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| O Congresso 

 

Mídia, poder e a (nova) agenda do capital é o tema do VI Encontro Nacional 

da ULEPICC Brasil 2016 – Capítulo Brasil da União Latina da Economia Política da 

Informação, da Comunicação e da Cultura, realizado de 9 a 11 de novembro em 

Brasília/DF, pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília – FAC/UnB.  

Os recentes acontecimentos que levaram no Brasil, como na Venezuela, 

Equador, Honduras, Paraguai, à ruptura institucional tornaram explícitos os desafios e 

fragilidades da democracia liberal, em países com as características históricas e culturais 

dos latino-americanos. O  jogo de cena parlamentar e suas reverberações nas redes e 

mídias expõem e ao mesmo tempo encobrem disputas econômicas, maiores ou menores, 

das quais são as manifestações exteriores e sobre as quais retroagem, na dialética maior 

da luta de classes, que envolve a luta por classificações, significações, simpatias e 

repúdios. Pensar essa nova forma – midiática – de golpe, apoiada nas instituições da 

democracia liberal, Congresso e Justiça, torna-se um imperativo. Ademais, neste 

contexto, uma questão se coloca: como se reordenarão as pautas nos campos da 

comunicação e da cultura a partir de agora em nosso país. 

 

Grupos temáticos 

 

GT1 – Políticas de comunicação 

Coordenação nacional: Profª. Drª. Eula Cabral (FCRB – MinC) 

Coordenação local: Prof. Dr. Murilo Ramos  (UnB) 

Ementa: Objetiva estudar as ações de agentes públicos e privados relativas ao processo 

de regulamentação da mídia em suas diversas fases. Envolve a definição do conjunto de 

normas, princípios, deliberações e práticas locais relacionadas com a administração, 

organização e funcionamento do conjunto do sistema comunicacional. Analisa os 

processos e estratégias locais, regionais e internacionais dos conglomerados de 

comunicação e seu impacto e influência nos governos e na sociedade. Além disso, a 

concentração das comunicações e telecomunicações no Brasil. 
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GT2 – Comunicação pública, popular ou alternativa 

Coordenação nacional: Prof. Dr. Fernando Oliveira Paulino (PPG-FAC-UnB) 

Coordenação local: Profa. Dra. Liziane Guazina (UnB) e Jairo Faria (UnB) 

Ementa: Contempla investigações sobre a comunicação desenvolvida no âmbito dos 

movimentos sociais, etnoculturais, dos sindicatos e organizações populares em geral, 

bem como aquela ligada ao serviço público. Aborda todo tipo de comunicação movida 

por objetivos sociais e de promoção da cidadania, atuantes em oposição à acentuada 

mercantilização da mídia. 

 

GT3 – Indústrias midiáticas 

Coordenação nacional: Prof. Dr. Marcos Dantas (UFRJ) 

Coordenação Local: Profa. Dra. Ellis Regina Araújo da Silva  (UnB) 

Ementa: Enfoca a rede institucional dos produtos comunicacionais que ligam a criação, 

produção, circulação, organização e comercialização de conteúdos de natureza cultural, 

informativa e de entretenimento. Engloba os processos industriais que envolvem 

televisão, cinema, rádio, internet, publicidade, produção editorial, indústria fonográfica, 

design, artes e espetáculos. 

 

GT4 – Políticas culturais e economia política da cultura 

Coordenação nacional: Profª. Dra. Verlane Aragão Santos (OBSCOM-UFS) 

Coordenação local: Profa. Dra. Dácia Ibiapina  (UnB) 

Ementa: Abriga pesquisas que retratam o papel econômico, político e sociológico que o 

campo da cultura e das artes assume na sociedade contemporânea. De um lado, engloba 

discussões sobre a atuação do Estado, da participação da sociedade e do mercado nesta 

relação, bem como os mecanismos de financeirização da cultura e das artes. De outro, 

debate a industrialização e mercantilização da cultura e sua implicação na dinâmica 

atual do capitalismo. 

