A nova forma de participação da escola, a partir da 

melhora dos índices pode nos apontar uma nova forma de monitoramente do Estado, a partir 

da ―pedagogia dos resultados‖ (SAVIANI, 2007b), para se chegar à qualidade total da 
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educação num contexto marcado, historicamente, pela grande improdutividade da escola 

(FRIGOTTO, 2001). 

Houve certa indução às prefeituras para que se tornassem signatárias do Plano de 

Metas do Compromisso Todos pela Educação, a partir da liberação tanto de recursos quanto 

de apoio técnico aos municípios que aderiram
135

 ao Compromisso e que apresentaram índices 

inferiores às metas de qualidade a serem atingidas. O MEC encaminha recursos técnicos e 

financeiros para melhora do resultado. No que tange ao recurso, este se dá a partir do Plano de 

Ações Articuladas (PAR) elaborado per técnicos do MEC e por dirigentes locais. Cabe frisar 

que o MEC dispõe de recursos adicionais ao FUNDEB para serem investidos na melhora do 

IDEB. 

No nível de infraestrutura, o PDE se sustenta nos pilares técnico e financeiro. Do 

ponto de vista técnico, nos dados estatísticos (IDEB), e no ponto de vista do financiamento, os 

recursos do FUNDEB, com atendimentos prioritários aos estados e municípios com IDEB 

abaixo do nível (SAVIANI, 2007a). 

A adesão ―voluntária‖ implica na elaboração de um plano de atividades articuladas do 

município e/ou estado, chamado PAR, que foi definido como um ―conjunto articulado de 

ações, apoiado técnica ou financeiramente pelo MEC, que visa o cumprimento das metas do 

Compromisso e a observância de suas diretrizes‖ (BRASIL, Dec. 6.094/07, 2007. art. 6). Para 

que seja concretizada a adesão do PDE ao município, necessário se faz um diagnóstico a 

partir dos eixos estabelecidos no artigo 8 do Plano de Metas e também presentes no PPA da 

União (2008–2011) , que se referem à gestão educacional; à formação de professores e 

profissionais de apoio escolar; aos recursos pedagógicos, e, por fim, a infraestrutura física.  

Para acompanhamento das ações do PDE e PAR, foi implantado o Sistema Integrado 

de Monitoramento Execução e Controle (Simec), que nos aponta as primeiras 

regulamentações no que tange às responsabilidades dos gestores locais, na ambiência do 

plano. 

 

[...] o governo federal pretende articular as ações dos diferentes ministérios, de modo tal que 

as políticas públicas possam interagir entre elas, principalmente com a pasta a Educação. 

Assim, o Plano de Desenvolvimento da Educação e o Plano de Aceleração do Crescimento –

PAC– passariam juntos, a ser a alavanca do desenvolvimento nacional. Este alinhamento 

justifica-se pela necessidade de que os investimentos em infra-estrutura sejam acompanhados 

de investimentos em educação, com vistas a aumentar o crescimento no país. (KRAWCZYK, 

2008, p. 804). 

                                                 
135 Cabe frisar que após o lançamento do PDE todas as transferências de recursos, assim como suporte técnico do MEC, 

foram vinculados à adesão tanto ao do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação quanto à elaboração do PAR. 

Neste sentido, fica compreensível o porquê de todos os 5.563 municípios e os 26 estados assim como o Distrito Federal 

terem aderido e assinado o Plano de Metas do PDE. Cabe delinear ainda que a continuidade do convênio está diretamente 

vinculada também ao cumprimento das metas a serem seguidas pelo PAR. 
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Pelo PAR, além do detalhamento da educação oferecida, está previsto que as ações 

fossem implementadas tanto pelos sistemas quanto pelas escolas, para que haja uma melhora 

no desempenho escolar dos alunos na Prova Brasil e no IDEB, o que nos acena que a adesão 

ao Plano de Metas do PDE está repercutindo diretamente na organização da escola como um 

todo. 

A presença da União se manifesta e se fortalece de forma contraditória pelo binômio 

autonomia, local e controle vertical, via avaliação (IBEB), e da liberação de financiamento de 

programas e projetos, a fim de ―colaborar‖, desde que os estados e municípios cumpram o 

dever de casa –―as condições‖ e metas propostas pelo governo federal e consensuadas nas 

conferências e conselhos correspondentes. Por outro lado, enfraquece sua presença à medida 

que os estados, os municípios, as unidades escolares e seus atores passam a assumir o 

compromisso pelo desenvolvimento da educação em sua jurisdição, assim como o fracasso da 

mesma. A ampliação de recursos e apoio técnico está diretamente atrelada ao trabalho 

desenvolvido e aos resultados do IDEB, a partir do qual se aferem o desempenho dos 

discentes nas avaliações padronizadas e seus respectivos rendimentos escolares, é 

enfraquecido o compromisso com o processo e cobra-se o resultado.  

 Algebaile (2009) apresenta-nos a tese da ―escola que cresce para menos‖. À medida 

em que a ―escola cresce para menos‖ do ponto de vista pedagógico, as tentativas de melhora 

da aprendizagem vêm se dando a partir da perspectiva objetivista, embora o discurso seja 

pautado num viés construtivista ou sócio-histórico do ensinar e do aprender. A tecnologia 

entra como uma compensação deste crescimento para menos, como uma compensação das 

dificuldades de aprendizagem, em muitos momentos. O professor passa a ser responsabilizado 

pela escolha do melhor recurso que dará o choque para se chegar ao objetivo de ―crescer‖ a 

educação.  

 A intenção de toda esta análise é trazer para o debate, de forma contextualizada, uma 

das ações do PDE que se refere à ―Inclusão digital‖, buscando compreender as determinações 

históricas da relevância das ações educacionais voltadas para ―Inclusão digital‖, a fim de 

identificar as orientações para a consolidação da nova sociabilidade do capital e, a partir de 

ações desta natureza, problematizar os fundamentos ideológicos presentes na concepção 

fetichizada do ―choque tecnológico‖ na educação, através das estratégias educacionais de 

―Inclusão digital‖, sem perder de vista sua relação com o novo padrão de sociabilidade na 

atual fase do capital. 

 A ação referente à ―Inclusão digital‖ no PDE diz respeito à distribuição de 

computadores para todas as escolas públicas do país, a começar pelo nível médio, estendendo 
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gradualmente, a todas as escolas do ensino fundamental. Foram gastos, nesta ação, mais de 

R$ 650 milhões nas 130 mil escolas de educação básicas –, configurando-se como uma das 

ações mais onerosas da União (BRASIL, 2010d). 

 Com relação a esta ação do PDE, cabe-nos fazer um paralelo com o Plano Nacional de 

Educação (PNE) (2001–2010), no qual, em sua meta 10, previa que, no final do ano de 2010, 

todas as escolas do ensino médio estevissem equipadas com computadores, ao contrário o 

PDE antecipa esta meta para 2007, demonstrando a atualização que se processa na 

desarticulação orgânica entre os planos. 

 Com relação a essa ação, encontramos programas/ações no âmbito do PDE, que de 

certa forma se articulam para reforçar esta ação, e, por outro lado, encontramos outros que 

pressupõem o domínio em competências TIC tais como: o ―Proinfo‖ que foi reestruturado, o 

―Programa Governo Eletrônico: Serviço de Atendimento ao Cidadão – GESAC e TV Escola‖, 

a ênfase na produção de conteúdos digitais disponibilizados através do ―Portal Domínio 

Público‖, do ―Portal de Periódicos da CAPES‖ e do ―Programa de Conteúdos Digitais 

Educativos.‖  

A representação das TIC, na política educacional brasileira, tende a nos fazer 

identificá-las para além de novas possibilidades como práticas sociais e leva-nos a percebê-

las, como bem nos coloca Barreto (2010, p. 6-7), como a ―chave mestra virtualmente capaz da 

abrir as portas e até de forjar outras condições materiais de existência, como no chamado 

tecnocapitalismo global, em construções como ‗capitalismo cognitivo‘, empreendedorismo 

etc‖. Estes elementos de análise, trazidos por Barreto (2010), demonstram a unidade de 

principio dos programas de ―Inclusão digital‖ das TIC, seja na periferia do centro (Portugal) 

seja no centro da periferia (Brasil).  

A sustentação dessa crença é, pois, o pressuposto de que o mundo sofreu grandes 

transformações, a partir da ―revolução tecnológica‖, na qual o pivô da transformação foram as 

TIC. Tal análise, que silencia em sua gênese as múltiplas mediações e determinação do real, 

justifica e endossa a mistificação da ideologia da ―Sociedade do Conhecimento‖, conforme já 

visto. 

Dentre os principais programas e ações da SEED
136

, destacam-se: o ―Domínio 

Público‖ (Biblioteca Virtual), que desde 2004, quando foi lançado, disponibiliza um acervo 

com obras de literatura, científica, em linguagem textual, sonora, imagético ou visual; o 

                                                 
136 Cabe delinear que a SEED está para ser extinta e os programas, por esta secretaria coordenados, ser remanejados para 

outros setores no Ministério da Educação. Acerca da reestruturação da SEED vide decreto nº 7.480, de 16 de maio de 

2011 (BRASIL, 2011). 
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―DVD Escola‖ ,que se configura como uma caixa com DVDs com programas da TV Escola, 

com aproximadamente 150 horas de programação; o ―E-ProInfo‖ ,que é um ambiente virtual 

colaborativo de aprendizagem com diversas ferramentas de apoio a distância e ao processo de 

ensino e de aprendizagem; o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil (E-Tec Brasil), lançado 

em 2007, que objetiva ampliar o acesso a cursos técnicos públicos de nível médio a partir da 

educação profissional e tecnológica a distância, em regime de colaboração entre União, 

estados, Distrito Federal e municípios; ―Programa Banda Larga nas Escolas‖; o 

―Proinfantil‖
137

, um curso a distância, em nível médio, para professores da educação infantil 

em exercício nas creches e pré-escolas das redes públicas e da privada sem fins lucrativos, na 

modalidade Normal. Para participar, os professores devem entrar em contato, no município 

em que trabalham, com a Secretaria de Educação (SE). O ―ProInfo‖ (Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional). (BRASIL, 2010e). 

A partir do segundo mandato Lula da Silva (2007-2010)
138

, houve logo no primeiro 

ano, a reorganização do Proinfo, que passou a ser chamado de ―O Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional‖ criado pelo decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007. Este 

programa amplia o enfoque para além dos computadores e passa a focar-se nas diversas 

linguagens midiáticas. Passou então a ser denominado Proinfo Integrado
139

.  

Entre os cursos oferecidos, destacam-se o de ―Introdução à Educação Digital 

(40h)‖
140

; o curso de ―Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC 

(100h)‖
141

; o curso de ―Elaboração de Projetos (40h)‖
142

 e o curso de ―Especialização de 

Tecnologias em Educação (400h)‖
143

 (BRASIL, 2010a). 

                                                 
137 ―O curso, com duração de dois anos, tem o objetivo de valorizar o magistério e oferecer condições de crescimento 

profissional ao professor. Com material pedagógico específico para a EaD, o curso tem a metodologia de apoio à 

aprendizagem em um sistema de comunicação, que permite ao professor cursista obter informações, socializar seus 

conhecimentos, compartilhar e esclarecer suas dúvidas, recebendo assim uma formação consistente. O currículo do 

Proinfantil está estruturado em seis áreas temáticas: Base Nacional do Ensino Médio: Linguagens e Códigos (Língua 

portuguesa); Identidade, Sociedade e Cultura (Sociologia, Filosofia, Antropologia, História e Geografia); Matemática e 

Lógica; Vida e Natureza (Biologia, Física e Química). Formação Pedagógica: Fundamentos da Educação (Fundamentos 

Sociofilosóficos, Psicologia e História da Educação e da Educação Infantil); Organização do Trabalho Pedagógico 

(Sistema Educacional Brasileiro, Bases Pedagógicas do Trabalho em Educação e Ação Docente na Educação Infantil).‖ 

(BRASIL, 2010b, grifo nosso). 
138 Para maiores informações acerca da implementação e avaliação das tecnologias digitais na educação vide André e Bruzzi 

(2009).  
139 O Proinfo Integrado além de pressupor a distribuição de equipamentos tecnológicos nas instituições de ensino e da oferta 

de conteúdos digitais aos educadores por meio do “Portal do Professor”, da “TV Escola’, dos “DVD Escola”, do 

“Domínio Público” e do “Banco Internacional de Objetos Educacionais”, como um programa de formação com vista ao 

uso pedagógico das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas. 
140 ―Curso básico para professores que não têm o domínio mínimo no manejo de computadores/internet. O objetivo deste 

curso é possibilitar aos professores e gestores escolares a utilização de recursos tecnológicos, tais como: processadores de 

texto, apresentações multimídia, recursos da Web para produções de trabalhos escritos/multimídia, pesquisa e análise de 

informações na Web, comunicação e interação (e-mail, lista de discussão, bate-papo, blogs)‖. (BRASIL, 2010a). 
141 ―Visa oferecer subsídios teórico-metodológicos práticos para que os professores e gestores escolares possam: 

compreender o potencial pedagógico de recursos das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ensino e na 

aprendizagem em suas escolas; planejar estratégias de ensino e de aprendizagem, integrando recursos tecnológicos 

disponíveis e criando situações para a aprendizagem que leve os alunos à construção de conhecimento, ao trabalho 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12324:dvd-escola-apresentacao&catid=291:dvd-escola&Itemid=656
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=138:e-proinfo&catid=114:sistemas-do-mec
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Na mesma linha que o Proinfo integrado, o MEC apresenta outras ações na área, entre 

as quais se destacam a TV Escola, que se configura como um canal de televisão vinculado ao 

MEC com 24 horas diárias de programação divida em educação infantil, ensino fundamental, 

Ensino Médio; ―Salto Para o Futuro e Escola Aberta‖, sua programação
144

, desde 1996, visa 

capacitar educadores de uma maneira geral, e da rede pública, em específico. O material 

produzido pela TV Escola, entre outras possibilidades, pode ser também utilizado como um 

recurso metodológico na sala de aula como atividade extraclasse. Destaca-se também, no 

âmbito da SEED, a criação do ―Banco Internacional de Objetos Educacionais‖, que se 

configura como um portal para os docentes, desde os que ministram aulas para educação 

básica até os docentes do ensino superior, com o intuito de assessorá-los. Neste espaço, é 

possível acessar recursos/conteúdos educacionais gratuitos nas mais diversas áreas do 

conhecimento, sejam eles áudio, vídeo, animação/simulação, imagem, hipertexto, softwares 

educacionais (BRASIL, 2010e).  

Há também o ―Portal do Professor‖ que se configura como um espaço virtual para 

troca de experiências entre docentes (tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio) 

além de conter recursos tecnológicos digitais. Neste espaço, é possível postar aulas em 

consonância com a grade curricular das mais diversas disciplinas, além de uma série de 

recursos tais como vídeos, fotos, mapas, áudio e textos para professores. 

Esse espaço para armazenamento e troca de objetos educacionais é composto por 

recursos educacionais digitais desenvolvidos em diferentes extensões: audiovisual, vídeo, 

software educativo, imagens, mapas, hipertexto, e-books, entre outros, possuindo um acesso 

livre. A este respeito, o governo brasileiro lançou o ―Centro Nacional de Conteúdos Digitais‖. 

―A produção e disseminação de conteúdos possui um efeito multiplicador uma vez que pode 

ajudar a disseminar valores e conhecimentos‖ (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA/IBICT/CEPAL, 2011, p. 19, grifo nosso). A expressão grifada nos remete às 

dimensões da formação plasmada, inclusive legais: a dimensão ética e política, ao nos reportar 

aos ―valores‖; e à formação para o trabalho, no tocante à disseminação de ―conhecimento‖. 

                                                                                                                                                         
colaborativo, à criatividade e resultem efetivamente num bom desempenho acadêmico; utilizar as TIC nas estratégias 

docentes, promovendo situações de ensino que focalizem a aprendizagem dos alunos e resultem numa melhoria efetiva de 

seu desempenho.‖ (BRASIL, 2010a). 
142 ―Visa capacitar os professores e gestores escolares para que eles possam desenvolver projetos a serem utilizados na sala 

de aula junto aos alunos, integrando as tecnologias de educação existentes na escola.‖ (BRASIL, 2010a). 
143 ―A proposta principal do curso tecnologias em educação é propiciar a formadores/multiplicadores dos programas ProInfo 

Integrado, TV Escola, Mídias na Educação, Formação pela Escola e Proinfantil e a professores efetivos da rede pública de 

ensino e gestores escolares especialização, atualização e aprofundamento nos princípios da integração de mídias e a 

reconstrução da prática político-pedagógica.‖ (BRASIL, 2010a). 
144 Grande parte dos programas da TV Escola encontra-se disponível para download no Portal Domínio Público: 

<http://www.dominiopublico.gov.br>.  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12304
http://www.dominiopublico.gov.br/
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O que percebemos em diversos países europeus e latinoamericanos é o surgimento dos 

portais construídos para auxiliar o trabalho dos professores. Os portais em todos os casos 

apresentam em comum a distribuição de conteúdos digitais, equipando instrumentalmente as 

escolas e docentes com conteúdos digitais. A organização racional dos recursos, o centro no 

planejamento, a ênfase no trabalho de especialistas, muitos recursos e softwares, problemas 

educacionais, problema de método (leia também falta de método), relação entre educação e 

sociedade, aparecem nestes portais sem a mediação para reflexão sobre os problemas 

concretos e sendo silenciada em muitos momentos. O tratamento dado reforça o poder 

mistificado do conteúdo digital, como se este fosse capaz de solucionar, via ―modernização‖, 

estas questões.  

 

O quadro que o monitoramento das metas eLAC 2010 mostra é de avanços na acessibilidade 

de escolas públicas em relação a oferta de equipamentos e instrumentos de informática, 

avanços na capacitação de profissionais da área educacional no uso das TICs, e grandes 

avanços no que diz respeito à produção e à disseminação de conteúdos digitais educativos e 

emancipadores. Porém, resta o desafio de monitorar e avaliar as iniciativas da sociedade da 

informação implementadas pelo governo no setor educacional. Não há acompanhamento 

anual sistemático do efeito da expansão do acesso, maior capacitação, e oferta de softwares e 

conteúdos educacionais no processo de ensino-aprendizagem. (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA/IBICT/CEPAL, 2010, p. 24). 

 

   

No âmbito da política educacional brasileira, percebemos um grande número de 

projetos e programas desenvolvidos pelo MEC e que cumprem o atendimento as metas do 

eLAC 2007. Nesse sentido, destaca-se o cumprimento da metas de 7 a 10
145

, com a orientação 

no tocante à utilização e à produção de conteúdo pedagógico digital. A título de 

exemplificação: 

 

[...] o Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT), com a Rede Latino-americana de Portais Educacionais (RELPE), e com a 

Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), criaram o Banco Internacional de Objetos 

Educacionais que é um repositório de conteúdos digitais que abrange a produção de 

conhecimento oriundo de diversos países e está integrado ao Portal do Professor, também do 

Ministério da Educação (MEC). (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA/IBICT/CEPAL, 2011, p. 19). 

 

 

 Apesar de se ter apenas uma ação voltada para ―Inclusão digital‖, o que percebemos é 

que o PDE 2007 abre a possibilidade para uma série de programas, com vistas ao emprego das 

tecnologias digitais no espaço escolar, como uma orientação para a implantação de programas 

e projetos com vista ao desenvolvimento de uma educação cientifica e tecnológica desde a 

educação básica. Neste sentido, a Secretaria de Educação Básica implantou algumas medidas 

                                                 
145 Vide Anexo B, com a Síntese das Metas do eLAC2010 atingidas na área da Educação no Brasil a partir do estudo de 

(MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/IBICT/CEPAL, 2010, p. 19).  
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e programas –em alguns casos parceria com sistemas educacionais públicos e particulares– 

para atendimento a esta orientação.  

No ano de 2008, foi instituída a ―Coordenação de Tecnologia da Educação‖, a qual se 

responsabilizaria pela integração e articulação das ações voltadas para este fim, tanto no setor 

público quanto privado. Era também de responsabilidade desta coordenação tanto a 

concepção quanto a implantação de programas de governos com vistas ao melhoramento da 

educação científica e tecnológica, considerada uma das áreas estratégicas para o 

desenvolvimento nacional. 

A tônica presente na modernização pelo alto da estrutura tecnológica da escola, em 

especial a internet de alta velocidade, também pode ser justificada pela ênfase dada 

atualmente à utilização dos conteúdos digitais, ao envio de informações e relatórios aos 

órgãos oficiais, além dos demais trabalhos realizados pela internet. Daí a importância de uma 

estrutura tecnológica moderna, que favoreça as formas de trabalho online, em especial, ao 

envio e troca de dados e informações. Na prática, vem nos mostrar uma ampliação do 

quantitativo do trabalho docente versus uma diminuição qualitativa deste mesmo tempo de 

trabalho. 

