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“A separação entre ‘fazer’ e ‘pensar’ constitui-se numa das

doenças que caracterizam a delinquência acadêmica; a
análise e discussão dos problemas relevantes do país
constituem um ato político, uma forma de ação, inerente à
responsabilidade social do intelectual. A valorização do
que seja um homem culto está estritamente vinculada a
seu valor na defesa de valores de cidadania essenciais, ao
seu exemplo revelado não pelo seu discurso, mas por sua
existência e ação.”
(Maurício Tragtenberg)

“O valor das coisas não está no tempo que elas duram,
mas na intensidade com que acontecem. Por isso
existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e
pessoas incomparáveis.”
(Fernando Pessoa)
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RESUMO

Trato aqui dos processos de expropriação sociocultural, vigentes no
Brasil desde o período colonial, e os ainda persistentes nos dias atuais. As
reflexões do capítulo I discutem o processo histórico de colonização e
deculturação dos povos nativos, promovido pela “catequese nas tabas”.
O capítulo II aborda os efeitos do globalismo na contemporaneidade
com o avanço dos meios-técnicos-científicos-informacionais: o fenômeno de
favelização das grandes cidades globais, a expropriação do “asfalto”, a
expropriação da voz e de espaços tradicionais. Enfatiza-se que o capital
imobiliário e a indústria do turismo ameaçam o patrimônio imaterial caiçara
(herança cultural formada por tradições orais, modos de vida e modos de
fazer, equilíbrio homem-natureza, ciclos familiar e festivo, artesanato e
medicinas tradicionais).
O capítulo III estuda as relações entre Informação, Ciência,
Tecnologia e Sociedade, com destaque para o papel da sociedade civil e do
terceiro setor que, desde o movimento de resistência ao regime militar,
apresentam formas diversas de mobilização e teias de solidariedade,
responsáveis por importantes conquistas no campo da cidadania e garantia
dos direitos fundamentais.
O capítulo IV descreve os processos de construção de valores
socioculturais embutidos na produção e uso de tecnologias sociais, visando à
apropriação do saber pelos atores sociais que dela participam; o papel
tecnologias sociais que atuam como dispositivos informacionais nos
processos de apropriação da informação e construção de novos saberes e de
que modo tais dispositivos podem ampliar a “inteligência coletiva” e o
protagonismo cultural dos sujeitos envolvidos.
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INTRODUÇÃO

Minha missão é levar um pouco de conforto para os
aflitos e um pouco de aflição para os confortados.
(Galbraith)

A trava da ignorância é uma forma de colonização da inteligência e
da sensibilidade que embota a emoção e a vontade. Privado do direito de ler
o mundo, interpretar e comunicar-se, esse modo perverso de expropriação
do pensamento apaga da vida os desejos e subtrai o homem da escola, da
cultura, ciência e tecnologia.
O mais nefasto desastre causado à existência do povo brasileiro não
foi apenas o promovido pela escravidão, o látego e a sífilis, com o respectivo
extermínio físico da língua nativa e de seus falantes, mas algo mais sutil; não
apenas o genocídio sumário da carne e dos afetos desordenados, mas do
pensamento, da emoção e da vontade, apagando-lhe os desejos, passado e
antepassados, até ser subtraído da própria História. Assim manipulado,
quase sempre serviu de montaria fácil para as retóricas e ideologias. Sem
acesso à educação e ao saber, sua leitura de mundo se viu aprisionada a
preceitos morais, norteada unicamente pela visão de mundo autoritária do
colonizador. Assim exorcizado e apartado da história, aceitou o estado de
subserviência voluntária.
Tal quadro funesto remonta à expropriação sociocultural do período
colonial. Não se passa impunemente por quinhentos anos de analfabetismo.
O Brasil chegou à independência sem projeto educacional capaz de superar
as fissuras da deculturação jesuítica que, via catequese nas tabas, prefixara
o “caminho da salvação” pela propagação da fé, a negação do corpo e
expiação dos pecados. De instrumento para civilizar os bárbaros, a “escola”
passou a ser espaço de “inclusão” das populações residuais da nossa
história, sob a tutela do Estado, um espaço reduzido à mera transmissão de

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes - ECA
Departamento de Biblioteconomia e Documentação
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conteúdos consolidados, exames e outras exigências inibidoras da aventura
de ler e conhecer o mundo.
Esse processo de expropriação sociocultural ainda produz reflexos
negativos que afetam igualmente o desenvolvimento científico e tecnológico
do país. Um número significativo de brasileiros não sabe ou não aprendeu a
se informar, outros tantos apresentam pouca proficiência em leitura, não
compreendem o que lêem, têm dificuldade em interpretar textos. Quanto
mais posicionar-se criticamente frente ao que lê.
A expropriação do saber causa preocupação e representa grave
problema: analfabetismo funcional e analfabetismo informacional são
obstáculos à formação de sujeitos autônomos e cidadãos críticos, pois estes
necessitam apropriar-se do conhecimento a fim de exercer a cidadania plena
e construir novos saberes. Quando o processo educativo se resume no
princípio oco de que “quem não reproduz é reprovado”, a escola se torna um
espaço “desinteressante”! Esse modelo convencional de ensino tem sido a
mais pródiga fábrica de medíocres em informação. Dados à estampa, são
flagrantes baixos índices de rendimento2 e deficiências de aprendizado,
traduzidos em apatia social e total “perda de interesse”.
Todavia, no que se refere à questão da cidadania, o direito humano
à educação (cultural, científica, tecnológica e informacional) no Brasil deveria
ser a base para a realização dos outros direitos (políticos e civis) e condição

fundamental para a realização e desenvolvimento do ser humano. Afinal,
esses direitos são considerados fundamentais porque sem eles o ser humano
não consegue desfrutar de uma existência digna: não é capaz de
desenvolver-se nem de participar plenamente da vida.

2

Atualmente, vivemos um processo de apartheid cultural sem precedentes na história.
Dados recentes do IBGE revelam resultados preocupantes relativos ao acesso à cultura:
apenas 13% dos brasileiros frequentam o cinema ao menos uma vez por ano; 92% dos
brasileiros nunca foram ao museu; 93,4% jamais frequentaram alguma exposição de arte;
mais de 90% dos municípios não possuem salas de cinema, teatro ou museu; 73% dos
livros vendidos no Brasil estão concentrados nas mãos de 16% da população e apenas
20% dos brasileiros têm acesso a alguma dimensão da cultura.
10
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A qualidade da educação não depende apenas da oferta de acesso a
meios, instrumentos, equipamentos e suporte; é mister que o educando
integre-se à cultura, assimile, processe e produza novos saberes enquanto
sujeito

e

protagonista

da

própria

cidadania.

Em

meio

ao

dilúvio

informacional, educar, hoje, significa preparar para o imprevisível. Caberia
discutir a proposta de uma pedagogia infoeducacional que estimulasse o
exercício da reflexão, a liberdade de pensar, imaginar e criar, a fim de formar
indivíduos cientes de seus direitos, deveres e valores, para que gerem
riquezas em benefício da coletividade.
Uma pedagogia cultural, científica e tecnológica, com base nos
programas de infoeducação em permanente diálogo com os atores das
tecnologias sociais poderia ampliar os horizontes da cidadania: o acesso à
informação e a apropriação do saber ajudam a enfrentar os preconceitos de
nosso tempo, preparam para as novas formas de sociabilidade, a diversidade
cultural e a busca da qualidade de vida total, incorporando-a igualmente no
cotidiano de cada um.
Cidadãos que aprendem a fazer uso da informação com autonomia
estão propensos a tomar decisões mais inteligentes e socialmente
responsáveis que os cidadãos privados de informação, pois o veto cognitivo
impede-os de integrar-se à cultura, assimilar, processar e produzir novos
saberes para mover-se na algaravia informacional da aldeia global.

11
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Capítulo 1
EXPROPRIAÇÃO CULTURAL: DAS TABAS À ALDEIA GLOBAL
Sinto que trago em mim uma alma medieval e creio que
é medieval a alma de minha pátria; que esta passou à
força pelo Renascimento, a Reforma e a Revolução,
aprendendo com elas, é verdade, mas sem deixar que
lhe tocassem a alma, conservando a herança espiritual
daqueles tempos que chamam de a Idade das Trevas.
[UNAMUNO, Del sentimiento trágico de la vida.] 3

1.1. Expropriação: definição e antecedentes históricos

Para explicitar, didaticamente, as diferentes faces do processo de
expropriação sociocultural ocorrido no Brasil, optou-se aqui por recorrer à
consulta preliminar aos principais dicionários da língua portuguesa e
encontramos apenas as seguintes definições para o termo expropriação:
CALDAS AULETE: Jur. - s. f. 1. Ação ou resultado de
expropriar; 2. Jur. Retirada definitiva e por meios legais de
bens

particulares

da

posse

de

seus

proprietários;

desapropriação; 3. Aquilo que se expropriou - [Pl.: -ções.],
[F.: expropriar + -ção.]; (es.bu.lho) - s. m. 1. Jur. Ação de
esbulhar, de usurpar alguém de coisa que tenha propriedade
ou posse; 2. Aquilo que se esbulhou; [F.: Dev. de esbulhar.].4
AURÉLIO: [De expropriar + -ção] s. f. Jur. 1. Ato de
expropriar. 2. Coisa expropriada.

3
4

Apud MORSE, 1988: 36.

Por extensão, o núcleo sêmico do termo expropriação faz referência ao termo esbulho:
[Dev. de esbulhar.] S. m. 1. Ato de esbulhar; despojo, espoliação. Espoliar [Do lat.
spoliare, por via erudita.] V. t. d. 1. Privar de alguma coisa ilegitimamente, por fraude ou
violência; roubar, despojar, esbulhar. V. t. d. e i. 2. Privar de algo ilegitimamente, por
fraude ou violência; esbulhar, despojar; Espoliação [Do lat. spoliatione.] S. f. 1. Ato ou
efeito de espoliar; esbulho.
12
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HOUAISS: s. f. 1. ato ou efeito de expropriar; 2. a coisa
expropriada; 3. Rubrica: termo jurídico. Ato de privar o
proprietário daquilo que lhe pertence.
Etimologia da palavra <expropriação> expropriar = fr.

exproprier (1611) 'id.', de ex- + propre (<lat. proprìum,ìi>
'aquilo que se possui', neutro substv. de proprìus,a,um)+ -er
(= port. -ar).

No universo da cultura, de acordo com a definição do professor
Teixeira Coelho, a expropriação cultural é uma forma de poder e de
imposição cultural que consiste na:
Perda de controle sobre os recursos e as decisões culturais
próprios. Implica, em grau de menor intensidade, a
eliminação cultural ou proibição de exercer certos âmbitos da

cultura própria. Por exemplo, no começo do século [XX] a
batucada (dos negros) era proibida pela polícia. Sua
consequência imediata e necessária é a imposição cultural:
introdução, pela força, numa determinada cultura, de
elementos culturais alheios. (COELHO, 2004: 173, grifos do
Autor)

Outro exemplo significativo foi a deculturação jesuíta, operada no
Brasil ao longo dos séculos XV e XVI. Antes desse processo de imposição de
valores culturais e morais por parte dos colonizadores europeus, havia várias
comunidades indígenas no extenso litoral brasileiro, que cultivavam valores
societais próprios, e desde longa data. Culturalmente diferentes entre si,
falavam várias línguas com diversos dialetos e, numerosos, habitavam aos
milhares as centenas de aldeias. Com o processo de colonização, mais
intenso entre os séculos XVI e XVII, se estabelece uma forma de
expropriação cultural dessas comunidades paralelamente à apropriação da
natureza de forma mais intensa: exploração de riquezas naturais em larga

13
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escala (madeiras, peles, metais preciosos etc.), áreas de cultivo e engenhos
de cana-de-açúcar, núcleos urbanos e ampliação das vias de transporte etc.
(LUCHIARI, 1997: 137).
A prática de expropriação cultural indígena foi selada já no primeiro
contato com os colonizadores, em abril de 1500, por intermédio de um
dispositivo informacional: a Carta de Pero Vaz de Caminha; endereçada à
corte portuguesa, comunicava que as terras recém-descobertas, doravante
seriam suas novas posses: “Águas são muitas; infindas. E em tal maneira é
graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas
que tem”.5
Evidentemente, tudo isso se processou a revelia dos expropriados
que, sem saber e, mormente, por não poder saber, seriam excluídos não só
da própria terra, mas também da História. A partir daí, o que se viu como
resultado foi a construção da realidade do “outro”, assim remodelada para
justificar a escravidão.
Conforme veremos adiante, a imposição de códigos socioculturais faz
parte dos arranjos de sistemas simbólicos, que se expressam em novas
relações de poder, tendo o saber, o conhecimento e a informação, como um
novo e poderoso instrumento político. A apropriação e/ou privação desses
códigos denuncia sua dimensão antagônica, ou seja, a existência de uma
operação “subterrânea” de expropriação do saber. A esse processo
denomina-se expropriação simbólica, categoria de análise que põe em
evidência as complexas relações da linguagem com o saber e o não poder

saber.

5

CAMINHA, Pero Vaz de. Carta a El-Rei D. Manuel sobre o achamento do Brasil. In:
AGUIAR, Flávio. (Org.) Com palmos medida. Terra, trabalho e conflito na literatura
brasileira. São Paulo: Fundação Perseu Abramo/Boitempo, 1999, p. 23.
14
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1.2. A catequese nas tabas: expropriação simbólica
Nenhum rastro de minha primeira educação: essa multidão
de preconceitos, sugados, por assim dizer, com o leite, cedo
desapareceu à divina claridade da filosofia. Essa substância
mole e tenra, sobre a qual o lacre do erro tão bem se
gravara, hoje rasa, não conservou vestígios nem dos meus
colegas, nem dos meus professores. Tive a coragem de
esquecer o que tivera a fraqueza de aprender; tudo está
riscado, tudo apagado, tudo extirpado até a raiz.
(LA METTRIE, 1984: 375)

Na “Terra de Santa Cruz”, a prática de expropriação simbólica teve
início com a deculturação jesuítica, que foi simbolicamente firmada com a
primeira “missa” do período “pascoalino” de 1500 (figura 1, p. 16). Perdurou
por mais de dois séculos e meio (em 1759, os jesuítas são expulsos do Brasil
pelo marquês de Pombal). Essa forma de imposição cultural determinou o
“caminho da salvação” dos povos nativos pela força e propagação da
ignorância — negação do corpo e expiação dos pecados — encerrando o

ethos brasiliensis em um sistema teológico-salvítico suprapessoal, segundo o
qual a história se desenvolve apenas, e de modo providencial, como
realização do plano de Deus ou da vontade divina...
Levada a cabo pela imposição da catequese nas tabas, e ao modo
das Cruzadas, a deculturação jesuítica serviu para semear a nova terra com
velhas sementes, impondo uma visão de mundo unidimensional, parcial, e,
portanto, duvidosa. Ora, de acordo com a ótica do colonizador, tudo o que
fosse distinto do édifice déjà construit (edifício já construído), ou seja, tudo
que desviasse de sua base ideológica, que não fosse fundado no paradigma
teológico suprapessoal de obediência à Fé, à Lei e ao Rei, era condenável,
sendo inconcebível qualquer acordo com visões de mundo que fossem
opostas a este arcabouço dogmático.
Preocupados com a dilatação da fé, e ao mesmo tempo para fugir do
rígido controle da aristocracia clerical, cujo poder monolítico sofria críticas e
passava por reformulações na velha Europa, os jesuítas se empenharam em
implantar o Reino de Deus entre os gentios ignaros, organizando um exército
15
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apostólico ao modo das Cruzadas para “libertar do 'pecado' as populações do
Novo Mundo... eliminando os traços culturais desses povos que de uma
forma ou de outra não passavam pelo crivo português e católico da época”.
(MILANESI, 2003: 80-81).

6

Figura 1 - A Primeira Missa no Brasil (1860), de Victor Meirelles de Lima.
Óleo s/ tela, 268x356 cm., Acervo Museu Nacional do Rio de Janeiro.

Nessas missões para “salvar as gentes”, não visavam, contudo, à
busca investigativa a partir de novas descobertas epistemológicas, mas uma
ampla campanha de cunho militar e disciplinada para a expansão da fé.
Neste empreendimento, inaugura-se um novo processo civilizatório sem
precedentes em nossa história. Por meio de suas missões salvíticas, os

6

Victor Meirelles nasceu em Rio Pardo (RS) em 1806 e morreu em Lisboa, Portugal, em
1879. Em 27 de janeiro de 1827 matricula-se como aluno fundador da Academia Imperial
de Belas-Artes, na classe do mestre Jean Baptiste Debret, que se tornaria seu grande
amigo. Em 1837 foi nomeado professor de Pintura Histórica da Academia Imperial de
Belas-Artes. De 1854 a 1857 foi diretor da mesma instituição. Desiludido com o rumo da
arte no Brasil, termina sua vida como embaixador de Portugal a partir de 1866, falecendo
13 anos depois.
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jesuítas impuseram o velho padrão cultural aos nativos “selvagens”,7 ora
pregando o evangelho nas florestas virgens e incultas, ora domesticando a
vida nas tabas. Já os colonizadores se ocuparam em maior medida com a
exploração predatória da terra, pródiga em recursos naturais e riquezas
materiais, aliada à exploração da mão-de-obra escrava que produzia o que
pudesse

ser

vendido

para

atender

as

exigências

da

expansão

mercantilista.Compreende-se que essa “visão do paraíso” terrestre, da gente
que deveria ser salva por força do cristianismo,8 faz parte do mito fundador
que serviu para caracterizar a identidade do “outro” com imagens que
reproduzem uma noção aproximada do bom selvagem, na medida em que “o
primeiro elemento da construção mítica o lança e o conserva no reino da
Natureza, deixando-o FORA do mundo da História”. (CHAUI, 2004: 63)
Tal percepção da realidade do “outro”, por meio de uma visão mítica
do mundo, foi remodelada para justificar a escravidão: dizia-se que os índios
não agiam como humanos (“bestialmente, sem ter conta, nem peso, nem
medida”) e eram desprovidos de alma, observação que não escapou a
Caminha, que escreve em sua Carta a El-Rei D. Manuel sobre o achamento

do Brasil: “viviam os nossos índios como vadios, inutilmente e sem
prestança, sem produzir nada. Não lavram, nem criam”. (AGUIAR, 1999: 23)
Justificou-se assim o modo como foi semeada a terra virgem: com
velhas sementes, o universo cultural dos povos indígenas foi exorcizado,
anulando o seu passado, cotidiano, mitos, excluindo-os de sua própria
história e conformando-os às novas (velhas) crenças trazidas na bagagem.
Primeiramente, aprenderam a ajoelhar, depois foram submetidos às lições de
catequese nas tabas. A finalidade moral era domesticar as consciências por
7

8

Ainda no governo exercido por Salvador de Sá, os “homens da floresta” eram seres
“bestiais” e “primitivos” aos olhos da sacralidade clerical, viviam desordenadamente, em
desalinho com os costumes e a moral católica tradicional: “Os índios nômades da floresta
brasileira não estavam preparados nem mentalmente, nem pelo estado de cultura para
suportar uma vida de labuta diária, ao simples aceno ou chamado de outrem”. (BOXER,
1973: 137)
“O surgimento do cristianismo produz um efeito inesperado sobre a concepção da história
[...] introduz a ideia de que a história segue um plano e possui uma finalidade que não
foram determinados apenas pela vontade dos homens”. (CHAUI, 2004: 57-66)
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intermédio de exercícios que visavam ao controle dos instintos selvagens ou
desregrados.9
O mais nefasto desastre causado à existência de nosso povo, não foi
apenas o promovido pela escravidão, o látego e a sífilis,10 com respectivo
extermínio físico da língua nativa e de seus falantes, mas algo mais sutil; não
apenas o genocídio sumário da carne e dos afetos desordenados, mas do
pensamento, da emoção e da vontade, apagando de sua vida os desejos, o
passado e antepassados. E, por fim, subtraído da própria História.
Como forma de uniformização de hábitos culturais e de controle do
pensamento, cumpre suspeitar do novo processo civilizatório representado
hoje pelo surgimento da aldeia global da informação. Convém duvidar se os
fins não permanecem os mesmos: domesticar consciências e controlar
instintos desregrados. Toda ordem social domesticadora mantém-se por
meio da falsificação, não da realidade, mas da consciência da realidade:
“Não sendo possível às classes dominantes matar ou fazer desaparecer a
capacidade de pensar dos homens, mitificam a realidade, condicionando-lhes
um pensar falso sobre si e sobre o mundo”. (FREIRE, 1977: 101)
Hoje, mais do que nunca, o controle dos desejos volta-se para o
consumo virtual e potencial de novos produtos, que satisfaçam plenamente
os desejos dos consumidores na aldeia global do consumo. Ocorre que esta
racionalidade dominante não pára de produzir desigualdades: “A mesma
fábrica das diversidades fabrica desigualdades. A dinâmica da sociedade
global produz e reproduz diversidades e desigualdades, simultaneamente às
convergências e integrações.” (IANNI, 2004: 28).