 

GT5 – Teorias e temas emergentes 

Coordenação nacional: Profª. Dra. Patrícia Bandeira de Melo (FUNDAJ) 

Coordenação local: Prof. Dr. Luiz Martino 
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Ementa: Acolhe os trabalhos de fundamentação a partir da matriz teórica da Economia 

Política da Comunicação e da Cultura, suas distintas vertentes e perspectivas 

metodológicas bem como os estudos comparativos e relacionais entre a Economia 

Política da Comunicação e outras correntes teóricas da comunicação e de outras 

disciplinas. 

 

GT6 – Ética, política e epistemologia da informação 

Coordenação nacional: Prof. Dr. Marco Schneider (PPGCI-IBICT/UFRJ e PPGMC-

UFF) 

Coordenação local: Profa. Dra. Liliane Machado (UnB) 

Ementa: O objetivo geral do GT é fortalecer a presença da Ciência da Informação no 

âmbito da Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, com ênfase 

no debate em torno das questões éticas, políticas e epistemológicas correlatas, bem 

como em suas interconexões teóricas e aplicadas. 

 

GT7- Iniciação Científica em Economia Política da Informação, da Comunicação e da 

Cultura 

Coordenação: Profas. Dras. Elen Geraldes (PPG-FAC-UnB) e Janara Sousa (PPG-

FAC-UnB) 

Ementa: O objetivo do GT é estimular a participação de pesquisadores da graduação, 

das mais diversas áreas, no Evento a partir da pesquisa na área de Economia Política da 

Comunicação, Informação e Cultura. 

 

 

Coordenadores 

 

Elen Cristina Geraldes (UnB) http://lattes.cnpq.br/9494858512482573 

Luísa Martins Barroso Montenegro (UnB) http://lattes.cnpq.br/6231520355201599 

Marcos Dantas Loureiro (UFRJ) http://lattes.cnpq.br/8920113816573321 

Natália Oliveira Teles (UnB) http://lattes.cnpq.br/9581967936060931 

Vanessa Negrini (UnB) http://lattes.cnpq.br/9835944306956139 

Verlane Aragão Santos (UFS) http://lattes.cnpq.br/8919654003573846 

http://lattes.cnpq.br/9494858512482573
http://lattes.cnpq.br/6231520355201599
http://lattes.cnpq.br/8920113816573321
http://lattes.cnpq.br/9581967936060931
http://lattes.cnpq.br/9835944306956139
http://lattes.cnpq.br/8919654003573846
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Equipe de apoio 

 

Flávia Pereira da Rocha (UnB) http://lattes.cnpq.br/9965830878191170 

Nayara Helou Chubaci Güércio (UnB) http://lattes.cnpq.br/5087954516729051 

Pedro Ivo de Sá Guimarães (UnB)  http://lattes.cnpq.br/6566465746160266 

Silvana Pena de Sá (UnB) http://lattes.cnpq.br/4490599542425305 

 

Comitê Técnico-Científico 

 

Délcia Vidal (UnB) http://lattes.cnpq.br/2672598563988361 

Elen Cristina Geraldes (UnB) http://lattes.cnpq.br/9494858512482573 

Ellis Regina Araújo da Silva (UnB) http://lattes.cnpq.br/8819506375701154 

Eula Cabral (FCRB-Minc) http://lattes.cnpq.br/1180749525319069 

Fernando Oliveira Paulino (UnB) http://lattes.cnpq.br/2907708501435465 

Liliane Maria Macedo Machado (UnB) http://lattes.cnpq.br/4419127208068044 

Luiz Martino (UnB) http://lattes.cnpq.br/9545839725442236 

Luiz Martins da Silva (UnB) http://lattes.cnpq.br/9014912050610602 

Patrícia Bandeira de Melo (FUNDAJ) http://lattes.cnpq.br/4263428043620385 

Verlane Aragão Santos (UFS) http://lattes.cnpq.br/8919654003573846 

  