A tendência real de diminuição dos postos de trabalho, atrelada às novas formas de 

organização deste, tem sido, de certa forma, camuflada pelo discurso da transferência de 

postos de trabalho. Explicamos: num contexto de grande valorização do trabalho morto no 

processo produtivo ocorre a criação de novos cargos ligados ao setor da informação, contudo 

não há um correspondente direto de transferência de uma função a outra. Ocorre, na verdade, 

uma diminuição de postos de trabalho e a sobrecarga dos remanescentes, característica do 

impacto da maquinaria sobre qualquer processo de produção. No entanto, o fetiche da 

tecnologia faz supor que pela transferência de postos de trabalho haverá mais emprego. Já a 

função ideológica cumprida pela teoria do capital humano permite, na apreensão do fenômeno 

no âmbito do senso comum, a justificativa para a problemática do desemprego na ―Sociedade 

do Conhecimento‖ pela qualificação deficitária ou desatualizada. 

Numa análise aligeirada e linear, essa lógica, de certa forma, ―encerra‖ o risco da 

redução dos postos de trabalho, atualizando, assim, por um lado, o círculo do ―status social 

de/do empregável‖ que irá gerir sua empregabilidade num mundo do trabalho com cada vez 

menos vínculos e cuja única certeza é a incerteza e, por outro, endossa as estratégias da 

inclusão utilitária no sistema capitalista.  

O discurso acerca da empregabilidade e dos indivíduos e do investimento no capital 

humano ganha uma nova conotação a partir das orientações acerca da aprendizagem ao longo 
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da vida, que passa a ser a resposta para os novos desempregados. Cabe lembrar que o 

aumento nos postos de trabalho não acompanha, na mesma proporção, o aumento da 

escolarização da população. Observamos um número cada vez maior de desempregados ―bem 

educados‖ (GENTILI, 2002).  

O que percebemos é uma série de aglomerado de programas que desembocam em uma 

cascata de ações do MEC, voltadas, de certa forma, para o aumento da produtividade da/na 

escola que historicamente vem se mostrando improdutiva (FRIGOTTO, 2001). A organização 

dos programas nos lembra, metaforicamente, a imagem de um polvo, que tendo um de seus 

tentáculos cortado se regenera e se adapta criando um novo membro no lugar daquele que foi 

perdido. Contudo, seus tentáculos atuam no sentido de garantir as necessidades deste animal 

de forma articulada, atendendo aos comandos do sistema nervoso central do artrópode. Além 

disso, este animal, apesar de maleável, extremamente flexível é, ao mesmo tempo, muito 

resistente. É rápido em seus dispositivos de ataque e de fuga e é capaz de ludibriar seus 

inimigos através da camuflagem. 

A desarticulação orgânica do PDE com o atual PNE (2001–2010) é apontada por 

Saviani (2007a) ao analisar a estrutura dos planos e constatar que o PDE: 

 

[...] não constitui um plano, em sentido próprio. Ele se define, antes, como um conjunto de 

ações que, teoricamente, se constituiriam em estratégias para a realização dos objetivos e 

metas previstos no PNE. Com efeito, o PDE dá como pressupostos o diagnóstico e o 

enunciado das diretrizes, concentrando-se na proposta de mecanismos que visam à realização 

progressiva de metas educacionais. Tive, porém, que introduzir o advérbio ―teoricamente‖ 

porque, de fato, o PDE não se define como uma estratégia para o cumprimento das metas 

do PNE. Ele não parte do diagnóstico, das diretrizes e dos objetivos e metas constitutivos do 

PNE, mas se compõe de ações que não se articulam organicamente com este. (SAVIANI, 

2007a, p. 1239, grifo nosso). 

 

O grande número de programas e ações para ―modernização‖ da educação brasileira, e 

neste movimento a expansão da EAD para todos os níveis de ensino, se apresenta como um 

movimento de realinhamento ao sistema educacional ao modelo pós-fordista. Desta forma, a 

EAD deixa de ser ―apenas‖ uma modalidade de ensino, conforme apresenta seus arautos e se 

apresenta como aquilo que é de fato: uma opção política
146

 por um determinado tipo de 

formação humana.  

Cabe ressaltar também que a melhora nos índices do IDEB não se darão pelo 

acréscimo de novas ferramentas tecnológicas ao processo de ensino aprendizagem, pesquisas 

têm mostrado que tais instrumentos, para além de ocuparem um espaço físico no espaço 

                                                 
146 Para aprofundamento vide Oliveira (2008). 
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escolar, poucas mudanças produziram na relação de ensino e de aprendizagem. A este 

respeito, recente matéria publicado na Folha de São Paulo nos diz que:  

 

O uso de computadores nas escolas não melhorou o desempenho dos alunos em 

português e matemática, aponta um exame feito pelo MEC (Ministério da Educação). 

Essa conclusão surpreende entusiastas do uso de novas tecnologias no ensino e consta em dois 

estudos realizados a partir do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), principal 

meio para avaliar a qualidade da educação. Um deles foi feito pelo economista Naercio 

Menezes Filho, professor da Universidade de São Paulo e do Ibmec-SP. Comparando alunos 

de mesmo perfil socioeconômico e no mesmo ambiente, a média em matemática em escolas 

públicas ou privadas onde estudantes têm acesso a computadores não difere de forma 

significativa da de crianças em escolas sem computador ou internet. O único efeito positivo 

de computadores no desempenho, segundo constatado por Menezes Filho, aparece quando 

o aluno tem acesso a eles e à internet em casa. O outro estudo foi conduzido na Alemanha 

pela pesquisadora Maresa Sprietsma, do Centro de Pesquisas Econômicas Européias. 

Também com base no Saeb, ela concluiu que a presença de computadores em escolas 

brasileiras afeta negativamente o desempenho dos alunos em português e, 

principalmente, em matemática. (GOIS, 2007, p. C1, grifo nosso).  

 

Do que foi exposto, o que de mais recorrente nos fica, com relação aos atuais 

encaminhamentos das políticas educacionais no tocante às tecnologias digitais, conforme 

expresso em alguns eixos, a seguir sintetizamos: 

a) Eixo 1: processo de modernização do sistema escolar tem se dado pelo alto, 

especialmente a partir da gestão e da informatização do processo trabalho;  

b) Eixo 2: o investimento no setor público vem se destinando principalmente a 

compra de ―tecnologias educacionais‖, tanto independentes, quanto 

dependentes o que aquece o mercado das tecnologias educacionais;  

c) Eixo 3: invasão ―silenciosa‖ das estratégias de culpatibilização do professor 

da crise da escola que ―cresce para menos‖. Este professor encontra-se 

quase sempre em ―defasagem‖ diante da modernidades pedagógicas, o que 

corrobora por sua vez com o discurso da necessidade constante da formação 

continuada; 

d) Eixo 4: produção ampliada de conteúdos digitais, bem como novas 

ferramentas de trabalho docente, reforçando uma concepção objetivista do 

ensinar e do aprender, que vem se reduzindo a formação de competências; 

e) Eixo 5: (res)significação do trabalho docente, a partir da reconversão do 

trabalho dos professores ao modelo flexível com grande valorização da 

prática em detrimento da teoria. 

f) Eixo 6: nova face da desigualdade escolar na qual se tem a EAD como 

modelo de educação compensatória. Nesta linha, tem-se um novo perfil 

docente, que emerge nas cinzas da desqualificação desse trabalhador, que 



241 

  

passa a ser o bolsista, o tutor sem direitos trabalhistas, e, às vezes, detentor 

dos meios de produção de seu trabalho cada vez mais intensificado. Neste 

eixo destacamos também, o realinhamento do trabalho docente ao modelo 

pós-fordista, bem como as orientações acerca da massificação do modelo 

flexível de educação, através da EaD, para além do Ensino Superior 

começando pela Educação Tecnológica e com previsão para se chegar a 

Educação Básica.  

 Trata-se, portanto, o PDE, de um plano do governo que no fundo visa à 

operacionalização de uma política de Estado que está sendo construída e será materializada no 

próximo PNE 2011–2020. Desta forma, para discutirmos os próximos capítulos desta história, 

tomaremos como base o relatório final da CONAE (2010) que servirá de subsídio para 

construção das diretrizes e estratégias do novo plano nacional, pelo qual buscaremos perceber 

de que forma as TIC estão a ser objetivadas  

 

5.5 A Conferência Nacional de Educação e a (re)contextualização das TIC  

 

Historicamente a política educacional brasileira é perpassada pela dialética da 

continuidade descontinua dos programas e ações, que se materializa na carência de políticas 

de longo prazo e pelas políticas de governo, ou seja, pela falta de uma política de Estado 

Neste aspecto, autores como Oliveira, Dalila. (2011) e Dourado (2010) apontam a necessidade 

de se construir o novo PNE (2011-2020) como uma política de Estado, do Estado brasileiro.  

 Com relação a elaboração do plano supracitado cerca de um ano antes de expirar o 

PNE (2001-2010) sob a temática que girou em torno do enfrentamento do desafio de articular 

nacionalmente os sistemas de ensino - ―Construindo um Sistema Nacional Articulado de 

Educação: PNE, suas diretrizes e estratégias de ação‖- foi realizado a CONAE (Brasília, 

março 2010). A CONAE foi um movimento financiado em grande parte pelo Ministério da 

Educação com vistas ampliação da participação dos setores educacionais na organização de 

um documento de referência para o próximo PNE (2011-2010). 

 Antes da CONAE, foram realizadas conferências setoriais, a Conferência da Educação 

Básica (CONEB), a Conferência de Educação Profissional, a Conferência Nacional de 

Educação Escolar Indígena envolvendo todos os níveis, etapas e modalidades da educação 

contando com a participação de entidades representativas da sociedade civil bem como de 

entidades governamentais (FERNANDES, 2010). 
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 Precederam, portanto à CONAE as conferências que foram realizadas nas esferas 

municipais, regionais e estaduais, quais participaram professores, estudantes, familiares, 

gestores, dirigentes, enfim, os mais diversos profissionais da área educacional bem como os 

mais diversos segmentos com possibilidade de organização a partir da educação, a fim de se 

construir documentos que serviriam de referencia para o debate acerca dos novos capítulos da 

educação brasileira na próxima década. 

 Na história da Educação Brasileira movimentos como as Conferências Brasileiras de 

Educação (CBEs) bem como os Congressos Nacionais de Educação (CONEDs) foram 

experiências coletivas organizadas pela sociedade civil, sindicatos, organizações acadêmicas 

reunidas a partir de uma perspectiva contra hegemônica com a qual buscaram delinear as 

orientações do PNE formulado pela Sociedade Civil.  

 Entretanto, ao contrário desses movimentos organizados pela sociedade civil, no caso 

da CONAE, organizada no governo Lula da Silva, ouve uma inversão nesse encaminhamento, 

o Estado organizou os movimentos sociais dando-lhes, de certa forma, direção, ao contrário 

da década anterior, pois, apesar da representação da sociedade civil, bem como de associações 

cientificas e educacionais tais como a ANPEd, a Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE), a Associação Nacional de Política e Administração da 

Educação (ANPAE), dentre outras, mas através da articulação do MEC com a sociedade civil 

que convocou as Conferências. Assim, não podemos negar que a configuração da CONAE 

nos remete à construção/obtenção do consenso ativo conforme a formulação da direção 

política dada pela Terceira Via no campo da Educação.  

 A consolidação de um consenso acerca da necessidade da inclusão social, da 

importância da participação, do piso, da qualificação, bem como da valorização docente, 

expressando de certo modo novas exigências para o campo da educação no tocante a elevação 

do patamar de escolarização frente as novas demandas, em especial no tocante ao uso das 

TIC.  

Estamos vivendo um momento na história da educação brasileira no qual tem havido 

uma grande mobilização em torno da construção do novo PNE, que estará em vigor a partir o 

ano de 2011
147

. 

                                                 
147 Não nos propomos nesta tese analisar as démarches do PNE em tramitação no Congresso nacional. Todavia, a título de 

sinalização do que percebemos a partir do que estamos analisando nesta tese e pelas análises do pensamento educacional 

crítico, a concepção de política educativa e de concepção da educação, do ponto de vista do Estado e do próprio governo é 

a do PDE. Este hegemonizado pelo pensamento empresarial mercantil.  ―Com efeito, essa lógica poderia ser traduzida 

como uma espécie de ‗pedagogia de resultados‘. Assim, o governo se equipa com instrumentos de avaliação dos produtos 

forçando, com isso, que o processo se ajuste a essa demanda. É, pois, uma lógica do mercado que se guia, nas atuais 

circunstâncias, pelos mecanismos das chamadas ‗pedagogia das competências e da qualidade total‘‖ (SAVIANI, 2007, p. 

3). Para aprofunda esta analise ver também, Frigotto (2011a). 

http://anfope.spaceblog.com.br/
http://anfope.spaceblog.com.br/
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 Nesse aspecto, Zuin (2010) nos apresenta algumas reflexões acerca do modo como as 

TIC foram consideradas no relatório final da CONAE
148

, documento no qual estão 

apresentados os apontamentos para elaboração das diretrizes e estratégias de ação para 

construção do novo PNE 2011–2020. 

Precederam, o encontro supracitado, conferências de caráter municipal, 

intermunicipal, distrital e estadual a partir da temática norteadora ―Construindo o Sistema 

Nacional Articulado de Educação: o PNE, Diretrizes e Estratégias de Ação‖. Destas 

conferências locais, foi elaborado, pela Comissão Organizadora Nacional da CONAE
149

, um 

documento-referência, retornando como documento balizador dos debates locais e regionais. 

As deliberações dos encontros foram arquivadas em documentos específicos a cada Estado, os 

quais foram inseridos no Sistema da Relatoria da Conferência e serviram de objeto de 

apreciação e síntese pela Comissão Especial de Dinâmica e Sistematização
150

. 

Todo esse processo, anterior à etapa nacional, pode ser encontrado no documento-

base
151

 para a CONAE (2010), documento este organizado em dois volumes. Um primeiro 

volume composto pelas emendas que tiveram aprovação em cinco ou mais municípios e um 

segundo volume contendo emendas aprovadas em menos de cinco estados e, portanto, 

passíveis de destaque.  

Na parte introdutória do relatório da CONAE (2010, p. 13), salienta-se que este 

documento configura-se como:  

 

[...] resultado das deliberações, majoritárias ou consensuadas, nas plenárias de eixo e que 

foram aprovadas na plenária final. [...] Espera-se que sua ampla divulgação, disseminação e 

debate possam servir de referencial e subsídio efetivo para a construção do novo Plano 

Nacional de Educação (2011–2020) e para o estabelecimento, consolidação e avanço das 

políticas de educação e gestão que dele resultarem em políticas de Estado.  

Nesse sentido, este Documento Final, resultado da CONAE, contribuirá para a construção de 

políticas de Estado para a educação nacional, em que, de maneira articulada, níveis (educação 

básica e superior), etapas e modalidades, em sintonia com os marcos legais e ordenamentos 

jurídicos (Constituição Federal de 1988, PNE/2001, LDB/1996, dentre outros), expressem a 

efetivação do direito social à educação, com qualidade para todos. Tal perspectiva implica, 

ainda, a garantia de interfaces das políticas educacionais com outras políticas sociais, num 

momento em que o Brasil avança na promoção do desenvolvimento com inclusão social e 

efetiva sua inserção soberana no cenário mundial. (CONAE, 2010, p. 12). 

 

                                                 
148 Conferência ocorrida no período de 28 de março a 1º de abril de 2010, no Distrito Federal. Participaram 3.889 pessoas, 

sendo 2.416 delegados/as e 1.473, entre observadores/as, palestrantes, imprensa, equipe de coordenação, etc. (CONAE, 

2010). 
149 Constituída a partir da Portaria Ministerial nº. 10 de 2008, esta comissão é composta por representantes de entidades da 

sociedade civil e da sociedade política. 
150 De acordo com o regimento interno, esta comissão é composta por membros da Comissão Nacional. 
151 Não é demais acrescentar que o documento-base foi divulgado de três formas, a saber: disponibilização no site da 

Conferência, encaminhamento via correio eletrônico aos/às delegados/as e também via cópia impressa aos participantes 

credenciados no início do evento (CONAE, 2010). 
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Os documentos que foram produzidos durante o processo alistam ao menos cinco 

reptos, os quais se acreditam carecer de abarcamento por parte do estado e da sociedade 

brasileira. São eles: 

 

a) Construir o Sistema Nacional de Educação (SNE), responsável pela institucionalização da 

orientação política comum e do trabalho permanente do Estado e da sociedade para 

garantir o direito à educação. 

b) Promover de forma permanente o debate nacional, estimulando a mobilização em torno da 

qualidade e valorização da educação básica, superior e das modalidades de educação, em 

geral, apresentando pautas indicativas de referenciais e concepções que devem fazer parte 

da discussão de um projeto de Estado e de sociedade que efetivamente se responsabilize 

pela educação nacional, que tenha como princípio os valores da participação democrática 

dos diferentes segmentos sociais e, como objetivo maior a consolidação de uma educação 

pautada nos direitos humanos e na democracia. 

c) Garantir que os acordos e consensos produzidos na Conae redundem em políticas públicas 

de educação, que se consolidarão em diretrizes, estratégias, planos, programas, projetos, 

ações e proposições pedagógicas e políticas, capazes de fazer avançar a educação brasileira 

de qualidade social. 

d) Propiciar condições para que as referidas políticas educacionais, concebidas e efetivadas de 

forma articulada entre os sistemas de ensino, promovam: o direito do/da estudante à 

formação integral com qualidade; o reconhecimento e valorização à diversidade; a 

definição de parâmetros e diretrizes para a qualificação dos/das profissionais da educação; 

o estabelecimento de condições salariais e profissionais adequadas e necessárias para o 

trabalho dos/das docentes e funcionários/as; a educação inclusiva; a gestão democrática e o 

desenvolvimento social; o regime de colaboração, de forma articulada, em todo o País; o 

financiamento, o acompanhamento e o controle social da educação; e a instituição de uma 

política nacional de avaliação no contexto de efetivação do SNE. 

e) Indicar, para o conjunto das políticas educacionais implantadas de forma articulada entre os 

sistemas de ensino, que seus fundamentos estão alicerçados na garantia da universalização 

e da qualidade social da educação em todos os seus níveis e modalidades, bem como da 

democratização de sua gestão. (CONAE, 2010, p. 12-13). 

 

 Nesse horizonte, o Documento Final resultado da CONAE (2010), em coerência com 

o Documento-Referência para as conferências regionais, constitui-se como um documento 

para a edificação do novo PNE
152

, além de ser o Documento-Base para a etapa nacional da 

CONAE, que manteve a estrutura de seis eixos temáticos:  

 

I – Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação de Qualidade: Organização e 

Regulação da Educação Nacional; II – Qualidade da Educação, Gestão Democrática e 

Avaliação; III – Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso Escolar; IV – Formação 

e Valorização dos Trabalhadores em Educação; V – Financiamento da Educação e Controle 

Social; VI – Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade. 

(CONAE, 2010, p. 14).153  

 

 No eixo temático III, intitulado ―Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso 

Escolar‖, há o reconhecimento da necessidade de se considerar que houve um crescimento da 

educação brasileira tanto no setor público, quanto no setor privado. No entanto, quanto ao 

                                                 
152 Projeto de Lei 8035/2010 que aprova o PNE para o decênio 2011-2020 está aguardando o Parecer na Comissão Especial 

da Câmara dos Deputados.  
153 No relatório final do CONAE (2010, p. 14), ressalta-se que ―As emendas apresentadas ao texto do encarte denominado 

PNE 2011-2020, Diretrizes e Estratégias de Ação foram deslocadas para os eixos temáticos pertinentes, assim como o 

próprio texto do encarte foi incorporado ao eixo I por considerá-lo complementar à sua temática.‖ 
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crescimento, ressalta que este crescimento ―ainda se está longe dos parâmetros da real 

democratização [...], sobretudo em termos de acesso, permanência e conclusão e, ainda, 

quanto à qualidade da oferta de cursos para os/as estudantes-trabalhadores/as.‖ (CONAE, 

2010, p. 68).  

 Partindo desta constatação, dentre os baldrame para se pensar a democratização do 

acesso, da permanência e do sucesso escolar, em todos os níveis e modalidades de ensino, 

foram destacados vinte itens no relatório final do CONAE (2010). Destes, o décimo é o que se 

refere à questão da ―Inclusão digital‖ afirmando que: 

 

A garantia de uso qualificado das tecnologias e conteúdos multimidiáticos na educação 

implica ressaltar o importante papel da escola como ambiente de inclusão digital, custeada 

pelo poder público, na formação, manutenção e funcionamento de laboratórios de 

informática, bem como na qualificação dos/das profissionais. Numa sociedade ancorada na 

circulação democrática de informações, conhecimentos e saberes, por meio das tecnologias 

de comunicação e informação, propõe-se a disseminação do seu uso para todos os atores 

envolvidos no processo educativo, com ênfase nos professores/as e estudantes, sendo 

necessária uma política de formação continuada para o uso das tecnologias pelos/as 

educadores/as. (CONAE, 2010, p. 71, grifo nosso).  

 

 Ao se pensar a relação entre o Sistema Nacional de Educação e a (res)significação das 

TIC no dito sistema, o que se percebe é um movimento que visa incitar e fortalecer a 

presenças das tecnologias educacionais no processo de ensino e de aprendizagem com grande 

ênfase. Conforme corroboram os itens a seguir:  

 

[...] i) Biblioteca com profissional qualificado/a (bibliotecário/a), espaço físico apropriado 

para leitura, consulta ao acervo, estudo individual e/ou em grupo, pesquisa on-line ; acervo 

com quantidade e qualidade para atender o trabalho pedagógico e o número de estudantes 

existentes na escola. 