9

Conforme subtítulo da cartilha de Loyola (o convertido), a prática de tais exercícios era um
meio "para vencer a si mesmo e ordenar a própria vida sem ser influenciado pelos afetos
desordenados". Em épocas de crise, segundo Evennet, os Exercícios espirituais de Loyola
"são como um velho vinho de espiritualidade bíblica, vertido numa garrafa nova". (MORSE,
1988: 46)
10
Trazida nas naus, a sífilis, também conhecida como "mal-de-cristãos", foi a mais cruel e
devastadora das epidemias e dizimou uma turba de índios; a população nativa, indene e
debilitada, não resistiu a este golpe físico.
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1.3. Era das desigualdades na aldeia global

A partir de fins do século XIX, a luz e a velocidade passaram a ser as
grandes impulsionadoras do progresso. O desenvolvimento tecnológico se
baseava, então, na disponibilidade de energia elétrica para diferentes usos e
a iluminação do espaço público e privado foi um dos aspectos de maior
visibilidade do progresso no último século. Luz e velocidade determinaram à
época novos modos de ser, agir e pensar nas grandes metrópoles.
Hoje, o globalismo extrapola os limites territoriais, ganha dimensões
transnacionais e continentais. O mundo que se apresenta é o mundo global,
um mundo sulcado; um mundo percorrido por divisões contínuas, “estrias
cada vez mais móveis e dinâmicas, ligadas a hierarquias de poder” (NEGRI,
2003: 13). Tal fenômeno da sociedade global é uma realidade problemática,
“atravessada por movimentos de integração e fragmentação”, na qual
“simultaneamente à interdependência e à acomodação, desenvolvem-se
tensões e antagonismos”. (IANNI, 2004: 7)
Como consequencia da globalização do mundo, é natural que haja
conflitos e tensões, pois toda revolução tecnológica produz mudança de
hábitos culturais. Afinal, trata-se de um fenômeno sociocultural, baseado
num sistema geral e ubíquo de informações que desafia a nossa
compreensão e instaura novos dilemas. Segundo o professor Octávio Ianni,
“no contexto da sociedade global, desenvolvem-se estruturas do poder
propriamente globais [...]. São estruturas globais de poder, às vezes
contraditórias em suas diretrizes ou práticas, mas sempre pairando além de
soberanias e cidadanias nacionais e regionais. Parecem desterritorializadas,
já que se deslocam ao acaso das suas dinâmicas próprias, descoladas de
bases nacionais [...] E reterritorializam-se em outros lugares, em cidades
globais, transcendendo nações e nacionalidades, fronteiras e geografias”.
(IANNI, 2004: 18-19).

19

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes - ECA
Departamento de Biblioteconomia e Documentação

SANTOS, Edison Luís dos. Tecnologias sociais: dispositivos informacionais significativos para a reinvenção do cotidiano. São Paulo: ECA-USP, 2009.

A difusão dos avanços tecnológicos, por seu turno, como tem sido
realizado, é um discurso unilateral que visa ao treinamento de maior número
de pessoas no uso de novos produtos e, dessa forma, atinge uma seleta
camada da população que pode aspirar a usufruir as novas facilidades (LINS
DE BARROS, 2002: 76-79). Ocorre que a grande maioria da população
mundial não tem recursos que permitam participar de um modelo que
demanda altas somas de recursos para implementar as novas tecnologias.
A imagem das luzes da Terra, divulgada pela Nasa na rede Internet,
pode ser interpretada como um ícone do mundo tecnológico (figura 2).
Trata-se de uma imagem irreal, pois a Terra aparece em toda a sua extensão
no período noturno. Algumas regiões privilegiadas do planeta podem ser
facilmente identificadas: os Estados Unidos, a Europa, o Japão e a Índia, a
costa leste da América Latina. A África, a Amazônia, parte da Ásia e a
Oceania estão quase ausentes, tirando alguns poucos pontos luminosos
relativos a grandes cidades, como Johannesburgo.
A imagem que reproduzimos a seguir representa os locais
privilegiados em que o desenvolvimento científico e tecnológico está
presente com maior intensidade:

Figura 2 - Imagem das luzes da Terra mostrando o alto grau de desnível tecnológico existente no
mundo moderno. A luz elétrica, símbolo do progresso em fins do século XIX, reflete hoje a enorme
concentração de riqueza produzida pela tecnologia.
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Nessa imagem emblemática, vemos em destaque as luzes que o
homem produz, produto da apropriação social do desenvolvimento científico
e manifesto pelo uso crescente de diferentes tecnologias que produzem hoje
um tipo perverso de exclusão, a digital, caracterizada pela marginalização em
relação às fontes de informação e do conhecimento. Essa população estará
excluída do uso de tecnologias, a julgar por esta imagem das luzes da Terra.
Conforme advertiu, em 1996, Pekka Tarjore, então secretário-geral da União
Internacional das Telecomunicações (UIT):
Se a comunidade mundial não intervém, existe o perigo real
de que a sociedade mundial da informação só seja mundial
por sua dominação; de que o mundo se divida em duas
categorias: os “ricos em informação” e os “pobres em
informação” [...] um abismo insuperável.

No próximo capítulo, procuramos demonstrar que tal abismo já é
uma realidade no Brasil. Atualmente, o globalismo neoliberalizante produz
desigualdades nas cidades globais. Fala-se de cidadania mutilada no Brasil
porque os direitos fundamentais como casa, trabalho, educação, bibliotecas,
livros, informações e outros capitais culturais são inadvertidamente
desrespeitados. Há uma lista de cidadanias mutiladas no Brasil:
Cidadania mutilada no trabalho, através das oportunidades de
ingresso negadas. Cidadania mutilada na remuneração,
melhor para uns do que para outros. Cidadania mutilada nas
oportunidades de promoção. Cidadania mutilada também na
localização dos homens, na sua moradia. Cidadania mutilada
na circulação. Esse famoso direito de ir e devir, que alguns
nem imaginam existir, mas que na realidade é tolhido para
uma parte significativa da população. Cidadania mutilada na
educação...11

11

SANTOS, Milton. As cidadanias mutiladas. Disponível em www.dhnet.org.br.
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Capítulo II
GLOBALISMO E EXPROPRIAÇÃO SOCIOCULTURAL NO BRASIL
O Brasil não mudou nada nesse último século. A novidade é a
globalização. Com ela, o Brasil deixou de ser um país caipira em
nível local e passou a ser um país caipira, em nível mundial.
(Paulo Vanzolini, Folha de S. Paulo, 30.09.2003)

2.1. Globalismo: era de perversões canibais
A globalização é um “novo ciclo de expansão do capitalismo”, mas
diante desta nova realidade em curso, um processo civilizatório em que tudo
se move (coisas, gentes e ideais) em função do capital transnacional,
ultrapassando as “fronteiras geográficas, históricas e culturais”, será preciso
conhecer melhor a trama desta história. À luz de outra, a do povo brasileiro.
Este capítulo resulta do cruzamento de duas leituras: a primeira
apreende o arcabouço teórico de A era do globalismo, de Octavio Ianni
(1926-2004), conceitualmente importante por elucidar o novo ciclo de
expansão do capitalismo — a globalização do mundo — fenômeno in flux e
multifacetado que deu origem a um novo processo civilizatório da
humanidade, e ainda desafia o entendimento; a outra leitura remete às
imagens que retratam na “cidade global” brasileira, a perversão e o cinismo
nacionais diante da miséria humana em nível global, extraídas da recente
cinematografia nacional.
Os conceitos desenvolvidos por Octavio Ianni em A era do globalismo
permitem o diálogo entre texto e imagem em movimento, uma conversa
entre o verbal e o imagético, teoria e ação, tendo como referência o universo
de indagações existenciais presentes nas imagens de Amarelo Manga, filme
de Cláudio Assis, pernambucano que soube ousar, abriu as portas da senzala
nordestina e exibiu com humor negro e ácido as mazelas de um Brasil
colonial, arcaico e subdesenvolvido. Retrato de um mundo amargo, estranho

22

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes - ECA
Departamento de Biblioteconomia e Documentação

SANTOS, Edison Luís dos. Tecnologias sociais: dispositivos informacionais significativos para a reinvenção do cotidiano. São Paulo: ECA-USP, 2009.

e tão familiar, é uma obra de referência para entender no que estamos
mergulhados, reféns de um modelo de Estado impotente, vicário e medieval.
Aqui, Recife pode ser considerada uma metáfora da “cidade global”, da
gigantesca “favela brasileira”, tão conhecida em nível global, e tão
desprezada, em nível local.

AMARELO MANGA: METÁFORA DAS FAVELAS GLOBAIS

Amarelo dos cabos das peixeiras, da enxada e da estrovenga. Do
carro de boi, das cangas, dos chapéus envelhecidos, da charque...
Amarelo das doenças, das remelas dos olhos dos meninos, das
feridas purulentas, dos escarros, das verminoses, das hepatites,
das diarreias, dos dentes apodrecidos.
(Tempo Amarelo, Renato Carneiro Campos)

Em Amarelo Manga, o diretor dimensiona sua câmera atrevida para o
submundo da miséria, revelando a ferida aberta e pestilenta das “cidades
globais”: o submundo de um outro Brasil, onde uma turba de embrutecidos
continua abandonada à própria sorte, ocupando o espaço das periferias, das
locações mundanas e carentes. O topos central do conflito é a carne
humana,12 e o próprio corpo humano é uma chaga visível, um sistema aberto
e maltratado, local privilegiado das diferenças e cicatrizes...
Metáfora da miséria da cidade global, a capital do estado de
Pernambuco, Recife dos mangues e mangações, serve de cenário para o
artista conjugar diferentes conectividades, mesclas, sínteses e justaposições
de linguagens, tratando de humanizar os seus personagens extraídos do

12

No final do século XIX, “a metáfora da carne e do corpo foi exaustivamente explorada
para enfatizar a presença dominante da fisiologia na vida dos indivíduos, assim como para
constituir, tal como no Cortiço de Aluísio de Azevedo, o espaço coletivo como um
organismo em que a massa de trabalhadores nasce, cresce e prolifera como vermes que
apodrecem a carne de dentro, isto é, o organismo social. Em Amarelo Manga, a imagem
da carne refere-se predominantemente a Wellington, sempre às voltas com um pedaço e,
em geral, sujo de sangue. Com isso, ele se configura como um canibal que devora as suas
mulheres”. Cf.: CUNHA, C. A. Trabalho, dominação e bestificação em Amarelo Manga. In:
http://pphp.uol.com.br/tropico/html/textos/2547,1.shl. Acesso em 04 set. 2008.
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cotidiano. Filmado nas ruas, casas e pocilgas de Recife, o filme é povoado
por personagens não menos periféricos e dignos de seus hábitats.
Em Amarelo Manga, o espaço público é ocupado por homens e
mulheres simples, trabalhadores, pedreiros, açougueiros, vendedores etc.,
mas também povoado por toda sorte de marginalizados, homossexuais,
donas de casa, vendedores ambulantes, traficantes, necrófilos, ex-prostituta
etc. É justamente no espaço das grandes metrópoles que localizamos os
personagens marginais. As estórias desses personagens marginais aqui
humanizados, todos interligados e complementares, refletem a desesperança
e a anomia de uma nação de excluídos e retratam com dureza, humor e
selvageria, situações limites de desamparo. A miséria destas subclasses
revela a enorme desigualdade entre os mundos que se formam nas grandes
cidades, onde:
O indivíduo perde pouco a pouco sua capacidade de
responder e adota uma atitude defensiva de recuo e
desinteresse, sofre de embotamento afetivo e perde a
capacidade de discriminar entre os múltiplos estímulos do
meio, de discernir o essencial do supérfluo, a realidade da
ficção. Os cidadãos movem-se como em transe, em um
estado

de

despersonalização

que

se

manifesta

em

indiferença. O fim desses processos anômicos de isolamento,
apatia e inércia é o autismo social, a alienação do indivíduo e
o seu estranhamento de si próprio e dos outros. (IANNI,
2004: 64-65)

As consequências nefastas do projeto colonial perduram até os dias
de hoje. O avanço desenfreado do globalismo, movido pela tirania do
mercado e a lógica dos atores dominantes produz modos culturais que
reduzem o universo da psicoesfera cotidiana; modificam as formas de
sociabilidade e condicionam a maioria dos indivíduos às regras viciadas do
consumo e das “marcas registradas”.
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2.2. Mercado tirano, Estado impotente
Muitas vezes, ignoramos os efeitos perversos do globalismo que
produzem a alienação e o embotamento em nível local, nacional e global.
Vejamos como se processa essa “fábrica de engano”, à revelia de um Estado
impotente e corrupto, bem como alguns desses efeitos perversos, à luz de
outro retrato: o das grandes cidades globais.
Em nossa reflexão, propomos analisar a esfera do cotidiano, em
busca do resgate dos sujeitos marginalizados pela expansão do capitalismo e
a globalização, fenômeno in flux que deu origem a um novo processo
civilizatório da humanidade, multifacetado, excludente e desigual. Para tanto,
emprestamos as imagens do filme O invasor que retratam a “cidade global”
de São Paulo como uma “fábrica de engano”: palco de corrupção, perversão
e cinismo. Cidade de ilusões e desigualdades sociais que reinam em
abundância nas periferias pobres e estigmatizadas.
Os conceitos desenvolvidos por Milton Santos13 ajudam-nos a
compreender os efeitos perversos do avanço desmedido e incontrolável do
neoliberalismo nas principais “cidades globais”; leis egoístas e inconstantes
de um mercado que favorece apenas a grupos restritos de poder, impondo
seu próprio ritmo e velocidade por meio de um arranjo territorial de objetos
técnicos

que

alteram

o

cotidiano

das

pessoas,

modificam

hábitos

alimentares, impõe valores efêmeros de consumo e atropelam a psicoesfera
social. Neste “novo ciclo de expansão do capitalismo” tudo se move (coisas,
gentes e ideais) em função do capital transnacional, ultrapassando as
“fronteiras geográficas, históricas e culturais”.
Em geral, a participação da vida cultural em qualquer cidade
brasileira, ao invés de estimulada e sustentável de modo a garantir-se
autonomamente por si, tem no Estado um sério obstáculo ao progresso
13

Baseamo-nos nas seguintes bibliografias: a) SANTOS, Milton. Técnica espaço tempo:
globalização e meio técnico-científico-informacional. 4ª ed. São Paulo: Hucitec, 1998, p. 972; b) SANTOS, Milton. e SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: território e sociedade no início
do século XXI. 3ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 19-141.
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humano e científico, enquanto organizações hegemônicas definem o rumo de
cotidianos tão diversos, a partir do uso racional (hierárquico) do tempo e do
espaço: “Chegamos a um momento da história no qual o processo de
racionalização da sociedade atinge o próprio território e este passa a ser um
instrumento fundamental da racionalidade social [...] Os lugares, hoje, se
diferenciam e hierarquizam exatamente porque são todos mundiais. Os
tempos também...”. (SANTOS, 1998: 46-47)
Eis o conflito marcado pelo binômio Mercado tirano/Estado
impotente. Quem está no poder, quer manter-se a qualquer custo, “doa a
quem doer”. A lógica do Estado se inscreve num projeto de redução da
diferença à semelhança, de redução do outro ao mesmo, da dissolução do
múltiplo no único. A diferença é sempre uma ameaça ao Estado, enquanto o
Mercado continua a reger o cotidiano de indivíduos, coletividades, firmas e
instituições: “As decisões políticas e econômicas são tomadas em função das
seduções imediatistas do consumo, o livre comércio sem memória de seus
erros, a importação afobada dos últimos modelos que nos faz cair, uma e
outra vez, como se cada uma fosse a primeira, no endividamento e na crise
da balança de pagamentos”. (CANCLINI, 2001: 42)

O INVASOR: SALVE-SE QUEM PUDER!
Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que
possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha de se
vender a alguém. (Jean-Jacques Rousseau)

Se, de um lado, em Amarelo Manga, o cineasta pernambucano
Cláudio Assis soube ousar, abrindo as portas da senzala nordestina, ao exibir
com humor negro e ácido as mazelas de um Brasil colonial, arcaico e
subdesenvolvido, de outro, em O invasor, o retrato não é menos amargo,
nem estranho à história mais recente do país. Reféns de um Estado omisso e
impotente sentimo-nos todos contaminados pelo vírus da corrupção, onde o
mais importante é “se dar bem, doa a quem doer”. Sabemos que São Paulo
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é uma “cidade global” que trata de modo desigual e injusto os seus
“cidadãos”, despreza os habitantes da periferia, assim como Recife é
metáfora da gigantesca “favela brasileira”, tão bem conhecida em nível
global, e tão desprezada, em nível local:
A maneira neoliberal de fazer a globalização consiste em
reduzir empregos para reduzir custos, competindo entre
empresas transnacionais, cuja direção se faz desde um ponto
desconhecido, de modo que os interesses sindicais e
nacionais quase não podem ser exercidos. [...] Nesses vastos
‘subúrbios’ que são os centros históricos das grandes cidades,
há poucas razões para se ficar contente enquanto o que
chega de toda a parte se oferece e se espalha para que
alguns possuam e imediatamente esqueçam. (CANCLINI,
2001: 42-43)

O filme de Beto Brant foi criado a partir do texto de Marçal Aquino e
apresenta uma visão estética de um Brasil extenso e plural. Narra a trajetória
de dois empresários metropolitanos que aderem a esquemas de corrupção
para sobreviver em meio à selvageria do Mercado tirano. Ambos resolvem
contratar um pistoleiro para matar o terceiro sócio, deixando-lhes o caminho
livre para a conclusão de negócios escusos e ilícitos envolvendo o poder
público e o setor de construção civil.
Em O invasor, o papel de assassino de aluguel é brilhantemente
interpretado por Paulo Miklos (Titãs) que vem da periferia para arrebatar o
seu quinhão entre os burgueses corruptos. Ora, se a lei não existe, então
tudo é permitido. Uma vez consumado o assassinato, o pistoleiro Anísio
demonstra cada vez mais interesse em avançar no caso, intrometendo-se
nos negócios da construtora, à revelia dos cúmplices de seu delito: “Não tô

nem aí pra esses caras” [sic]. Com seu jeitinho de bandido malandro, Anísio
ignora-os completamente, muda-se para a firma dos contratantes e passa a
frequentar sumariamente o ambiente da empresa.
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Além de invadir o espaço do qual habitualmente se veria excluído,
Anísio termina por se envolver com a filha do homem que acabara de
assassinar. O invasor se infiltra no sistema, que se move, sobretudo, pela
força do capital. Tendo devidamente pago o serviço ao assassino de aluguel,
não há porque se preocupar. Acabou a crise de consciência. Adeus à ética!
Segundo Canclini, tais posturas viciadas são reflexos das transformações que
ocorrem nas cidades globais e “têm como principais focos geradores
processos intrínsecos derivados do desenvolvimento desigual e das
contradições destas sociedades: migrações maciças, contração do mercado
de trabalho, políticas urbanas de habitação e de serviços insuficientes para a
expansão da população e do espaço urbano, conflitos interétnicos,
deterioração da qualidade de vida e aumento alarmante da insegurança. [...]
São cenários caóticos de mercados informais nos quais multidões procuram
sobreviver sob formas arcaicas de exploração, ou nas redes da solidariedade
ou da violência”. (CANCLINI, 2001: 17-18)
A corrupção se espalha, contudo, na mesma proporção e velocidade,
criando clima tenso, de instabilidade e insegurança. O personagem Ivan
entra em crise ética: quando já não há mais retorno possível, ingressa em
mar de lama e começa a sofrer espasmos depressivos, em consonância com
seu estado psicológico aturdido. Na verdade, o crime de colarinho branco
associa-se ao crime do marginal de periferia num contágio que lhe é
ameaçador. Segundo Dunker, “a trama está baseada intensamente no
desdobramento perpétuo da corrupção: dois empresários traem um amigo, o
mediador dessa traição torna-se ele mesmo um traidor ao invadir as vidas
dos mandantes. Finalmente, um dos empresários trai o outro ao
premeditadamente designar uma garota de programa para se envolver com
o amigo, e na verdade vigiar seus passos. Ao descobrir a trama, o amigo
traído vai à polícia e denuncia o crime cometido. Naturalmente, a polícia trai
seu papel ao mostrar-se mancomunada tanto com o invasor quanto com o
pérfido amigo”. (DUNKER, 2003: 120)
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A ameaça está em todo lugar. A partir daí, contudo, os empresários
sofrerão a ameaça proveniente de um outro mundo onde matar é um ato
banal, cotidiano, legítimo, culturalmente assimilado. O invasor é a metáfora
do vírus da corrupção, dos esquemas ilícitos e impunes que se alastram por
todas as esferas e camadas da sociedade. O dinheiro compra tudo: “Tá

pago. Acabou!”. O invasor não reconhece as fronteiras entre o público e o
privado (“Toda empresa não tem um esquema por fora? Não tem caixa

dois?”), o invasor despreza o universo da psicoesfera14 e ignora o cotidiano
do “outro”, sem crise de consciência (“Meu troféu é a alma dele”), tendo em
vista exclusivamente, e de modo perverso, a garantia de seus privilégios, a
sustentação de benesses particulares, em nome de seus fins egoístas e
inconstantes... O invasor incorpora o discurso do Mercado tirano e, em meio
a este embuste generalizado, quem não se vende é simplesmente eliminado
— “Doa a quem doer”. Antes do extermínio, porém, ocorre o asfixiamento do
“eu” por meio da intimidação e ameaça iminente da morte... Quem estará
disposto a abandonar o esquema? Nesse universo carcomido, não há
remédio nem possibilidade de frear o fluxo da tragédia.