http://lattes.cnpq.br/9965830878191170
http://lattes.cnpq.br/5087954516729051
http://lattes.cnpq.br/6566465746160266
http://lattes.cnpq.br/4490599542425305
http://lattes.cnpq.br/2672598563988361
http://lattes.cnpq.br/9494858512482573
http://lattes.cnpq.br/8819506375701154
http://lattes.cnpq.br/1180749525319069
http://lattes.cnpq.br/2907708501435465
http://lattes.cnpq.br/4419127208068044
http://lattes.cnpq.br/9545839725442236
http://lattes.cnpq.br/9014912050610602
http://lattes.cnpq.br/4263428043620385
http://lattes.cnpq.br/8919654003573846
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| Programação Geral 

 

Dia 09/11 | quarta-feira 

 

13h 
Recepção e Credenciamento 

Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho 

14h às 

17h 

Mesa Socicom: A Comunicação Pública e seus percalços recentes no Brasil – 

Ruy Lopes (USP); Nelia Del Bianco (UnB); Ivonete Lopes (Universidade 

Federal de Viçosa); Rita Freire (EBC); Bia Barbosa (Intervozes). 

Mediação: Marcos Urupá (UnB) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

15h às 

17h30 

Jornada dos Doutorandos 

Local: Sala B8 (Edifício Benedito Coutinho) 

18h às 

19h 

Coquetel 

Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho 

18h 
Lançamento de Livros 

Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho 

19h às 

22h 

Mesa de abertura – “A mídia e o processo político brasileiro”, com Franklin 

Martins e Tereza Cruvinel. 

Mediação: Elen Geraldes (UnB) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

 

Dia 10/11 | quinta-feira 

 

8h30 às 

10h30 

Painel 1 – Internet: sua economia e suas políticas 

Marcos Dantas (UFRJ), César Bolaño (UFS) e Eduardo Villanueva (Peru). 

Mediação: Janara Sousa (UnB) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

9h às 

11h30 

GT 7 – Iniciação Científica em Economia Política da Informação, da 

Comunicação e da Cultura 

10h30 às 

10h45 

Coffee Break 

Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho 

10h45 às 

12h45 

Painel 2 – Ciência, tecnologia e inovação  

Abrahan Sicsu (UFPE) e Sarita Albagli (IBICT). 

Mediação: Elen Geraldes (UnB) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

12h45 às 

14h30 

Almoço 

Local: livre 

14h30 às 
GT 1 – Políticas de Comunicação 

Local: Sala A1 
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17h30 GT 2 – Comunicação pública, popular ou alternativa 

Local: Salas B7 e B8 

GT 3 – Indústrias Midiáticas 

Local: Sala A2 

GT 4 – Políticas culturais e economia política da cultura 

Local: Sala A3 

GT 5 – Teorias e Temas emergentes 

Local: Sala A4 

GT 6 – Ética, Política e Epistemologia da Informação 

Local: Sala A5 

GT 7 – Iniciação Científica em Economia Política da Informação, da 

Comunicação e da Cultura 

17h30 às 

18h 

Coffee Break 

Local: Hall do Auditório Benedito Coutinho 

18h 
Assembleia Geral da ULEPICC-Brasil 

Local: Sala A7 (mesma sala da coordenação geral do evento) 

19h às 22h 

Painel 3 – Políticas Públicas Audiovisuais  

Sérgio Ribeiro (UnB); Flávia Rocha (UnB); Lizely Borges (UnB); Luísa 

Montenegro (UnB) e Natália Teles (UnB). 

Mediação: Dácia Ibiapina 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

 

Dia 11/11 | sexta-feira 

 

8h30 às 

10h30 

Painel 4 – Comunicação, Cultura e Desenvolvimento 

Ruy Sardinha Lopes (USP) e Antônio Rubim (UFBA).  