[...] j) Laboratórios de ensino, informática, brinquedoteca, garantindo sua utilização adequada, 

em termos de suporte técnico fornecido por profissionais qualificados/as, bem como em 

termos das atividades didático/pedagógicas neles desenvolvidos por docentes. 

[....] t) Tecnologias educacionais e recursos pedagógicos apropriados ao processo de 

aprendizagem. (CONAE, 2010, p. 31-33). 

  

Para Zuin (2010, p. 964), apesar de não podermos asseverar que haja uma carência 

total de exposição acerca das TIC no sistema de ensino no documento, é preciso atentar para o 

fato de que  

 

[...] tais objetivos do SNE, quanto à relação entre tecnologia, informação e comunicação, se 

referem aos aspectos técnicos, pois há certa ausência no Documento-Referência da CONAE a 

respeito das ressignificações que as inovações tecnológicas determinam na infância, na 

inclusão e exclusão social e nos processos educacional/formativo. 

 

De modo geral, é tecida uma série de considerações acerca da importância do aumento 

da educação tecnológica, em especial no que tange ao incentivo à presença de recursos 
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tecnológicos, no espaço escolar, tais como laboratórios de informática, sala de recursos 

multifuncionais, conteúdos multimidiáticos, etc. Todavia o que se observa é uma lacuna no 

tocante às preocupações com as contribuições do uso das TIC, para o processo de ensino 

aprendizagem. O Documento Referência parece partir de um pressuposto, muitas vezes já 

naturalizado, de que as tecnologias digitais configuram-se como áreas de aprendizagem e/ou 

como instrumentos imprescindíveis para atuação na ―Sociedade do Conhecimento‖ e pouco se 

mensuraram acerca dos reais ganhos qualitativos.  

Nas palavras de Zuin (2010, p. 967), ―no Documento-Referência da CONAE [...] nota-

se a ausência de uma reflexão mais desenvolvida sobre a forma como as novas TIC 

determinam os rumos dos atuais processos de ensino e aprendizagem.‖ Acrescenta-nos ainda 

que:  

A ênfase sobre os aspectos técnicos envolvidos no uso dos instrumentais listados no 

documento não pode ser absolutizada a ponto de ofuscar a necessária discussão sobre o papel 

da tecnologia como processo social que reconfigura as características identitárias dos agentes 

educacionais. A legítima defesa da garantia de utilização das tecnologias e conteúdos 

multimidiáticos, por parte dos profissionais da educação, não pode subordinar a reflexão 

crítica da forma como tais tecnologias também mediatizam as novas tonalidades dos 

processos de ensino e aprendizagem. (ZUIN, 2010, p. 967). 

 

Outro ponto que merece nossa atenção é, de certa forma, a ênfase na discussão acerca 

dos critérios a serem desenvolvidos para a consolidação de uma política nacional de formação 

e valorização dos profissionais do magistério, a qual implica dentre outros pontos, a 

 

[...] garantia do desenvolvimento de competências e habilidades para o uso das tecnologias 

de informação e comunicação (TIC) na formação inicial e continuada dos/das profissionais 

da educação, na perspectiva de transformação da prática pedagógica e da ampliação do 

capital cultural dos/das professores/as e estudantes. (CONAE, 2010, p. 81). 

 

Como orientação de tal política, ressalta-se a necessidade de ponderações mais 

nevrálgicas acerca das diferentes linguagens midiáticas no processo de formação dos 

profissionais da área educacional. Percebe-se certa preocupação com relação à influência que 

as tecnologias da comunicação nos processos formativos, bem como a necessidade de garantir 

que estes profissionais utilizassem as ―tecnologias de informação e comunicação (TIC)‖ as 

―tecnologias‖ e os ―conteúdos multimidiáticos‖, a fim de se expandir ao máximo seu uso nos 

processos pedagógicos. 

Neste aspecto, um dos principais pontos de centralidade ao pensar as TIC na educação 

é dado a EaD, a partir da qual a UAB possui papel decisivo para ampliar a formação 

universitária. A democratização parece que estará sendo mantida como sinônimo de e 

massificação do ensino superior cada vez mais barateado.  
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Nessa modalidade de educação, percebe-se, de acordo com Mill (2006), uma tentativa 

de enfraquecimento da organização do trabalho por diferentes frentes, seja pela falta de 

regulamentação da profissão. Os trabalhadores docentes passam a ser os tutores, mediadores, 

facilitadores, trabalho que não apresenta legislação trabalhista específica – pela inexeqüível 

representatividade sindical, pela fragmentação e flexibilização do trabalho, pela perda da 

totalidade do trabalho pedagógico. Podemos depreender, a partir dos trabalhos de Figueiredo 

(2011), que este rebaixamento do trabalho docente tem se dado através de um processo de 

reconversão e concomitantemente proletarização do professor. 

Mill (2006) nos coloca que os docentes trabalhadores na EAD possuem condições de 

trabalho inferiores aos que trabalham no ensino presencial, e muitos não possuem nenhum 

direito trabalhista assegurado. 

Esse processo de intensificação do trabalho, marca do tempo atual, é obscurecido pelo 

discurso da resistência do trabalhador docente às NTIC, um silêncio que demonstra que 

efetivamente houve um aumento de tarefas que comportam o universo do trabalho flexível. 

Desta forma, o que percebemos é um movimento de reconversão do trabalho docente 

expresso nas várias formas de adaptação deste trabalhador às exigências da toyotização da 

educação
154

.  

 Ademais, passamos por um processo de simplificação do trabalho dos professores, que 

obscurece a intensificação do trabalho docente, uma vez que findo o trabalho de preparação 

inicial das aulas, as mesmas ficam salvas nos dispositivos eletrônicos, simplificando assim o 

trabalhado nos períodos letivos seguintes, quando a principio serão necessárias poucas 

modificações. 

Tais elementos, contabilizados pela contabilidade do capital, diminui o tempo livre do 

trabalhador, uma vez que as atividades do trabalho obrigam os trabalhadores a darem conta de 

uma jornada de trabalho real que extrapola a carga horária oficial de seus contratos de 

trabalho.  

O trabalho docente extrapola cada vez mais os limites geográficos da sala de aula –

comunidade, congregações, relatórios frequência, pedagógicos, reuniões conselhos– assim 

ocorre uma ampliação das funções exercidas pelo trabalhador docente em decorrência do 

processo de reestruturação da educação. Quantos de nós, ao chegarmos à casa, ainda somos 

tomados por uma série de e-mails –de cunho profissional– encaminhando questões de 

trabalho, quando deveríamos estar descansando? É fato que, historicamente, os professores 

                                                 
154 Cf. nota 111 desta tese, nota de Kuenzer (2002).  
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sempre possuíram uma sobrecarga de trabalho com provas, trabalhos e planejamentos a serem 

feitos, entretanto, esta sobrecarga de trabalho nos dias de hoje, tem se intensificado de forma 

muito veloz.  

O trabalho realizado fora da carga horária é mais precarizado, não há desgastes das 

máquinas no espaço da escola, gastos de infraestrutura. Alguns são transferidos para o espaço 

antes privado da vida do professor, ampliando assim a exploração que não se dá apenas no 

rebaixamento salarial, mas numa evidente reapropriação da renda do trabalho por parte do 

capital mediado pelo enxugamento dos fundos públicos, no gasto com a Educação. Assim, é 

possível afirmar que parte do financinanciamento da educação é feito pelo próprio trabalhador 

da educação, o que demonstra a exponencial espoliação que esta fração da classe trabalhadora 

vem sofrendo (FIGUEIREDO, 2011). 

No entanto, a sutil sedução que, segundo Alves (2006), capta a subjetividade do 

trabalhador docente se dá pela ideia do fim da sociedade do trabalho e do nascimento de uma 

nova sociedade, do conhecimento, e se manifesta pelo discurso de que os trabalhadores são os 

detentores dos meios de produção. Desta forma, para os intelectuais orgânicos do capital, não 

haveria mais a divisão de classe, posto que cada um detém seus meios, não haveria mais a 

distinção fundamental entre proprietários e não proprietários. Haveria apenas o encontro de 

produtores de conhecimento através das redes de conhecimento sociais, culturais, políticas, 

econômicas, etc. 

Oliveira, Daniela (2011) ao analisar a influência dos organismos internacionais, 

especialmente o BM e ONU para a Educação e Ciência e a Cultura (UNESCO), na direção 

política, cultural e econômica, para compreender as reformas educacionais. 

 

 
Não obstante o potencial das TIC e a sua relevância no mundo contemporâneo, o que 

observamos, no entanto, é que as tecnologias, ao serem trazidas para a educação, tiveram seu 

papel reduzido a estratégias de Educação à Distância, com o objetivo de ―democratização‖ do 

acesso ao ensino superior, permitindo maior ―eqüidade e eficácia em função dos custos e 

como meio de ampliar o acesso ou preencher lacunas nos programas locais de ensino‖ (BM, 

1999, p. 46). Paralelamente, nos documentos sobre a reforma escolar, a tecnologia passou a 

ocupar um lugar de destaque na perspectiva de trazer ―soluções inovadoras‖ para os 

problemas educacionais, particularmente para solucionar os problemas decorrentes de 

―brechas‖ na oferta de educação. (OLIVEIRA, Daniela, 2011, no prelo). 

 

 

Alerta-nos a autora, ainda, com relação ao caso brasileiro de que 

 

[...] sem dúvida nenhuma, a EAD pode se tornar um importante recurso para o atendimento a 

situações de exceção. O que nos parece preocupante foi constatar que, ao longo dos anos 

1990, a ênfase na formação de professores em serviço, à distância, e em cursos mais rápidos, 

não apenas foi indicado como desejável, como passou a se constituir na formação prioritária 

para os professores. Para difusão da nova cidadania e para a formação do novo intelectual 

urbano necessário à sociedade contemporânea, a EAD representa o veículo que permite tanto 
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o alcance a um número cada vez maior de pessoas, quanto um custo mais reduzido, 

aumentando, portanto, a ―eficiência do sistema‖. (OLIVEIRA, Daniela, 2011, no prelo). 

 

Com relação à abordagem e a ênfase dada a EAD no CONAE, é prudente 

assinalarmos que no relatório da CONAE, particularmente no eixo IV, o qual trata da 

―Formação e Valorização dos/das Profissionais da Educação‖ a EAD aparece pela primeira 

vez no documento como:  

 

Se bem estruturada como política integrada a um conjunto de ações formativas presenciais, a 

formação continuada de professores/as, por meio da modalidade EaD, pode contribuir 

para democratizar o acesso a novos espaços e ações de formação, proporcionando mais 

flexibilidade na organização e desenvolvimento dos estudos, para o fortalecimento da 

autonomia intelectual e o conhecimento das novas tecnologias da informação e 

comunicação aos que atuam em escolas distantes dos grandes centros. A interatividade 

entre os/as estudantes, facilitando o trabalho coletivo, a adequação de infraestrutura nas 

instituições públicas, estimulando a formação de quadros para atuarem com a EaD, e sua 

institucionalização na formação continuada são outras metas a serem alcançadas. (CONAE, 

2010, p. 84, grifo nosso). 

 

Como já vimos anteriormente na tese, vivenciamos um novo cenário mundial após a 

década de 70 do século XX, momento este que pode ser considerado com um patamar 

superior de novo tipo no capitalismo monopolista mundial, no qual tanto o conteúdo quanto a 

forma de organização do trabalho, da produção, das relações de poder, das relações sociais, 

sofreram significativas modificações. 

Essas modificações demandaram novos conhecimentos e habilidades dos 

trabalhadores. Como já apontado por Neves e Sant‘anna (2005), e por nós retomado neste 

trabalho, tais mudanças do ponto de vista político demandaram a necessidade de construção e 

consolidação de uma nova sociabilidade, e, portanto, um novo homem coletivo. Para tal, o 

aparelho de Estado capitalista (re)definiu suas práticas no período supracitado, 

desenvolvendo, assim, uma ―nova pedagogia da hegemonia‖. 

Inseridas neste contexto, as reformas da educação brasileira, bem como as reformas no 

tocante à formação dos profissionais da educação, vem se tornando cada vez mais uma área 

estratégica para adequação de nosso país ao atual estágio de desenvolvimento do capitalismo 

mundialmente financeirizado, o que fica melhor justificado nas palavras de Oliveira, Daniela 

(2011, no prelo) que nos aponta que: 

 

 
[...] fundamental para garantir o sucesso de conformação social aos marcos dessa nova 

sociabilidade, a formação do professor tornou-se prioridade. Afinal, trata-se de formar o novo 

intelectual urbano necessário tanto para a difusão da nova cultura, preparando as novas 

gerações para o consenso em torno da sociabilidade requerida na contemporaneidade, quanto 

preparar os jovens para o trabalho num ambiente de incertezas. 
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De acordo com as análises e pesquisas desenvolvidas pela autora, a educação tem tido 

um papel basilar na consolidação de uma sociabilidade burguesa, em especial, no tocante à 

formação do professor como o novo intelectual urbano
155

, que entre suas funções passa a ter a 

responsabilidade pela propagação dos novos modos de ser, pensar e agir. ―A formação de 

professores tornou-se, [portanto], estratégica para garantir tanto a formação da cultura cívica 

quanto para capacitar os trabalhadores.‖ (OLIVEIRA, Daniela, 2011, no prelo). E, neste 

movimento, as estratégias de EAD vêm se corroborando como uma estratégia fundamental 

para formação deste intelectual urbano de novo tipo.  

Confluem, neste momento, os fetichismos sobre os quais discorremos no corpo da tese 

quais sejam: o fetiche da teoria do capital humano, o fetiche da tecnologia e o fetiche da 

inclusão que se manifesta como utilitária com destaque para o fetiche à ―Inclusão digital‖. 

Nesse processo, os professores ocupam um lugar de centralidade estratégica para os 

interesses tanto do capital quanto do trabalho na disputa pela manutenção da atual ordem 

societal ou na perspectiva de sua superação. Por certo, não é inocente a estratégia dos 

organismos internacionais e das políticas assumidas de forma subordinada, nos diferentes 

Estados nacionais, de esvaziar a profissão e função docentes. Transformar os docentes em 

meros ―entregadores de saber‖, facilitadores do aprender a aprender, tem implícito o fetiche 

da tecnologia e do conhecimento como capital morto apropriado privadamente e devolvido de 

forma fragmentada, pragmática e mercantilmente utilitária. Recuperar a centralidade da 

função docente na produção do conhecimento, no método, e bem como na forma de socializá-

lo é, pois, uma luta contra-hegemônica que inclui, mas  supera a dimensão pedagógica e se 

inscreve na própria luta de classes. 

 

                                                 
155 Para aprofundamento da discussão, vide Oliveira (2008). 
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6 CONCLUSÃO: “O VIAJANTE VOLTA JÁ”  

 

Todos os meus escritos ficaram inacabados; sempre novos pensamentos se interpunham, 

associações de idéias extraordinárias e inexcluíveis, de término infinito... O caráter da minha 

mente é tal que odeio os começos e os fins das coisas, porque são pontos definidos. 

 

Fernando Pessoa 

 

 Há pouco tempo trabalhávamos com nossos alunos, um livro de literatura infantil 

chamado ―A conversa das palavras‖ (MANSUR, 1999). É uma obra na qual o autor brinca 

com as palavras, que se reúnem para explicarem seus significados, alguns simples, outros nem 

tanto, como as palavras, que para terem seus significados compreendidos precisam, antes, que 

seja entendido o que elas não representam. Como a palavra terminar, que para compreendê-

la é preciso apreender que algo começa, é, portanto, um convite aos pequenos leitores a 

buscarem, para além do sentido etimológico das palavras, a relação dialética que perpassam 

alguns significados.  

 No momento de desenvolvimento do trabalho com nossos pequenos alunos, 

encontrávamo-nos, mesmo que em outro lugar, na condição de aluna (doutorado) diante da 

tarefa formativa de terminarmos uma pesquisa, para cumprimento de um protocolo, uma 

pesquisa que para nós ainda encontrava-se inacabada. Afinal, como dar um ponto final a algo 

que para nós merece reticências? Como colocar um ponto definitivo quando a sensação de 

que muitos aspectos mereciam ser melhor aprofundados, nos toma? O que significa terminar? 

Colocar um ponto final, definitivo? 

 O conforto à alma inquieta da pesquisadora, bem como o sentido deste momento, foi 

sendo mais bem delineado quando paramos de relutar contra o fim, o término, e, passamos a 

percebê-lo como um começo, como um recomeço, afinal o querido poeta lusitano, Fernando 

Pessoa (2011), é que estava certo, ―sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final... 

se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o 

sentido das outras etapas que precisamos viver [...]‖ 

 Assim, voltamos ao começo para terminar, mesmo que, momentaneamente, e, 

portanto, sem a marca de um ponto definitivo. Numa perspectiva de continuidade e 

desdobramento de pesquisas já desenvolvidas (PAIVA, 2006) a presente tese iniciou-se com a 

seguinte inquietação: Como vêm sendo produzidos os PSID de forma geral e, os 

educacionais, de forma particular nos países que se encontram na ―periferia‖ do centro 

hegemônico do capital, especificamente o caso brasileiro?   
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 Tínhamos longos quatro anos de pesquisa e dentro de nossas escolhas, opções de vida, 

e profissionais, não nos bastava analisar o fenômeno da ―exclusão digital‖ a partir das práticas 

hegemônicas de ―Inclusão digital‖, pois sentíamos a necessidade de irmos além do fenômeno 

fortemente fetichizado e, portanto, ideologizado. Foi sem dúvida um longo e árduo percurso, 

com poucos interlocutores, com enfoque incipiente e pouco usual nas pesquisas que discorrem 

acerca da temática inquirida, temática que nem por um momento tivemos a pretensão de 

esgotar. 

 Analisar, portanto, o fenômeno da ―exclusão digital‖ bem como a efervescência dos 

PSID no recorte da educação, não se tratou de uma tarefa simples a nós enquanto 

pesquisadora. A abordagem adotada nos foi cara, em muitos momentos, não só por 

estudarmos um fenômeno que se encontra em ampla expansão e difusão, mas especialmente 

por encontrar-se mediado por diferentes disputas, envolto a projetos antagônicos de educação, 

de sociedade, de conhecimento, de tecnologia. 

Ao longo de nosso doutoramento, a permanente sensação de estarmos ―remando 

contra a maré‖, a possibilidade de redação de um trabalho pessimista, nos engessava em 

muitos instantes. Relutamos sobre os caminhos que estávamos traçando, questionamos (e 

questionamo-nos) quanto à relevância das questões tecidas, uma vez que sentíamos a força do 

individualismo como valor moral, bem como o ―poder‖ do convencimento das estratégias de 

consenso, de conformação e naturalização diante do novo projeto burguês de sociabilidade, 

projeto este que para nós nada tinha de natural. Trataria, portanto, de um trabalho que a 

poucos interessaria? Indagávamos-nos.  

O reconciliamento com a pesquisa veio-nos através de caminhos diferentes, embora 

não distintos. Primeiro, pelas muitas leituras, em especial de um dos poucos autores 

brasileiros, citados nesta tese, que se dedicam a compreensão crítica do fenômeno da 

―exclusão digital‖, Cazeloto (2008), que na abertura de seu livro ―Inclusão digital: uma visão 

crítica‖, o faz dizendo que mesmo não concordando que a ―Inclusão digital‖ implique na 

inclusão social, ressalta a impossibilidade de se negar a necessidade dos PSID na atualidade. 

Entretanto, todo o seu livro é construído a partir de uma matriz argumentativa que coloca em 

questão a eficiência da ―Inclusão digital‖, sob o ponto de vista da criação de reais 

oportunidades para os cidadãos atendidos por tais programas.  

Apesar da citação grande, não usual nas considerações finais, trazemos as palavras do 

autor por serem bastante elucidativas neste momento. Ao ser indagado: ―É possível ser contra 

a ‗Inclusão digital‘?‖ Cazeloto (2008, p. 12, grifo do autor) responde que ―não‖, e justifica: 
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[...] é exatamente essa impossibilidade que deve ser colocada em questão, principalmente 

pelos setores sociais comprometidos com valores como igualdade e a justiça. O que me 

proponho a discutir são as práticas, as idéias e os desenvolvimentos materiais que levaram a 

inclusão digital a esse ponto, em que, mesmo que concordemos que ela não implique inclusão 

social, não há como negar sua necessidade. [...] 

Assim, ser ―contra‖ a inclusão digital ou ―a favor‖ dela já é se colocar dentro da grade de 

possibilidades dadas de antemão pela própria necessidade de reprodução do capitalismo. O 

que proponho é uma crítica mais profunda, que atinja o âmago da questão [...]  

O que esperamos [...] é colaborar para a construção de alternativas e para a corrosão do 

pensamento único, que tantos estragos têm produzido no campo intelectual e nas práticas 

políticas. O consenso é mais danoso quando não é percebido e, tornando-se naturalizado, 

infiltra-se no imaginário social como ―coisa dada‖, estando, portanto, blindado contra as 

críticas que produzem avanços. Nestes tempos de crise das utopias, resta à crítica a tarefa de 

desmistificar, trazendo o dissenso para as fissuras da hegemonia. (CAZELOTO, 2008, p. 12-

13, grifo do autor) .  