14

Psicoesfera é o resultado das crenças, desejos, vontades e hábitos que inspiram
comportamentos filosóficos e práticos, as relações interpessoais e a comunhão com o
Universo.
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2.3. Favelas e subclasses: a expropriação do “asfalto” 15
Recentemente, no dia 17 de setembro deste ano, o Secretário-Geral
das Nações Unidas, Ban Ki-moon declarou que ainda existe “mais de 1,3
bilhão de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, definida como a fatura
menos de US $ 1,25 por dia”. No Brasil, quem são essas pessoas? Segundo
dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA):
•

Crianças (mais de 50% das crianças com até 2 anos de idade);

•

Afrodescendentes (representam 45% da população total, mas 63%
dos pobres e 70% dos indigentes);

•

Nordestinos ou moradores das regiões metropolitanas do Sudeste;

•

Membros de famílias chefiadas por adultos de baixa escolaridade;

•

Membros de famílias chefiadas por trabalhadores autônomos ou por
empregados sem carteira assinada.

Quer dizer, o Brasil não é um país pobre, é um país desigual. No
mínimo, seria imperativo garantir um lugar decente para todos viverem.
Infelizmente, no Brasil, a ocupação dos espaços urbanos é desigual, injusta e
perversa. Nas chamadas cidades globais, cujo modelo de urbanização
consolidou-se historicamente como “o lugar da emancipação humana”,
vivemos o paradoxo das desigualdades. Segundo dados bem recentes, os
moradores de favela constituem já um terço da população urbana global e,
numa perspectiva em curto prazo, estima-se que chegará a 50% nos
próximos 15 anos. A situação é preocupante para o Terceiro Mundo, pois
esta parcela mais pobre do planeta absorverá 95% desse crescimento
populacional mundial. (DAVIS, 2003)
O globalismo e os programas neoliberais impostos pelo FMI são os
responsáveis pelas atuais altas taxas de urbanização, paradoxalmente, sem
15

O termo “asfalto”, utilizado historicamente pelas pessoas que moram na favela para
denominar os bairros, tem caído em desuso. Atualmente, nas favelas cariocas, quando se
fala a respeito da própria localidade, utiliza-se, em geral, comunidade; mas, quando se
fala de outros espaços análogos, é usual o termo favela. (SILVA, 2004: 13)
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industrialização e sem desenvolvimento: favelas em toda a parte, sem-tetos,
desempregados, trabalho informal e precário, latifúndios destinados ao
agronegócio, insegurança social, violência etc. Noutros termos, como encarar
a urbanização das cidades globais, sem trabalho, sem crescimento e sem um
lugar digno para cada um? A dúvida atual é: Como viver desigual?
Enquanto “o mundo parece ter-se transformado em uma imensa
fábrica” de desigualdades, pessoas embrutecidas e abandonadas à própria
sorte ocupam o espaço das periferias, das locações mundanas e carentes,
dos morros e subúrbios (Figura 3), pois é justamente “nas grandes cidades,
metrópoles, megalópoles e, frequentemente, nas cidades globais que se
localiza a subclasse: uma categoria de indivíduos, famílias, membros das
mais diversas etnias e migrantes, que se encontram na condição de
desempregados mais ou menos permanentes”.16

Figura 3 - Favelas nos morros, Rio de Janeiro. Fonte: Google Imagens, 2008.
16

“São grupos e coletividades, bairros e vizinhanças, nos quais reúnem-se e sintetizam-se
todos os principais aspectos da questão social como questão urbana: carência de
habitação, recursos de saúde, educação, ausência ou precariedade de recursos sociais,
econômicos e culturais para fazer face a essas carências; desemprego permanente de uns
e outros, muitas vezes combinado com qualificações profissionais inadequadas às novas
formas de organização técnicas do processo de trabalho e produção; crise de estruturas
familiares; tensões sociais permanentes, sujeitas a explodirem em crises domésticas,
conflitos de vizinhança, riots”. (IANNI, 2004: 59).
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A cidade do Rio de Janeiro, dos monumentos históricos, da bossanova, das praias maravilhosas, hoje é uma metáfora da miséria, cidade
global em cujo cenário abundam novos personagens, desumanizados no
cotidiano das ruas, vielas e barracos; e mesmo nas ruas do centro, há
pocilgas povoadas por seres não menos periféricos e indignos do que os que
habitam os morros. No centro, o espaço público é ocupado por toda sorte de
marginalizados: donas de casa, homossexuais, vendedores ambulantes,
traficantes, necrófilos, prostitutas etc. Personagens marginais desumanizados
que refletem a desesperança e o caos de uma cidade de excluídos; retratam
com dureza, humor e selvageria, situações limites de desamparo.
O flagelo e a miséria das subclasses revelam a enorme desigualdade
nas grandes cidades. Confortáveis em casa ou malhando nas academias de
ginástica, a classe média alienada ignora a perversão dos ideais de consumo,
ocupada apenas com a aquisição de bens e status, totalmente alheia ao
silêncio das “classes perigosas”.
2.4. Sociabilidade violenta: a expropriação da voz
Outro desastre nefasto causado à dignidade dos moradores de
favela é a supressão de sua voz, imposta pelo silêncio. Com isso, são
gradativamente subtraídos da história: como animais bestificados e
submissos, servem de montaria para retóricas e ideologias; permanecem na
escuridão da ignorância e, sem poder se apropriar do saber, perdem a
capacidade de estabelecer diferenças e exercer livre-arbítrio: não sabem
escolher, e quando escolhem, só o fazem por obrigação, por intimidação ou
movidos pelo medo de serem enquadrados em algum código penal.
Nessas comunidades pobres, os moradores sofrem constante
agressão física e psicológica, sendo aviltados diuturnamente por atores
sociais que “disputam o espaço” local impondo o terror: ora fabricando a
ameaça com oferta de proteção sob cobrança ilegal de taxas (milícias
securitistas), ora maximizando a violência para alimentar a economia do
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crime — lógica que se funda na partilha dos lucros obtidos por meio de
“arranjos de proteção”, em que a polícia atua apenas como “moeda de
troca”.17
Infelizmente, o poder público na cidade do Rio de Janeiro não
atende minimamente aos direitos culturais prescritos pela ONU, nem respeita
as garantias prescritas pela Constituição de 1988: favelados não são tratados
como iguais perante a lei; comumente lhe são violados o direito à vida, à
liberdade, voz, igualdade, moradia e segurança.
Tais posturas viciadas são reflexos das transformações que ocorrem
nas cidades globais e “têm como principais focos geradores processos
intrínsecos derivados do desenvolvimento desigual e das contradições destas
sociedades: migrações maciças, contração do mercado de trabalho, políticas
urbanas de habitação e de serviços insuficientes para a expansão da
população e do espaço urbano, conflitos interétnicos, deterioração da
qualidade de vida e aumento alarmante da insegurança. [...] São cenários
caóticos de mercados informais nos quais multidões procuram sobreviver sob
formas arcaicas de exploração, ou nas redes da solidariedade ou da
violência”. (CANCLINI, 2001: 17-18)
Neste clima tenso, de instabilidade e insegurança, as pessoas
entram em crise ética e podem ingressar em mar de lama, em consonância
com seu estado psicológico aturdido. Quando a ameaça está em todo lugar,
o conflito não é suprimido da história do território. Ao invés de contribuir
para

a

erradicação

dos

estigmas

sociais

brasileiros

(preto,

pobre,

delinquente, sexo frágil etc.), este universo contaminado aumenta a
impunidade,

propaga

as

desigualdades

já

existentes

e

inviabiliza,

efetivamente, a participação democrática dos cidadãos na vida pública.
17

Segundo relato de Jacqueline Muniz (Ucam-RJ), as regras de segurança pública no Rio são
“despóticas, violam os direitos civis e humanos, possuem baixa institucionalidade; são
manipuláveis ao sabor dos atores com os quais interagem”, opinião compartilhada por
Dulce Pandolfi (Ibase/FGV) que, preocupada com a percepção da população a respeito da
violência, identificou que 80% não procura a polícia ou tem medo da ação policial. A
polícia do espetáculo é desleal “atira primeiro para depois averiguar”. Seminário Favela é
cidade: violência e ordem pública, Rio de Janeiro: Ibase/Iuperj, 29 a 31 outubro 2007.
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2.5. Efeitos do globalismo em comunidades tradicionais
Com a destruição das bases da vida social indígena, a negação
de todos os seus valores, o despojo, o cativeiro, muitíssimos
índios deitavam em suas redes e se deixavam morrer, como só
eles têm o poder de fazer. Morriam de tristeza, certos de que
todo o futuro possível seria a negação mais horrível do passado,
uma vida indigna de ser vivida por gente verdadeira.
(Darcy Ribeiro, O povo brasileiro, 1995. p. 43)

Nas últimas décadas, o mundo agrário tem passado por intensas
transformações tecnológicas advindas com a adoção sistemática dos
mecanismos do mercado, técnicas de administração e gerência racionais,
alterando hábitos socioculturais e a percepção da realidade, pasteurizando
elementos reais e imaginários da vida no campo, o que afeta intensamente o
seu tecido social, gerando entre as populações tradicionais o fenômeno de
“favelização”:
A revolução que a globalização do capitalismo está
provocando no mundo agrário transfigura o modo de vida no
campo, em suas formas de organização do trabalho e
produção, em seus padrões e ideais socioculturais, em seus
significados políticos. Tudo que é agrário dissolve-se no
mercado, no jogo das forças produtivas operando no âmbito
da economia, na reprodução ampliada do capital, na dinâmica
do capitalismo global. (IANNI, 2004: 42)

O turismo, por exemplo, tornou-se uma das maiores fontes de renda
dos principais municípios litorâneos do país. No entanto, a indústria do
turismo

parece

desconhecer

as

determinações

da

Unesco

para

o

desenvolvimento sustentável com respeito à diversidade cultural. O que vem
ocorrendo nestas regiões é a privatização da paisagem litorânea. Após a
construção e pavimentação da BR-101, a indústria do lazer e a especulação
imobiliária multiplicaram o espaço urbano, redefiniram o perfil da população
e das atividades socioeconômicas, e reformularam as relações da sociedade
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com a natureza, transformando a segunda em “mercadoria de consumo” das
classes médias e elites urbanas. (LUCHIARI, 1997: 138)
A cultura caiçara das zonas litorâneas, em especial a que ainda
resiste na fronteira entre dois importantes pólos científicos e culturais (São
Paulo – Rio de Janeiro)18 encontra-se seriamente ameaçada, não só pelo
avanço dos meios-técnicos-científicos-informacionais, impulsionado pela
lógica global do mercado, mas também pelas atuais políticas vicárias do
poder público local, que mormente têm sido omissas, demagógicas ou
favoráveis aos interesses do capital imobiliário, a exemplo do que já vem
ocorrendo há alguns anos no litoral norte do Estado de São Paulo, em pleno
Parque Estadual da Serra do Mar, área de proteção ambiental (APA):

Privatização da Mata Atlântica por empresários paulistanos.
Praia de Camburi-Picinguaba, SP, julho, 2009.

Ameaçada pelas imposições do mercado global e as especulações do
capital imobiliário, mais uma vez comunidades caiçaras estão sendo lançadas
fora do mundo da história, fato também ocorrido à época do surgimento do
barco a motor, da pesca embarcada e da eletricidade.
18

No litoral paulista, a cidade histórica de Ubatuba, com belezas naturais em abundância, é
naturalmente propensa ao desenvolvimento do turismo ecológico-ambiental, de aventura e
cultural, além de se beneficiar de vasto patrimônio natural e histórico-cultural: fauna e
flora da Mata Atlântica, mais de 80 praias (continente e ilhas), cachoeiras, ruínas de
antigas fazendas, antigas construções no centro do município, sua história e cultura
popular, além do patrimônio humano: caiçaras, quilombolas e índios Guaranis.
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Uma nova pedagogia cultural, científica e tecnologia para o país não
condiz com políticas vicárias e outras medidas míopes de ocasião por parte
do Estado, pois estas não levam em consideração o processo de degradação
do espaço; causam impactos negativos sobre a diversidade biológica e
cultural dos ecossistemas ambientais das zonas litorâneas e não respeitam as
particularidades socioculturais das populações humanas que residem nessas
regiões inundáveis, de alta produtividade natural.
Contudo, inversamente ressaltamos que a Conferência Geral da
Unesco, reunida em Paris no mês de outubro de 2005, aprovou (148 votos a
favor, 2 contra e 4 abstenções) a Convenção sobre a Proteção e Promoção

da Diversidade das Expressões Culturais, instrumento jurídico internacional
que entrou em vigor três meses depois de sua ratificação por 30 Estados. De
acordo com o informe publicado, a Unesco:
Insta a los gobiernos a ampliar la educación para todos y
fomentar el acceso comunitario a las tecnologías de la
información y la comunicación, así como a mejorar al
aprovechamiento compartido de los conocimientos científicos
en el ámbito internacional, a fin de reducir la brecha digital y
la brecha cognitiva que separan a los países del Norte de los
del Sur y poder así avanzar hacia una forma “inteligente” de
desarrollo humano sostenible.19

O texto reafirma o direito soberano dos Estados para elaborar
políticas culturais com intuito de “proteger e promover a diversidade das
expressões culturais”, por uma parte, e a “criar as condições para que as
culturas possam prosperar e manter interações livremente de forma
mutuamente proveitosa”, de outra parte (Artigo 1º). Ao reconhecer o papel
fundamental da sociedade civil, os membros da Convenção se esforçaram
por criar um entorno que incite os indivíduos e grupos sociais a:
19

La Conferencia General adopta la Convención sobre la Protección y Promoción de la
Diversidad de las Expresiones Culturales. UNESCO: Oficina de Información

Pública/Comunicado de prensa n° 128-2005, publicado em 20/10/2005.
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Crear, producir, difundir y distribuir sus propias expresiones
culturales, y tener acceso a ellas, prestando la debida
atención a las circunstancias y necesidades especiales de las
mujeres y de distintos grupos sociales, en particular las
personas pertenecientes a minorías y los pueblos autóctonos
y a que se reconozca la importante contribución de los
artistas, otras personas participantes en el proceso creativo,
las comunidades culturales y las organizaciones que los
apoyan en su trabajo, así como su papel fundamental de
alimentar la diversidad de las expresiones culturales. (Idem,
ibidem)

Um instrumento de tal envergadura eleva a diversidade cultural à
categoria de “patrimônio comum da humanidade”, “tão necessária para a
humanidade como a biodiversidade biológica para os organismos vivos”.20
Sua defesa é um imperativo ético indissociável do respeito à dignidade
individual. Pretende-se preservar de modo sustentável esse tesouro vivo e
renovável – a diversidade cultural –, entendida não como patrimônio estático
mas, sim, como processo dinâmico fundado no cotidiano21 das comunidades,
capaz de garantir a sobrevivência da humanidade. O objetivo almejado não
consiste simplesmente em representar a voz dos silenciados, mas “entender
e nomear os lugares em que suas questões ou sua vida cotidiana entram em
conflito com os outros”. (CANCLINI, 2001: 28)

20

Disponível em: http://www.unesco.org.br/areas/cultura/divcult/dcult/mostra_documento.
Acesso em 05.12.2005.
21
“A vida cotidiana é a vida do homem inteiro, que participa dela com todos os aspectos de
sua individualidade, de sua personalidade... todos os sentidos, todas as suas capacidades
intelectuais, suas habilidades manipulativas, sentimentos, paixões, ideias, ideologias. Suas
partes orgânicas consistem na organização do trabalho e da vida privada, os lazeres e o
descanso, a atividade social sistematizada, o intercâmbio e a purificação”. (HELLER, 1985:
17-18)
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Capítulo 3

INFORMAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA & SOCIEDADE
Com a tecnologia, inventamos modos de
manipulação novos e muito sutis, pelos quais a
manipulação exercida sobre as coisas implica a
subjugação dos homens pelas técnicas de
manipulação.
(Edgar Morin, Ciência com consciência, p. 109)

3.1. Ciência & Tecnologia, sem a Sociedade
A tradição feudal colonialista marcou a civilização brasileira,
deixando um rastro de injustiças e o aumento do fosso das desigualdades.
Das capitanias hereditárias aos anos de 1950 o Brasil viveu no campo sob
condições feudais; no período colonial o país caracterizou-se pelo surgimento
de uma sociedade agrária, respaldada fortemente no latifúndio escravista, de
pouquíssima vocação para a atividade científica, a qual não era necessária
para o modo de produção instalado. Ademais, o eixo comercial da colônia
era monopolizado pela Metrópole, que, no mesmo período, sofreu de uma
histórica estagnação cultural e científica comparativa ao restante da Europa.
(AZEVEDO, 1996: 39)
Mesmo com a proclamação da República, em 1889, a situação
sociocultural dos brasileiros pouco se alterou. Conforme apontam os estudos
realizados por Sônia de Conti Gomes, em sua obra Bibliotecas e sociedade na

primeira república, ao longo deste período que se estende de 1890 até 1930:
A formação sociocultural brasileira, vista como um todo, não
compelia a sociedade a criar bibliotecas nem gerava
informações

em

quantidade

representativa,

que

necessitassem de ser organizadas em forma de bibliotecas. A
população brasileira, na sua grande maioria essencialmente
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agrícola e analfabeta, conservou-se marginalizada e afastada
das questões políticas, econômicas e sociais do País. Mal
distribuída no território nacional, concentrava-se na região
Sudeste, onde se verificaram as maiores alterações sociais
justificadas pelo predomínio político e desenvolvimento
econômico e industrial. (GOMES, 1983: 59)

Segundo Manuel Bonfim, o golpe militar de 1889 não fora capaz de
criar uma democracia política: “Foi mais uma revolução frustrada, à qual só
devemos um serviço – haver eliminado a monarquia hereditária” (BONFIM,
1905: v-ix). O governo republicano transformou o sufrágio universal em uma
mentira e passou a representar a vontade de uma minoria insignificante, já
que a maioria da população ficou impedida de votar, por não ser
alfabetizada, deixando de atender aos requisitos da legislação eleitoral.
Proclamada a República, o país se tornou uma “democracia sem povo, sem
cidadãos”, em que apenas um décimo da população comparecia às urnas,
para decidir os rumos do país. Caberia assim ao Estado republicano
reencontrar a sua verdadeira missão: “Mandar ensinar a ler e a escrever a
esta população de analfabetos”. (MOTA, 2002: 248)
O fato é que a institucionalização da C&T entre nós foi definida, ao
menos até a primeira metade do século 20, por acontecimentos episódicos
nem sempre significantes22 e que não resultaram de uma política intencional
de C&T, alinhada a um desenvolvimento científico e tecnológico do país. Em
verdade, tal política só se cristalizou a partir da década de 1950, com o
incremento da industrialização. Sucintamente, as iniciativas políticas em C&T
no país podem ser divididas, conforme os seguintes momentos históricos:
22

No início do século XIX, a vinda da família real portuguesa implicou num lento processo de
mudanças. D. João VI adotou disposições que influenciariam o surgimento de um clima
cultural, propício à indagação e à criatividade. Em 1808, são fundadas instituições e
escolas superiores: Colégio Médico-Cirúrgico do Rio de Janeiro, Academia Real da Marinha,
Real Horto e Museu Real. Ocorrências posteriores de maior relevância foram: a criação da
Escola de Minas de Ouro Preto, do Instituto Agronômico de Campinas, do Instituto
Oswaldo Cruz, referência internacional em medicina tropical, da Escola Politécnica de São
Paulo, da Academia Brasileira de Ciências e da Universidade de São Paulo. (AZEVEDO,
1996: 46)
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De 1951 a 1964 criaram-se, no âmbito do governo federal, o
Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) e a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
caracterizando-se um esforço de formação de pesquisadores
e de apoio ao surgimento e consolidação de equipes
científicas, por meio da concessão de bolsas de estudos e de
auxílios à pesquisa.
Entre 1964 e 1974, surgiram instituições e medidas voltadas a
suprir a crescente demanda por tecnologias, incluindo o
primeiro balizador para a C&T, o Programa Estratégico de
Desenvolvimento

(PED).