Mediação: Anita Simis (UNESP) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

10h30 às 

10h45 

CoffeeBreak 

Local: Hall do Auditório Benedito Coutinho 

10h45 às 

12h45 

Painel 5 – Setores do capital e financiamentos de campanha 

Bruno Lima Rocha (UNISINOS), Marco Schneider (IBICT/UFRJ) e Arthur 

Bezerra (IBICT). 

Mediação: Rodrigo Braz (UnB)  

Local: Auditório Benedito Coutinho 

12h45 às 

14h30 

Almoço 

Local: livre 

14h30 às 

17h30 

GT 1 – Políticas de Comunicação 

Local: Sala A1 

GT 2 – Comunicação pública, popular ou alternativa 
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Local: Salas B7 e B8 

GT 3 – Indústrias Midiáticas 

Local: Sala A2 

GT 4 – Políticas culturais e economia política da cultura 

Local: Sala A3 

GT 5 – Teorias e Temas emergentes 

Local: Sala A4 

GT 6 – Ética, Política e Epistemologia da Informação 

Local: Sala A5 

GT 8 – Temas emergentes da Economia Política da Informação, da 

Comunicação e da Cultura e Lei de acesso a informação 

Local: Sala A6 

17h30 às 

18h 

Coffee Break 

Hall do Auditório Benedito Coutinho 

18h 

Mesa de Encerramento: Mídia ativismo e Mídia livrismo 

Mídia Ninja; Bia Barbosa (Intervozes); Pedro Rafael (FNDC); Antonio 

Escrivão Filho (Direito Achado na Rua), Murilo Ramos (UnB). 

Mediação: Vanessa Negrini (UnB) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

Meia 

noite 

Confraternização  de Encerramento – Festa Pequila com Je Treme mon 

Amour (DJS Tide e Zalma)  

Local: SCS Quadra 5 Bloco C loja 108|110 .  

Valor da entrada: 20 reais (até 00h30, com apresentação do crachá do 

evento) 
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A Ciência da Informação pelas lentes da cultura:  

um ensaio exploratório bourdieusiano1 

Information Science through culture lenses: a bourdieusian essay 

 
Andréa Doyle2 

RESUMO 

O presente trabalho é um exercício epistemológico para olhar a Ciência da Informação 
(CI) através de lentes mais próximas da cultura. O ensaio parte do levantamento de 
artigos, conferências e projetos de pesquisa, que questionam o postulado inicial da CI 
como uma ciência positivista e interdisciplinar que nasceu nos anos 1960 para 
organizar o conhecimento científico. Em três partes, começa apresentando trabalhos 
de um novo grupo de pesquisadores do IBICT, passa pelas teorias de Capurro e Furner 
e termina dialogando com ideias de Philippe Léna e Victor Vich. É atravessado por 
conceitos de Pierre Bourdieu como campo, capital científico e dominação simbólica. 
Conclui que se trata de pistas de reflexão mas não de uma formulação teórica. 

PALAVRAS-CHAVE: Ciência da Informação, Cultura, Ciências Sociais, Epistemologia, 
Bourdieu. 

 

ABSTRACT 

This paper is an epistemological exercise to attempt viewing Information Science 
through lenses closer to culture. The essay presents articles, conferences and research 
projects which question a widespread postulate that states that Information Science is 
positivist, interdisciplinar, and was born in the 1960’s to organize scientific knowledge. 
In three parts, it starts presenting the work of a new group of researchers from IBICT, 
passes through Capurro's and Furner’s theories and ends by opening a dialogue with 
Philippe Léna and Victor Vich. It is crossed by Pierre Bourdieu’s concepts of field, 
scientific capital and symbolic domination. It concludes that these are good reflexion 
leads but not a theoretical formulation. 

KEY-WORDS: Information Science, Culture, Social Sciences, Epistemology, Bourdieu. 