 

Percebemos o quanto Florestan Fernandes foi feliz e tinha razão ao nos expor numa 

passagem muito citada de sua obra, que ―O intelectual não cria o mundo no qual vive. Ele já 

faz muito quando consegue ajudar a compreendê-lo e explicá-lo, como ponto de partida para 

sua alteração real.‖ Assim, após alguns distanciamentos do trabalho novos olhares, novas 

formas de olhar o mesmo, contribuíram para deslocar algumas pedras do caminhar. 

 A tese buscou compreender a discussão crítica –frente o ―pendor‖ técnico- 

determinista do pensamento único– acerca das (re)contextualizações das novas tecnologias 

digitais nas políticas educacionais na contemporaneidade e seus desdobramentos, em especial 

nas concepções de ensino e de aprendizagem, a partir da lógica que ressalta a necessidade dos 

PSID. O trabalho endossa estudos já levantados por autores críticos ao tema da exclusão-

inclusão digital que entenderem também que a desigualdade digital reflete a desigualdade 

social de novo tipo.  

A título de estruturação destes elementos, buscamos tecer dois movimentos analíticos 

nestas considerações finais. Um primeiro vertical, no qual trouxemos elementos acerca dos 

principais pontos da presente tese e, um segundo horizontal, no qual a ênfase se deu nos 

aspectos que não pudemos aprofundar ou pontos em que a tese aponta e que merecem estudos 

futuros. Assim, lançaremos outros problemas para pesquisadores e pesquisas futuras, dando 

assim o tom de provisório às conclusões.  

Um dos principais elementos que perpassam verticalmente toda a tese diz respeito ao 

fetiche da tecnologia, em especial a partir das noções da ―Sociedade Informática‖ (SCHAFF, 

1995); ―Sociedade em Rede‖ (CASTELLS, 2003, 2007). Trouxemos elementos para 

apontarmos que os desafios da educação, no contexto da noção da ―Sociedade do 

Conhecimento‖, assume uma função estratégica na atualidade, em especial no tocante ao 

requentamento, ao fetiche do capital humano. Ademais, concorre para a expansão da velha 
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estrutura escolar com novo verniz, em especial ao se ter a escola como um dos pontos 

estratégicos e utilitários para a ―Inclusão digital‖ 

Buscamos desconstruir estas noções que vêm sendo colocadas como soluções aos 

problemas socioeconômicos, visto que o discurso hegemônico prega que a propagação e 

assimilação dos recursos digitais apresentam-se como solução aos males que afetam 

socialmente os indivíduos e as nações que se encontram na periferia do centro hegemônico do 

capital. Entretanto, as relações sociais capitalistas se mantêm de forma cada vez mais 

robustecida, aprofundando os elementos estruturais que se manifestam sob a categorização de 

―exclusão‖. 

À nova face do fetiche do capital humano não elide a combinação do arcaico e do 

moderno, como nos evidencia a lógica do ―choque tecnológico‖ na educação que perpassa a 

lógica hegemônica da articulação do sistema de ensino à nova sociabilidade do capital. Deste 

modo, a educação como setor estratégico do estado envolta ao fetiche das TIC, como projeto 

de desenvolvimento do país, tem sido uma das marcas do PDE que elenca a modernização da 

educação a partir da velha ordem estrutural, revestida de possibilidades modernas de gestão 

como mola propulsora para desenvolvimento. 

Ademais nesta lógica de desenvolvimento, o ―moderno‖ não se produz com o aumento 

dos indicadores sociais, ao contrário estes se robustecem às avessas, concorrendo muitas 

vezes para o empobrecimento dos países. Assim, temos como faces do mesmo processo de 

exploração um choque tecnológico e um choque do empobrecimento, trazendo a contradição 

intrínseca do crescimento econômico e da modernização, juntamente com o empobrecimento 

e com o avanço da precarização da vida em suas manifestações sociais, econômicas e sociais 

e, também, conforme a condição atual que Portugal tristemente ilustra. 

Para pensarmos os ares modernizantes a partir da década de 1990 buscamos referência 

para análise e compreensão do que nos propusemos a estudar a partir dos estudos de 

Fernandes (1973, 1981) e Oliveira (2008). Neste movimento, o estudo das categorias de 

capitalismo dependente nos possibilitou apreendermos as especificidades do capitalismo 

brasileiro, bem como as demandas, desafios e as possibilidades de desenvolvimento frente o 

novo projeto burguês de sociabilidade, em especial em sua perspectiva desenvolvimentista e 

dual.  

 Os autores retomados rebateram as teses da dualidade estrutural, entre o arcaico-

atrasado-tradicional X o moderno-desenvolvido na especificidade de nossa formação social, e, 

ao fazerem, avançam na compreensão dialética entre estes elementos. Retomar os estudos 

destes autores nos ajudou a pensar que, ao longo de nossa história, vem se amiudando a 
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―modernização do arcaico‖, em detrimento da superação das desigualdades, sejam elas em 

que esfera for. Assim, discutimos a reiterada opção pela modernização dependente e pelo alto, 

à brasileira, uma opção política que vem sendo requentada e robustecida a cada nova reforma 

do Estado.   

 A opção pelo orgânico desenvolvimento dual também nos direcionou no contexto de 

desmonte do público, na década de 1990, a partir da reedição do desenvolvimento dual pelo 

viés da Terceira Via. A reforma do Estado brasileiro, neste período, deu um novo verniz 

ideológico à modernização do núcleo orgânico e integrado do capital mundialmente 

financeirizado, como discutido no segundo capítulo da tese. 

 Assim, as formas que assumem os PSID, na periferia do centro hegemônico do capital, 

se justificam pela consolidação de uma ―nova‖ sociedade, a ―Sociedade do Conhecimento‖, 

na qual a presença das TIC tem sido elencada como central, bem como o papel da educação 

na sua concepção mercantil para fetichização da ciência e da tecnologia na 

contemporaneidade. Essa perspectiva técnico-determinista e fetichizada de conhecimento tem 

sido um dos eixos norteadores dos documentos da União Européia e da CEPAL, por hora 

analisados. 

A educação, sob o fetiche da teoria do capital humano, é elevada à posição de uma 

espécie de passaporte para solução das mazelas sociais na ―Sociedade do Conhecimento‖, 

argumento que endossa as reforma no âmbito da educação na atualidade.  Demarcamos, pois, 

nesta tese, a relação orgânica das políticas sociais de ―inclusão forçada‖, em especial a digital, 

com a teoria do capital humano, uma vez que ambas tomam o determinado como 

determinante, e, portanto, mantém e reforçam seu caráter ideológico e fetichizado na 

manutenção da lógica da inclusão utilitária, conforme categorizamos.  

Acreditamos que a ―Inclusão digital” somente poderia ser melhor compreendida a 

partir das múltiplas mediações contraditórias que a constitui, e, neste movimento, não 

poderíamos deixar de lado as mudanças na estrutura política e econômica, tanto qualitativa 

quanto quantitativa no mundo do trabalho, o que justifica o primeiro capítulo da tese, no qual 

a crise estrutural do trabalho e a mistificação da ―Sociedade do Conhecimento‖ foram 

problematizados. 

Assim, no corpo de toda a tese, de forma vertical, para melhor abordarmos a dialética 

da inclusão-exclusão em especial da ―Inclusão digital‖ recorremos às conceituações de 

―exclusão includente‖ e ―inclusão excludente” (KUENZER, 2002) e ―inclusão forçada‖ 

(FONTES, 1996). Buscamos encaminhar a análise, a partir do que chamamos de inclusão 
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utilitária como forma de romper com a categoria fetichizada de ―Inclusão digital‖ e melhor 

abordar os documentos analisados. 

Em especial no seu último capítulo, buscamos mostrar que o fetiche e o determinismo 

tecnológico, para fins pedagógicos, nos revelam um avigoramento às avessas: o novo verniz 

dando brilho ao velho. As velhas concepções de ensino e de aprendizagem, uma vez que o 

conhecimento não estaria somente na máquina, elas próprias teriam a moderna função de 

ensinar, sem substanciais mudanças nas práticas pedagógicas de ensino e aprendizagem. É 

dentro deste invólucro  fetichizador das tecnologias digitais que se passa a conceber o papel 

docente como dominantemente de ―entregador de conhecimento‖ ou facilitador de 

aprendizagem. 

Num processo de modernização que conserva as velhas estruturas, verifica-se como 

novo velhas formas com novos interesses. Assim observamos que os ares da modernização no 

bojo da importância do uso pedagógico das TIC resultam num robustecimento no plano 

discursivo das ideias pedagógicas, em particular nas concepções de ensino e de aprendizagem, 

que a partir das décadas de 1990 e 2000, têm sido perpassadas pela formação discursiva do 

neotecnicismo e neoprodutivismo. Concepções que têm corroborado os fetichismos sobre os 

quais discorremos no corpo da tese: o fetiche da teoria do capital humano, o fetiche da 

tecnologia e o fetiche da inclusão que tem se demonstrado como utilitária, em especial a 

partir do fetiche da ―Inclusão digital‖, no Brasil contemporâneo. 

Esse movimento se dá envolto ao processo de captação da subjetividade do 

trabalhador, em especial a partir do pressuposto do fim da sociedade do trabalho e do 

nascimento de uma nova sociedade e a partir do discurso de que os trabalhadores são os 

detentores dos meios de produção, a saber: o conhecimento. O que reforça o papel basilar da 

educação na consolidação de uma sociabilidade burguesa, em especial, no tocante à formação 

do professor, particularmente pela EaD, modelo que mais se aproxima a uma educação pós-

fordista modernizadora. 

Muitas outras questões podem ser formuladas, suscitadas e problematizadas no 

momento atual, no qual encontramo-nos, diante de uma grande difusão dos PSID, bem como 

das estratégias de toyotização da educação, especialmente pela massificação da EaD. 

Compreender essas questões significa, sobretudo, buscar a superação de uma concepção 

tecnodeterminista e fetichizada das novas tecnologias produzida nos discursos desses 

programas e que muitas vezes são cristalizadas no senso comum.  

 Assim, justifica-se o título ora conferido a este trabalho, uma vez que a partir 

da argumentação defendida nesta tese o que percebemos é que o choque de futuro na 
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educação como demanda da nova ―Sociedade do Conhecimento‖ provoca uma síntese 

superior por dentro das ideias pedagógicas, em que o novo e o velho convergem para uma 

nova concepção objetivista e fragmentada do conhecimento e, portanto, para o 

recrudescimento dos ideários pedagógicos e das concepções de ensino e de aprendizagem, o 

que se evidencia, a partir da relação orgânica das políticas sociais de inclusão, em especial as 

de ―Inclusão digital‖ voltadas a área educacional, com a noção do capital humano, posto que 

ambas tomam o determinado como determinante, e, desta forma, alimentam e reforçam seu 

caráter ideológico e fetichizado, na manutenção da lógica da inclusão utilitária e forçada. 

Assim, o que defendemos é que tem havido uma metamorfose das concepções pedagógica, 

didática e psicológica no campo da educação através do requentamento utilitário das ideias e 

concepções pedagógicas, materializadas construtos da ―nova pedagogia da hegemonia‖ com 

vista à formação de um consenso em prol da nova sociabilidade. 

 Na leitura horizontal deste trabalho, não podemos deixar de salientar as perspectivas 

que se abrem para além da soleira desta tese. Neste sentido, cabe delinear que entre as 

questões que se abrem e merecem estudos futuros, de uma forma mais ampla, diz respeito a 

análise acerca de como os programas sociais em geral, e os formulados para atendimento das 

demandas da ―nova‖ sociedade em particular, se alimentam do fundo público, transformando-

o em mediação cada vez mais fundamental, como salienta Oliveira (1980, 1998) em sua tese 

do antivalor, para compra de recursos tecnológicos, na nova face da reiterada opção pela 

dependência econômica e tecnológica. Outro ponto que merece ser melhor aprofundado é o 

―impacto‖ das TICs nos processos de ensino e de aprendizagem, bem como as possibilidades 

do uso das TIC por parte dos professores em suas aulas, para além de uma perspectiva 

neodeterminista e fetichizada.  

 Assim, merecem ser adensados estudos e pesquisas que visam aprofundar o uso das 

TIC nas salas de aula para além da perspectiva de uma alfabetização tecnológica na qual 

formam-se manuseadores de mouse, e sim numa perspectiva voltada ao uso social das 

tecnologias educacionais, numa perspectiva de letramento digital. Atenção especial também 

merece ser dada a analise dos conteúdos digitais produzidos num momento perpassado pelo 

neotecnicismo educacional. Ademais necessário se faz novas pesquisas no esforço de se 

pensar a importância as correntes pedagógicas, em especial de ensino e de aprendizagem 

juntamente com ―impactos‖ da TIC, se tem uma compreensão uso das TIC para 

favorecimento e não como redução nas concepções de aprendizagem síntese superior por 

dentro de uma concepção conservadora de educação na qual no processo de modernização, o 

novo e velho convergem para as neoconcepções. 
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 Por fim, cabe apontar as dificuldades no desenvolvimento organizacional da tese, no 

qual o seu ponto forte anuncia, ao mesmo tempo, o seu ponto fraco: a compressão do tempo 

lento para produção intelectual, em tempos da valorização do produtivismo intelectual, torna 

cada vez mais difícil, a um pesquisador, transitar e analisar o gigantesco aporte empírico que a 

tese apresenta. Por isso, nem sempre foi possível tratar de forma harmônica e articulada os 

grandes eixos que a mesma engendra. Acreditamos, no entanto, que o tratamento crítico 

analítico aos dados brutos foi feito, não a partir de uma unidade intrínseca prévia, mas sim a 

partir da unidade colocada pela política  e  pela própria organização e lógica do capital que se 

tornou mundializado. 

Por todo o desencadeamento tecido, é possível apontarmos a necessidade de outra 

―Inclusão digital‖ possível, uma vez que mesmo defendendo que nenhum PSID poderia 

modificar o quadro de desigualdade social na atual estrutura, importante se faz desmistificar o 

discurso hegemônico. O acesso e democratização das TIC não implicam, necessariamente, a 

democratização do conhecimento. As faces dos fetiches destas tecnologias, em nossa 

realidade, se hipertrofia à medida que ele se sustenta num sistema educacional que nega o 

conhecimento de forma igual a todos. Nessa contradição, o que se percebe é o robustecimento 

do conhecimento para uma minoria e a intensificação da informação manipulada e com parco 

ou nenhum conhecimento para maioria. Informação esta que para ser transmitida não requer o 

outro que pode ser duplicado pelas TIC, e no caso da educação, pelos conteúdos digitais. 

 A presente tese aponta-nos, portanto um campo profícuo para futuras investigações, 

novas viagens ao pesquisador de doutoramento que por aqui vai ficando. Após delinear o 

esboço preliminar, entretanto pertinente, acerca de questões que não se fecharam aqui, ao 

contrário, neste trabalho encontra-se os motivos para novas trilhas possíveis, afinal como nos 

aponta Saramago (1995, p. 387), em um dos livros que nos acompanhou nos últimos quatro 

anos. 

 

A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. E mesmo estes podem prolongar-se em 

memória, em lembrança, em narrativa. Quando o viajante sentou-se na areia da praia e disse: 

<< Não há mais o que ver >>, sabia que não era assim. O fim duma viagem é apenas o 

começo doutra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na 

Primavera o que se vira no Verão, ver de dia o que se viu de noite, com sol onde 

primeiramente a chuva caía, ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a 

sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados, para os repetir, e 

para traçar caminhos novos ao lado deles. Ë preciso recomeçar a viagem. Sempre. O viajante 

volta já. (SARAMAGO, 1995, p. 387).  

 

Assim, com a clareza de que cumprimos, no limite possível, nosso papel nesta grande 

viagem, se é que metaforicamente podemos chamar assim o doutoramento, uma certeza nos 



259 

  

acompanha: o caminho é longo, desafiante, mas é  social, político e eticamente fundamental 

percorrê-lo. Pois percorrê-lo é cumprir uma das tarefas do intelectual de que nos fala 

Florestan Fernandes, cuja função é ajudar a entender como a realidade social, econômica, 

política, cultural e educacional é produzida em nossa sociedade profundamente desigual e 

injusta, passo imprescindível à luta para a sua transformação. Até a próxima!!!  
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APÊNDICE  Descrição dos programas sociais para combate à desigualdade digital no 

Brasil na última década: 2000–2010 

 

1 CASA BRASIL
156

   

  

 O Projeto Casa Brasil desenvolvido em ação entre o MCT, o Instituto Nacional de 

Tecnologia da Informação, o MP, o Ministério das Comunicações, o MinC, o MEC, o Secom, 

a Petrobrás, a Eletrobrás/Eletronorte, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. 

Funciona em áreas de baixo índice de desenvolvimento humano (IDH), caracteriza-se, por 

buscar levar a estas comunidades computadores e conectividade. 

 Como uma estratégia para se garantir a participação da comunidade, uma das 

características da Casa Brasil é possuir um Conselho Gestor, composto por membros da 

comunidade. Estes organizam a utilização das unidades, as quais possuem um acesso irrestrito 

e gratuito. Mas o que a Casa Brasil possui? Nosso leitor deve estar se perguntando.  

 Possui: Telecentro – contendo 20 computadores conectados à Internet; Sala de leitura, 

com propósito de fomentar a leitura, a produção o compartilhamento de textos além do 

oferecimento de atividades culturais, tais como encontros literários, saraus, rodas de leitura, 

orientação a pesquisas e empréstimo domiciliar de livros, entre outras (CASA BRASIL, 

2008). 

 Faz parte também da Casa Brasil um Auditório –com capacidade mínima de 50 

lugares e equipamentos audiovisuais–, com vistas a encontros, reuniões, debates e 

publicização do que é desenvolvido na unidade Casa Brasil e na comunidade. Este espaço 

também pode ser utilizado para apresentações (musicais, teatrais), para reuniões da 

comunidade etc (CASA BRASIL, 2008). 

 Destaca-se também o Laboratório de divulgação da ciência com o propósito de 

popularizar e divulgar a ciência, através do domínio científico e tecnológico. Como atividades 

desenvolvidas pelos responsáveis por este setor, destacam-se mostras, experimentos 

científicos e manifestações artísticas.  

 Importante destacar o trabalho desenvolvido no Laboratório de informática, no qual 

ao menos se deve trabalhar com a montagem e manutenção de equipamentos de informática, 

possibilitando a exploração de microcomputadores e de seus componentes com fins a se 

desenvolver atividades que tratem do recondicionamento e da reciclagem das máquinas. 

                                                 
156 Site oficial <http://www.casabrasil.gov.br/>.  
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 Relevante neste projeto é, também, o Estúdio multimídia que se destina a 

  

[...] criação, gravação e tratamento de conteúdos audiovisuais, produção e compartilhamento 

de conteúdos para Internet e programação com ferramentas e linguagens livres. É equipado 

com computadores, câmeras fotográfica e de vídeo digitais, gravador digital portátil, mesa de 

som, reprodutor de VHS e SVHS e microfones. (CASA BRASIL, 2008).   

 

Destaca-se também a ―Oficina de Rádio‖ que a princípio busca estimular a construção 

e produção de conteúdos para programas radiofônicos. Atualmente (agosto/2010), em 

território nacional, defrontamo-nos com 56 unidades em funcionamento (CASA BRASIL, 

2008).  

 

2 CENTRO DE DIFUSÃO E TECNOLOGIA E CONHECIMENTO
157

 

 

 Criado em 2004 (Casa Civil – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), os 

centros buscam a qualificação no uso de softwares livres a servidores públicos e demais 

cidadãos através do ensino a distância. No momento do fechamento da coleta do material 

empírico para a presente pesquisa (agosto 2010), o projeto chegou a atender gratuitamente em 

seus mais de 270 cursos cerca de 70.000 pessoas, em 2400 cidades brasileiras. Não é demais 

acrescentar que além dos cursos oferecidos, também são providos serviços como: 

videoconferência, streaming de vídeo e áudio, dentre outros (INCLUSÃO DIGITAL, 2010). 

 

3 OS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL – MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA
 158 

 

Os Centros de Inclusão Digital (CIDs) constituem-se, na prática, como laboratórios de 

informática destinados às comunidades de baixa renda, através do acesso as tecnologias de 

informação, à promoção da ―Inclusão digital‖ da população atendida. Por meio das técnicas 

computacionais, voltadas tanto para o aperfeiçoamento da qualidade profissional quanto para 

a melhoria do ensino, busca-se a capacitação da população atendida. 

 Os antecedentes do projeto podem ser melhores compreendidos a partir de parcerias 

que desde o ano de 1997 a Fundação Bradesco
159

 vem consolidado
160

. A respeito de tais 

parcerias é possível afirmar que essas,  

                                                 
157 Site oficial <http://www.cdtc.org.br/>.  
158 Site oficial <http://www.cid.org.br/cid>.  
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[...] contemplam o desenvolvimento de atividades pedagógicas e a formação de alunos-

monitores que prestam serviços voluntários nos laboratórios de informática das escolas da 

Fundação. Recentemente os CIDs passaram a fazer parte de um projeto maior, que é o das 

Redes de Inclusão Social. A Fundação Bradesco está fomentando ações de responsabilidade 

social executadas por esses parceiros, utilizando a estrutura dos CIDs como centro de 

organização e apoio. (FUNDAÇÃO BRADESCO, 2010). 

 

 As primeiras unidades foram inauguradas em 2005 (40 centros, um próximo a cada 

escola da Fundação Bradesco). Em 2007, esse número ampliou-se para 89 CIDs no Brasil. 