Em

1969,

implantaram-se

a

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) – que passou por
um processo de modernização, tendo reavaliado suas visão,
missão e objetivos, concluindo que o papel da C&T não é
realizar

lucros,

mas

servir

de

instrumento

para

o

desenvolvimento do país – e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), vinculado
ao orçamento da FINEP. O CNPq assumiu a formulação da
política nacional de C&T e, a partir de 1964, surgiu o Sistema
Nacional

de

Desenvolvimento

Científico

e

Tecnológico

(SNDCT).
No terceiro período, de 1974 a 1984, notabilizou-se o
planejamento nos setores de pós-graduação e pesquisa, bem
como a preocupação com a atividade tecnológica. O CNPq,
mantida a sigla, transforma-se em Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ligado ao Conselho
Científico e Tecnológico (CCT), órgão normativo superior de
C&T. O quarto período vai de 1984 a 1990 e mostra como
pontos capitais: em 1984, a Lei de Reserva de Mercado para
a Informática e em 1985, o desejado aparecimento do
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Com o MCT,
consagra-se a atividade de coordenação, ensaiada pelo CNPq,
e eleva-se o status hierárquico da C&T no país. (AZEVEDO,
1996: 47-49)
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No início da década de 1990, a atuação governamental nas áreas
estratégicas de ciência e tecnologia e seus desdobramentos em política de
pesquisa e desenvolvimento mostravam-se contraditórios. De um lado, o
governo determinava uma nova política industrial, sem especificar os
instrumentos de ação. De outro, cortava verbas necessárias, diminuía
orçamentos específicos, desmontava centros de excelência em pesquisa e
desenvolvimento, desmoralizava as funções públicas e seus funcionários.23
Em 1991, consignavam-se os objetivos da CPMI para investigar as
causas, dimensões e as deficiências que limitavam o progresso tecnológico e
estabelecer, em termos nacionais, metas de desenvolvimento científico e
tecnológico em curto, médio e longo prazos. Entre outros fatores agravantes,
o que se constatou no relatório final da CPMI24 é emblemático, a saber: a

degradação da base educacional talvez seja a principal causa de nosso fraco
avanço no setor de Ciência & Tecnologia. A implementação efetiva de
políticas de Ciência & Tecnologia exige o combate ao analfabetismo em geral

e ao analfabetismo tecnológico em particular.
A preocupação estratégica com C&T é recente na história do país.
Até então não havia envolvimento da sociedade no debate. Não fosse a
reivindicação dos movimentos populares, organizações articuladas em redes,
atuantes em direitos humanos, defesa de minorias (grupos vulneráveis),
meio ambiente, desenvolvimento local etc., teríamos perdido o bonde da
história. O terceiro setor surge como portador de uma nova promessa: a
renovação do espaço público, o resgate da solidariedade e da cidadania e, na
medida do possível, a superação da pobreza.

23

À época, o governo investia apenas 0,74% do PIB em C&T e reduzia sistematicamente os
recursos aplicados neste setor. Em 1985, aplicavam-se 4,1% dos recursos orçamentários
em C&T; e em 1991, aplicam-se somente 1,5%. Nestes termos, a base tecnológica da
indústria brasileira, já bem defasada em relação aos países desenvolvidos, não seria capaz
de promover uma renovação tecnológica de modo a tornar a indústria competitiva nos
mercados externos e sequer internamente, ante uma provável abertura do mercado
brasileiro. (Cf.: CGEE, 2002: 274)
24
Documento de suma importância para a memória da C&T brasileira; trata-se do relatório
final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre as causas e dimensões do
atraso tecnológico brasileiro, publicado em 1992 e aprovado pelo Congresso Nacional.
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3.2. Sociedade civil e terceiro setor
Ao longo dos anos setenta até o final da década de oitenta do século
XX, quando regimes autoritários eram explicitamente comandados por
militares na América Latina, solidificou-se no Brasil certo modelo de
tecnocracia administrativa, marca igualmente resgatada por sucessivos
governos burocráticos, cujo projeto de desenvolvimento consistia em fazer
“crescer o bolo” da economia, para depois reparti-lo. Tais ingerências
intervencionistas impuseram fortes restrições a formas de organização e
mobilização por parte da sociedade civil, longe de facilitar o acesso às
benesses do capital, entendidas meramente como retóricas.
Com o definhamento do regime militar e a abertura política, o que
se viu, de fato, nos anos seguintes foi a deterioração da economia brasileira,
com o aumento das desigualdades sociais, precarização das relações de
trabalho, favelização dos centros urbanos, desemprego, violência e amplidão
da exclusão social. Seria necessário investir esforços para redesenhar o papel
do Estado, a fim de prover o bem-estar da sociedade, superar os quadros de
exclusão social e promover uma dinâmica de desenvolvimento sustentável,
que não se confunde com o modelo Welfare State, modelo este que nunca
foi implantado no Brasil, conforme explica Rosa Maria Fischer:
Jamais existiu no Brasil um Estado, em qualquer das três
esferas de governo, voltado prioritariamente para atender as
demandas sociais ou promover ações de desenvolvimento,
visando superar as desigualdades de distribuição de renda e
de fruição das benesses do capitalismo. (FISCHER, 2002: 41)

A partir dos anos noventa, crises econômicas cíclicas abalaram a
economia do país, aumentando o fosso da desigualdade social e econômica.
O movimento de globalização da economia pressionou o Brasil a adotar
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políticas neoliberalizantes,25 com abertura às importações, privatizações em
massa e a intensificação da entrada de capital internacional, todavia, sem
promover a erradicação dos desequilíbrios econômicos e sociais do país.
Na perspectiva de urgência de um projeto de desenvolvimento
econômico e social, para articular as bases de um redesenho do Estado e da
sociedade civil na construção de um projeto de hegemonia alternativo ao do
grande capital, as análises convergem para a visão de que a gestão do social
deve ser conduzida a partir do pressuposto do “bem comum”, em um
processo descentralizado e participativo; que supere tanto o centralismo
estatal quanto o “vale-tudo” do mercado; em outras termos, que se
destaquem: “virtualidades do desenvolvimento local onde se desenvolvem
hoje iniciativas inovadoras de gestão social, que buscam integrar os
diferentes setores e articular os diferentes atores e organizações sociais em
redes sinérgicas que potenciem as ações dos governos e da sociedade civil”.
(DOWBOR, 1999: 31-42)
Como consequência dessas transformações, assistimos doravante a
uma pluralidade e diversificação de reivindicações singulares, individuais e
grupais, de par com a proliferação de novas formas de associativismo e de

voluntary associations, mesmo em países que disso não tinham tradição:
As organizações não-governamentais (ONGs) que compõem o
chamado terceiro setor — nem Estado/nem mercado — são
uma expressão desse novo protagonismo (social), alargando
e revitalizando a esfera pública. Nesta via, a identidade de
classe vai sendo substituída por outras: a feminista, a
étnica..., referenciadas em projetos micro-identitários fora dos
“roteiros de classe”. (CARVALHO, 1999: 22)
25

O neoliberalismo prega que o funcionamento da economia deve ser entregue às leis de
mercado. Segundo seus defensores, a presença estatal na economia inibe o setor privado
e freia o desenvolvimento. Algumas de suas características são: a) abertura da economia
por meio da liberalização financeira e comercial e da eliminação de barreiras aos
investimentos estrangeiros; b) amplas privatizações; c) redução de subsídios e gastos
sociais por parte dos governos; d) desregulamentação do mercado de trabalho, para
permitir novas formas de contratação que reduzam os custos das empresas.
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A ideia de um “terceiro setor” emerge dessa tentativa de identificar
um grupo de organizações que se diferencia do Estado (1º setor), assim
como do Mercado (2º setor). O primeiro setor se caracteriza por ser de
iniciativa pública e fins públicos. O segundo setor, por sua vez, se caracteriza
por constituir-se como iniciativa privada, também com fins privados, o lucro.
O terceiro setor surge, então, com a seguinte promessa: a renovação do
espaço público, o resgate da solidariedade e da cidadania e, na medida do
possível, a superação da pobreza; uma promessa a ser realizada por meio do
voluntariado e da filantropia, ora revestida de uma roupagem moderna e
empresarial, ora substituindo ou complementando a ação do Estado. No
Brasil, o terceiro setor evolui por meio da presença de entidades de grande
porte, com níveis de profissionalismo que se comparam à iniciativa privada,
mas, também, pela atuação de pequenas entidades fundadas nos princípios
da boa vontade e da caridade, muitas vezes sem uma estrutura adequada.
Independentemente de seu porte, para atingirem seus objetivos, as
instituições beneficentes precisam cada vez mais se estruturar e fazer uso de
técnicas de gestão.
Não sem ambiguidades e resistências, as organizações sem
fins lucrativos que constituem o terceiro setor possuem
atributos valorizados na gestão social desta década: a
capacidade de articularem iniciativas múltiplas, revitalizando o
desenvolvimento voluntário da comunidade ou de setores da
sociedade civil; a capacidade de estabelecerem parceria com
o Estado na gestão de políticas e programas públicos; a
capacidade de estabelecerem redes locais, nacionais ou
mundiais e, por meio delas, constituírem fóruns de escuta e
vocalização de demandas, introduzindo-as na agenda política.
(RICO & DEGENSZAJN, 1999: 24)

As organizações do terceiro setor (fundações, ONGs, entidades
privadas de assistência social e associações comunitárias etc.) vêm sendo
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impulsionadas a ocupar este espaço público, a atuar como catalisadoras das
demandas da sociedade, e a colaborar com o Estado na busca de soluções;
são

estimuladas

a

se

espelhar

nas

organizações

empresariais,

a

profissionalizar sua atuação e adotar técnicas e valores de gestão
empresarial. O aperfeiçoamento das habilidades de gestão é o principal
desafio para que o terceiro setor cumpra o seu papel em nossa sociedade.
Em 1999 foi aprovada a Lei 9790/99 das Oscips (Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público), que cria uma entidade mais adequada
à identificação de organizações do terceiro setor; afinal, articula uma
heterogeneidade de organizações voluntárias sem fins lucrativos, incluindo
desde associações comunitárias e microlocais de entreajuda até organizações
articuladas em redes globais, atuantes no plano dos direitos humanos, na
defesa de minorias, na defesa do meio ambiente, no desenvolvimento local,
entre outras. Tais organizações expressam as características multifacetadas e
particularistas, próprias da sociedade contemporânea:
[...] pode-se dizer que o terceiro setor é composto de
organizações sem fins lucrativos, criadas e mantidas pela
ênfase

na

participação

voluntária,

num

âmbito

não-

governamental, que dão continuidade às práticas tradicionais
da caridade, da filantropia e do mecenato e expandem o seu
sentido

para

outros

domínios,

graças,

sobretudo,

à

incorporação do conceito de cidadania e de suas múltiplas
manifestações na sociedade civil. (FERNANDES, 1997: 27)

O terceiro setor vem despertando crescente interesse no meio
acadêmico, refletindo a atenção pública que tem recebido nos últimos anos,
numa perspectiva de diálogo entre os saberes acadêmico e popular. Numa
era em que o governo e o mercado falham, o papel do terceiro setor se
estende muito além da oferta de sopa aos sem-teto ou do mero
assistencialismo. Vale lembrar que essa noção de terceiro setor “evoca não
apenas

um

conjunto

diversificado

de

organizações,

como

também,
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metaforicamente, um espaço de afirmação de valores e práticas sociais que
não pertencem ao terreno do mercado, como altruísmo, compromisso social,
solidariedade, laços comunitários, ambientalismo etc.”. (LANDIM & BERES

Apud FALCONER, 1999).
Conforme veremos, o terceiro setor impulsionou a mudança social e,
a partir dos movimentos sociais, ela se intensificou. Assim, o lócus do
protagonismo da sociedade civil se clarificou, apresentando suas demandas
por maiores mudanças.
3.3. Protagonismo dos movimentos sociais
Segundo estudo etimológico realizado por Regina Magalhães de
Souza, o termo protagonista deriva do francês protagoniste que, por sua vez,
deriva do grego prõtagõnistës; significa aquele que “combate na primeira
fila; que ocupa o primeiro lugar; personagem principal” (MACHADO, 1990:
447). Retrospectivamente, em francês, o vocábulo foi documentado no
século XIX, em italiano, no século XVIII e em inglês, na segunda metade do
século XVII (CUNHA, 1996: 641); em português, seu primeiro registro data
de 1858 (HOUAISS & VILLAR, 2001). Já a forma protagonista foi registrada
em língua portuguesa em 1615; parece ter sido formada a partir dos
vocábulos

gregos

prõtos [primeiro, principal] e agõnistës (lutador,

competidor).
De acordo com Houaiss & Villar (2001), o termo grego agõnídzomai
significa “concorrer em jogos públicos, lutar, disputar o prêmio; combater” e
deriva de agõn,ônos ou “assembleia, reunião, assembleia para os jogos
públicos; jogo, concurso, luta, combate; ação militar, batalha; luta judiciária,
processo” (HOUAISS & VILLAR, 2001: 2316). O vocábulo agõnía refere-se à
“luta nos jogos públicos; luta em geral” (apud SOUZA, 2006: 8-9). Assim, o
termo protagonista, além de indicar um lugar, uma hierarquia, também está
relacionado ao:
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Combate, a luta contra forças de diferentes ordens naturais
ou históricas, tendo em vista a afirmação de valores que
regem a vida comum, já que o protagonista define-se em
relação a valores gerais e não apenas individuais, como
ocorrerá, por exemplo, com o herói romântico. Nesse sentido,
diferentemente do significado moderno, o protagonista
define-se em relação ao coletivo, às bases éticas e morais que
regem a vida da polis e que, por alguma razão, acham-se
ameaçadas. (PERROTTI & PIERUCCINI, 2007: 75-76)

O final da década de 1970 e início dos anos 80 foi um período
histórico marcado por lutas políticas e sociais no Brasil – sinônimo de
participação e organização da popular na luta contra o regime militar.
Participar das práticas de organização popular era um meio de exercitar a
democracia direta e participativa, de forma autônoma, nos locais de moradia,
trabalho, estudo, comunidade, sindicato etc.
Na década de 1990, novos protagonistas entram em cena, entre eles
destacam-se os “movimentos sociais populares urbanos reivindicatórios de
bens e serviços públicos e por terra e moradia, assim como parcelas dos
então chamados novos movimentos sociais, em luta pelo reconhecimento de
direitos sociais e culturais modernos: raça, gênero, sexo, qualidade de vida,
meio ambiente, segurança, direitos humanos etc.” (SADER, 1988). Desde
então, movimentos sociais significaram a construção:
... de um outro referencial para o imaginário político nacional,
fundado na crença de que a sociedade civil deveria se
mobilizar e se organizar para alterar o status quo no plano
estatal, dominado pelos militares e por um regime não
democrático (autoritário e repressor), com políticas públicas
que privilegiavam o grande capital, considerando apenas as
demandas de parcelas das camadas médias e altas da
população que alavancavam o processo de acumulação das
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emergentes indústrias filiais das empresas multinacionais.
(GOHN, 2005: 70-71)

O ano de 1987 começa com o Cruzado II: mais ajustes e mais
arrocho. A dívida externa era de 108 bilhões de dólares. Em todo o Brasil,
surgem manifestações de protesto contra as medidas econômicas e a
população chega a saquear supermercados. O Plano Bresser vem com novas
medidas que achatam salários o que faz aumentar o descontentamento da
população.
Em 1988, houve muita movimentação política quando as mulheres,
os trabalhadores e outros grupos sociais e populares fizeram pressão para
participar das ações da Assembleia Nacional Constituinte. Todos esses
acontecimentos estimularam o surgimento de um protagonismo social
caracterizado por inúmeras práticas coletivas no interior da sociedade civil,
voltadas para a reivindicação de bens, serviços e direitos sociopolíticos.

Imagem extraída dos livros Tribuna Metalúrgica: 20 anos ilustrada e
Imagens da Luta 1905-1985. Fonte: http://www.smabc.org.br
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Imagem extraída dos livros Tribuna Metalúrgica: 20 anos ilustrada e
Imagens da Luta 1905-1985. Fonte: http://www.smabc.org.br

Nesse momento, o pólo de identificação destes diferentes atores
sociais era a “reivindicação de mais liberdade e justiça social. O campo dos
novos atores ampliou o leque dos sujeitos históricos em luta, pois não se
tratava mais de lutas concentradas nos sindicatos ou nos partidos políticos.
Houve, portanto, uma ampliação e uma pluralização dos grupos organizados,
que redundaram na criação de movimentos, associações, instituições e
Ongs.” (SADER, 1988)
Foi, portanto, ligado à luta, à resistência, à afirmação da
participação na vida coletiva que o termo protagonismo foi
retomado em várias áreas da ação social, servindo tanto para
redefinir o caráter das diferentes ações, como o estatuto de
sujeitos que aí atuam e as relações mantidas entre eles. O
termo vem sendo, assim, utilizado no corpo dos movimentos
de resistência e reivindicação populares, da mesma forma que
em situações envolvendo especialmente crianças e jovens em
diferentes processos sociais e educacionais. (PERROTTI &
PIERUCCINI, 2007: 76)
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3.4. ICT & Sociedade: uma questão de cidadania
O respeito aos direitos humanos é uma condição indispensável
para a paz, a segurança, a estabilidade e a democracia no
mundo, e é o objetivo maior do desenvolvimento econômico,
político, social e cultural das sociedades.
(Koïchiro Matsuura, diretor-geral da Unesco)26

A preocupação com o reconhecimento e a efetivação plena da
cidadania constitui uma das aspirações supremas do nosso tempo. A
cidadania trata de afirmar que todos os seres humanos têm dignidade e esta
se expressa e se vive, individual e coletivamente, através de valores como a
liberdade, a justiça, a igualdade, a solidariedade, a cooperação, a tolerância,
a paz, elementos cruciais para definir o que chamamos cidadania.
Cidadania e direitos humanos se complementam. A cidadania plena
não pode ser assegurada sem as quatro gerações de direitos existentes,27
que correspondem aos bens indispensáveis à vida com dignidade, assim
como ela não existe sem a prática da democracia, entendida aqui como
regime onde há pleno respeito pelos direitos humanos. A cidadania é, além
do mais, consciência sobre os deveres e os direitos de cada um e de todos;
ela implica uma vontade permanente de aperfeiçoar, propiciando uma religação do ser humano com o sentido de comunidade, partilha, participação
e solidariedade.
Quanto à solução dos problemas sociais, o bem-estar da população
e o desenvolvimento cultural e socioeconômico do país, estão contemplados
26
27

WERTHEIN, Jorge. Direitos humanos e desenvolvimento. In: O Globo, 04.06.2002.
A afirmação do direito à vida funda as quatro gerações de direitos que conhecemos: a) A
primeira geração dá conta dos direitos civis e das liberdades individuais, como os direitos
de ir e vir, de propriedade, de segurança e integridade física, de justiça, expressão e
opinião; b) A segunda geração refere-se aos direitos sociais, econômicos e culturais: os de
caráter trabalhista, como salário justo, férias, previdência e seguridade social, e os de
caráter social mais geral como saúde, educação, habitação, acesso aos bens culturais,
igualdade material etc.; c) A terceira geração diz respeito aos direitos coletivos da
humanidade, os direitos de solidariedade e fraternidade, como direito à paz, ao
desenvolvimento, à autodeterminação dos povos, ao patrimônio científico, tecnológico e
cultural da humanidade, ao meio ambiente ecologicamente preservado; d) A quarta
geração de direitos trata do direito da humanidade à democracia, à informação e ao
pluralismo.
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na Constituição brasileira de 1988; não como objetivos desconectados, mas
consoantes com a promoção de Ciência e Tecnologia:
Art. 218 - O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento
científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.
§ 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento
prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o
progresso das ciências.
§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente
para a solução dos problemas brasileiros e para o
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. (...)
Art. 219 - O mercado interno integra o patrimônio nacional e
será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento
cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a
autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

Como ponto de partida para avançar na construção de respostas à
premissa da cidadania, seria importante avaliar: no que a Ciência, a
Tecnologia e a Inovação estão respondendo aos problemas mais prementes
da nossa sociedade? De que forma estão contribuindo para melhorar a
qualidade de vida da população? Produzem amplo impacto de transformação
social ampliando a cidadania a todos os brasileiros? Que tipo de “inteligência”
está sendo alocada para garantir a relação entre CT&I e o Estado de Direito,
conforme assegura a Constituição?
Atualmente somos 191 milhões de brasileiros. Os últimos dados
divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) revelam
que deste total, 56,9 milhões são pobres, sendo 24,7 milhões de pessoas
que vivem na extrema pobreza no Brasil. Qual a relação da Ciência e da
Tecnologia com esse miserável quadro social? Conforme procuramos
demonstra ao longo dos capítulos 1 e 2, ainda existem inúmeras demandas
sociais para as quais, atualmente, não foram produzidas soluções.
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3.5. Direito a produzir e acessar conhecimento
Ninguém pode orgulhar-se de haver dito a última palavra
sobre uma teoria, enquanto não a puder explicar em termos
simples a qualquer um que encontre pelo caminho.
(Gorgonne, matemático do século XIX. Citado por Hernando M. La
divulgación cientísifica y los desafios del nuevo siglo)