 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT6 – Ética, política e epistemologia da informação, VI Encontro Nacional da 

ULEPICC-Br em Brasília. Novembro de 2016. 
2
 Andréa Doyle é graduada e engenheira-mestre em Informação e Comunicação pela Universidade de 

Metz (França) e mestranda em Ciência da Informação no PPGCI do IBICT/UFRJ. 
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INTRODUÇÃO 

 A Ciência da Informação (CI) é uma ciência social aplicada, positivista, de 

natureza interdisciplinar, que nasceu nos anos 60 em virtude da crescente produção 

científica e do desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação 

(TICs), para fazer a interface entre tecnologia da informação, produção científica e 

pesquisadores ou, de maneira mais global, para dar conta da organização do 

conhecimento humano. Essa afirmação é tida como ponto de partida de inúmeras 

pesquisas tanto práticas quanto teóricas em CI. 

 A partir da visão de um grupo pertencente a uma nova geração de 

pesquisadores em Ciência da Informação (CI) do Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT) o presente ensaio pretende, num primeiro momento, 

entender esses olhares críticos e revisar alguns dos questionamentos levantados pelos 

autores quanto ao postulado acima explicitado. Temas como competência em 

informação, interdisciplinaridade, a formação do pesquisador e memória são 

explorados em um conjunto de suas pesquisas. 

 O ponto comum entre os textos escolhidos, mais do que seu conteúdo 

propriamente dito, é, ao nosso ver, um outro olhar direcionado às tradicionais 

questões de investigação do campo. A sensação do conjunto de textos é que os 

autores buscam compreender melhor o próprio campo com a humildade de 

aprenderem com ele, com a generosidade de trazerem contribuições de outras áreas e 

também com uma preocupação crítica que demonstra um empenho em fortalecer o 

campo através de uma discussão sobre si. 

 Em um segundo momento, propomos um breve comentário sobre concepções 

mais radicais sobre a essência e a função da CI, desenvolvidas por Rafael Capurro e 

Johnathan Furner. O primeiro sugere que o melhor locus de pesquisa para a Ciência da 

Informação seria ela estar subordinada ao campo da filosofia, na qualidade de uma 

sub-disciplina da retórica. O segundo afirma que a Ciência da Informação nem é 

ciência, nem tem a informação como seu objeto de pesquisa. 
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 Finalmente, nos entregamos ao exercício teórico que consiste em nos 

apropriarmos desses exemplos quase como uma metodologia, de desconstrução de 

premissas dadas, para então propor uma outra opção de olhar para a CI como uma 

área interessada não só na organização do conhecimento científico, mas também na 

inclusão de expressões culturais e artísticas, assim como as questões de natureza ética 

ou política que as permeiam no cerne de suas preocupações. 

 Para tal desafio, dialogaremos com as observações de Philippe Léna sobre o 

papel das ciências humanas e sociais no futuro do planeta na era do antropoceno e no 

manifesto de Victor Vich sobre o papel central da cultura e, principalmente, das 

políticas culturais, na mudança social. 

 De forma transversal ao texto, utilizaremos apontamentos bourdieusianos 

como base do raciocínio e escrita, o que justifica a escolha do subtítulo e que nos 

permite concluir - partindo do segundo momento da carreira de Bourdieu em que 

abandona a ideia que só os sociólogos poderiam entender os mecanismos simbólicos 

de dominação e portanto desnaturalizá-los, e se torna o “intelectual orgânico” 

engajado do fim da sua carreira - que nossa atuação (pesquisadores, cidadãos, seres 

humanos) deve ser sempre em prol da redução das desigualdades sociais. 

 Conclui-se que por mais necessária e urgente que seja essa empreitada, poucas 

são as pistas concretas para se começar uma formulação teórica na direção sugerida.  

 

PRIMEIRA PARTE: Novos Ibictianos 

 Em seu último concurso, em 2013, o IBICT (Instituto Brasileiro de Informação 

Científica e Tecnológica) selecionou 4 jovens pesquisadores com formações bem 

distintas, que direcionaram suas carreiras para a pesquisa em Ciência da Informação. 