Atualmente, em 2009, a Fundação Bradesco contava com 109 Centros de ―Inclusão digital‖, 

os quais totalizavam mais de 100 mil atendimentos.  

 Os CIDs funcionam a partir do conceito de autossustentabilidade através de parcerias 

com entidades sem fins lucrativos, tais como: empresas, universidades, órgãos públicos, 

universidades, instituições, ONGs etc. Os recursos provenientes de tais parcerias propiciaram 

e propiciam o desenvolvimento de um ―ambiente virtual e presencial à comunidade local, 

além de um espaço de aprendizagem onde os alunos podem acessar os cursos da Escola 

Virtual.‖ (FUNDAÇÃO BRADESCO, 2010). 

 Na prática, a Escola Virtual se presta a ampliar, para além fronteiras geográficas das 

unidades escolares da Fundação Bradesco, seu projeto pedagógico. Caracteriza-se pela oferta 

através de seu portal e-learning
161

, de cursos a distância e semipresenciais para os Educação 

Básica, para a Educação Profissional e para a Educação de Jovens e Adultos. 

 O portal da ―Escola Virtual‖
162

 – que até 2010 possuía uma capacidade para 

atendimento de até 150 mil alunos– encontra-se disponível tanto aos alunos, aos ex-alunos, 

aos educadores e aos funcionários da Fundação Bradesco, quanto à comunidade em geral que 

por razões diversas busquem uma nova especialização ou requalificação para o mercado de 

trabalho. Cabe frisar também que, para além dos cursos oferecidos, é possível a participação, 

a fim de corroborar a formação continuada, de comunidades de prática, em especial para a 

formação continuada de profissionais da educação (FUNDAÇÃO BRADESCO, 2010). 

                                                                                                                                                         
159 Nos últimos 10 anos, os recursos da Fundação Bradesco aplicados em Educação foram da ordem de R$ 1,657 bilhão, que 

―atualizados até dezembro de 2009, pela taxa CDI/Selic, equivalem a R$ 3,218 bilhões‖ (FUNDAÇÃO BRADESCO, 

2009, p. 95). ―Em 2009, a Fundação Bradesco superou 431 mil atendimentos, em seus diversos segmentos de atuação, dos 

quais 108.825 mil alunos, em suas Escolas próprias, na educação básica, no período correspondente da educação infantil 

ao ensino médio e na educação profissional técnica de nível médio; na educação de jovens e adultos; e na formação inicial 

e continuada. [...] Além desses benefícios, por meio da escola virtual, seu portal e-learning, e dos CIDs – Centros de 

―Inclusão digital‖ foram mais de 320 mil atendimentos.‖ R$ 237.760 milhões, totalizou a verba orçamentária da Fundação 

Bradesco em 2009.‖ (FUNDAÇÃO BRADESCO, 2009, p. 90). 
160 Destacam-se: Parcerias firmadas na SE de Estado; com empresas multinacionais do setor de Tecnologia da Informação, as 

quais se destacam a Microsoft, a Cisco e a Intel. Além das parcerias com e entre as entidades internacionais, tais como o 

Media Lab (MIT) e o Museu da Ciências, de Boston. 
161 Site oficial <www.escolavirtual.org.br> 
162 Vide: <http://www.ev.org.br/Paginas/Home.aspx>. 
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 Não é demais acrescentar que no portal supracitado é possível encontrarmos a oferta 

de espaço virtual de comunicação e colaboração entre os participantes do projeto "Intel 

Educação para o Futuro" com fins à formação de profissionais da educação para o uso das 

TIC.  

 Com relação aos cursos presenciais oferecidos nos CID, à população da comunidade 

local interessada, merece destaque os de informática básica, os quais não exigem nenhum tipo 

de pré-requisito. Neste curso intitulado de ―Introdução à Informática‖, a proposta é que seja 

oferecido aos alunos um conhecimento básico sobre o que é bit, byte, hardware, software, 

memória RAM, além de outras noções técnicas, a fim de se ―capacitar‖ os cursistas no ao uso 

dos computadores. 

 Além deste curso são oferecidos também, para os usuários mais familiarizados com o 

computador, os cursos descritos abaixo, assim com seus respectivos objetivos:  

  

 Quadro 3 – Relação de cursos oferecidos e seus objetivos 

 Fonte: FUNDAÇÃO BRADESCO, 2010. 

 

 

CURSO OBJETIVO 

 

Pacote Office 

Facilitar as tarefas do dia-a-dia com as ferramentas do Pacote Office: MS Word, 

tais como elaboração de currículos ou trabalhos escolares, MS PowerPoint, para 

criação de apresentações, além do MS Excel com ênfase para auxílio do controle 

dos gastos com uso de planilhas eletrônicas. 

Fundamentos de 

Rede 

 

Apresentar os diversos benefícios que uma rede de computadores pode 

proporcionar a um ambiente de trabalho, tais como evitar redundâncias nos 

serviços, minimizar o tempo de dedicação ao trabalho e facilitar o 

compartilhamento de informações entre as máquinas. É indicado para quem já 

domina os demais recursos da informática e pretende trabalhar na área de 

implantação/manutenção de redes. 

Windows 

 

Oferecer aos alunos conhecimentos básicos sobre o sistema operacional Windows, 

de forma a capacitá-los ao trabalho com o ambiente e os recursos básicos. Durante 

o curso, os estudantes poderão instalar, configurar e gerenciar dispositivos de 

hardware e software, arquivos e pastas. Ao final, estarão aptos a lidar com a 

interface gráfica do Windows. Este curso é indicado para pessoas que têm 

conhecimentos básicos de informática e precisam aprimorá-los. 

Internet 

 

 

Oferecer aos alunos, conhecimentos sobre os princípios básicos da Internet, sua 

funcionalidade e maneiras de se conectar, usando o Internet Explorer, um 

navegador muito fácil de ser utilizado. 

 

Intel Aprender 

 

 

Desenvolver em crianças e adolescentes dos 10 aos 18 anos o pensamento crítico, a 

disposição para trabalho em equipe e o espírito de colaboração com o uso de 

recursos de informática, como Internet, Pacote Office, Publisher, entre outros. 
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4 COMPUTADOR PARA TODOS
163

 

 

 O Projeto Computador para Todos –Projeto Cidadão Conectado– criado em 2003 tem 

como princípio buscar possibilitar a população de baixa renda, que não tem acesso ao 

computador, a compra deste equipamento. Além da compra do computador, os cidadãos 

também possuem, de acordo com as diretrizes do programa, direito a suporte no que tange 

tanto ao atendimento técnico (hardware) quanto ao uso de seus aplicativos (software).
164

 

 Para que a compra dos computadores seja possível para a clientela a que se destina, o 

governo disponibiliza uma linha de financiamento especifica e mais atrativa –com isenção de 

impostos Programa de Integração Social/Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (PIS/COFINS)–. Em 2010, o preço máximo de comercialização do computador para o 

consumidor é de R$ 1.400,00 (274% salário mínimo vigente à época). Não é demais 

acrescentar que os computadores que forem comercializados, atendendo as configurações 

mínimas no valor de até R$ 1.200 (235% salário mínimo vigente à época), podem ser 

parcelados em prestações de R$ 50 (0,9% salário mínimo vigente à época) (INCLUSÃO 

DIGITAL, 2010). 

  

5 CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS (CVT)
165

  

 

  Criado em 2003 –ano de criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a 

Inclusão Social/SECIS– e, revisado em 2008, hoje com 236 unidades em todo o Brasil, os 

CVT caracterizam-se por serem unidades de ensino e de profissionalização voltados tanto à 

difusão do acesso aos conhecimentos científicos e tecnológicos na área dos serviços técnicos 

quanto à transferência de conhecimentos tecnológicos no campo do produtivo (INCLUSÃO 

DIGITAL, 2010).  

Pretende-se, portanto, que, como unidade de formação profissional básica, através da 

experimentação científica, da investigação da realidade e da prestação de serviços 

especializados, os CVT possibilitam a capacitação tecnológica da população de uma maneira 

geral. Capacitação esta que pautar-se-à a partir da necessidade da região onde se insere. 

                                                 
163 Site oficial <http://www.computadorparatodos.gov.br/>.  
164 Podemos depreender, em consulta no portal do programa, que “a principal premissa do Projeto Computador para Todos é 

a de que o cidadão disponha de uma solução informática, em sua residência, que lhe permita, de modo simples e rápido, 

conectar os fios dos periféricos, ligar o equipamento à tomada e, imediatamente, acessar às facilidades disponibilizadas.” 

(UM COMPUTADOR PARA TODOS, 2010). 
165 Site oficial <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/77600.html>.  

 

http://www.computadorparatodos.gov.br/
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/77600.html
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Busca-se, portanto, uma espécie de fortalecimento dos sistemas regionais de ciência 

tecnologia e informação, através da integração das capacidades da população local. 

Os CVT contam com um programa de apoio à Implantação e Modernização dos 

Centros Vocacionais Tecnológicos, o qual dispõe acerca das diretrizes gerais para a ação 

coordenada do Governo Federal no que tange ao apoio aos CVTs. Esse programa abrange ―a 

implantação de Centros de Ciência e Tecnologia, composta de estruturas de convivência 

dotadas de facilidades de comunicação e disseminação, bem como oficinas e/ou laboratórios 

vocacionados para a situação particular de cada caso.‖ (BRASIL, 2008a, p. 1). 

Nestes termos, os CVTs estão, portanto, 

 

[...] direcionados para a capacitação tecnológica da população e articulação de oportunidades 

concretas de inserção profissional/produtiva do trabalhador de todas as idades, como uma 

unidade de formação profissional básica, técnica ou tecnológica, de experimentação 

científica, de investigação da realidade que o cerca e prestação de serviços especializados. 

Leva em conta a vocação da região onde se insere, em articulação com diversos atores – 

representantes do governo, dos trabalhadores, das empresas e da sociedade civil organizada – 

no uso de tecnologia digital como um meio de melhoria dos processos produtivos. (BRASIL, 

2008a, p. 2). 

 

6 GESAC
166

  

 

 

 Devido à sua abrangência, um dos mais conhecidos programas de ―Inclusão digital‖ na 

atualidade, é, pois, o programa Governo Eletrônico– Serviço de Atendimento ao Cidadão, do 

Governo Federal (GESAC), foi definido através da Portaria nº 256, de 13 de março de 2002 

(DOU de 14 de março de 2002) e posteriormente revisto a partir da Portaria nº 483, de 12 de 

agosto de 2008, a qual aprovou a norma geral do programa, estabelecendo suas diretrizes, 

seus objetivos, suas metas, assim como os procedimentos e critérios para a sua efetivação na 

prática (BRASIL, 2008b). 

 O GESAC se constitui por possuir uma estrutura organizativa consolidada para seu 

funcionamento. É organizado entre pontos GESAC, também conhecidos como pontos de 

presença
167

, que são distribuídos entre diferentes municípios brasileiros. Sua principal meta 

                                                 
166 Site oficial <www.gesac.gov.br>.  
167 É como se denomina um Ponto GESAC. Podemos depreender a partir das informações presentes no Portal do Gesac, que 

estes pontos podem se localizar em diferentes espaços, tais como: escolas, órgãos públicos, sindicatos, aldeias indígenas, 

comunidades quilombolas e ribeirinhas, zonas rurais, periferias urbanas, telecentros comunitários e pontos remotos de 

fronteira, sedes de ONGs e/ou onde já existam outros projetos de ―Inclusão digital‖ do Governo Federal, tais como: 

Pontos de Cultura, Telecentros da Pesca, Telecentros do Banco do Brasil e da Fundação Banco do Brasil, Casa Brasil, 

Fome Zero, Proinfo, TIN, etc. (BRASIL, 2010). ―Usualmente, são salas com computadores conectados à internet para uso 

público e gratuito. Mais do que um projeto de informática é um meio de educação, cultura e cidadania. Neles, qualquer 

cidadão, pode navegar pela rede mundial de computadores, ter um endereço eletrônico e usar os recursos mais modernos 

das tecnologias da informação e comunicação (TIC's) para o trabalho ou lazer‖ (BRASIL, 2007, p. 15). 

 

http://www.gesac.gov.br/
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constitui-se em buscar ―disponibilizar acesso à internet e mais um conjunto de outros serviços 

de Inclusão digital a comunidades excluídas do acesso e dos serviços vinculados à rede 

mundial de computadores.‖ Trata-se, portanto de um programa do Governo Federal, 

coordenado pelo Ministério das Comunicações, o qual busca utilizar de ferramentas de 

tecnologia da informação e da comunicação, para promoção da ―Inclusão digital‖ em todos os 

estados do território nacional (IBICT–INCLUSÃO DIGITAL, 2008a). 

 Não é demais acrescentar que os ―beneficiados‖ pelo programa são especialmente as 

comunidades que apresentam um baixo IDH e que se encontram localizadas em regiões nas 

quais as empresas de telecomunicações não disponibilizam acesso local à internet de tipo 

banda larga, ou seja, ―trata-se de um programa que é voltado prioritariamente para 

comunidades das classes C, D e E, em todos os estados brasileiros, privilegiando as cidades 

do interior, sem telefonia fixa de difícil acesso.‖ (BRASIL, 2010). 

 O programa prevê, portanto, conexão à internet de tipo banda larga (especialmente via 

satélite) além de uma cesta de serviços de rede para ―Inclusão digital‖. A este respeito no 

manual do usuário do GESAC podemos depreender que:  

  

A base do trabalho do GESAC foi desenvolvida a partir de uma cesta de serviços em 

software livre – o IdBrasil (inclusão digital em Software Livre) que complementa a 

conectividade via satélite instalada em localidades denominadas Pontos de Presença. São 

espaços físicos onde o Programa funciona. São abertos ao público sem cobrança de uso e 

onde estão instalados computadores, impressoras e outros equipamentos para 

desenvolvimento de atividades comunitárias. A banda larga disponibilizada possui velocidade 

de 256 Kbps por Ponto de Presença, ou seja, cinco a dez vezes a velocidade de conexão 

discada. Além disso, são oferecidos serviços de email, escritório, laboratório virtual, 

hospedagem de páginas, a teia e telefonia de voz sobre IP (VoIP). Cada Ponto de Presença 

também pode receber canais de TV e/ou rádio pela Internet. (BRASIL, 2007, p. 11, grifo 

nosso). 

 

 Com relação a tecnologia que é disponibilizada a partir do GESAC, de acordo com o 

mesmo documento apresenta, 

 

 [...] uma inovação importante, porque visa gerar condições de infraestrutura para o 

desenvolvimento local. Desta forma, a antena que traz a conexão com a Internet, por meio de 

um satélite, somada aos laboratórios montados pelos parceiros do Programa, produz, ao final, 

um espaço de integração com o mundo todo, por meio da rede mundial de computadores. 

Sabemos que nosso país sofre sérias desigualdades sociais, de modo que as desigualdades 

materiais determinam uma série de processos de exclusão. No presente contexto em que 

vivemos, chamado ―Sociedade da Informação‖, é possível notar que poucos brasileiros têm 

acesso aos conteúdos informativos, jornalísticos, educacionais, culturais e de entretenimento 

que integram o mundo aberto pela Internet. 

Nesse cenário, no qual a informação é valorizada como um bem valioso, como conhecer e 

pesquisar os conteúdos na Internet se não há acesso à conexão e ao computador para navegar 

nesse mundo?  

É por isso que a infraestrutura proporcionada pelo GESAC é fundamental. Os milhares de 

cidadãos que não têm condições de comprar um computador particular e, ainda, pagar pelo 

acesso privado à Internet têm nessa iniciativa do Governo Federal a oportunidade de começar 

a fazer parte desse mundo da informação usando uma estrutura pública, sem que tenha que 



290 

 

  

dispor diretamente de dinheiro para isso. É claro que o Governo Federal faz essas políticas 

públicas com o dinheiro pago através dos impostos dos seus cidadãos, o que de certa forma, 

constitui a realidade de que o dinheiro de todos nós é que paga a montagem dessa estrutura 

pública. (BRASIL, 2007, p. 11-12). 

  

 A importância do GESAC é enfatizada, pois,  

 

[...] crianças das classes vulneráveis têm tido a chance de encarar o computador e a Internet 

como artefatos do cotidiano, ainda que não possuam toda a parafernália tecnológica em sua 

própria casa, como acontece nas classes mais abastadas. Ou ainda, que pessoas como 

pescadores, idosos, que jamais sonharam ter um computador para usar, têm tido a 

oportunidade de integrar esse mundo pela primeira vez. (BRASIL, 2007, p. 12). 

 

 Entretanto, o documento ressalva que: 

 

O fato de se ter acesso ao computador e à conexão da Internet, não implica em um melhor 

aproveitamento da tecnologia. É necessário que os usuários recebam uma formação mínima 

para que utilize ao máximo os recursos disponíveis e não, apenas, para jogos ou como 

máquina de escrever por exemplo. (BRASIL, 2007, p. 12). 

 

 

 Nesse sentido, para o GESAC, a tecnologia ―oferecida‖: 

 

[...] deve ser tomada como um meio e não como uma finalidade em si. A tecnologia é um 

instrumento para operar o crescimento cultural e a formação de cada cidadão, aliada também 

a um sentido coletivo de apropriação dessa tecnologia. Como conseqüência direta, o GESAC 

visa a contribuir para o alcance de um maior desenvolvimento local da comunidade. 

(BRASIL, 2007, p. 12). 

 

 Assim, 

 

[...] o Programa possui uma importante frente de atuação junto às comunidades. A figura do 

implementador social do GESAC é de suma importância para capacitar e formar as 

comunidades por meio das oficinas, para apropriação das TIC's no uso dos serviços 

oferecidos pelo programa, assim como, dos demais recursos disponibilizados pelo uso da 

Internet. 

O implemenatador social é um multiplicador de conhecimentos do GESAC. Ele é responsável 

por fazer um trabalho mais aproximado com a comunidade atendida pelo programa. Desse 

modo, cada Ponto de Presença do GESAC é visitado pelo implementador, que com sua 

passagem nos pontos, sensibiliza a instituição para os ganhos e estimula o bom 

aproveitamento do recurso disponibilizado, forma/capacita o administrador do ponto nas 

ferramentas do IdBrasil e ainda, mobiliza as pessoas envolvidas com o Ponto sobre o que 

pode ser desenvolvido em favor daquela comunidade, a partir do uso das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC's). Eles estão espalhados pelo Brasil, percorrendo os 

milhares de pontos do Programa. (BRASIL, 2007, p. 12). 

 

 São premissas do GESAC: 

 

 que o Ponto de Presença GESAC seja aberto à comunidade, visando ao bom 

aproveitamento pelo maior número de cidadãos desta política pública de ―inclusão digital‖; 

 que a própria comunidade crie e valide mecanismos de gestão coletiva sobre o uso e 

funcionamento do Ponto de Presença, isto é, que as próprias pessoas beneficiadas pelo 

GESAC possam gerir democraticamente as atividades culturais, educacionais e de formação 

que serão desenvolvidas no Ponto. A orientação é que sejam constituídos Comitês Gestores, 
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compostos de modo democrático e contando com a participação de pessoas que estejam 

dispostas a se dedicar na realização de atividades que tornem a vida do Ponto convidativa à 

integração dos membros da comunidade. 

 que cada usuário além de ter acesso à Internet e todo o campo de informações de que ela é 

portadora, possa também produzir conteúdos e conhecimentos para circular na rede mundial 

dos computadores, seja pela criação de sítios, notícias, ou mesmo um documentário feito 

pela própria comunidade disponibilizada na Internet. 

 que seja preconizado um número mínimo de cinco máquinas conectadas em cada Ponto de 

Presença. Um número muito reduzido de máquinas acaba por prejudicar o uso cotidiano e 

freqüente do Ponto por parte dos usuários. Por exemplo, se no Ponto há apenas uma 

máquina, muitas pessoas terão dificuldades para utilizá-la, a população atendida pelo 

GESAC será menor do que a desejada. (BRASIL, 2007, p. 11-12). 

 

7 KITS TELECENTROS
168

  

  

 Este projeto visa facilitar a instalação de telecentros em todos os municípios 

brasileiros, através da doação de Kits Telecentros
169

 para as prefeituras brasileiras. Para tal, as 

prefeituras se cadastram no site do Ministério das Comunicações para recebimento dos 

equipamentos de informática e mobiliário, os quais possibilitarão a montagem de espaços de 

públicos de acesso gratuito à população de uma maneira em geral. Espaços estes nos quais se 

realizam atividades através das TIC com vistas à promoção da ―Inclusão digital‖ 

(INCLUSÃO DIGITAL, 2010).  

 

8 MARÉ – TELECENTROS DA PESCA
170

  

 

 Este projeto, também conhecido como o Projeto de Inclusão Digital para Pescadores e 

Pescadoras Artesanais, foi desenvolvido pelo governo federal com o propósito de garantir 

acesso das comunidades de pescadores às novas tecnologias. Para tal, têm sido fornecidos: 

equipamentos (os telecentros possuem 10 computadores); conexão (via Gesac); formação; 

manutenção de agentes locais para monitoramento do/no uso de software livre. 