Como procuramos demonstrar até aqui, historicamente, boa parcela
da população se manteve distante do acesso à educação e aos instrumentos
de produção do conhecimento. Desse modo, milhões de pessoas encontramse desde já excluídas, nos mais diversos sentidos que a palavra exclusão
pode assumir. Diante desse quadro, como pensar em elevar o patamar de
cultura, educação e desenvolvimento da nação? Como alcançar esse objetivo
sem democratizar a produção e o acesso ao conhecimento, sem criarmos
condições de apropriação dos saberes por parte da população? Afinal, de
qual desenvolvimento estamos falando? Que critérios devem ser adotados:
apenas a melhoria do PIB (Produto Interno Bruto), do superávit fiscal, da
balança de exportações, enfim, dos números da macroeconomia?
No Fórum Social Mundial de 2005, o escritor português José
Saramago afirmou: O que transforma o mundo é a necessidade e não a

utopia. À época, a sentença soou como um alerta, não contra os sonhos dos
homens de mudar o mundo ao constatarem suas injustiças. O que Saramago
destacou, pelo contrário, foi o equívoco de colocar a mudança sempre no
lugar do não se sabe quando, do não se sabe onde nem como, num futuro
inatingível. Para ele, esse é o discurso “do que não existe”, que tem seu
antídoto na luta concreta e no trabalho para construir um mundo melhor.
Uma nova pedagogia cultural, científica e tecnológica encontraria
sua razão de ser, justamente, nas necessidades de que falou Saramago.
Necessidades que realmente precisam ser resolvidas. Afinal, estamos falando
de vítimas da expropriação sociocultural que não se contentam em ocupar o
lugar de “público-alvo” de certos programas e projetos sazonais (do governo,
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de empresas, Ongs etc.), mas que desejam participar das decisões, como
sujeitos de transformação. E, por isso, lutam por tal reconhecimento.
Neste processo, a participação cidadã, a apropriação e a partilha de
conhecimentos entre todos os envolvidos, o respeito às culturas locais e aos
saberes populares, se tornam mais do que elementos de um discurso. São
valores, sem os quais não será possível assegurar qualquer compromisso
com um projeto de mudança que gere desenvolvimento com inclusão,
solidariedade, justiça social e sustentabilidade.
O conhecimento não deveria ser visto como privilégio, mas como
direito fundamental, um instrumento para alavancar o desenvolvimento
humano e social. Isso é o que está na base da luta empreendida pelos
movimentos sociais, visando ao fortalecimento do protagonismo sociocultural
dos brasileiros. Considerar o conhecimento como um dos bens relacionado à
cidadania significa compreendê-lo como uma condição indispensável para
garantir a vida humana digna, em especial se considerarmos a inserção das
pessoas na Sociedade da Informação e o caráter “estratégico” que a questão
enseja neste contexto. O direito ao conhecimento implica o acesso e o
usufruto ao padrão de vida criado pelo instrumental da ciência e da
tecnologia, em uma proporção condizente e satisfatória com a cultura do
nosso momento histórico; o direito a acompanhar e participar do
‘desenvolvimento’ viabilizado pelo patrimônio científico e tecnológico da
humanidade, atualmente distribuído de maneira desigual.
O desafio será incluir na agenda da sociedade o direito a produzir o
conhecimento; de assegurar não apenas que a partilha dos avanços gerados
pelo sistema de CT&I seja mais equânime, mas que o ser humano se
reconheça e possa ser reconhecido como cidadão, inventor, criador, capaz de
elaborar e acumular saberes na busca por responder às dificuldades de sua
realidade, respeitando as condições materiais, ambientais e culturais que lhe
são específicas, e muitas vezes insuficientes. Estender os bens da ciência e
da tecnologia a todos e compreender o saber não como privilégio, mas como
direito, é a faceta mais premente deste desafio.
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Capítulo 4
TECNOLOGIAS SOCIAIS: UM NOVO MODO DE PENSAR E AGIR
Entregue à sua própria hegemonia, a ciência que cria a
expectativa também é a que a frustra. Daí a necessidade da
dupla ruptura epistemológica que permita destruir a hegemonia
da ciência moderna sem perder as expectativas que ela gera. A
nova configuração do saber é, assim, a garantia do desejo e o
desejo da garantia de que o desenvolvimento tecnológico
contribua para o aprofundamento da competência cognitiva e
comunicativa e, assim, se transforme num saber prático e nos
ajude a dar sentido e autenticidade à nossa existência.
(SOUZA SANTOS, 1989: 42).

Além

de

ferramenta

para

alcançar

conquistas

materiais,

o

conhecimento é também fonte de realização e felicidade para o ser humano.
Principalmente, quando o ser humano passa a se entender como matriz de
ação inteligente, como sujeito construtor de soluções que podem melhorar
efetivamente sua condição de vida.
Esta é uma questão que interessa não somente aos grupos que
trabalham diretamente com o tema das tecnologias sociais, mas que deveria
ser abraçada por todos os que produzem ciência, tecnologia, informação e
comunicação; por todos aqueles que, hoje, assentam os seus tijolos para
construir os espaços de um mundo mais democrático, onde haja pleno
respeito pelos direitos humanos e pela pluralidade de saberes produzida por
diferentes atores da sociedade.

4.1. Antecedentes do marco conceitual das tecnologias sociais
Tecnologias sociais resultam dos desdobramentos teóricos e críticos
que foram surgindo ao longo da trajetória de consolidação do campo dos
Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia (ESCT) que, partindo de matrizes
disciplinares e concepções ideológicas bastante diferentes, aportaram
elementos para o processo de construção de um marco conceitual da
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tecnologia social. De acordo com Lopez Cerezo, professor da Universidade de
Oviedo (Espanha) e coordenador acadêmico da Rede de Investigação
Ciência,

Tecnologia

e

Sociedade

(Organização

dos

Estados

Ibero-

Americanos), os estudos sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS):
Constituem hoje um vigoroso campo de trabalho em que se
trata de entender o fenômeno científico-tecnológico no
contexto social, tanto em relação com seus condicionantes
sociais como no que se refere a suas consequências sociais e
ambientais. O enfoque geral é de caráter crítico, com respeito
à clássica visão essencialista e triunfalista da ciência e da
tecnologia, e também de caráter interdisciplinar, concorrendo
disciplinas como a filosofia e a história da ciência e da
tecnologia, a sociologia do conhecimento científico, a teoria
da educação e a economia da permuta técnica. CTS se
originou há três décadas a partir de novas correntes de
investigação empírica em filosofia e sociologia, e de um
incremento da sensibilidade social e institucional sobre a
necessidade de uma regulação pública de permuta científicotecnológica. CTS define hoje um campo de trabalho bem
consolidado

institucionalmente

em

universidades,

administrações públicas e centros educativos de diversos
países industrializados. (LOPEZ CEREZO, 2000: 1)

Diversas propostas e concepções tecnológicas genericamente
denominadas tecnologias apropriadas foram desenvolvidas nas décadas de
1960 e 1970 como alternativas às tecnologias em uso nos países
desenvolvidos; e foram transplantadas para os demais, principalmente por
meio das empresas multinacionais. Um dos méritos desse movimento foi
discutir a tecnologia dentro de considerações mais amplas.
Quando se começou a testemunhar a eclosão de acidentes nucleares,
vazamentos de petróleo, tragédias pelo uso indiscriminado de pesticidas,
envenenamento farmacêutico, a visão otimista do “progresso” científico e
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tecnológico também começou a se relativizar. Mesmo porque este otimismo
havia desembocado em mais e mais guerras, principalmente as do Vietnã e
Coreia, no contexto da Guerra Fria. López Cerezo situa o nascimento de uma
“consciência global” junto com a efervescência do movimento contracultural
e cita alguns marcos deste período. A título de exemplo, mencionamos o
lançamento do livro Silent Spring, de Rachel Carson, em 1962; nele a autora
denuncia os males causados pelo uso do pesticida DDT e, assim, questiona a
fé cega no progresso científico e tecnológico. O livro é considerado por
muitos o “fundador” do movimento ecológico.
As discussões apontavam para o fato de que a Ciência não é neutra
como se fez acreditar até poucas décadas atrás. Segundo López Cerezo,
acreditava-se que a Ciência geraria quase que automaticamente benefícios
sociais por um mecanismo simples que podia ser resumido na seguinte
fórmula:
+ ciência = + tecnologia = + riqueza = + bem-estar social

Como se não fosse necessário buscar o bem-estar, pois este seria
uma consequência natural da pesquisa científica. Se a Ciência e a Tecnologia
fossem neutras, de uma objetividade “absoluta”, como se pensava, haveria
um único caminho “correto” para o desenvolvimento, segundo critérios
técnicos e objetivos.28
Essas concepções perderam força na década de 1980 diante dos
processos

de

globalização

da

economia,

conduzidos

por

intensa

competitividade entre países, regiões e empresas. Porém, com as sequelas
deixadas em termos de exclusão social e degradação ambiental, o
movimento ressurgiu, agora sob a denominação de tecnologias sociais, com

28

A questão é que as inovações técnicas são produzidas e aplicadas num mundo em que
diferentes sujeitos, de diferentes lugares e interesses sociais, se relacionam, buscando o
equilíbrio dos conflitos. O direcionamento que se dá à pesquisa tem, então, consequências
diretas na sociedade. Os caminhos do desenvolvimento tecnológico são os frutos de
escolhas feitas socialmente; e mais, dentro dos mecanismos de representação e pressão
social que se configuram, historicamente; portanto, o desenvolvimento tecnológico
participa das composições de forças da sociedade, de seus embates políticos.
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amplo apoio de agências das Nações Unidas, de governos e de parte da
sociedade civil. (RODRIGUES & BARBIERI, 2008: 1070)
A figura que reproduzimos abaixo ilustra bem o percurso dos
diversos desdobramentos teóricos que contribuíram para a constituição do
marco conceitual da tecnologia social, cuja origem remonta à incorporação
do movimento da tecnologia apropriada que sofreu inúmeras críticas, e
também recebeu outras tantas contribuições. Nela aparece, no centro de
uma espiral que procura denotar um processo cumulativo, a partir da visão
predominante da tecnologia apropriada nos anos de 1970. À sua volta, ao
longo de cada uma das seis setas, convergem os aportes teóricos que
representam a culminação de um processo ainda em curso, de crescente
complexidade e riqueza.
Como se pode observar (Figura 4), cada um dos aportes que
circunda o universo da tecnologia apropriada encontra-se associado aos
respectivos autores cuja contribuição teórica foi considerada central, bem
como as palavras-chave que a identificam.

Figura 4 - Contribuições teóricas ao marco conceitual da tecnologia social.
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Na vertente em que a tecnologia social se insere, uma referência
importante foi o que se chamou de tecnologia apropriada, cujo berço seria
reconhecido na Índia do final do século XIX. O exemplo da atuação de
Gandhi é bastante representativo:

Entre 1924 e 1927, Gandhi dedicou-se a construir programas,
visando à popularização da fiação manual realizada em uma
roca de fiar reconhecida como o primeiro equipamento
apropriado, a Charkha, como forma de lutar contra as
injustiças sociais e o sistema de castas que a perpetuava na
Índia. Isso despertou a consciência política de milhões de
habitantes das vilas daquele país sobre a necessidade de
autodeterminação do povo e da renovação da indústria nativa
hindu, o que pode ser avaliado pela significativa frase por ele
cunhada: “Produção pelas massas, não produção em massa”.
(DAGNINO; BRANDÃO; NOVAES, 2004: 19)

Gandhi tinha uma clara proposta de emancipação política, social,
cultural e econômica, compreendendo o papel central da tecnologia. Sua
ação, com uma profunda raiz cultural, tinha em vista a dominação de caráter
sistêmico que a indústria têxtil britânica exercia naquele momento na Índia.
Inspirado nesta experiência, o economista alemão Schumacher
reconheceu ali “uma tecnologia que, em função de seu baixo custo de
capital, pequena escala, simplicidade e respeito à dimensão ambiental, seria
mais adequada para os países pobres”. (DAGNINO; BRANDÃO; NOVAES,
2004: 20)
A fim de expressar o caráter alternativo em relação ao contexto das
tecnologias convencionais, o movimento da tecnologia apropriada foi
responsável por desencadear a cunhagem de uma grande quantidade de
expressões que, adjetivadas, denotavam alguma especificidade ou referência
complementar à tecnologia apropriada, a saber:
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Tecnologia

alternativa,

tecnologia

utópica,

tecnologia

intermediária, tecnologia adequada, tecnologia socialmente
apropriada, tecnologia ambientalmente apropriada, tecnologia
adaptada ao meio ambiente, tecnologia correta, tecnologia
ecológica,

tecnologia

limpa,

tecnologia

não-violenta,

tecnologia não-agressiva ou suave, tecnologia branda,
tecnologia doce, tecnologia racional, tecnologia humana,
tecnologia de auto-ajuda, tecnologia progressiva, tecnologia
popular, tecnologia do povo, tecnologia orientada para o
povo, tecnologia orientada para a sociedade, tecnologia
democrática, tecnologia comunitária, tecnologia de vila,
tecnologia

radical,

tecnologia

emancipadora,

tecnologia

libertária, tecnologia liberatória, tecnologia de baixo custo,
tecnologia da escassez, tecnologia adaptativa, tecnologia de
sobrevivência e tecnologia poupadora de capital. (BRANDÃO,
2001: 13)

Na sua origem, as concepções embutidas em cada uma dessas
expressões buscam diferenciar-se, de alguma forma, daquelas tecnologias
consideradas de uso intensivo de capital e poupadoras de mão-de-obra,
objetando-se ao processo de transferência massiva de tecnologia de grande
escala (característico dos países desenvolvidos) para os países em
desenvolvimento, que podem criar mais problemas do que resolvê-los. A
evolução deste debate, que se prolongou até os anos 1960, fortaleceu a
expressão “tecnologia apropriada”. Embutidas nas diversas concepções de
tecnologia que surgem das pesquisas neste sentido, estabeleceram-se
características como:
a participação comunitária no processo decisório de escolha
tecnológica, o baixo custo dos produtos ou serviços finais e
do investimento necessário para produzi-los, a pequena ou
média escala, a simplicidade, os efeitos positivos que sua
utilização traria para a geração de renda, saúde, emprego,
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produção de alimentos, nutrição, habitação, relações sociais e
para o meio ambiente, com a utilização de recursos
renováveis. (DAGNINO; BRANDÃO; NOVAES, 2004: 22-23).

Os avanços que o movimento da tecnologia apropriada propôs foram
positivos e inspiraram em diversos níveis as práticas atuais relacionadas à

tecnologia social – expressão que ganha força a partir de meados da década
de 1990. A tecnologia social se diferencia, sobretudo, por superar a
concepção de “transferência de tecnologia” ao incluir, como elementos
centrais significativos das práticas que designa: a construção do processo

democrático participativo e a ênfase na dimensão pedagógica. Assim,
populações, antes consideradas como “demandantes” de tecnologias,
passam a ser atores diretos no processo de construção do desenvolvimento
tecnológico, sem se limitar apenas à mera “recepção” de tecnologias.
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4.2. O conceito de tecnologias sociais
O conhecimento não se estende do que se julga sabedor até
aqueles que se julga não saberem; o conhecimento se constitui
nas relações homem-mundo, relações de transformação, e se
aperfeiçoa na problematização crítica destas relações.
(FREIRE, 1983: 36)

A tecnologia social não é privilégio de alguns: diz respeito a todos.
Mas é preciso reconhecer o papel central daqueles que historicamente têm
se dedicado à produção de conhecimento e de soluções inovadoras para as
necessidades e demandas de nossa sociedade. O que hoje se concebe como
tecnologia social é resultado de um processo histórico de algumas décadas, e
que vem envolvendo atores sociais de diversos campos de atuação.29
Ao longo de 2004, o Instituto de Tecnologia Social (ITS Brasil) se
dedicou a identificar e reunir informações sobre uma série de experiências de
tecnologia social em curso no Brasil. Realizou uma extensa pesquisa,
chamada Mapeamento Nacional de Tecnologias Sociais Produzidas e/ou

Utilizadas por ONGs, a partir da qual foram selecionadas experiências bemsucedidas nas áreas de Desenvolvimento Local Participativo e Sustentável,
Educação e Agricultura Familiar. As organizações promotoras destas
experiências foram convidadas a apresentá-las em seminários temáticos,
com o objetivo de discutir e sistematizar conhecimentos sobre tecnologia

social, com um amplo conjunto de atores.
Mais de oitenta instituições – entre ONGs, associações comunitárias,
movimentos sociais, cooperativas, universidades, centros de pesquisa, poder
público e órgãos financiadores de CT&I – participaram das atividades, que
culminaram com a busca de uma formulação para o conceito de tecnologia

social, com objetivo de “identificar, conhecer, sistematizar e disseminar
29

Associações civis; populações tradicionais; comunidades locais de povos indígenas,
quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, extrativistas, pescadores, agricultores familiares e
catadores; assentados e reassentados em programas de reforma agrária; instituições de
ensino superior e tecnológico; poderes públicos; empresas com políticas de
responsabilidade social; sindicatos e centrais sindicais; cooperativas; movimentos
populares.
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práticas de tecnologia social”. O conceito de tecnologia social foi então
formulado nos seguintes termos:
Conjunto de técnicas e metodologias transformadoras,
desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e
apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão
social e melhoria das condições de vida.