Essa afirmação, para além de informar o leitor, tem principalmente a função de 
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estabelecer o posicionamento dos autores dentro do campo3, elemento importante 

para a compreensão de seus interesses e eventuais limitações. 

 Gustavo Saldanha, bibliotecário e doutor em Ciência da Informação, busca, no 

medievo, as origens da Ciência da Informação e se debruça sobre questões filosóficas e 

epistemológicas da informação. Em sua dissertação de mestrado, Saldanha (2008), 

questiona, entre outras definições, o postulado da “natureza interdisciplinar4” da CI, 

com vários argumentos, sendo o que mais nos chamou a atenção, o simples e certeiro 

questionamento ao fato de que uma ciência não pode ser ao mesmo tempo taxada de 

positivista e interdisciplinar ao mesmo tempo, já que interdisciplinaridade é “esta 

noção, conceito ou utopia científica [que] parte exatamente contra a especialização 

promovida pelo olhar positivista sobre as ciências do homem” (SALDANHA, 2008, p. 

96).  Para o autor, o termo interdisciplinaridade é usado para justificar uma fragilidade 

epistemológica que a CI precisaria superar. Ao nosso ver, seria mais interessante que a 

CI superasse seu lado positivista para abraçar, de fato, a interdisciplinaridade. 

 Marco Schneider, doutor em Comunicação Social e pós-doutor em Estudos 

Culturais, que trabalha com questões éticas e políticas, em pesquisa apresentada ao 

Enancib 2014, vai buscar entender com que tipo de referências bibliográficas 

trabalham os cientistas da informação. Ao cruzar as referências consideradas mais 

importantes por filósofos com as elencadas por cientistas da informação dedicados a 

pesquisas nas mesmas áreas, Schneider (2014) busca encontrar convergências e 

lacunas para compreender o direcionamento da pesquisa em CI. O autor conclui que 

cientistas da informação (quase) não lêem Platão, Aristóteles, Maquiavel, Hobbes, 

Kant ou Hegel, para só citar alguns, mesmo quando estudam ética, política ou 

epistemologia da informação. 

 É indiscutível que os referidos trabalhos têm o valor de se constituir em 

questionamentos, seja de entendimentos clássicos da epistemologia do campo, no 
                                                           
3
 Campo aqui entendido na concepção bourdieusiana, de campo científico como espaço de saberes/fazeres 

específicos executados e definidos por pares-concorrentes sempre em disputa/aproximação por serem 

iniciantes ou estabelecidos, progressistas ou conservadores, ou seja, por suas diversas gradações de 

capital científico, seja ele puro ou político.  Bourdieu (2003, 2008). 
4
 A expressão “natureza interdisciplinar” é um termo usado por Saracevic (1992), exemplo de cânone 

internacional e retomada por Pinheiro (1995) exemplo de cânone nacional, entre outros. 
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caso do primeiro texto, ou sobre a tendência conceitual do pesquisador em CI, no 

segundo. É também observável que suas conclusões ainda são tímidas e/ou pouco 

divulgadas. 

 Já os trabalhos dos pesquisadores a seguir não questionam especificamente os 

fundamentos nem os atores da CI, mas propõem uma ampliação do escopo da CI, ao 

levantarem ângulos/temas pouco abordados ou considerados marginais. 