 Como objetivos específicos destacam-se: 

 

 Qualificar a profissão de pescadora e pescador artesanal; 

 Ter uma rede nacional de comunicação e educação através da informática; 

 Proporcionar o acesso das populações à ―inclusão digital‖ básica; 

 Proporcionar melhoria do perfil técnico nas comunidades, aumentando a possibilidade de 

empregabilidade; 

 Capacitar jovens do meio pesqueiro na área de assistência técnica em informática; 

                                                 
168 Site oficial: <http://www.mc.gov.br/inclusao-digital-mc/telecentros/>.  
169 Os Kits são compostos basicamente por: 01 servidor de informática; 10 computadores; 01 central de monitoramento com 

câmera de vídeo de segurança; 01 roteador wireless; 11 estabilizadores; 01 impressora a laser; 01 projetor multimídia 

(data show); 21 cadeiras; 01 mesa do professor; 11 mesas para computador; 01 mesa para impressora; 01 armário baixo. 

(BRASIL, 2008c). 
170 Site oficial: <http://www.mpa.gov.br/mpa/seap/telecentro/html_2/Index_Apresentacao.html>.  

 

http://www.mc.gov.br/
http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/seap/
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 Capacitar educadores – multiplicadores para a ―inclusão digital‖; 

 Estimular a absorção de novas tecnologias; 

 Tornar o cidadão que trabalha na pesca mais interativo à sociedade da informação; 

 Permitir o acesso às ações de governo disponibilizadas em formato digital; 

 Proporcionar um ambiente para catalizar à organização social do setor pesqueiro artesanal, 

sua integração social e ainda inseri-lo mais apropriadamente no mercado pesqueiro; 

 Promover o desenvolvimento de Softwares livres para atividades pesqueira das associações, 

cooperativas e colônias. (BRASIL, 2004c, p. 5-6). 

 

9 OBSERVATÓRIO NACIONAL DE INCLUSÃO DIGITAL (ONID)
171

 

 

 A partir de consulta recente ao site oficial do Observatório Nacional de Inclusão 

Digital, é possível depreendermos que estima-se que existam: ―mais de 5.000 unidades de 

telecentros em funcionamento no Brasil, articuladas no âmbito federal, estadual e municipal.‖ 

(INCLUSÃO DIGITAL, 2010). 

  Criado no início do ano de 2005, o programa consiste em reunir um banco com 

informações e dados dos programas de ―Inclusão digital‖ do governo federal
172

, através do 

cadastro de telecentros e/ou espaços não comerciais de acesso coletivo às tecnologias da 

informação e comunicação (INCLUSÃO DIGITAL, 2010). 

 Além de tais informações, o ONID, realiza o trabalho de seleção e posterior 

catalogação de uma série de estudos, de experiências realizadas, de documentos oficiais 

(diretrizes, leis, decretos, portarias, etc.) sobre a temática da ―Inclusão digital‖.  

 Foi responsável também pela elaboração do portal de ―Inclusão digital‖ do governo 

federal –www.inclusaodigital.gov.br– o qual disponibiliza informações acerca dos programas 

de ―Inclusão digital‖ do governo, assim como as  demais notícias, legislações referentes as 

iniciativas de ―Inclusão digital‖ do governo (INCLUSÃO DIGITAL, 2010).  

 

10 PONTOS DE CULTURA – CULTURA DIGITAL
173

  

  

Os Pontos de Cultura possibilitam ―a implantação de equipamentos e formação de 

agentes locais para produção e intercâmbio de vídeo, áudio, fotografia e multimídia digital 

com uso de software livre, e conexão via satélite à Internet.‖ (BRASIL, 2006, p. 19). Partes 

dos projetos culturais possuem apoio financeiro do programa Cultura Viva, configurando-se, 

portanto, como o ponto de articulações das atividades do Programa Cultura Viva.  

                                                 
171 Site oficial <http://www.onid.org.br/portal/>.  
172 Tais informações referentes aos telecentros cadastrados em todo território nacional, podem ser acessadas no portal do 

programa. Endereço eletrônico: <http://www.inclusaodigital.gov.br>. Já o cadastro dos telecentros é possível ao acessar: 

<http://www.onid.org.br> 
173 Site oficial <http://www.cultura.gov.br/culturaviva/ponto-de-cultura>.  

http://www.onid.org.br/
http://www.inclusaodigital.gov.br/
http://www.cultura.gov.br/culturaviva
http://www.inclusaodigital.gov.br/
http://www.onid.org.br/
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Uma das características dos Pontos de Cultura é, pois, não possuírem uma estrutura 

padrão única, nem no que tange a um modelo de instalações físicas, nem de programação das 

atividades, entretanto, um ―aspecto comum a todos é a transversalidade da cultura e a gestão 

compartilhada entre poder público e comunidade‖. (BRASIL, 2005, p. 20). 

Pode, portanto ser instalado em um centro cultural e/ou em um imóvel qualquer. No 

entanto, a partir do Ponto de Cultura se desencadeia (ou pelo menos deveria) ―um processo 

orgânico agregando novos agentes e parceiros e identificando novos pontos de apoio: a escola 

mais próxima, o salão da igreja, a sede da sociedade amigos do bairro, ou mesmo a garagem 

de algum voluntário.‖ (BRASIL, 2005, p. 20). 

Importante delinear que, ao ser firmado o convênio com o Ministério da Cultura 

(MinC), 

  

[...] o Ponto recebe até R$ 185 mil, em parcelas semestrais, para investir no prazo de dois 

anos e meio, conforme projeto definido pelo próprio Ponto. Parte do incentivo recebido na 

primeira parcela, no valor mínimo de R$ 20 mil, para aquisição de equipamento multimídia 

em software livre (os programas serão oferecidos pela coordenação), composto por 

microcomputador, mini-estúdio para gravar CD, câmera digital, ilha de edição e o que mais 

for importante para o Ponto. (BRASIL, 2005, p. 21). 

  

 Para que o convênio seja firmado, se faz necessário que este seja submetido ao edital 

de seleção pública (pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos), que os projetos 

sejam de natureza cultural, ou ―organizações tituladas como Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público (OSCIP) e Organizações Sociais (OS)‖ (MAIS CULTURA, 2009) com 

atuação, num período mínimo de três anos, na área cultural respectiva do estado e/ou 

município. 

Atrelados aos Pontos de Cultura, destacam-se: 

 

Cultura da Paz  

A partir de ação do Pontão de Cultura Instituto Pólis, em São Paulo, a Secretaria de Cidadania 

e Cultura, SCC/MinC, percebeu que os Pontos de Cultura são locais propícios ao 

desenvolvimento de oficinas e debates contra a violência. A habilidade para a mediação de 

conflitos, a promoção da paz e a valorização do consenso são encarados como princípios a 

serem aprimorados e difundidos. 

O Instituto Pólis contribui para articular outros Pontos de Cultura da Paz existentes no País e 

gerar propostas de políticas para a sociedade que desenvolvam trabalhos na formulação, troca 

de conhecimentos e práticas que buscam a convivência plural. (CULTURA VIVA, 2010a). 

 

Pontões  

Foram criados para articular os Pontos de Cultura, difundir as ações de cada entidade e 

estabelecer a integração e o funcionamento da rede dos Pontos de Cultura. Recebem recursos 

de até R$ 500 mil, por meio de edital público, para desenvolver programação integrada, 

adquirir equipamentos e adequar instalações físicas. Atuam tanto na dinamização dos contatos 

entre os Pontos, com foco temático ou regional, quanto como parceiros na implantação de 

ações do Programa. 

O financiamento se dá por meio de parcerias com empresas públicas e privadas e governos 

locais. 

http://www.polis.org.br/
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A principal missão dos Pontões é constituir-se em espaços de articulação entre os Pontos. 

Conectar e mobilizar os Pontos a eles ligados, e outros, além de demais entidades da 

sociedade civil, ampliando o movimento integrador. Trabalha sob a perspectiva de capacitar 

produtores, gestores, artistas e de difundir produtos. (CULTURA VIVA, 2010b). 

  

Pontos de Rede  

O Programa Cultura Viva ganhou nova dimensão com o Programa Mais Cultura, que 

possibilitou que a Secretaria de Cidadania e Cultura, SCC–MinC, firmasse convênios com 24 

estados e 16 municípios para implantação de Redes de Pontos de Cultura (dados de 

abril/2010), ampliando o alcance do Programa Cultura Viva e criando redes de Pontos de 

Cultura, que garantem que os pontos estejam em contato e trocando experiências. 

A partir daí, a seleção de Pontos de Cultura passou a ser realizada em parceria com os estados 

ou os municípios e foi possível, além de ampliar o número de Pontos de Cultura pelo 

território nacional, promover também o compartilhamento dos conceitos e objetivos do 

Programa junto aos governos locais. 

Os Pontos estão ligados a diferentes redes – municipal, estadual ou federal –, e passam, nessa 

qualidade, a também participar dos encontros setoriais que definem a gestão compartilhada do 

programa Cultura Viva e dos Pontos de Cultura entre o poder público e a sociedade civil, por 

meio de Fóruns, das Teias (encontros nacionais e regionais) e das reuniões da Comissão 

Nacional dos Pontos de Cultura. 

Até 2009, foram investidos pelo Programa Cultura Viva R$ 365,7 milhões em 8.987 

iniciativas em todo o Brasil. Destes investimentos, R$65 milhões foram para a criação de 

1084 novos Pontos de Cultura. (CULTURA VIVA, 2010c). 

 

11 PROGRAMA BANDA LARGA NAS ESCOLAS
174

  

 

 O Programa Banda Larga nas Escolas visa conectar as escolas
175

 brasileiras à internet 

tipo banda larga dos 5.565 municípios brasileiros. A previsão é de que no final de ano de 

2010, 100% das escolas estejam conectadas. As estimativas do MEC são de que o serviço 

beneficie 37,1 milhões de estudantes (86% dos alunos) quando estiver plenamente implantado 

(INCLUSÃO DIGITAL, 2010). 

O programa atualmente possuiu três frentes de ação: instalação dos laboratórios de 

informática no âmbito do Proinfo, conexão de internet em banda larga, capacitação dos 

professores.  

Cabe frisar que, para tanto, serão oferecidos cursos na modalidade à distância, os quais 

serão acompanhados pela EAD do MEC. 

 Em reportagem de Ana Guimarães, publicada no portal do MEC, referente à cerimônia 

de relançamento do Programa de Banda Larga, nas escolas, e, por conseguinte, ampliação do 

número de escolas conectadas à internet, nos aponta que a expressão ―marco na história da 

educação brasileira‖ foi utilizada por todas as autoridades que se pronunciaram durante a 

cerimônia. Ressalta-se a fala do ministro da Educação, Fernando Haddad, ao apontar que ―a 

internet nas escolas é um fator que pode diminuir a desigualdade‖ (GUIMARÃES, 2008). Ao 

                                                 
174 Site oficial: <http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=823&id=15808&option=com_content&view=article>.  
175 Vide <http://siead.mec.gov.br/mapabandalarga/web/> com a relação dos municípios e das escolas atendidas em cada 

estado brasileiro, assim como o número de alunos em casa instituição de ensino e a operadora responsável pela prestação 

do serviço. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=10264
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se referir a discrepância de qualidade entre a educação superior e a educação básica, segundo 

a reportagem, o ministro aponta que ―Essa iniciativa representa uma equalização das 

oportunidades educacionais no país. No Brasil, os desafios para a educação são mais uma 

questão de equidade do que de igualdade.‖ (GUIMARÃES, 2008). 

 

12 PROGRAMA COMPUTADOR PORTÁTIL PARA PROFESSORES
176

 

 

 Este Programa busca contribuir para o aperfeiçoamento da capacidade de produção e 

formação pedagógica dos professores
177

, através da interação com a tecnologia da informação 

e comunicação, ou seja, busca incluir digitalmente os professores em atividade através da 

oferta de computadores portáteis (notebooks) a preços mais accessíveis. Para tal, facilita 

através do baixo custo e condições diferenciadas de empréstimo, a compra de computadores 

portáteis pelos professores. 

Para participar, os professores
178

 devem dirigir-se às agências do Banco Postal dos 

Correios e/ou dos bancos participantes. Podemos depreender a partir de consulta no portal do 

programa que o processo de atendimento é complexo, e envolve as seguintes etapas: 1) a 

identificação do professor que possui interesse em adquirir um notebook pelo programa; esta 

identificação se dá via contra-cheque com código INEP da instituição de ensino a qual o 

docente encontra-se vinculado ou declaração da direção da mesma; 2) a seleção pelo 

professor do computador a ser adquirido, além da escolha do banco e das condições de 

pagamento, e por último; 3) a efetivação do pedido, e posteriormente a encomenda, o 

fornecimento e a entrega pelos correios (COMPUTADOR PORTÁTIL PARA 

PROFESSORES, 2010). 

 

 

                                                 
176 Site oficial <http://www.computadorparaprofessores.gov.br/>. Legislação que regulamenta o Programa - Decretos: nº 

5.542, de 20.09.2005,  nº 6.504, de 04.07.2008,  nº 5.581, de 10.11.2005,  nº 5.602, de 06.12.2005,  nº 5.688, de 

01.02.2006,  nº 5.906, de 26.09.2006; Lei: nº 11.196, de 21.11.2005; Portarias:  527 e 528 do MCT,  Portaria MEC, de 

11.08.2008; Portaria Interministerial MCT/MEC nº 317, de 05.05.2009.  
177 Para comprar um computador pelo Programa Computador Portátil para Professores, os docentes das redes públicas e 

privadas de ensino continuado de instituições credenciadas pelo MEC, dos níveis de educação básica, profissional ou 

superior, devem estar em exercício - o que não implica necessariamente atuando em sala de aula. 
178 Os docentes possuem a possibilidade de pagamento à vista do notebook adquirido pelo Programa, valor máximo de R$ 

1.400,00, ou de forma parcelada. Caso o professor opte pelo parcelamento, o mesmo se dará em qualquer banco 

credenciado ou nas agências dos Correios, através da contratação de empréstimo, através de pagamento via consignação, 

débito em conta corrente ou quitação de boleto, conforme preferência do mesmo. Cabe delinear que cada professor 

somente poderá adquirir um equipamento e que o controle de aquisição se dá a partir do CPF do mesmo. Os impeditivos 

para a Solicitação são de três ordens: 1) documentação incompleta; 2) financiamento recusado pelo banco; 3) existência 

de outro pedido de solução de informática pelo mesmo professor. (COMPUTADOR PORTÁTIL PARA PROFESSORES, 

2010). 

http://www.computadorparaprofessores.gov.br/projeto/apresentacao
http://www.computadorparaprofessores.gov.br/projeto/Declaracao%20da%20instituicao%20de%20ensino%20-%20modelo%20.doc
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/73029.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5581.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5602.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5688.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5688.htm
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/39448.html
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/74042.html
http://www.computadorparaprofessores.gov.br/projeto/Portaria_MEC
http://www.computadorparaprofessores.gov.br/projeto/Portaria_MEC
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/302774.html#ancora
http://www.computadorparaprofessores.gov.br/projeto/apresentacao
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13 PROGRAMA ESTAÇÃO DIGITAL
179

  

 

 Trata-se de um Programa de ―Inclusão digital‖ da Fundação Banco do Brasil, que 

consiste na criação, em comunidades que não têm acesso a essas tecnologias, de Estações 

Digitais implantadas em parceria com entidades locais e organizações do Terceiro Setor.  

 De acordo com o Portal de ―Inclusão digital‖ do governo federal já existem 243 

estações em funcionamento pelo país, sendo que aproximadamente 56% encontram-se 

localizadas na região Nordeste, 16% na região Centro-Oeste, 15% localizam-se na região 

sudeste, 11% no norte do Brasil e apenas 2% na região sul. Possuem uma capacidade para 

atendimento de 500 a 1.000 pessoas/mês. (INCLUSÃO DIGITAL, 2010).  

 

14 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À INCLUSÃO DIGITAL NAS 

COMUNIDADES – TELECENTROS.BR
180

 

  

 O apoio do Programa Nacional de Apoio à Inclusão Digital nas Comunidades se dá 

através da conexão a computadores, bolsas remuneradas para os monitores, além da formação 

de monitores (tanto bolsistas quanto não bolsistas) que atuam nos telecentros. O escopo do 

programa se destaca pela tentativa de oferecimento de condições tanto ao aperfeiçoamento e 

fortalecimento da qualidade quanto à continuidade das iniciativas que se encontram em curso, 

bem como à instalação de novas unidades de telecentros em nosso país.  

 Atrelado ao Programa Nacional de Apoio à ―Inclusão digital‖ nas Comunidades, 

destaca-se o Sistema Integrado de Apoio a Telecentros (SIATC), o qual possibilita o cadastro 

de novas propostas de aderência ao Programa. Tal sistema integra-se ao ONID, no qual todo 

telecentro deve estar cadastrado. 

 Vinculado ao programa, destaca-se também a Rede Nacional de Formação para 

Inclusão Digital a qual se constitui como um conjunto de atividades voltadas para 

qualificação de dos ―agentes de Inclusão digital‖.  

 Como primeiro projeto da Rede de Formação, destaca-se o Curso de Formação de 

Monitores do Telecentros.BR. Não é demais acrescentar que na prática, a implementação 

deste curso encontra-se sob a responsabilidade de seis pólos, cinco Regionais (um em cada 

região do país) e um nacional, responsável pela coordenação pedagógica e a supervisão das 

atividades. 

                                                 
179 Site oficial <http://www.inclusaodigital.gov.br/links-outros-programas/programa-estacao-digital/>.  
180 Site oficial <http://www.inclusaodigital.gov.br/telecentros>.  

http://www.fundacaobancodobrasil.org.br/estacaodigital
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15 PROGRAMA SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 

(SERPRO) DE INCLUSÃO DIGITAL
181

  

 

 Desde 2003, o Programa SERPRO de Inclusão Digital foi estruturado no sentido de 

buscar promover a ―Inclusão digital‖ e, por conseguinte, a inclusão social das comunidades 

excluídas do acesso as TIC. Os eixos principais do programa são: 

 

 utilizar efetivamente o Software Livre, viabilizando seu uso e a apropriação das novas 

tecnologias pela sociedade; e 

 propiciar o atendimento das necessidades das comunidades, a formulação de políticas 

públicas, a criação de conhecimentos, a elaboração de conteúdos apropriados e o 

fortalecimento das capacidades das pessoas e das redes comunitárias. (SERPRO – 

INCLUSÃO DIGITAL, 2010a). 

 

 De acordo com as informações contidas no site do programa: 

 

O Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, maior empresa de TIC da 

América Latina, utiliza sua expertise tecnológica e seu compromisso social nesse projeto de 

uso intensivo da tecnologia da informação, para ampliar a cidadania e combater a pobreza, 

visando garantir a inserção do indivíduo na sociedade da informação e o fortalecimento do 

desenvolvimento local. (SERPRO – INCLUSÃO DIGITAL, 2010a).  

   

Acrescenta-se ainda que: 

 

Das ações desenvolvidas pela ―inclusão digital‖ do SERPRO, destacamos a montagem de 

telecentros comunitários, iniciativa que leva o acesso ao universo tecnológico e ao mundo da 

informação para várias localidades do Brasil. (SERPRO – INCLUSÃO DIGITAL, 2010a). 

 

 Não é demais acrescentarmos que, de acordo com informações do site oficial do 

programa, o SERPRO agrega também outras parcerias com diferentes órgãos governamentais, 

além de participar em outras ações e programas do governo, ligadas à Inclusão Digital, tais 

como: ser Membro do Comitê Executivo do Projeto Casa Brasil, da Presidência da República; 

ser Membro do Comitê Técnico de ―Inclusão digital‖ do Governo Federal; ser Parceiro do 

Fome Zero, ter atuação em conjunto com Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do 

Comércio (MDIC) e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); além 

de parceria nos Projeto UCA do MEC; no Projeto Notebook para Professor; no Programa 

Computador para Todos; no Convênio MinC –Pontos de Cultura e no Projeto CI– 

Computadores para Inclusão.  

                                                 
181 Site oficial <http://www.serpro.gov.br/inclusao>.  
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Das ações desenvolvidas pelo Programa SERPRO de ―inclusão digital‖, encontra-se a doação 

de microcomputadores para entidades públicas e instituições da Sociedade Civil, cujo 

objetivo é promover a implantação de telecentros comunitários e estimular o uso da 

tecnologia em todo o país, visando ampliar a cidadania, inserir o cidadão na sociedade da 

informação e fortalecer o desenvolvimento local. (SERPRO – INCLUSÃO DIGITAL, 

2010a). 

  

 Ademais, acredita-se que ao ―levar‖ a ―Inclusão digital‖ aos diferentes estados 

brasileiros, o SERPRO proporciona alguns benefícios às comunidades. São eles:  

 

 acesso aos serviços de governo eletrônico dos três níveis: federal, estadual e municipal; 

 acesso à informação variada por meio da rede mundial de computadores (Internet); 

 cursos de informática e de educação à distância para atualização profissional; 

 reforço escolar para crianças, jovens e adultos; 

 fomento da produção cultural comunitária (áudio, vídeo, web-art); 

 distribuição de conhecimento;  

 estímulo à inserção social com a possibilidade de participação em redes de relacionamento, 

blogs e fóruns virtuais. (SERPRO – INCLUSÃO DIGITAL, 2010b). 