Essa definição não pretende ser uma etiqueta que se possa colocar
sobre um produto afirmando que ele é ou não é uma tecnologia social, mas
tem uma função operacional importante: ao evidenciar alguns dos seus
fundamentos significativos – a transformação social, a participação direta da

população e o sentido de inclusão social e de melhoria das condições de vida
–, ela facilita a comunicação entre os diferentes atores da sociedade que
promovem, desenvolvem e/ou utilizam tecnologias sociais em suas
práticas.30
Pensar em tecnologia, atribuindo-lhe o adjetivo social significa
postular pela ampliação de CT&I para a sociedade e reconhecer a
necessidade de pensá-la tendo por referência as dimensões da democracia,
justiça social e desenvolvimento humano. O conceito de tecnologia social
chama atenção para toda uma população de inventores capaz de criar e gerir
iniciativas bem-sucedidas localmente que representam soluções para a
inclusão social e a melhoria das condições de vida. Uma forma de garantir
30

O conceito de tecnologia social é fruto de um trabalho coletivo e encontra sustentação e
legitimidade no diálogo, na participação e na partilha de aprendizagens entre diversos
atores da sociedade. Os princípios são proposições elementares que perpassam e servem
de fundamento à noção de tecnologia social. Os parâmetros são aqueles elementos e
componentes que permitem identificar ações/experiências/práticas como tecnologias
sociais, são os ingredientes que as tornam tecnologia social; a identificação de parâmetros
tem como objetivo construir uma base para futuros critérios de análise de ações sociais.
Acreditando que conceitos servem como instrumentos analíticos, que nos permitem realçar
aspectos da realidade (em detrimento de outros) e entendê-la a partir de uma
determinada ótica, em relação às implicações do conceito, são destacados alguns aspectos
da realidade que a noção tecnologia social sublinha, que abordam: 1) a relação entre
produção de C&T e Sociedade; 2) uma direção para o conhecimento; (3) um modo
específico de intervir diante de questões sociais. (PASSONI, 2005: 93-112)
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não somente bens e resultados materiais, mas principalmente apostar num
processo (Tecnologia social é principalmente um modo de fazer), que se
fundamenta na participação democrática, gera produção, distribuição e
apropriação de conhecimentos e aprendizagens por todos os atores
envolvidos, visando à transformação da sociedade.
É por essas características que é possível vincular o conceito de

tecnologia social à ampliação da cidadania, pois ela possibilita a
aprendizagem, a apropriação – por parte daqueles que historicamente não
tiveram acesso à cultura de CT&I – de instrumentos de conhecimento e a
transformação da realidade, ampliando os horizontes da ação social.
A noção de tecnologia social vem reivindicar, além do mais, a
valorização do saber popular e a sensibilização explícita por parte das
entidades que integram o sistema de CT&I para o diálogo entre os saberes
(populares e científicos). Não é por outra razão que a noção de tecnologia

social tem como princípios: aprendizagem e participação são processos que
caminham juntos; a transformação social implica compreender a realidade de
maneira sistêmica; a transformação social ocorre na medida em que há
respeito às identidades locais; e todo indivíduo é capaz de gerar
conhecimento e aprender a partir do momento que está inserido numa
cultura e em contato com o mundo.
Além disso, o conceito de tecnologia social ajuda a refletir sobre
quais seriam os termos para uma relação entre Produção de CT&I e
Sociedade mais comprometida com a transformação social. Sobre essa
relação, as implicações do conceito destacam que: a produção científica e
tecnológica é fruto de relações sociais, econômicas e culturais; portanto, não
é neutra; as demandas sociais são fontes privilegiadas para as investigações
científicas; a produção de conhecimento deve estar comprometida com a
transformação da sociedade, com a promoção da justiça social; é necessário
democratizar o saber e ampliar o acesso ao conhecimento científico; é
fundamental avaliar os riscos e impactos ambientais, sociais e econômicos
das ações científicas e tecnológicas.
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4.3. Dimensões significativas das tecnologias sociais
Também fazem parte do conceito os diversos princípios, parâmetros
e implicações da tecnologia social. (Anexo I, p. 83) Posteriormente, em
2007, o Instituto de Tecnologia Social (ITS Brasil) elaborou nova publicação,
que dá continuidade à reflexão sobre o conceito de tecnologia social. Nela
estão descritas as “implicações”, características ou propriedades da
tecnologia social, que serviram de base para a sua estruturação. A seguir
enumeramos as quatro dimensões significativas das tecnologias sociais. Para
compreender melhor as respectivas características de cada dimensão
significativa, recomendamos a leitura dos textos institucionais produzidos
pelo ITS Brasil, os quais podem ser consultados ao final deste trabalho
(Anexo II, p. 93):
1. APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO, DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
a. As tecnologias sociais fazem das necessidades sociais seus
“problemas de pesquisa”
b. As tecnologias sociais também se diferenciam das convencionais
pelo papel atribuído ao mercado
c. Existe uma ampla comunidade científica nas ONGs produtoras de
tecnologia social
2. PARTICIPAÇÃO, CIDADANIA E DEMOCRACIA
a. A tecnologia social fundamenta-se nos direitos humanos e os faz
avançar
b. O modo de fazer típico da tecnologia social é a participação
3. EDUCAÇÃO
4. RELEVÂNCIA SOCIAL
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4.4. Experimentação do saber na contemporaneidade: dispositivos

É preciso abandonar de vez a pedagogização do conhecimento,
sua transformação em exercício, mera preparação para um
futuro que escapa e que ninguém pode saber, felizmente, como
será. A pedagogia deve retornar ao seu devido e importante
lugar: meio e não fim. Conhecer e conhecer-se, constituir e
constituir-se, significar o mundo e significar-se, eis o objeto
maior da educação. Só uma pedagogia cultural é capaz de
resgatar o conhecimento, livrá-lo da pedagogização medíocre e
obtusa. Sem tal pedagogia, não há senão fragmentação,
especialização, formalização inócua. E vazio.
(PERROTTI, 2004: 8-28)

Na aldeia global tudo se move. As estruturas globais de poder “se
deslocam ao acaso das suas dinâmicas próprias, descoladas...”. Em sendo
um processo sociocultural-comunicativo inovador (in flux), tal evento
comporta notável poder de manipulação da consciência e homogeneização
do pensamento. E quase sempre há algum interesse quando se trata de
apagar as diferenças, apaziguar os conflitos, seja nivelando os discursos
conflitantes, seja impondo novos hábitos e padrões, condicionando nossa
visão de mundo. Trata-se, pois, de um fenômeno inédito que extrapola os
limites

regionais

e

territoriais,

ganha

dimensões

transnacionais

e

continentais.
Nesse contexto, agrava-se a crise de legitimidade e de pertinência
por força da velocidade das transformações: reestruturação produtiva,
intensificação da comunicação eletrônica e da automação, desaparecimento
do mundo agrário, mudanças significativas no papel do Estado, da sociedade
civil, das instituições e das identidades sociais. Ou seja, na era do
globalismo, as identidades perderam o sentido e não se definem mais por
essências a-históricas. De acordo com Canclini:
Configuram-se no consumo, dependem daquilo que se possui,
ou daquilo que se pode chegar a possuir. As transformações
constantes nas tecnologias de produção, no desenho de
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objetos, na comunicação mais extensiva ou intensiva entre
sociedades — e do que isto gera na ampliação de desejos e
expectativas — tornam instáveis as identidades fixadas em
repertórios de bens exclusivos de uma comunidade étnica ou
nacional. (CANCLINI, 2001: 39)

Enfim, a coexistência de múltiplos e entrelaçados fenômenos na
escala macro e micro estão alterando a esfera coletiva e individual sem que o
conhecimento científico especializado seja capaz de dar conta de sua
natureza e consequências. Novas sociabilidades, novos valores e padrões
culturais surgem e são assimilados transnacionalmente com espantosa
velocidade, configurando o que David Harvey chamou de “compressão
tempo-espaço”:
A globalização, com seus impactos negativos e positivos,
significou uma grande reacomodação societária. Velhos
processos sociais e econômicos perduram com novos
significados, e novas práticas e valores no nível macro e
microssocial reconfiguram relações entre nações e entre
indivíduos. (Apud CATTANI, 2002: 214)

Nesse processo de reacomodação societária, obviamente o indivíduo
não é mais o centro exclusivo dos processos de significação do mundo.
Doravante, tais processos são compartilhados com os objetos, artefatos,
técnicas, ferramentas e tecnologias. Por isso, convém repensar – à luz das
dimensões significativas que as tecnologias sociais comportam (expostas na
seção anterior) – como tais dispositivos (dotados de informação e
significados) podem contribuir na formação da identidade dos sujeitos,
dotando-os de maior autonomia. Sendo dotado de dimensões significativas,
o dispositivo é:
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Um mecanismo de intervenção sobre o real, que atua por
meio de formas de organização estruturada, utilizando-se de
recursos materiais, tecnológicos, simbólicos e relacionais, que
atingem os comportamentos e condutas afetivas, cognitivas e
comunicativas dos indivíduos. Dessa forma, os efeitos dos
dispositivos, ou seja, dos meios dirigidos, ultrapassam os
limites

técnicos

visíveis

para

tornarem-se,

em

nossa

sociedade, instrumento da relação conosco, com os outros e
com o mundo. (PIERUCCINI, 2004: 42)

Por analogia, entendemos que as tecnologias sociais também atuam
como dispositivos informacionais que redefinem os modos de ser e de agir. E
são significativos, na medida em que igualmente se constituem mecanismos
que interferem no processo de apropriação dos novos códigos sociais;
remodelam valores culturais e simbólicos. Por definição, os dispositivos
informacionais:
(...) não são instâncias neutras, mas, ao contrário, contam,
narram,

imprimem

significados

aos

conteúdos

ali

apresentados. Assim, quando afirmamos que o conhecimento
é resultante de ato intelectual do sujeito sobre as
informações, transformando o “cru em cozido”, temos que
considerar o papel essencial dos dispositivos no processo de
significação da informação, de construção de conhecimento.
Em outras palavras, para serem veiculados/ comunicados, os
conhecimentos

precisam

ser

coletados,

organizados,

ordenados e oferecidos sob diferentes suportes. Tais
processos constroem dispositivos por meio de intervenções de
diferentes ordens e naturezas que acabam por reconfigurar e
ressignificar as informações ali armazenadas. Os dispositivos

funcionam, assim, como espécie de filtros, sobrepondo
significados aos significados disponibilizados. Assim, quando
buscamos uma informação (signo = representação do real),
estamos, na verdade, acessando dispositivos informacionais,
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instâncias

responsáveis

informações/representações

por

sobrepor
por

significados

eles

às

guardados.

(PIERUCCINI, 2008: 47)

No plano simbólico, atuando como signos, os dispositivos exercem
papel fundamental na interação do homem com os processos dinâmicos de
aprendizagem. Assim, o processo dialógico e participativo inerente às
tecnologias sociais remodela a leitura do mundo dos sujeitos que dela
participam. O conteúdo significativo das tecnologias sociais assenta-se nesta
nova possibilidade de os sujeitos se relacionarem com artefatos e técnicas,
relação esta que, no processo de sua construção, altera as concepções que o
sujeito mantém com o saber, com a cultura, e consigo mesmo.
A materialização do sentido se dá no fazer prático por meio do qual
os sujeitos experimentam novos modos de ser e de agir, aprendendo a ser, a
conhecer e a fazer. Com efeito, as tecnologias sociais, enquanto mecanismos
que atuam sobre o modo como procedemos, também interferem no modo de
perceber, aprender e atribuir significados às informações por eles veiculadas.
Ou seja, as tecnologias sociais também são dotadas de potencial para
construir e modelar identidades tanto subjetivas quanto coletivas.
O processo de produção da tecnologia social aponta prioritariamente
para a emancipação dos atores envolvidos, tendo no centro os próprios
sujeitos produtores dessas tecnologias. Isso implica a construção de soluções
de modo coletivo pelos que se beneficiam dessas soluções; e que atuem com
autonomia, ou seja, que não sejam apenas usuários de soluções importadas
ou produzidas por equipes especialistas. A ideia de múltiplas direções na
produção de conhecimentos decorre da diversidade dos contextos e dos
atores com diferentes valores e interesses. Essa visão enseja a ideia de
participação ativa das pessoas, grupos e comunidades afetados por estes
dispositivos informacionais. E que são significativos, pois as tecnologias
sociais transformam a relação dos sujeitos com o mundo, com os outros e
consigo mesmo.

68

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes - ECA
Departamento de Biblioteconomia e Documentação

SANTOS, Edison Luís dos. Tecnologias sociais: dispositivos informacionais significativos para a reinvenção do cotidiano. São Paulo: ECA-USP, 2009.

4.5. Por uma pedagogia cultural, científica e tecnológica
Não cabe temer ou esperar, mas buscar novas armas.
(DELEUZE, Gilles. Conversações: 220)

Nos últimos anos, nunca se produziu tanto sobre os contextos, os
mecanismos e os impactos das múltiplas dimensões da globalização.
Instituições, sociabilidades, novos movimentos sociais e identidades estão
sendo analisados sob todos os ângulos. O poder do Império e da mídia
foram e ainda continuam sendo objeto de estudos aprofundados da mesma
maneira que as lutas anti-hegemônicas, as novas experimentações da
economia solidária e das formas de auto-emancipação social. De outro
modo, as estratégias empresariais e as reações operárias, tanto quanto o
papel da ideologia e das qualificações profissionais libertadoras foram, e
ainda são, objeto de estudos pormenorizados.
Embora este vasto conhecimento esteja materializado em livros,
artigos, teses e dissertações, em sites e em CD-ROMs, a sua respectiva
socialização pode ser boicotada pela mídia (a exemplo do que acontece na
Venezuela e no Irã), desprezada pelos formadores de opinião, ou ainda
limitada pelos problemas materiais de circulação e de recepção do saber
crítico. Na aldeia global de informação, a Internet configura-se como um
sistema geral de informações que contém todos os hipertextos existentes.
Com esta imbricada e ininterrupta rede de informações, as dificuldades no
processo de busca de informação se ampliam substancialmente em direção
ao infinito, exigindo dos futuros profissionais múltiplas habilidades, incluindo
a de leitor crítico, educador e comunicador, para conferir sentido ao universo
caótico da informação.
Trata-se antes de saber onde está a informação, como buscála, transformá-la em conhecimento específico para fazer
aquilo que se quer fazer. Essa capacidade de aprender a
aprender; essa capacidade de saber o que fazer com o que se
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aprende; essa capacidade é socialmente desigual e está
ligada à origem social, à origem familiar, ao nível cultural, ao
nível de educação. É aí que está, empiricamente falando, a
divisória digital nesse momento. (CASTELLS, 2003: 266)

Em meio à malha já constituída, integrada e ininterruptamente
constituinte de informações, a visão dos profissionais que lidam com
informação deve ser ampla, e inclui primordialmente, além do conhecimento
técnico, a de leitor crítico das palavras e do mundo, aliado à capacidade
criativa de intervir historicamente como agente cultural e educador no
universo comunicativo do conhecimento. Como leitor, precisa aprender a ler
(o mundo e as palavras), mas aprender a ler, por inteiro, não pela metade.
Nos novos tempos, informar-se e informar mudaram de
natureza e de estatuto sociocultural. Já não são mais atos
simples, aprendidos apenas informalmente no cotidiano.
Antes, são atos cognitivos cada vez mais complexos,
implicando saberes e fazeres que necessitam ser aprendidos
de modo sistemático, orgânico e contínuo, como condição de
participação afirmativa na vida cultural de nosso tempo.
(PERROTTI, 2008: 7)

O universo abundante de informações, facilitado pelo maior acesso a
instrumentos, ferramentas e novas tecnologias informacionais, não implica a
apropriação automática de novos códigos e valores socioculturais. Por essa
razão, há interesse por parte de profissionais da informação e educadores
em analisar o modo de operação e construção dos esquemas cognitivos e
sistemas de pensamento, tendo como pano de fundo o papel exercido pela
linguagem e seus respectivos sistemas de representação, no processo de
aprendizagem informacional:
Dadas as implicações e dificuldades crescentes, geradas
sobretudo pela midiatização e pela explosão informacional
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sem precedentes, entram em cena novos e variados aspectos
axiológicos, conceituais e procedimentais que, para serem
efetivamente apropriados, demandam ferramentas diferentes
das utilizadas em outros momentos históricos, quando a vida
era regida não só por outras lógicas, como por relações mais
diretas e informais. Ler, produzir, publicar textos, nas telas
dos computadores ou não; identificar a importância de uma
notícia num canal de TV, dentre tantos à disposição; saber
organizar ou acessar catálogos e documentos em bibliotecas
longínquas; realizar ou saber escolher um CD, um filme, um
DVD,

uma

exposição

interessante

dentre

múltiplas

possibilidades e ofertas presenciais ou virtuais; saber
organizar fluxos informacionais profissionais ou pessoais,
atribuir-lhes sentido, nada disso é tarefa simples e demanda
aprendizagens não apenas informais e casuais, mas orgânicas
e sistemáticas, de diferentes naturezas. (PERROTTI &
PIERUCCINI, 2008: 52-53)

Novos modos de pensar e de agir na contemporaneidade requerem
uma

política

pública

infoeducacional,31

com

novos

processos

de

aprendizagem e de experimentação do saber. Carecemos, portanto, de uma
nova pedagogia cultural, científica e tecnológica: um novo projeto de
aprendizagem dialógico32 em que a experimentação do saber seja realmente
vivida

pelos

sujeitos

do

conhecimento.

Nesse

sentido,

não

basta

simplesmente ter acesso a novas tecnologias e/ou novos dispositivos técnico31

As interrogações da Infoeducação, por exemplo, dirigem-se não apenas aos modos de
fazer, aos procedimentos implicados nos processos de apropriação simbólica; dirigem-se,
sobretudo, às dinâmicas implicadas na construção das significações, aos sentidos da
ordem cultural. Nesse aspecto, coloca os sujeitos em situação de protagonistas, de
analistas conscientes das artimanhas do conhecimento, lançando-os, nas dimensões
superiores do metaconhecimento. (PERROTTI & PIERUCCINI, 2008: 89).
32
Na sua configuração, a dialogia revela-se modulável, aberta, flexível, visando atender
necessidades dos diferentes grupos que aí transitam e cujo desenho final constitui-se no
jogo entre produção (especialistas), mediação (instituição mantenedora, corpo técnicopedagógico) e usuários (alunos). É, portanto, da negociação permanente entre os
diferentes atores dessa tríade que se definiu e se redefine permanentemente seu formato
(PIERUCCINI, 2007: 11)
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informacionais; é preciso apropriar-se de seus significados, experimentando
novas formas de conhecimento. Tal aprendizado faria por bem incluir a
incorporação de ações pedagógicas que valorizassem a autonomia e o
protagonismo dos sujeitos, a fim de que sejam capazes de transformar,
autonomamente, os produtos de sua criação em bens simbólicos, condições
de transformar as informações ordem sociológica, antropológica e científica
em novos saberes; condições de aprender, produzir e construir novos
significados (por meio de dispositivos informacionais dialógicos), tornando
mais interessante a aventura de conhecer o mundo:
Ensinar a buscar informação, a pesquisar, a desenvolver o
espírito e a autonomia investigativos são aspectos centrais
incluídos nos programas de educação para a informação. Tal
fato decorre da compreensão de que sem tais competências e
atitudes o sujeito não consegue apropriar-se das informações
necessárias à construção do conhecimento, nem desenvolver
atitudes de interesse em conhecer, mesmo se exposto aos
diferentes

produtos

culturais.

Disponibilizar,

oferecer

simplesmente o acesso às informações, funciona em quadros
em que o domínio dos instrumentos do conhecimento pelos
sujeitos já se efetivou. [...] Sem estruturas socioculturais que
lhe dê apoio, sem saber buscar informação, a maioria dos
sujeitos

perde-se

nas

tramas

do

conhecimento,

sem

condições de apropriar-se nem da memória, nem dos saberes
de seu tempo. Está incapacitado, portanto, para inventar e
projetar o futuro. (PIERUCCINI, 2004: 11)

Eis o desafio maiúsculo para a sociedade brasileira: pensar, discutir
e criar coletivamente uma nova pedagogia cultural, científica e tecnológica
que fortaleça o protagonismo sociocultural dos sujeitos, para que sejam
capazes de reinventar e projetar o próprio futuro, de modo autônomo,
aprendendo a ser, a conhecer e a fazer. Para que possam reinventar o
cotidiano... Será possível?
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cultura ajuda o espírito do homem a contextualizar,
globalizar e antecipar [...] Dispõe de princípios de
inteligibilidade capazes de desatar os nós estratégicos do
saber. A cegueira dos espíritos fragmentados e
unidimensionais deve-se à sua falta de cultura.
(MORIN, 2003: 45)

Incluídas como prioridades do milênio, ao menos no plano retórico,
educação e tecnologia têm sido os motores do desenvolvimento de países
com forte crescimento socioeconômico (Coreia, China e Índia). A apropriação
e uso das tecnologias como recursos no processo de aprendizagem e a
universalização do acesso aos fluxos de informação integram a agenda da
economia global, que destinou à informação lugar estratégico. O advento de
uma nova cultura informacional exige, pois, a atualização contínua de
soluções para as necessidades dinâmicas da coletividade.
No Brasil, a cultura e a educação em ciência e tecnologia comumente
são desprezadas pelo poder governamental. Ainda prevalece a adoção de
políticas científico-tecnológicas e culturais de cunho vicário — resquício de
uma visão de mundo retroativa. Quase sempre sem discussão, tais práticas
de política cultural vicariante, além de inertes e estáticas, mormente existem
para “suprir a insuficiência funcional” (COELHO, 1986: 35). Elas operam, na
maioria das vezes, como próteses aplicadas em doses de mandato, regidas
de modo demagógico, como uma espécie de reforço ao condolente e
carcomido sistema educacional; um paliativo que, longe de “educar com
cultura, educar para a cultura”, perpetua, grosso modo, a transmissão de
conteúdos programáticos que ocupam o “tempo livre” dos desocupados e
excluídos socialmente, enquanto os bancos escolares ainda funcionam como
o locus privilegiado da domesticação e ordenação dos espíritos desregrados.
Compreende-se daí que o Estado também tem limitações e
dificilmente

saberá

responder

sozinho

às

expectativas

do

homem

contemporâneo, pois “enquanto mecanismo gerador da semelhança, não
poderia conviver com uma realidade social direcionada para a diversidade. O
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Estado é força centrípeta buscando a repetição do igual, a compulsão do
mesmo. A diferença, inversamente, é movimento de evasão, centrífugo, um
constante reviramento para fora. A convivência destas duas figuras da
dramaturgia social — Estado e diferença — tende para a improbabilidade,
obrigando a exclusão de uma delas”. (ROCHA, 1995: 126-27)
O

avanço

do

globalismo

na

contemporaneidade,

movido

principalmente pela tirania do mercado e a lógica global dos atores
dominantes, produz crescente artificialização do meio ambiente e impõe,
deliberadamente, por intermédio de seus dispositivos técnico-científicosinformacionais, modos culturais que reduzem o universo da psicoesfera
cotidiana; modificam as formas de sociabilidade e condicionam a maioria dos
indivíduos às regras viciadas do consumo e das “marcas registradas”.
Historicamente, em função do histórico de expropriação sociocultural
vigente no país desde a sua fundação, boa parcela da população se manteve
marginalizada dos benefícios da educação, cultura, ciência e tecnologia.
Privada de apropriar-se dos instrumentos de produção do conhecimento,
estas pessoas estão desde já excluídas, nos mais diversos sentidos que a
palavra exclusão pode assumir.
Nesse contingente, encontram-se as vítimas da expropriação
sociocultural que não se contentam em ocupar o lugar de “público-alvo” de
certos programas e projetos sazonais (do governo, de empresas, Ongs etc.),
mas que desejam participar das decisões, como sujeitos de transformação.
E, por isso, lutam por tal reconhecimento. Neste processo, a participação
cidadã, a apropriação e a partilha de conhecimentos entre todos os
envolvidos, o respeito às culturas locais e aos saberes populares, se tornam
mais do que elementos de um discurso. São valores, sem os quais não se
pode assegurar qualquer compromisso com um projeto de mudança que
gere

desenvolvimento

com

inclusão,

solidariedade,

justiça

social

e

sustentabilidade.
A sociedade civil organizada tem desempenhado papel significativo
para o amadurecimento dessa discussão, articulando-se e mobilizando-se
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com o objetivo de ressaltar e legitimar a contribuição de novos atores e
protagonistas como produtores de conhecimento. Estes e outros espaços de
atuação da sociedade civil – que se articulam pelo direito ao conhecimento e
pela

abertura

reiteradamente

do
que

“fazer
as

ciência”

ao

cidadão

–,

vêm

reforçando

tecnologias sociais devem ser consideradas

estratégicas para a sobrevivência e a melhoria da qualidade de vida de
milhões de pessoas excluídas dos bens culturais e científicos, fundamentais à
existência do homem contemporâneo.
O direito à tecnologia social está, portanto, incluído, também, no
direito ao desenvolvimento e ao patrimônio científico, tecnológico e cultural
da humanidade. Estender os bens da ciência e da tecnologia a todos e
compreender o saber não como privilégio, mas como direito, é a faceta mais
premente deste desafio. Além de ferramenta para alcançar conquistas
materiais, o conhecimento é também fonte de realização e felicidade para o
ser humano, quando este passa a se entender como matriz de ação
inteligente, construtor de soluções que podem melhorar efetivamente sua
condição de vida.
Para tanto, será preciso apostar na criação de dispositivos que
superem o mero processo de assimilação de informações, a fim de reverter o
quadro de apatia sociocultural no Brasil: um novo modo de pensar e agir,
com formas de experimentação do saber que fomentem a iniciativa, a
criatividade, a autonomia, a dúvida e a independência intelectual dos sujeitos
para que sejam protagonistas de sua própria história...
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ANEXO I
O conteúdo reproduzido neste anexo foi construído com base nos resultados
dos encontros sobre tecnologia social realizados pelo Instituto de Tecnologia Social, e
que foram publicados em:

•

Cadernos de debate - tecnologia social no Brasil. São Paulo: ITS Brasil,
2004.