 

 Este último benefício é considerado como parte integrante do programa e busca 

delinear como uma das ―estratégia(s) para a capacitação de jovens carentes, através de cursos 

ministrados por colaboradores/empregados voluntários e parceiros, que propiciam uma 

capacitação sustentável no uso e disseminação das TICs e sua integração a projetos 

comunitários‖. (SERPRO – INCLUSÃO DIGITAL, 2010c). 

 Há também, e merece nosso destaque, o espaço ―SERPRO Cidadão‖
182

, que se 

constitui como uma iniciativa do SERPRO, em ação conjunta com o Programa de Governo 

Eletrônico, com fins a promoção da ―Inclusão digital‖ e, por conseguinte, o acesso sem custo 

tanto a informações quanto a serviços (eletrônicos) do Governo Federal (SERPRO – 

INCLUSÃO DIGITAL, 2010c). 

 

16 PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (PROINFO)
183

 

 

 Criado em 1997, pela Secretaria de SEED, por meio do Departamento de Infra-

Estrutura Tecnológica (DITEC), em parceria com as SE Estaduais e Municipais, o programa 

objetiva ―promover o uso da Telemática como ferramenta de enriquecimento pedagógico no 

ensino público fundamental e médio‖ (IBICT–INCLUSÃO DIGITAL, 2008b). 

                                                 
182 “O Espaço disponibiliza para a sociedade, computadores conectados à internet e orientação supervisionada de monitores, 

que ajudam na utilização dos equipamentos e no acesso às informações desejadas.” (SERPRO - INCLUSÃO DIGITAL, 

2010d). 
183 Site oficial <http://inclusao.ibict.br/index.php/iniciativas-no-brasil/942-programa-nacional-de-informca-na-educa-

proinfo>.  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=823
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 Uma de suas características é, pois, ter um funcionamento de forma descentralizada, 

uma vez que em cada unidade da Federação há uma coordenação estadual do ProInfo. O 

principal trabalho desenvolvidos pelas coordenações, para além da articulação dos trabalhos e 

as ações desenvolvidas na jurisdição responsável, em especial as dos Núcleos de Tecnologia 

Educacional (NTE)
184

, através da introdução das TIC nas escolas públicas brasileiras. 

 

17 PROJETO COMPUTADORES PARA INCLUSÃO
185

  

 

O Projeto Computadores para Inclusão foi concebido em 2003 e está em execução desde 

2005, como uma das ações no âmbito do Programa inclusão digital do Plano Plurianual de 

Aplicações. É coordenado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MP. (BRASIL, 2009b, p. 3). 

 

 Consiste na sistematização e implantação de um sistema, de abrangência nacional, 

com vistas a se recondicionar computadores doados tanto por setores públicos quanto pelo 

setor privado, portanto computadores usados. Tal serviço de recondicionamento é 

desenvolvido por jovens, em sua maioria de baixa renda, e que se encontram em processo de 

formação profissionalizante, nos Centros de Recondicionamento de Computadores (CRC)
186

.  

 Após o trabalho desenvolvido, os equipamentos são distribuídos aos telecentros, às 

escolas e às bibliotecas em todo país.
187

, ou seja, trata-se de um projeto que visa a ―oferta de 

equipamentos de informática recondicionados, em plenas condições operacionais, para apoiar 

a disseminação de telecentros comunitários e a informatização das escolas públicas e 

bibliotecas.‖ (BRASIL, 2009b, p. 3). Seu objetivo geral e meta principal são: 

 

apoiar e viabilizar iniciativas de promoção da inclusão digital por meio da doação de 

equipamentos de informática recondicionados a telecentros comunitários, escolas, bibliotecas 

e outras ações consideradas de impacto estratégico, resultando na formação de uma rede 

nacional de recondicionamento de computadores. (BRASIL, 2009b, p. 10). 

 

 Como objetivos específicos destacam-se  

 

1 Elaborar o arcabouço institucional e de negócios para a criação e operação de centros de 

recondicionamento de equipamentos de informática descartados para fins de doação. 

                                                 
184 ―Os NTE's são locais dotados de infra-estrutura de informática e comunicação que reúnem educadores e especialistas em 

tecnologia de hardware e software, atualmente existem 376 núcleos distribuídos por todos os estados da Federação.‖ 

(IBICT-INCLUSÃO DIGITAL, 2008b). 
185 Site oficial <http://www.computadoresparainclusao.gov.br/>. 
186 São ―oficinas com estrutura de gerência, pessoal técnico e instalações, para a realização das atividades de recepção, 

triagem, recondicionamento, estoque, descarte e entrega de equipamentos, conforme padrões e processos operacionais.‖ 

(BRASIL, 2009b, p. 16). 
187 “Até agosto de 2008, o projeto recebeu mais de 15 mil equipamentos usados e doou 3.025 computadores recondicionados 

a 347 escolas públicas, bibliotecas, telecentros e outras iniciativas de “Inclusão digital” selecionados pela Coordenação 

Nacional.” (BRASIL, 2010). 

http://www.computadoresparainclusao.gov.br/
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2 Elaborar e implantar instância de coordenação e articulação nacional dos centros referidos, a 

qual será responsável pela condução do Projeto CI e pelo gerenciamento das atividades 

relacionadas com a doação e a distribuição de equipamentos. 

3 Definir e implantar pilotos de centros e de suprimento inicial de equipamentos por meio de 

doação. (BRASIL, 2009b, p. 10). 

  

O programa apresentava como meta a implantação de sete CRC; a formação de 60 a 

120 jovens/ano por CRC; além da estimativa de se ter o dobro de equipamentos doados a cada 

novo ano; e também a disseminação do modelo de sistematização do programa. 

(COMPUTADORES PARA INCLUSÃO, 2010a). 

 No que tange às doações aprovadas destaca-se: 

 

    Tabela 9 – Evolução do projeto Computadores para Inclusão 

 2007 2008 2009 

Computadores aprovados para doação 1.899 6.366 4.710 

Projetos aprovados 163 486 381 

                  Fonte: COMPUTADORES PARA INCLUSÃO, 2010a. 

 

Atualmente em funcionamento em todo território nacional, temos quatro CRC, em 

caráter piloto, que funcionam em: Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Brasília (DF), Guarulhos 

(São Paulo), Belo Horizonte (Minas Gerais) e Recife (Pernambuco), e dois em implantação 

nos estados do Pará e Bahia
188

. A estrutura organizacional do projeto pode ser melhor 

compreendida a partir do fluxograma a seguir:  

 

Figura 3 – Organograma dos Centros de Recondicionamento de Computadores   

Fonte: COMPUTADORES PARA INCLUSÃO, 2010b. 

                                                 
188 ―A seleção de projetos que receberão os computadores e periféricos recondicionados é de responsabilidade da 

Coordenação Nacional do Projeto CI, composta por representantes do MP, MEC e MTE, dos CRC integrantes da rede e 

dos parceiros que aportam recursos e/ou serviços.‖ Entretanto, ―atualmente o Projeto CI atende as demandas por 

equipamentos recondicionados do Programa Telecentros.BR.‖ (COMPUTADORES PARA INCLUSÃO, 2010b). 
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18 QUIOSQUE DO CIDADÃO
189

 

 

 Este projeto prevê a instalação de computadores em espaços públicos, em especial 

bibliotecas e escolas, equipamentos estes conectados à internet tipo banda larga. Inicialmente 

foi implantado em 100 comunidades de baixa renda nos seguintes estados brasileiro Goiás, 

Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Bahia, além de outras 

comunidades tradicionais tais como os Kalungas, Quilombolas e diversas etnias indígenas no 

Parque Indígena do Xingu-MT, totalizando uma estimativa de cerca de 150 mil usuários 

(INCLUSÃO DIGITAL, 2010). 

 Cabe acrescentar que o sistema operacional dos computadores conta com softwares 

livres do tipo educativos, entre os quais se destacam os de meio ambiente, os de 

relacionamento racial, os de direitos e deveres do cidadão, os de prevenção às drogas, os de 

alcoolismo e os de doenças sexualmente transmissíveis, além de guias de profissões, etc. 

(INCLUSÃO DIGITAL, 2010).  

 

19 TELECENTROS BANCO DO BRASIL
190

  

   

Os Telecentros Banco do Brasil caracterizam-se como um Programa de Inclusão 

Digital do Banco do Brasil, programa este que se encontra orquestrado com os princípios de  

 

Responsabilidade socioambiental da empresa e começou com o processo de modernização de 

seu parque tecnológico, com a doação dos equipamentos substituídos para comunidades 

carentes, visando a implantação de Telecentros Comunitários. (INCLUSÃO DIGITAL, 

2010). 

  

O BB já implantou mais de 2.000 telecentros e salas de informática em todo o país, 

totalizando mais de 40.000 computadores doados. Os telecentros disponibilizam o acesso às 

novas tecnologias digitais, treinamentos em informática, cursos à distância, serviços do 

Governo Eletrônico, digitalização e impressão de documentos, além de incentivar a pesquisa 

para preparação de trabalhos escolares. (INCLUSÃO DIGITAL, 2010). 

  

Não é demais acrescentar que as entidades contempladas com os telecentros devem se 

reponsabilizar tanto pela gestão quanto pela administração dos espaços. Entretanto, cabe 

delinear que o programa não se limita à doação de computadores, uma vez que para além das 

doações, o Banco do Brasil orienta tanto o treinamento dos monitores, quanto a articulação 

                                                 
189 Site oficial <http://www.mi.gov.br/programas/desenvolvimentodocentrooeste/ride/acao_03.asp>.  
190 Site oficial <http://www.bb.com.br/portalbb/page3,8305,8402,0,0,1,6.bb?codigoMenu=3826&codigoNoticia=4818& 

     codigoRet=3902&bread=5>.  

http://www.mi.gov.br/programas/desenvolvimentodocentrooeste/ride/acao_03.asp
http://www.bb.com.br/portalbb/page3,8305,8402,0,0,1,6.bb?codigoMenu=3826&codigoNoticia=4818&codigoRet=3902&bread=5
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entre parceiras a fim de se ―fomentar o desenvolvimento local.‖ (PORTAL REDE 

TELECENTRO, 2010). 

 

20 TERRITÓRIOS DIGITAIS
191

  

 

Uma das metas dos Territórios Digitais, criado em 2008, é a construção de Casas 

Digitais nos municípios que integram os ―Territórios da Cidadania‖. Estas casas se 

configuram como espaços públicos com acesso gratuito a computadores conectados à internet 

especialmente nos assentamentos rurais, nas escolas agrícolas, nas comunidades tradicionais, 

nos sindicatos rurais e nas casas familiares rurais. Assim, este projeto desenvolvido pelo 

NEAD, objetiva: ―permitir, às comunidades rurais, o acesso à informação, a formação de rede 

de experiências e a oportunidade de melhorias do processo de gestão.‖ (BRASIL, 2010). 

 

21 TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E NEGÓCIOS (TIN)
192

 

  

Trata-se de um ambiente direcionado para a oferta tanto de cursos quanto de 

treinamentos (presenciais e/ou à distância), além de informações e serviços com vistas ao 

fortalecimento 

  

[...] das condições de competitividade da microempresa e da empresa de pequeno porte e o 

estímulo à criação de novos empreendimentos. Serve como um instrumento para aproximar os 

empresários, as instituições públicas e privadas,as organizações não governamentais e a 

sociedade em geral (TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E NEGÓCIOS, 2010, grifo 

nosso). 

 

Oferece apoio para instalação e implantação de salas de informática e telecentros em 

diferentes espaços, oferece também a articulação da doação de equipamentos, além do apoio a 

implantação dos mesmos, junto aos projetos cadastrados. Não é demais acrescentar que ―as 

instituições contempladas devem viabilizar a implantação dos equipamentos, bem como a 

gestão e administração dos espaços por meios próprios.‖ (INCLUSÃO DIGITAL, 2010).  

Compõem-se por diversos computadores (inter)ligados em rede (local) e com conexão 

à internet. Possuem orientação de monitores preparados para o atendimento às demandas dos 

diversos usuários dos Telecentros. 

 

                                                 
191 Site oficial <http://portal.mda.gov.br/dotlrn/clubs/territriosdigitais/one-community?page_num=0>.  
192 Site oficial <http://www.telecentros.desenvolvimento.gov.br/sitio/inicial/index.php>.  

http://www.nead.org.br/index.php?acao=princ&id_prin=67
http://www.telecentros.desenvolvimento.gov.br/index.php
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22 PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO (UCA): NOVA FASE DAS 

TECNOLOGIAS MÓVEIS NA EDUCAÇÃO
193

  

  

Como um dos mais audaciosos programas de ―Inclusão digital‖ do Governo Lula da 

Silva, destaca-se o Projeto UCA que promete a promoção da ―Inclusão digital‖, através da 

distribuição de laptops tanto para estudantes da educação básica matriculados nas escolas 

públicas quanto para seus professores. Seu objetivo consiste em ―ser um projeto Educacional 

utilizando tecnologia, ―Inclusão digital‖ e adensamento da cadeia produtiva comercial no 

Brasil.‖ (UM COMPUTADOR POR ALUNO, 2010a). 

 As origens do projeto encontram-se no ano de 2005, quando no Fórum Econômico 

Mundial em Davos (Suíça), fora apresentado ao governo brasileiro. No mesmo ano, Nicholas 

Negroponte, Seymour Papert e Mary Lou Jepsen estiveram no Brasil para exposição do 

projeto. Imediatamente o presidente Lula instituiu um grupo interministerial para avaliação da 

proposta e, por conseguinte, para desenvolver um relatório com as devidas apreciações acerca 

do projeto. Durante esse trabalho, ocorreram reuniões com especialistas para debates acerca 

da utilização das TIC na educação
194

. 

 Os primeiros experimentos do UCA
195

 foram realizados no ano de 2007. Estes estudos 

tiveram como propósito a avaliação do uso de tecnologias portáteis pelos discentes em sala de 

aula. Os estudos foram realizados a partir da SEED do MEC, a qual fez uma série de 

sondagens aos estados e aos municípios, a fim de se averiguar a adesão dos mesmos. Num 

primeiro momento,dez escolas foram pré-selecionadas e destas, cinco escolas
196

 foram 

escolhidas. Neste primeiro período, chamado de pré-piloto, três fabricantes de equipamentos 

doaram ao Governo brasileiro modelos (três) de laptops para os experimentos.  

 No momento seguinte, conhecido como Piloto do Projeto UCA, já no ano de 2010, 

para além das cinco escolas, o projeto abrangerá aproximadamente 300 escolas públicas 

                                                 
193 Site oficial <http://www.uca.gov.br/institucional/>. 
194 Para tal foi ―formalizada uma parceria com a Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação (FacTI), 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) para a validação da solução da Organização OLPC, proposta originalmente 

pelo MIT.‖ (BRASIL, 2010). No ano seguinte (2006), a FacIT integrou mais três instituições ao grupo técnico, são elas: 

Centro de Pesquisa Renato Archer (CenPRA); Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI) e 

Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC).  
195 No Projeto UCA também foi adotado a política de software livre (Lei nº7.232, de 29 de outubro de 1984). 
196 As escolas se localizam nas cidades de São Paulo (Escola Municipal Ernani Bruno), de Porto Alegre (Escola Estadual 

Luciana de Abreu), de Palmas (Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday), de Piraí (CIEP Municipal Profª Rosa 

Conceição Guedes) e de Brasília (Centro de Ensino Fundamental nº 1 do Planalto). Para maiores informações consulte: 

<http://www.uca.gov.br/institucional/experimentosFase1.jsp>. 

http://portal.mec.gov.br/seed/index.php?option=com_content&task=view&id=9001&interna=6
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estaduais e municipais, localizadas em todas as unidades da federação
197

. Cabe apresentar os 

critérios
198

 de escolha dos municípios atendidos. São eles:  

 

a) Nº de alunos e nº de professores: Cada escola deverá ter em torno de 500 (quinhentos) 

alunos e professores;  

b) Estrutura das escolas: As escolas deveriam possuir, obrigatoriamente, energia elétrica para 

carregamento dos laptops e armários para armazenamento dos equipamentos.  

c) Localização das escolas: Preferencialmente, deveriam ser pré-selecionadas escolas com 

proximidade a Núcleos de Tecnologias Educacionais ou similares, Instituições de 

Educação Superior públicas ou Escolas Técnicas Federais. Pelo menos uma das escolas 

deverá estar localizada na capital do estado e uma na zona rural;  

d) Assinatura do termo de adesão: As Secretarias de Educação Estaduais ou Municipais de 

cada uma das escolas selecionadas deverão aderir ao projeto através do envio de ofício ao 

MEC (Ministério da Educação) e assinatura de Termo de Adesão, no qual manifesta-se 

solidariamente responsável e comprometida com o projeto.  

e) Anuência do corpo docente: Para cada escola indicada, a Secretaria de Educação Estadual 

ou Municipal deverá enviar ao MEC um ofício, onde o(a) diretor(a) da escola, com a 

anuência do corpo docente, aprova a participação da escola no projeto. (UM 

COMPUTADOR POR ALUNO, 2010b). 

   

 O projeto funciona a princípio da seguinte forma: as escolas recebem os laptops para 

seus alunos e professores, além da infraestrutura de acesso à internet, da capacitação tanto de 

seus gestores, quanto de seus professores no uso das tecnologias digitais. 

 No que tange ao processo de formação, este, de acordo com as informações extraídas 

do site oficial do programa, dar-se-á em caráter semipresencial, e será dividido em módulos, 

os quais deverão abranger tanto as dimensões teóricas, as dimensões tecnológicas quanto as 

dimensões pedagógicas. Esta formação envolverá além das escolas participantes, as 

universidades, SE e os NTE (UM COMPUTADOR POR ALUNO, 2010c). 

 Cabe delinear que para além da proposta da formação, o UCA prevê uma série de 

ações voltadas à avaliação e à execução dos pilotos. Estas avaliações se darão antes da 

implementação (diagnóstica), de forma formativa (no decorrer da execução) e finalmente uma 

avaliação de impacto. É previsto também, ações de monitoramento as quais envolveram dois 

                                                 
197 Recentemente, ocorreu em 2010 o pregão nº 107/2008, no qual o consórcio CCE/DIGIBRAS/METASYS foi dado como 

vencedor, para o fornecimento de cerca 150.000 laptops educacionais a quase 300 escolas pública. Cabe delinear que a 

entrega dos computadores para as escolas não se dará no mesmo período, e sim, em ―três lotes diferentes e segue um 

cronograma de implantação, que considera a preparação da infraestrutura, formação e avaliação. A data prevista para 

conclusão da formação refere-se aos treinamentos realizados nas escolas, entretanto haverá ainda ao longo do ano o 

treinamento continuado (e-learning).‖ (UM COMPUTADOR POR ALUNO, 2010d). Neste sentido, o primeiro composto 

pelos estados do Ceará, o Distrito Federal, de Minas Gerais, do Paraná, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Rio Grande 

do Sul, de São Paulo, de Sergipe e de Tocantins, seguirão o seguinte cronograma: Infraestrutura, previsão para conclusão 

maio 2010, Formação previsão de tèrmino em junho 2010, avaliação dezembro 2010. Já os estados do Acre, do Amapá, 

do Amazonas, do Maranhão, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, do Pará, de Rondônia, de Roraima e de Tocantins, 

integrantes do segundo lote terão como cronograma: Infraestrutura, previsão para conclusão junho 2010, Formação 

previsão de termino em junho julho, avaliação julho 2010. E por último, o Lote 3, composto pelos estados de Alagoas, da 

Bahia, do Espírito Santo, de Goiás, de Minas Gerais, do Paraíba, do Paraná, do Piauí, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do 

Sul, de Santa Catarina, de São Paulo e do Sergipe terão como previsão para termino da infraestrutura agosto 2010, para 

formação em setembro 2010, para termino da avaliação outubro 2010. (UM COMPUTADOR POR ALUNO, 2010d). 
198 Os critérios acima foram debatidos e acordados com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed), 

a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), a SEED/MEC e a Presidência da República. 
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componentes, ―um conjunto de ferramentas de monitoria e uma sala de monitoramento, com 

pessoal capacitado para acompanhar o andamento do projeto.‖ (UM COMPUTADOR POR 

ALUNO, 2010c). 

 No total dos municípios brasileiros, seis serão atendidos pelo “UCA Total”
199

. Serão 

assim chamados, pois em todas as suas escolas públicas o projeto UCA será replicado.  

 Além do UCA Total, tem-se o Grupo de Trabalho do Programa UCA (GTUCA). 

Trata-se de um grupo formado por especialistas na utilização das TIC na educação. Os 

trabalhos do grupo estruturar-se-ão em três frentes. São elas: GT Formação; GT Avaliação e; 

GT Pesquisa. 

Apesar das experiências do UCA, os computadores voltados ao trabalho com os 

alunos ainda se encontram centrados, sacralizados no espaço dos laboratórios de informática 

e/ou salas de informática. Uma cascata de justificativas é elencada para o acesso e uso 

limitado destes espaços, tais como o acesso limitado, dificuldades de recursos, de reserva 

destes locais, a difícil organização do translado entre o espaço da sala de aula convencional a 

este novo espaço. Ademais, os conhecidos problemas técnicos desviam o foco no/dos 

aspectos pedagógicos para se tentar solucionar questões de cunho tecnológico. 

De certo modo, as experiências com o uso de computadores portáteis podem e de certa 

forma até visam se não resolver, ao menos amenizarem esse problema de deslocamento, haja 

vista sua mobilidade e flexibilidade de uso do equipamento. De certo modo a introdução dos 

computadores portáteis no espaço da escola, sejam eles para uso docente e/ou discente é vista 

como um elemento catalítico capaz de impulsionar uma espécie de choque tecnológico na 

educação, um choque de futuro, podendo reforçar assim o mito da modernização. 

                                                 
199 Os municípios que serão atendidos como UCA Total, são: Barra dos Coqueiros/Sergipe; Caetés/Pernambuco; Santa 

Cecília do Pavão/Paraná; São João da Ponta/Pará; Terenos/Mato Grosso do Sul e Tiradentes/Minas Gerais. O calendário 

previsto para UCA Total nestes municípios é: Infraestrutura, previsão de conclusão: maio de 2010; Formação: novembro 

2010 e Avaliação dezembro de 2010 (UM COMPUTADOR POR ALUNO, 2010c). 
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ANEXO A  Principais programas governamentais e estruturas de governo brasileiro com 

foco na ―Sociedade do Conhecimento‖ 

 

I - Governo Federal 
 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) 
 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) 

Observatório da Inclusão Digital (ONID) 

Compras Públicas  

Serviços Eletrônicos aos Cidadãos  

Projeto Computadores para Inclusão (CI)  

Centros de Recondicionamento de Computadores (CRC) 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic)  

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)  

 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 
 

Secretaria de Inovação (SI) 

Telecentros de Informação e Negócios (TINs) 

 

Desenvolvimento e Produção 

Arranjos Produtivos Locais (APLs)  

 

Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES)  

Programa para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e 

Serviços de Tecnologia da Informação (Prosoft)  

 

Ministério da Educação (MEC) 
 

Secretaria de Educação a Distância (SEED) 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) 

Programa Banda Larga nas Escolas  

Sistema Universidade Aberta no Brasil (UAB) 

Projeto Um Computador por Aluno (UCA)  

 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec)  

Programa Brasil Profissionalizado  

Programa Escola Técnica Aberta do Brasil (E-Tec Brasil)  

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja)  

 

Secretaria de Educação Básica 

Plano Nacional de Educação (PNE)  
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Secretaria de Educação Especial  

Política de Educação Inclusiva 

Programa Escola Acessível  

 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) 

Brasil Alfabetizado  

Programa Educação Ambiental 

Programa Saúde na Escola  

Educação indígena  

Programa de Ações Afirmativas para a População Negra nas Instituições 

Públicas de Educação Superio (UNIAFRO)  

 

Secretaria de Educação Superior (SESU) 

Programa Universidade Para Todos (ProUni) 

 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 

Educação Básica - Censo Escolar  

Educação Superior - Censo da Educação Superior  

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

Sistemas de Estatísticas Educacionais (EdudataBrasil)  

 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) 
 

Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social (SECIS) 

Programa Casa Brasil  

Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) 

Tecnologia Assistiva  

Programa de Inclusão Digital  

 

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) 

Redes Comunitárias Ópticas Metropolitanas para Educação e Pesquisa 

(Redecomep)  

Rede Universitária de Telemedicina (RUTE)  

 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) 

Mapa de Inclusão Digital do Brasil (MID) 

Corredor Digital Rural  

 

Secretaria de Política de Informática (SEPIN) 

Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX) 

Projeto Forsoft  

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade em Software (PBQP)  

 

Ministério da Integração Nacional (MI) 
 

Secretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste 

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno 

(RIDE/DF) – Programa de Inclusão Digital Quiosque Cidadão  
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Ministério das Comunicações (MC) 
 

Secretaria de Telecomunicações (STE) - Departamento de Serviços de Inclusão 

Digital 

Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac) 

Telecentros Comunitários (KITs Telecentros)  

Cidade Digital  

 

Ministério da Cultura (Minc) 
 

Secretaria de Programas e Projetos Culturais (SPPC) 

Cultura Digital  

Pontos de Cultura  

 

Ministério da Saúde (MS) 
 

Secretaria Executiva 

Sala de Situação em Saúde (SAGE)  

Departamento de Informática do Sistema único de Saúde (DATASUS) 

Programa Mais Saúde Direito de Todos  

 

Ministério das Cidades 
 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 

 

Programa Nacional de Capacitação das Cidades (PNCC) 

 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas 

Cadastro Nacional das Unidades de Conservação  

 

Secretaria Executiva  

Indicadores Ambientais  

 

Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental 

Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (SINIMA)  

 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA)  

Centro Nacional de Informação Ambiental (CNIA) 

IBAMA em Números  

 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 

Departamento de Ambiente Urbano (Política Nacional de Resíduos Sólidos) 

Compromisso Empresarial para a Reciclagem (Cempre) 
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Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
 

Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD) 

Projeto Territórios Digitais 

 

Ministério da Fazenda (MF) 
 

Indicadores Econômicos - Relatórios do Banco Central 

Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) 

Programa SERPRO de Inclusão Digital 

Projeto Espaço SERPRO CIDADAO  

 

Projeto Computador para Todos                    

Simples Nacional  

 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 

Transferência de Tecnologia 

Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo 

Programas: Área Animal e Área Vegetal 

 

Agricultura Brasileira em Números 

 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
 

Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda 

Programa de Geração de Emprego e Renda (Proger)  

Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) 

Secretaria Nacional de Economia Solidária  

 

Programa Economia Solidária em Desenvolvimento  

Sistema Nacional de Informação em Economia Solidária (SIES)  

 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 
 

Programa Fome Zero 

Programa Bolsa Família 

Programa ProJovem Adolescente – Serviço socioeducativo 

 

Ministério de Minas e Energia (MME) 
 

Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGM) 

Projeto Telecentros Minerais 

 

Ministério da Justiça (MJ) 
 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

Educação para Promoção da Cidadania dos Povos Indígenas 
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Ministério da Previdência Nacional (MPS) 
 

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (DATAPREV) 

 

Presidência da República 
 

Casa Civil 

Instituto de Tecnologia da Informação – ITI 

Projeto Centro de Difusão de Tecnologia e Conhecimento – CDTC 

 

Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca 

Projeto Maré – Telecentros da Pesca  

 

Secretaria de Assuntos Estratégicos  

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA  

 

Programa Nacional de Apoio à Inclusão Digital nas Comunidades - Telecentros.BR 

Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) 

 

II – Autarquias, Empresas e Organizações Públicas 
 

Banco do Brasil 
 

Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental 

Telecentros Comunitários Banco do Brasil  

 

Fundação Banco do Brasil  

Estações Digitais Fundação Banco do Brasil  

 

Caixa Econômica Federa (CEF) 
 

Responsabilidade Socioambiental 

 

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) 
 

Programa Desenvolvimento e Cidadania Telecentros de Inclusão Digital (TID) 

 

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte) 
 

Rede Floresta de Inclusão Digital Topawa Káa 

 

Comitê Gestor da Internet no Brasil 
 

Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(CETIC.br) 

Indicadores TIC DOMICÍLIOS e USUÁRIOS - Total Brasil 

Indicadores TIC DOMICÍLIOS e USUÁRIOS - Área Urbana 

Indicadores TIC Empresas  
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Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) III - 

Sistema S 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 
 

Projetos Tecnologia da Informação 

Empreendedorismo Digital 

 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 
 

Rede SENAI de Educação 

 

Serviço Social da Indústria (SESI) 
 

Educação para a Nova Indústria 
 

Fonte: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/IBICT/CEPAL, 2011.



312 

 

  

ANEXO B  Síntese das Metas do eLAC2010 atingidas na área da Educação no Brasil 

 

Mapeamento (Educação) – Avaliação eLAC 2010 – Metas 01 a 10 

 

METAS DESCRIÇÃO SITUAÇÃO FONTES 

01 Desenvolver programas 

de estudo que 

contemplem o uso de 

dados, informação e 

conhecimento e que 

reforcem o trabalho em 

equipe, a capacidade de 

aprender e de resolver 

problemas. 

 

No  Brasil  o  órgão  

responsável  por  desenvolver  

iniciativas 

que contemplem uso de 

dados, informações e 

conhecimento 

através das TICs é a 

Secretaria de Ensino a 

Distancia do 
Ministério da Educação 

(SEED/MEC). A 

SEED/MEC coloca 

a disposição dos estados e 

municípios recursos digitais 

tais 

como:  áudios,  vídeos,  

animações  e  outros  para  

apoio  à 
formação  dos  professores  e  

para  o  enriquecimento  do 

currículo da educação. 

 

DVD escola – Caixas com 

mídias DVD, com o 

conteúdo produzido pela TV 

Escola. Já foram 

enviadas para 75.000 escolas. 

TV Escola – Televisão 

pública do MEC destinada 

aos professores e educadores, 

alunos e a todos interessados 

em aprender. Também 

podem ser vistos pela internet 

no seu portal. 

E-Proinfo – ambiente 

colaborativo de 

aprendizagem, que permite a 

concepção, administração e 

desenvolvimento de diversos 

tipos de ações, como cursos a 

distância, complemento a 

cursos presenciais, projetos 

de pesquisa como forma de 

apoio a distância e ao 

processo de ensino-

aprendizagem. 

Proinfo – programa 

educacional com o objetivo 

de promover o uso 

pedagógico da informática na 

rede pública de educação 

TV ESCOLA. Disponível em: 
<http://tvescola.mec.gov.br/>. 

Acesso em: julho de 2010 

E-PROINFO.  Disponível em: 

<http://eproinfo.mec.gov.br/>. 

Acesso em: julho de 2010 

DVE Escola.  Disponível em: 

>http://tvescola.mec.gov.br/>. 
Acesso em: julho de 2010 
Banco Internacional de objetos 

educacionais.  Disponível em: < 

http://objetoseducacionais2.mec.g 

ov.br/ >. Acesso em: julho de 
2010 

Portal do Professor.  Disponível 

em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov. 
br/index.html>.  Acesso em: julho 

de 2010 

Linux Educacional.  Disponível 

em: 

<http://webeduc.mec.gov.br/linuxe 
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básica. O programa leva às  

escolas computadores, 

recursos digitais e conteúdos 

educacionais. Em 

contrapartida, estados, 

Distrito Federal e municípios 

devem garantir a estrutura 

adequada para receber os 

laboratórios e capacitar os  

 

educadores para uso das 

máquinas e tecnologia 

• Banco Internacional de 

Objetos Educacionais – 

repositório com 10.500 

recursos educacionais 

avaliados e gratuitos em 

diversas mídias e idiomas.  

• Portal do professor – 

ambiente virtual com 

recursos educacionais 

multimídia que facilitam e 

dinamizam o trabalho do 

professor. Contem (sugestões 

de aula, vídeos, fotos, mapas, 

áudio e textos).  

• Domínio público – 

Biblioteca virtual para 

professores, alunos, 

pesquisadores e população 

em geral. 165.577 obras.   
• Linux Educacional – 

pacote de conteúdos 

educacionais já instalados 

nas máquinas, novos 

conteúdos podem ser 

baixados para as máquinas 

para acesso offline nas 

escolas.  

• Condigital – financiado, 

junto ao MCT, para a 

produção de conteúdos 

educacionais digitais nos 

formatos de áudios, vídeos, 

animações e simulações. 

Espera-se com essa 

iniciativa, alem do fomento a 

produção no mercado 

nacional, também o 

enriquecimento do currículo 

e aprimoramento da pratica 

docente 

• Universidade Aberta 

do Brasil (UAB) – 

programas de educação de 

nível superior, por meio da 

educação a distancia. A 

prioridade é oferecer 

formação inicial a 

professores em exercício, 
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porém sem graduação.   
• Em breve Portal do 

Aluno – Ambiente virtual 

com recursos educacionais 

multimídia e também 

funcionará como uma rede 

social para alunos e 

professores. (orkut, 

facebook)  

 

02 Elaborar estudos anuais 

sobre o impacto do uso 

das TIC‘s no sistema 

educativo, que abordem, 

entre outros temas, o 

seguintes: impacto das 

tecnologias nos 

processos de ensino-

aprendizagem nos 

centros educacionais nos 

setores públicos e 

privado, nível de uso das 

TIC‘s por parte dos 

professores como 

complemento em 

suas aulas e situação de 

desenvolvimento dos 

softwares educativos. 

 

Não foram realizados estudos 
sobre o impacto do uso 
pedagógico das TIC‘s 

diretamente pelo MEC, mas 

através de algumas parcerias 

com universidades, não se 

tem o resultado. 

 

O MEC e o BID financiaram 

um estudo, através da 

Fundação Pensamento 

Digital, sobre o projeto Um 

Computador por Aluno 

(UCA) em 5 unidades 

federativas, mas ainda não se 

tem o resultado da pesquisa. 

 

Não foram realizados estudos 

sobre o nível de uso das 

TIC‘s por parte dos 

professores. 

 

Existem algumas propostas 

para implementar uma 

avaliação ainda em 2010 com 

a UNESCO, e outras duas 

com a OEI/ fundação 

telefônica e a outra com o 

Comitê Gestor de Internet no 

Brasil CGI. 

 

 

03 Conectar Internet, 

preferivelmente de banda 

larga, a 70% das 

instituições de ensino 

público ou triplicar o 

número atual. 

 

• Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas 
Educacionais (INEP) 

Segundo o Censo Escolar 

2009 produzido pelo Instituto 

Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais 

(INEP) existem no Brasil 

87.991 escolas públicas 

urbanas. 

 
Segundo o último 

levantamento feito pela 

Secretaria de Ensino a 

Distancia SEED/MEC com 

dados fornecidos pela 

ANATEL (julho de 2010),   

46.291 escolas urbanas foram 

beneficiadas com o Programa 

Censo Escolar INEP.  Disponível 

em: 

<http://www.inep.gov.br/ >. 

Acesso em Junho 2010.Notícia - 

Programa Banda Larga 

já chega a 72% das escolas 

públicas do país. Brasília, 26 de 

julho de 2010. Disponível em: 
<http://www.inclusaodigital.gov.br/ 
noticia/programa-banda-larga-ja- 

chega-a-72-das-escolas-publicas- 

do-pais >. Acesso em Agosto 2010. 
Notícia - Apenas metade das 

escolas no Brasil oferece acesso à 

internet para alunos. São Paulo 25 

de maio de 2010.   Disponível 

em: 

<http://www.estadao.com.br/notici 

as/vidae,apenas-metade-das- 
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Banda Larga nas Escolas o 

que representa 52,61 % dos 

centros de ensino públicos 

urbanos do pais. 

 

 

escolas-no-brasil-oferece-acesso- 

a-internet-para- 
alunos,556526,0.htm >.Acesso em 

agosto 2010. Relação das Escolas 

Públicas Urbanas Conectadas 

(Anatel). 

Disponível em: 

http://sistemas.anatel.gov.br/sici/ 

Relatorios/BandaLarga/tela.asp –  

Acesso em agosto 2010 

 

04  

Assegurar que  90% dos 

estudantes ao terminar 

seu ciclo escolar, tenham 

utilizado computadores 

para propósitos 

educativos por um 

mínimo de 100 horas ou 

duplicar o número atual. 

Dita utilização requer 

capacitação adequada 

Segundo o nível e tipo de 

educação e deveria 

contribuir para suas 

competências 

trabalhistas. 

 

Segundo o Censo Escolar 

2009 produzido pelo Instituto 

Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais 

(INEP), o Brasil tem 

38.725.916 estudantes 

matriculados escolas públicas 

urbanas. 

Segundo dados do  Programa  

PROINFO, 26.406.975 
estudantes já foram atendidos 

com o programa, o que 

representa a 68,19% dos 

estudantes das escolas 

públicas urbanas. 

* Dados fornecidos através 

da entrevista com 

representantes do programa. 

 

Censo Escolar INEP.  Disponível 
em: 

<http://www.inep.gov.br/ >. 

Acesso em Junho 2010. Programa 

PROINFO. Disponível 
em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php 

?option=com_content&view=articl 
e&id=244&Itemid=823 – Acesso 

em julho 2010. 

 

05  

Capacitar a 70% dos 

professores no uso das 

TIC‘s ou triplicar o 

número atual. 

 

 

Segundo o Censo Escolar 
2009 realizado pelo INEP, 
existem 1.698.355   
professores   atuando   em   
escolas   públicas urbanas. O 
total de professores atendidos 
com o PBLE é de 1.139.281 
o que representa (67,08%). 
 

O Programa PROINFO 

desenvolve duas capacitações 

para professores:   

capacitação   de   lideranças   

360   horas   e capacitação  

geral  40  horas.  Em 2010 

foram  capacitados 250.000   

professores   na   capacitação   

geral   e   53.600 professores   

na   capacitação   de   

lideranças,   totalizando 

303.600  professores  

capacitados.  O  total  

acumulado  de professores  

capacitados  desde  2007  é  

812.542  o  que representa  

47,84% do total de 

professores da rede pública. 

*Dados fornecidos através de 

entrevista com representante 

do programa. 

Censo Escolar INEP. Disponível 
em: <http://www.inep.gov.br/>. 
Acesso em julho 2010. Programa 

PROINFO. Disponível 

em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.ph 

p?option=com_content&view=arti 

cle&id=13156 >. Acesso em julho 

2010. 
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06 Capacitar a 70% dos 

professores e 

funcionários públicos do 

setor da educação na 

aplicação das TIC‘s para 

a elaboração de 

programas de estudo de 

ensino ou triplicar o 

número atual. 

 

O curso do PROINFO 

integrado contempla a 

aplicação das TIC  para  o  

desenvolvimento  de  

atividades  pedagógicas. 

Pode-se levar em 

consideração o número do 

item anterior 

para os professores.   Quanto 

aos funcionários não existem 

indicadores sobre o tema. 
*Dados fornecidos através de 

entrevista com representante 

do programa. 

 

Programa PROINFO: Disponível 

em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.ph 

p?option=com_content&view=arti 

cle&id=13156 >. Acesso em julho 
2010. 

 

07 Assegurar que todos os 

portais educacionais 

cumpram os critérios 

vigentes para 

incorporarem- 

se como membros plenos 

em redes regionais destes 

portais. 

 

 

Com relação a membros 

plenos em redes regionais o 

Portal do professor está 

integrado como membro 

pleno na Rede 

Latinoamericana de Portais 

Educativos (RELPE). 
 

 

Rede Latinoamericana de Portais 

Educativos (Relpe). Disponível 
em: <http://www.relpe.org/> . 

Acesso em agosto de 2010. 

Portal do Professor.  Disponível 

em: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov. 

br/index.html> . Acesso em Junho 

2010. 

 

08 Buscar o estabelecimento 

de um Mercado regional 

de conteúdos e serviços 

digitais, que inclua a 

realização de fóruns, 

através de uma aliança 

público-privada. 

 

 

O  MEC  financia  empresas  

para  a  produção  de  

conteúdos digitais, como 

também compra conteúdos 

digitais de acordo com a 

necessidade. Criou o 

programa Condigital com 

este propósito. Esses 

conteúdos digitais estão 

totalmente integrados com o 

Plano Curricular Nacional. 

Existem comitês público 

privados, que se reúnem com 

certa frequência, interessados 

em apoiar o uso das TICs nas 

escolas. Composto por : 

Fundação Bradesco, Vivo, 

Oi, Futuro, Claro, Educrede, 

OEI, Cezar, Unesco, Instituto 

Algar e empresas como 

Corel, Cisco, Adobe, 

Microsoft, entre outras. 

 

Projeto Condigital. Disponível em 
< 

http://www.coopagora.com.br/con 

 
digital/modules/conteudo/print.ph 

p?tac=Sobre_o_Projeto >> 

 

Acesso, agosto de 2010. 

 

09 Aumentar o intercambio 

de experiências e 

conteúdos de alta 

qualidade nas redes 

regionais 

de portais educacionais, 

incluído aplicações de 

web 2.o e outros canais 

de distribuição, como 
televisão e radio. 

 

• Banco Internacional de 

Objetos Educacionais 
O Banco Internacional de 

Objetos Educacionais é um 

repositório criado em 2008 

pelo MEC em parceria com o 

Ministério de Ciência e 

Tecnologia (MCT), a Rede 

Lationoamericana de Portais 

Educacionais (RELPE), 

organização dos Estados 

Ibero-americanos (OEI) e 

Banco Internacional de Objetos 
Educacionais. Disponível em: 

<http://objetoseducacionais2.mec. 

gov.br/>. Aceso em Julho de 
2010. 

Rede Latinoamericana de Portais 
Educacionais (RELPE). 

Disponível em: 

<http://www.relpe.org/> . Acesso 
em Agosto de 2010. 

 

http://www.coopagora.com.br/con
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 outros tem o propósito de 

manter e compartilhar 

recursos educacionais digitais 

de livre acesso, em diferentes 

formatos como áudio, vídeo, 

animação, software 

educacional. Nomomento 

conta com 10.380 objetos 

publicados de diversos 

países. 

 

10 Divulgar experiências no 

uso de ferramentas de 

realidade virtual como 

aplicações das TIC‘s em 

programas educacionais 

para fomentar a 

diversidade cultural, a 

tolerância e combater a 

discriminação por 

considerações de raça, 

gênero, religião, etnia, 

doença e ou 

incapacidades, entre 

outras. 

O tema da realidade virtual, 

no Brasil, está no âmbito de 

pesquisas acadêmicas. 

Existem no Conselho 

Nacional de 

Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq) 21 

Grupos de pesquisa em 

Realidade Virtual / Realidade 

Aumentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/IBICT/CEPAL, 2011. 