•

Reflexões sobre a construção do conceito de tecnologia social. In:

Tecnologia social: uma estratégia para o desenvolvimento. Rio de
Janeiro: Fundação Banco do Brasil, 2004.
•

Caderno tecnologia social. Série Conhecimento e Cidadania, n. 1. São
Paulo: ITS Brasil / MCT / SECIS, 2007.33

TECNOLOGIA SOCIAL E SUAS IMPLICAÇÕES
A seguir apresentamos algumas implicações da tecnologia social. Se as
tecnologias sociais são “técnicas e metodologias”, “produtos e processos”, como
quaisquer tecnologias, elas também envolvem de maneira intrínseca um modo

específico de pensar e agir. Muitas vezes, é no modo de aplicação que uma tecnologia
torna-se social. Este “modo” é então compreendido como uma abordagem sistêmica
que leva em conta todo um conjunto de fatores, desde o reconhecimento das
necessidades e da mobilização para a mudança, até os métodos de gestão e a eficácia
da

solução

tecnológica

desenvolvida,

passando

pela

avaliação

de

impactos

socioambientais e a busca direta de impactos positivos para o conjunto da sociedade.

1. Tecnologia social implica compromisso com a transformação social
Para se desenvolver tecnologia social é preciso, antes de tudo, querer
transformar o mundo no sentido de torná-lo mais justo e menos desigual. As
desigualdades estão diante de nós; basta ter olhos para ver. De um ponto de vista
socioeconômico, significa saber ver nos desafios as oportunidades e reconhecer que

33

Todas as publicações estão disponíveis on-line em: http://www.itsbrasil.org.br/.
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onde há falta também pode haver enorme espaço para crescer e se desenvolver. Desde
que se enxergue a realidade de modo menos imediatista e mais justo.
O papel do Estado neste processo é evidentemente da maior relevância. Mas,
para além da responsabilidade estatal, há um papel a ser exercido por cada ator social
na transformação de realidades que sabemos injustas e desiguais. Neste sentido, muitas
ações de tecnologia social envolvem, logo de início, mobilização e conscientização. O
objetivo é despertar a democracia ativa e canalizar energias no sentido da busca de
soluções e da garantia de direitos. Inicia-se assim o processo pedagógico, criando
condições para que os grupos envolvidos se apropriem dos direitos e assumam seus
destinos e partirem ativamente em busca de satisfação a suas necessidades.

2. Tecnologia social implica a criação de um espaço de descoberta de
demandas e necessidades sociais
O ponto de partida de qualquer ação em tecnologia social são as necessidades
e demandas da população. Assim, são necessários olhos e ouvidos bem abertos para a
realidade e para as diferentes maneiras de se sentir e observar o mundo. A
transformação só pode ocorrer a partir de um “olhar que vê”, ou seja, que busca
conhecer a realidade da maneira mais fiel possível, sem deixar de lado o que é
incômodo. Neste incômodo estão os pontos críticos, então é preciso enxergar também
“aquilo que não se quer ver”. As desigualdades têm que ser muito bem explicitadas
para que possamos buscar soluções que resultem num processo de inclusão.
Os que sentem na pele as necessidades não precisam de muito esforço para
enxergar problemas muito graves que fazem parte de suas vidas. Muitas vezes, porém,
essas pessoas não são ouvidas e assim suas demandas, que representam problemas
centrais para nossa sociedade, não são considerados e/ou ficam sem solução. Percebese a necessidade de se criarem mecanismos ou instâncias em que as diferentes vozes
sociais possam ser ouvidas nos processos decisórios que envolvem C&T.
Os diferentes atores da sociedade, seja por suas capacidades e formações
próprias, seja pelos lugares que ocupam na sociedade, desenvolvem olhares distintos
para uma mesma realidade. Saber ouvir o que cada um tem a dizer é fundamental para
se compor uma visão mais completa dos fenômenos socioambientais. Uma sociedade só
será democrática quando todos os setores que a compõem tiverem espaço para se
manifestar.
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3. Tecnologia social implica relevância e eficácia social
As tecnologias passam a ser valorizadas não tanto pelo seu grau de
sofisticação técnica, mas por sua eficácia na inclusão social e na melhoria das condições
de vida. Ou seja, são também avaliadas por critérios sociais, culturais, ambientais etc. É
uma mudança no seu código de valores. Um carro que corra a 300 km/h não é melhor
que um ônibus que vá a 80 km/h. Nada contra a velocidade em si, mas para andar a
300 km/h é preciso usar mais combustível, acarretando mais poluição e um custo muito
alto para transportar uma ou duas pessoas. Ele não resolve as dificuldades de
transporte e os danos provocados pela poluição, tanto nas cidades como nas estradas.
Visto pelo ângulo não do desempenho de velocidade, mas da capacidade de solucionar
problemas enfrentados pela sociedade, o ônibus é melhor que o carro. Por sua vez, um
ônibus movido a biodiesel ou a gás natural é ainda melhor, em comparação com o
ônibus a diesel convencional, pois é menos poluente e seu combustível é renovável.
É imprescindível, para que uma tecnologia tenha características de tecnologia
social, que ela seja capaz de resolver os problemas ou necessidades sociais para os
quais foi desenvolvida e, assim, promover real melhoria nas condições ou na qualidade
de vida do público beneficiado. Esta melhoria passa pela inclusão social e/ou pelo
fortalecimento da autonomia, entendida como o poder de decidir o próprio destino e de
viver pelo próprio esforço, sem depender da rede de assistência social estatal.
É neste sentido que a tecnologia social deve ser reconhecida como um direito
fundamental e estratégico para a sobrevivência e a garantia da qualidade de vida de
milhões de pessoas excluídas das condições mínimas da existência humana. A
tecnologia social está estreitamente ancorada no direito ao acesso e à produção de
conhecimento, à educação e à autodeterminação. Por sua finalidade, vincula-se também
aos direitos à vida, à alimentação e à saúde. É assim que se tem, no horizonte do
pensamento e das ações com tecnologia social, a realização do ser humano como um
todo, aumentando sua auto-estima e sua felicidade.
Tendo isto em vista, compreende-se por que as necessidades e demandas
sociais devem ser fontes prioritárias de questões para as investigações científicas. Uma
vez que a produção de conhecimento e de inovações esteja comprometida com a
transformação da sociedade no sentido da promoção da justiça social, aumentam-se as
chances de se obter um desenvolvimento sustentável. Ressalte-se que muitos dos
países mais inovadores em termos de tecnologia são também aqueles que têm sido
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mais bem-sucedidos em dar solução aos seus problemas sociais, e isso se deve, entre
outras razões, a que foram sensíveis a eles em suas pesquisas científico-tecnológicas.

4. Tecnologia social implica sustentabilidade socioambiental e econômica
Sociedade e meio ambiente são partes integradas de uma mesma totalidade.
A sociedade existe num meio ambiente e este só ganha sentido quando é integrado no
desenvolvimento social. Assim, a questão da preservação ambiental, que é um aspecto
fundamental, passa a ser tratada a partir do conceito de sustentabilidade. O ser
humano precisa dos recursos que encontra no meio ambiente, por isso mesmo deve
utilizá-los de maneira não-predatória. Mas o planeta Terra deixa de ser visto como um
simples fornecedor de insumos para ser considerado como a nossa morada, com a qual
devemos estar integrados. Daí a importância de se buscar fontes de matéria-prima e de
energia renováveis, de se estabelecer padrões de consumo econômicos e de se ter um
cuidado especial com os resíduos produzidos desde a produção até o consumo ou
utilização das tecnologias.
Para se garantir que isso aconteça, inclusive com monitoramento, as
avaliações de riscos e impactos ambientais, sociais, econômicos e culturais passam a ser
elementos necessários integrados na produção e aplicação de tecnologias e dos
conhecimentos científicos. E assim, trabalhar para que as chamadas “externalidades”
sejam cada vez mais “internalizadas”. Isso acontece, por exemplo, quando se
desconsidera um prejuízo ambiental decorrente de um processo produtivo, transferindo
“para fora” (ou, indiretamente, para toda a sociedade) o custo que haveria em produzir
de maneira ambientalmente correta. À medida que se eliminem as externalidades,
produtos ambientalmente muito nocivos tendem a se tornar economicamente inviáveis.
A sustentabilidade econômica, por sua vez, implica que a tecnologia social
pode buscar a rentabilidade e a geração de riqueza. Para que possa garantir a inclusão
social e a melhoria das condições de vida, a tecnologia social pode precisar produzir
suas condições de sustentabilidade, o que pode ser conseguido, por exemplo, por sua
inserção no mercado. Tecnologias de interesse público podem ainda ser integradas em
políticas públicas, obtendo, assim, financiamento estatal.
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5. Tecnologia social implica inovação
Considerando-se que sempre têm como ponto de partida necessidades e
demandas sociais, as pesquisas em tecnologia social não podem existir desvinculadas
de seus resultados na sociedade. A melhoria efetiva das condições de vida é, afinal, um
de seus objetivos primeiros. Por essa razão, pode-se afirmar que as práticas que
envolvem tecnologia social encontram-se em sintonia com a definição de “inovação”
presente nas “Disposições preliminares” da Lei Federal 10.973/04: “introdução de
novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos
produtos, processos ou serviços”.
No entanto, quando se fala em inovação, no campo da tecnologia social, não
se pensa necessariamente seja uma tecnologia “de ponta”. Ela pode efetivamente
representar um avanço do ponto de vista das fronteiras do conhecimento, mas isso não
é um valor em si. O foco principal está em sua eficácia e relevância social, de modo a
representar uma inovação relativa ao grupo beneficiário.
Acreditamos que a geração de inovações sociais será tanto maior, quanto
mais as demandas e necessidades sociais se tornarem temas de pesquisas científicotecnológicas. Num primeiro momento, porque, como se sabe, as soluções para os
problemas sociais não estão dadas. Porém, também as soluções encontradas pelas
próprias populações passarão a ser mais conhecidas, podendo gerar e inspirar novas
soluções. O uso da inteligência pode e deve potencializar novas soluções, que sejam
acessíveis, eficazes e sustentáveis, construídas num processo democrático e inclusivo.

6. Tecnologia social implica organização e sistematização
A tecnologia social leva em conta um amplo conjunto de fatores,
compreendidos de maneira sistêmica, o que implica uma concepção sofisticada de
tecnologia. A elaboração de planos de desenvolvimento estruturados torna-se
imprescindível para que todos estes fatores sejam contemplados e possam interagir
organicamente. A clareza e a precisão nos métodos utilizados oferecem vantagens
quando se precisa enxergar as múltiplas relações implicadas no desenvolvimento
socioambiental e econômico. Assim, a ação organizada e consciente é um pressuposto
das tecnologias sociais.
Há ainda uma especificidade que merece atenção. A tecnologia social tem
como característica a conjugação de diferentes saberes num processo multidisciplinar.
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Alguns desses saberes – como métodos tradicionais de cultivo, por exemplo – são
desenvolvidos ao longo de muitos anos de experimentação, sem que tenha havido a
necessidade de uma sistematização de moldes científicos. É a experiência de gerações
que permitiu o desenvolvimento de métodos integrados a determinado ambiente e a
determinada cultura. A sistematização destes saberes é importante para que sejam
incorporados ao processo de desenvolvimento e aplicação de tecnologia social.
A sistematização da experiência como um todo é importante, não apenas por
proporcionar rigor no acompanhamento e na avaliação dos projetos, como também para
que possa gerar aprendizagens que sirvam de referência para novas experiências. Ao
descrever os métodos, técnicas, produtos e processos de uma tecnologia social,
tornamos esta tecnologia acessível a um maior número de pessoas, aumentando sua
capacidade de solucionar problemas sociais.

7. Tecnologia social implica acessibilidade e apropriação das tecnologias
A inclusão buscada pelas tecnologias sociais, sem acessibilidade, seria um
contra-senso. O baixo custo e a facilidade de acesso são valores a serem buscados, pois
podem ser essenciais para o seu sucesso. Tome-se o exemplo do “soro caseiro”. Ele é
constituído de água, sal e açúcar, coisas que a maioria de nós tem em casa. O custo é
praticamente zero e qualquer um pode aprender a fazer. E a sua eficácia na prevenção
da desidratação infantil é enorme. Trata-se então de uma tecnologia social altamente
acessível.
Isso não quer dizer que toda tecnologia social deva ser barata, mas apenas
que o baixo custo facilita o acesso e deve ser valorizado por isto. Há situações em que
tecnologias de alto custo são utilizadas em projetos cujas metodologias têm
características de tecnologia social. Para citar um exemplo, veja-se o caso da ONG PróBatalha, que defende o rio Batalha (um afluente do Tietê). Em suas ações, a PróBatalha utilizou-se de serviços de geo-referenciamento por sistema GPS (fazendo uso de
satélite, entre outros equipamentos), que são caros e foram disponibilizados pelo Centro
de Tecnologia em Geoprocessamento (CTGEO), de Lins.
Outro aspecto importante a se considerar é que a acessibilidade será tanto
maior quanto mais a população envolvida se apropriar dos meios de produção e
reprodução das tecnologias sociais, pois dessa maneira se apodera do processo. Muitas
vezes, esta apropriação não implica ser capaz de produzir a tecnologia. Também há
apropriação no aprendizado, na compreensão do sentido e das implicações sociais que
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uma tecnologia tem. Inclui-se aí o seu processo de produção e difusão; e também o
conhecimento de quem se beneficia ou quem se prejudica com ela. Vejamos um
exemplo histórico:

No início do século XX houve no Rio de Janeiro um episódio que
ficou conhecido como Revolta da Vacina. Em 1904, uma lei federal
tornara obrigatória a vacinação contra a varíola. Quando se
espalhou a notícia de que a vacina era feita com o próprio vírus,
muita gente pensou que o governo queria era contaminar as
pessoas e eliminar parte da população. E houve grande rebelião
contra a vacina. O que aconteceu? O benefício social que a vacina
pode trazer não se discute. O problema foi a maneira autoritária
como ela foi trazida à população, sem que esta fosse incluída no
processo. Mal informadas e desconfiadas do governo justamente
por seu intervencionismo autoritário, as pessoas não se apropriaram
dessa tecnologia que, ao fim e ao cabo, representaria um benefício
enorme à saúde da população. Para que tivesse características de
tecnologia social, seria preciso talvez que a vacinação fosse feita na
forma de uma campanha informativa e democrática, ao invés de um
decreto imposto de cima pra baixo. (ITS BRASIL, 2007: 36-37)

8. Tecnologia social implica um processo pedagógico para todos os envolvidos
A dimensão pedagógica é transversal a todas as ações que envolvem tecnologia
social. Não pensamos apenas nas atividades de capacitação e treinamento que sempre
estão presentes. Mas sim no fato de que a tecnologia social se constrói num espaço de
aprendizagem em que todos os envolvidos se vêem implicados. Todos aprendem sobre
uma realidade específica – do ponto de vista social, econômico, cultural ou ambiental –,
todos aprendem com a interação e novos conhecimentos são gerados para todos. Uma
vez que essa dimensão pedagógica seja tomada como um elemento chave do processo
e se cuide para que ela seja efetiva, gera-se permanentemente as condições favoráveis
que tornaram possível a elaboração das soluções, de forma a aperfeiçoá-las e
multiplicá-las.
O objetivo final é que as populações conquistem autonomia, o que só se
consegue num processo pedagógico e de redução das desigualdades sociais que
representam verdadeiras barreiras ao desenvolvimento socioambiental e econômico.
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Trata-se de distribuir melhor o acesso ao capital intelectual. A falta de acesso à
educação formal é uma das graves exclusões que se busca combater, dando àquele que
não pôde frequentar cursos qualificados e participar de pesquisas elaboradas a
oportunidade de se aproximar desta realidade, qualificando-se também. Há assim
transferência das tecnologias de processos sociais para os membros das comunidades
envolvidas.
Considera-se que todos são essencialmente capazes de produzir conhecimento e
soluções aos seus problemas, e são também capazes de efetuar escolhas para suas
vidas. Está claro, portanto, que as soluções devem ser construídas sempre no diálogo,
nunca impostas. Isto não é fácil, mas é desta maneira que se constrói um processo de
aprendizado democrático.
Daí a importância de se desenvolverem mecanismos de escuta e participação
nas instâncias locais, assim como nas regionais e nacionais. Quanto mais localizada,
mais importante será a participação direta dos envolvidos. Mas mesmo nas esferas mais
altas, a democracia se beneficia. Alguém que tenha participado de um processo
decisório na esfera local estará mais bem preparado para o aprendizado implicado nas
escolhas numa eleição ou num plebiscito.

9. Tecnologia social implica o diálogo entre diferentes saberes
Os diferentes atores de nossa sociedade têm pontos de vista distintos que,
juntos, podem gerar uma visão mais completa de nossa realidade. Assim, um morador
de uma favela, por exemplo, tem um conhecimento de sua realidade que não pode ser
substituído por nenhum estudo acadêmico ou visão de fora. Mas também quer dizer que
um engenheiro pode ajudá-lo na reestruturação sanitária do bairro. E também que um
ambientalista provavelmente estará mais bem preparado que o engenheiro para avaliar
o impacto ambiental dessas transformações. Ou ainda que um administrador pode
vislumbrar e estruturar mais claramente as oportunidades de negócios que surjam ali.
Ao contemplar os diferentes pontos de vista, pode-se chegar a projetos melhor
embasados para a redução das incertezas e riscos inerentes a qualquer projeto – por
um planejamento mais completo e integrado. Potencializam-se os recursos investidos,
seja por uma gestão melhor dos riscos e oportunidades, seja porque todos se engajam
no processo, se apropriam dele e se sentem contemplados.
Num outro plano, é preciso superar o desprezo que muitas vezes se tem pelos
saberes populares. Para citar um exemplo, foi na luta por sua sobrevivência,
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enxergando a possibilidade de gerar renda onde outros só viam detritos, que pessoas
com pouco estudo desenvolveram diversas maneiras de se reciclar lixo, sem qualquer
apoio, antes que isso fosse visto como algo fundamental à sobrevivência das grandes
metrópoles. As pesquisas científicas sobre reciclagem podem e devem ser realizadas,
trazendo ganhos enormes à sociedade. Mas essas pesquisas terão vantagens se
souberem aprender com a experiência dos catadores de lixo.
Todos têm a ganhar com essa interação. À parte os benefícios diretos, ganha-se
com a construção do processo democrático, em que os diferentes atores se vêem
participando na produção do saber, no fortalecimento do bem comum e na conquista de
direitos. Neste sentido, o papel das organizações não-governamentais tem sido de
grande importância, pois elas têm experiência em estabelecer o contato entre os
diferentes saberes e na escuta daqueles que têm suas vozes abafadas na sociedade. E
também os movimentos sociais, pois somente com mobilização os “excluídos” têm
avançado em conquistas por seu espaço próprio na sociedade, fazendo valer os seus
direitos.

10. Tecnologia social implica difusão e ação educativa

As ações de desenvolvimento com tecnologia social se consolidam e se
fortalecem com a difusão. Há que se difundir a ideia de que a tecnologia deve estar
socialmente implicada, para que se reduzam os riscos de efeitos danosos ao meio
ambiente e à sociedade decorrentes de inovações tecnológicas. As campanhas
informativas têm a capacidade de envolver a sociedade nos processos, promovendo o
debate público qualificado em torno de questões envolvendo tecnologias, em todos os
níveis. Neste sentido, o trabalho de divulgação – por publicações, pela internet, pela
imprensa e pelo “boca a boca”, entre outros – exerce um papel de primordial
importância na sociedade.
Além disso, é preciso que a tecnologia social faça parte da formação dos futuros
cidadãos. Assim eles saberão compreendê-la e talvez se tornem mais receptivos a
enfrentar as grandes dificuldades encontradas quando se busca o pensamento e a ação
sistêmicos e que contemplam as várias vozes sociais. Essa formação se dá em ações
educativas diretas, que podem ocorrer desde o ensino fundamental até a universidade;
podem ser parte direta do currículo escolar ou universitário, participar como atividades
transversais que reúnam várias disciplinas e também acontecer em atividades
complementares ou de extensão.
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11. Tecnologia social implica processos participativos de planejamento,
acompanhamento e avaliação
Uma parte importante do processo pedagógico ocorre na forma de processos
participativos de planejamento, acompanhamento e avaliação dos próprios projetos de
tecnologia social. Há toda uma dimensão de aprendizado que se adquire “pondo a mão
na massa”, que pode e deve ser compartilhado por todos os envolvidos. A autonomia
das populações se constrói neste processo, em que se consolidam sua atuação na
esfera pública e o seu direito à autodefinição. Caso seja necessária preparação
específica para garantir a qualidade da participação, deve-se prover imediatamente os
cursos e oficinas de capacitação pertinentes. Outra vantagem é que todos aqueles que
participam

das

etapas

de

planejamento,

acompanhamento

e

avaliação

se

responsabilizam pelo êxito do projeto. A chance de que as pessoas envolvidas se
empenhem é maior, pois se percebem contemplados e implicados.

12. Tecnologia social implica a construção cidadã do processo democrático
Autonomia é o contrário de desigualdade. Atores sociais são autônomos quando
estão em condições igualitárias de decidir sobre seus próprios destinos e de participar
na construção do destino coletivo. A adoção de formas democráticas de tomada de
decisão, a partir de estratégias especialmente dirigidas à mobilização e à participação
popular, é um caminho que traz grandes vantagens, mas não é fácil. Pois o processo
democrático é construído a cada momento, por um aprendizado continuado.
A participação da sociedade civil na formulação de políticas públicas referentes a
C&T mostra-se, por isso mesmo, essencial. A interação virtuosa das implicações
apresentadas acima tende a fomentar o espírito democrático, que muitas vezes se
difunde “por contágio”. As experiências com tecnologia social revelam que, na medida
em que as pessoas se envolvem, participam, se sentem respeitadas e respeitando uns
aos outros e, finalmente, começam a colher os frutos do seu esforço, o democrático
espírito de cidadania se fortalece. Na elaboração e implementação de projetos que
nascem de necessidades e demandas sociais, planejados, geridos e avaliados de
maneira participativa e democrática, ambientalmente sustentável e com diálogo entre
diferentes atores da sociedade, encontram-se reunidos os fatores necessários à
construção de um desenvolvimento socioeconômico sustentável, participativo e
democrático.
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ANEXO II
QUATRO PRINCIPAIS DIMENSÕES DAS TECNOLOGIAS SOCIAIS34
1. A DIMENSÃO DA APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Esta dimensão da tecnologia social é central. Por conceito ou princípio, toda
tecnologia caracteriza-se por aplicar conhecimentos, ciência, tecnologia e inovação para
resolução de um problema qualquer da realidade. A tecnologia social também. Mas
enquanto social, a tecnologia social enfatiza perspectivas e propriedades (ausentes ou
diluídas nas tecnologias convencionais), que se propõem, de forma clara e direta,
aplicar conhecimentos (Ciência, Tecnologia e Inovação - CT&I) para a solução de
problemas, demandas ou necessidades da população.
As tecnologias sociais fundamentam-se em pesquisas, conhecimentos
populares ou científicos e tecnológicos, e objetivam solucionar os mais variados
problemas da população, desde alimentação, saúde, saneamento e habitação, até
atividades produtivas, de desenvolvimento e defesa do meio ambiente; sendo
transversal, passa por áreas tais como as tecnologias assistivas para autonomia das
pessoas com deficiência, o resgate de conhecimentos de povos indígenas no manejo da
floresta, entre outros.
Dessa forma, além de terem como ponto de partida as demandas de melhoria
de qualidade de vida, as tecnologias sociais visam oferecer, como ponto de chegada,
respostas concretas a elas. Constituem, portanto, uma ponte, construída pelo
conhecimento e suas aplicações, uma ligação prática e concreta entre os problemas
sociais e suas soluções.
No mundo das tecnologias convencionais nem sempre essa característica de
“ser ponte” entre as principais necessidades da população e as soluções por meio da
aplicação de conhecimento está presente. Na prática, há toda uma série de entraves,
omissões, interesses, dificuldades e desencontros que influencia e, muitas vezes,
impede que a “liga” entre necessidade da população e a solução mediante a aplicação
de conhecimento, de CT&I, se concretize.

34

INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL. Sistema de acompanhamento de tecnologias sociais
- SATECS. São Paulo: ITS Brasil, 2009. Disponível em: http://www.itsbrasil.org.br/satecs.
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As tecnologias sociais fazem das necessidades sociais seus “problemas de
pesquisa”
Quando, na sua origem, uma tecnologia se propõe aplicar conhecimentos para
resolução de uma demanda social podemos falar que essa tecnologia começa a nascer
como tecnologia social. Nesse caso, transformou-se uma necessidade social numa
questão de investigação científico-tecnológica, num problema de pesquisa, de aplicação
do conhecimento.
No âmbito da pesquisa – seja da iniciação científica, dos projetos de mestrado
e doutorado – o ponto de partida e eixo norteador da metodologia científica se conhece
como “problema de pesquisa”, que consiste na pergunta ou indagação a ser resolvida
pelo projeto de pesquisa apresentado. Como fica a dimensão social? Ela costuma ser
encontrada no item denominado “justificativa”. Ali o pesquisador terá de dizer os
motivos pelos quais espera que esse trabalho, além de aportar alguma contribuição à
ciência, será socialmente relevante. Mas em muitos casos, a relação entre o problema
de pesquisa e a demanda social costuma ser muito difusa, artificial, ou secundária. Nas
tecnologias sociais é diferente: os problemas ou necessidades sociais se tornam
problemas de pesquisa, problemas de metodologia científica ou de aplicação de
conhecimentos para resolvê-las.

As tecnologias sociais também se diferenciam das convencionais pelo papel
atribuído ao mercado
As tecnologias convencionais costumam resolver problemas e necessidades de
pessoas ou empresas, mas, frequentemente, desde que sejam viáveis no mercado, quer
dizer, desde que haja pessoas ou empresas com recursos suficientes para desenvolvêlas ou adquiri-las. Em muitos ambientes tecnológicos, a inovação, por exemplo, só é
considerada, como tal, se for introduzida com sucesso no mercado. Trata-se de
transformar um novo produto, um novo valor de uso, em valor de troca, via mercado,
condição sine qua non para a produção da tecnologia convencional.
Na tecnologia social a relação com o mercado é mais complexa. Seus produtos
ou metodologias podem ter um valor de mercado ou não. Depende. As tecnologias
sociais podem ser simples ou complexas, baratas ou caras. Não é o fato de serem
simples e baratas que as tornam, necessariamente, tecnologias sociais. Há algumas que
não custam nada e, no entanto, têm uma eficácia e relevância social enorme. Por
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exemplo, o soro caseiro (re-hidratação oral), que foi selecionado dentro das 15
melhores invenções para concorrer ao prêmio de feito científico mais importante dos
últimos 160 anos da história da medicina.35 E, no entanto, não tem valor de mercado.
Há também tecnologias sociais que utilizam tecnologias caras, por exemplo, de satélites
e GPS, para diversos usos, como o monitoramento do meio ambiente (medição do
aumento do desmatamento) e planejamento de alguns cultivos.
Dessa forma, para a tecnologia social, a mediação do mercado para a
utilização dos seus produtos ou inovações não é o critério definidor da sua existência,
mas o fato de que a solução chegue a quem dela necessita, isto é, valoriza-se a
acessibilidade da tecnologia, seja ou não mediante o mercado. De forma parecida,
quando se enfatiza que as tecnologias sociais possam ser, em vários casos, invenções
simples e baratas, corre-se o risco de que alguém, erradamente, considere que são de
pouca qualidade, de baixa eficácia e julgamentos semelhantes. No fundo, esse estigma
se fundamenta na ideologia de que a alta tecnologia tem que ser necessariamente cara
e restrita para as camadas altas que podem pagá-la.
Acontece que, por falta de poder financeiro das populações que precisam de
tecnologia social, suas necessidades de perfil científico e tecnológico não chegam a
constituir uma demanda econômica stricto sensu, capaz de estimular a oferta no
mercado de ciência e tecnologia. Isto é, essas populações não possuem recursos
econômicos suficientes para custear os investigadores e técnicos ou as instituições de
pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, e encomendar diretamente com eles as
soluções para suas necessidades, por mais urgentes que sejam. Por esse motivo, as
associações da sociedade civil, ONGs ou instituições sem fins lucrativos constituem um
dos

principais

atores

criadores

de

tecnologias

sociais.

Elas

não

vinculam,

necessariamente, a criação de tecnologias sociais à expectativa de lucros.

35

Trata-se de uma iniciativa do British Medical Journal, que propôs uma votação por
internet. A outras 14 invenções escolhidas foram: A anestesia, os antibióticos, a
clorpromazina, os micros e a Internet, a ADN, a medicina baseada na evidência, os
germes, as técnicas de imagem, a imunologia, a pílula, os riscos do tabaco, o saneamento
básico, o cultivo de células e as vacinas. O soro caseiro ficou em 4° lugar nas preferências
dos votantes.
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Existe uma ampla comunidade científica nas ONGs produtoras de tecnologia
social
Diversas pesquisas de instituições como a FINEP36, entre outras, têm
constatado que existe uma ampla e crescente comunidade científica e tecnológica –
com número significativo de especialistas, mestres e doutores – nessas associações civis
produtoras de tecnologias sociais. No entanto, essas entidades e seus quadros não têm
sido, até agora, institucional e legalmente reconhecidos, valorizados e promovidos como
parte do sistema de ciência e tecnologia do país e, portanto, não gozam dos
instrumentos, benefícios e medidas próprias das políticas públicas de Ciência,
Tecnologia e Inovação.
De forma semelhante, essa situação acontece em outras categorias de atores
sociais, relevantes produtores de tecnologias sociais, como os poderes públicos, a
extensão universitária, os movimentos sociais, a responsabilidade social das empresas,
as populações tradicionais e/ou comunidades locais de povos indígenas, quilombolas,
ribeirinhos, caiçaras, extrativistas, pescadores, agricultores familiares e catadores. Esses
atores sociais desenvolvem conhecimentos, metodologias, produtos e serviços que,
pelas suas características, se enquadram dentro do âmbito científico e tecnológico, mas
na sua maior parte não dispõem, até o momento, de um arcabouço legal que organize e
fomente suas atividades.
Essas pesquisas mostraram também que os atores produtores de tecnologias
sociais

costumam

utilizar

procedimentos

científicos

como

organização

dos

conhecimentos, documentação, sistematização, produção de artigos técnicos etc.
Ademais, as tecnologias sociais nascem quando faltam soluções para as demandas
sociais ou quando as soluções existentes são inacessíveis às populações ou inadequadas
aos problemas a serem resolvidos. Daí que as tecnologias sociais costumem ser
fortemente inovadoras, produzindo soluções não existentes anteriormente. Há muito de
engenhosidade, de inventividade, de criação e de originalidade nas tecnologias sociais.

36

Em 2003, o Diretório da Pesquisa Privada (DPP) pesquisou, com a participação do ITS
Brasil, as atividades de CT&I das Organizações Não-Governamentais.
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2. A DIMENSÃO DA PARTICIPAÇÃO, CIDADANIA E DEMOCRACIA
A tecnologia social não se restringe a produzir soluções para necessidades da
população. Ela consiste também em um modo de fazer. Ela funciona de forma
participativa e democrática, cidadã. As tecnologias sociais nascem, respiram e se
desenvolvem em ambiente democrático e cidadão. A convicção profundamente
motivadora das pessoas e instituições que produzem tecnologia social se assenta na
visão da população como alguém que precisa de soluções, independentemente de se
tem ou não recursos para comprá-las, mas como alguém que delas precisa em virtude
da exigência da sua dignidade. Dessa forma, na maioria dos casos, a tecnologia social
apresenta soluções em questões que tem a ver com os direitos humanos das pessoas a
uma vida plena e feliz. Daí seu fundamento na cidadania, nos direitos humanos.

A tecnologia social fundamenta-se nos direitos humanos e os faz avançar
A tecnologia social deve ser reconhecida, então, como um direito humano,
fundamental e estratégico para a sobrevivência e melhora da qualidade de vida de
milhões de pessoas excluídas dos mínimos de existência humana. O direito à tecnologia
social está vinculado ao direito ao conhecimento e à educação, que são dos mais
importantes e fundamentais direitos humanos. Pela finalidade que a tecnologia social
persegue possui vinculação também com os direitos à vida, à alimentação e à saúde.
Mas, hoje, a importância da tecnologia social já passou para um patamar que
poderíamos chamar de estratégico pelas suas implicações significativas para o
desenvolvimento social e humano.37 O direito à tecnologia social inclui o direito dos
brasileiros a viverem no padrão de vida criado pelo bem instrumental da tecnologia, o
direito a acompanhar o desenvolvimento na vida cotidiana. Assim, o direito a vida se
entende no padrão comum de vida típicos da cultura e do momento histórico atual. O
direito

à

tecnologia

social

está,

portanto,

incluído,

também,

no

direito

ao

desenvolvimento e ao patrimônio científico, tecnológico e cultural da humanidade.
De todas as formas, além da fundamentação dos direitos sociais, muitos deles
amplamente reconhecidos – reconhecimento não é o que falta –, o que se discute hoje
é, sobretudo, como fazer para avançar na sua implementação, como ir conquistando

37

Reflexões sobre a construção do conceito de tecnologia social. In: Tecnologia social: uma
estratégia para o desenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundação Banco do Brasil, 2004, p.
117-133.
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garantias de acesso, realização dos direitos etc. Nesse ponto concreto o potencial das
tecnologias sociais para fazer avançar o conjunto de direitos é digno de menção.

O modo de fazer típico da tecnologia social é a participação
A participação, provavelmente, seja o principal componente da democracia e
da cidadania (PATEMAN, 1991). Ele possui dois níveis ou âmbitos de aplicação: o das
decisões políticas e o dos procedimentos técnicos do trabalho. Esses dois níveis de
participação estão presentes no modo próprio do fazer da tecnologia social.
O nível das decisões políticas é fundamental para a população necessitada de
tecnologias sociais poder ser sujeito nesse processo. Por esse motivo, as entidades
criadoras de tecnologia social procuram partilhar com a população o poder de decidir
sobre as questões mais importantes sobre a tecnologia social.
De forma parecida, a tecnologia social, utiliza diversas metodologias

participativas de trabalho e procura que a população possa participar das atividades,
dos procedimentos técnicos de trabalho, seja o planejamento, monitoramento,
avaliação, juntamente com os profissionais, especialistas ou acadêmicos.
Ademais a tecnologia social busca expandir, disseminar, multiplicar, fazer com
que a tecnologia social criada possa atingir um número maior de pessoas, isto é,
procura fazer partícipes desse bem as outras pessoas. Dessa forma, a tecnologia social
cumpre exemplarmente com as recomendações do movimento da CTS (Ciência,
Tecnologia e Sociedade) para a orientação da política científica e tecnológica,
manifestando a conveniência da ampliação da participação cidadã nos fóruns que
decidem os destinos dos investimentos em ciência e tecnologia, assim como as
campanhas pela democratização e popularização da ciência e da chamada alfabetização
científica.
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3. A DIMENSÃO DA EDUCAÇÃO
A dimensão educativa tem aparecido de forma constante nos estudos sobre as
tecnologias sociais, na sua gênese e, sobretudo, nas suas práticas. Neles foi possível
verificar que as tecnologias sociais possuem um sentido pedagógico que gera diversos
aprendizados

na

população.

Esse

saldo

educativo

se

deriva,

não

apenas,

espontaneamente, dos seus procedimentos participativos, uma vez que as tecnologias
sociais são “desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas
por ela”. Mas também da intencionalidade educativa que está presente na grande
maioria das tecnologias sociais. Daí resulta que tanto nos seus procedimentos de
trabalho, como nos cursos, seminários e palestras, seja possível encontrar alta
densidade processos de ensino-aprendizagem.
O objetivo final que se persegue frequentemente pelas entidades que
desenvolvem tecnologias sociais desde sua perspectiva pedagógica consiste em que a
população possa se apropriar ou empoderar das tecnologias sociais, a fim de diminuir a
“dependência” tecnológica e de induzir sua permanência e continuidade por meio de
seu desenvolvimento endógeno.
Outra característica muito assídua e diligente nas tecnologias sociais é a
valorização dos conhecimentos populares. Elas não enfatizam a distancia, o rompimento
ou a contradição entre o saber popular e o saber técnico, tão comum nos médios
acadêmicos ou tecnológicos. Antes pelo contrário, as tecnologias sociais destacam a
pertinência, a continuidade, a harmonia e a reciprocidade de ambos os conhecimentos.
Por esse motivo, muitas das tecnologias sociais trabalham na interação entre esses dois
saberes e em muitos casos se desenvolvem diversas parcerias entre as instituições de
ensino e as entidades que desenvolvem tecnologias sociais.
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4. A DIMENSÃO DA RELEVÂNCIA SOCIAL
A relevância social enquanto característica das tecnologias sociais nos remete
à consideração dos seus resultados, como aquilo que caberia delas esperar. Nesse
sentido, sua mais importante qualidade radicará na sua eficácia, isto é, na sua
capacidade causal de solucionar bem a necessidade, problema ou demanda social que
se propôs resolver. Ligada à eficácia, valoriza-se sua eficiência ou a propriedade da
melhor adequação entre os meios utilizados e os resultados obtidos.
Como consequência derivada da sua eficácia, isto é na perspectiva dos
benefícios, logros, proveitos ou ganhos produzidos, as tecnologias sociais contribuem
por meio das soluções criadas para efeitos e impactos na área da inclusão social. Elas
favorecem a melhora da sobrevivência, das condições de vida ou da qualidade de vida,
a inclusão social, a autonomia (poder viver pela própria capacidade ou esforço sem
depender da rede de assistência social) a justiça social, a equidade e a autoestima da
população, assim como o desenvolvimento local, seja no âmbito econômico, cultural ou
social.
Ademais, existe uma preocupação e uma sensibilidade muito fortes nas
tecnologias sociais com a sustentabilidade, seja esta ambiental, social ou econômica.
Nesse

aspecto,

as

tecnologias

sociais

são

muito

diferentes

das

tecnologias

convencionais. Estas resolvem problemas, sim, mas ao mesmo tempo, provocam ou
criam outros novos problemas, até o ponto de nos situar de forma inexorável na
sociedade do risco (BECK, 1998; 2002). Ademais, frequentemente, devem ser obrigadas
por lei a respeitarem o meio ambiente. E quando o fazem costumam se reger, como
patamar de atuação, pelos “mínimos necessários”. Já as tecnologias sociais, por
iniciativa e convicções próprias, caracterizam-se por cuidar e zelar pelo meio ambiente e
pela perspectiva ecológica. Inclusive, uma grande parte das tecnologias sociais atua na
área ambiental.
Por esses motivos, para avaliar a eficácia, talvez seja conveniente olhar a
tecnologia considerando em um mesmo bloco tanto a resolução de problemas como a
não criação de outros novos problemas, sejam ambientais, econômicos ou sociais. Há
tecnologias “vendidas” como “eficazes” que seriam qualificadas como desastrosas se
olhássemos ao mesmo tempo os outros problemas que ocasionaram e que se tornariam
muito caras e até socialmente inviáveis, “insustentáveis”, se calculássemos quanto custa
reparar os danos que elas produziram.
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