 Arthur Bezerra, produtor cultural e doutor em Sociologia, estudou segurança 

pública e hoje se interessa pelos estudos de vigilância. Em texto apresentado no 

Enancib5 do ano passado, Bezerra (2015) aborda a filtragem de conteúdos nas redes 

sociais e nos mecanismos de busca na internet. Ao estabelecer que a internet está se 

tornando o principal espaço de busca por informações6, o autor alerta para o 

funcionamento da filtragem de conteúdos - que acontece através da vigilância do 

comportamento online acoplada a algoritmos de personalização que aprendem o 

gosto individual do usuário - e para seu efeito de nos envolver numa bolha egocêntrica 

onde só vemos o que gostamos. Para Bezerra (2015), as pessoas precisam perceber as 

implicações políticas e econômicas da rede, que hoje é controlada por empresas 

privadas que têm o lucro como objetivo, para que se comece a pensar caminhos para 

uma verdadeira democratização do acesso à informação. A temática da competência 

crítica em informação, mais trabalhada em nosso campo em relação aos profissionais e 

aos centros de informação, adquire aqui um alcance mais global, já que envolve todos 

os usuários da internet. 

 Ricardo Pimenta, historiador e doutor em Memória Social, se interessa pelos 

temas  da vigilância, informação e memória, com a perspectiva do futuro da memória, 

isto é, ele se indaga como, daqui há 100 anos, o historiador vai buscar documentos 

para fundamentar suas pesquisas. Em seu novo projeto de pesquisa7, iniciada em 

2016, Pimenta “busca uma forma de compreender (…) como nos relacionamos com as 

                                                           
5
 Encontro Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Ciência da Informação. 

6
 Mais de três bilhões de pessoas no mundo usam a internet, de acordo com a estimativa da UIT para o 

ano de 2015, disponível em: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx Acesso em: 

22/10/2015 
7
 Projeto de pesquisa enviado ao CNPq em 2015. 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
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formas de visibilidade e igualmente como constituímos, a partir desta visibilidade, a 

informação; daí a ideia de visibilidade informacional.” (PIMENTA, 2015, p. 4). 

Esquecimento, privacidade, big data, regime de informação e vigilância serão alguns 

dos temas estudados pelo pesquisador.  

 Se ambos os textos têm a característica de abordarem a busca por informação, 

o que significa que são investigações do tipo mais nuclear em CI, o olhar que eles 

imprimem à CI denota uma visão mais crítica, mas também mais agregadora e mais 

social do que o que se lê habitualmente. Por outro lado, nenhum dos dois anuncia essa 

intenção ou defende tal expansão.   

 Seja questionando os fundamentos do campo, a formação de seus 

pesquisadores ou trazendo a pesquisa em CI para o centro dos debates da “sociedade 

da informação”, essa geração de pesquisadores está se apropriando do campo com 

personalidade. Resta acompanhar sua progressão dentro do campo e analisar que tipo 

de estratégias de acumulação de capital científico usarão. 

 Uma das principais formas de geração de capital científico, para iniciantes, é o 

estudo de textos de grandes personalidades do campo e a citação de obras 

incontornáveis é a prova de que a apropriação foi bem sucedida e formadora. Na 

segunda parte tentaremos dar um passo nessa direção, ao estudar a perspectiva de 

filósofos da informação que se propõem a repensar o campo em termos ainda mais 

fundamentais (já que dispõem de mais amplo capital científico) do que os autores 

ibictianos. 

 

SEGUNDA PARTE: Capurro, Furner e novos locus para a CI 

 Rafael Capurro é um filósofo da informação que trabalha principalmente com 

questões éticas e epistemológicas da CI. Em 1992, quando se pergunta “Pra que serve a 

Ciência da Informação?”, Capurro (1992) começa dizendo que existem mais de uma 

centena de definições de informação na nossa área, mas que todas tem um traço comum: 

a CI se limita a trabalhar com o aspecto humano da informação. 

 Ao partir da hermenêutica, Capurro (1992) passa a considerar a informação 

como uma dimensão da existência humana.  
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Nosso modo de ser é, de acordo com a hermenêutica, diferente de 

outros seres que conhecemos (ex. animais, máquinas). O termo 

existência é um indicador dessa diferença, por acentuar o sentido de 

estar fora (ek-). Este ser/estar fora é originalmente um ser/estar-fora-

com-outros. A comunicação, no sentido de compartilhamento de um 

mundo comum, é o traço específico do nosso ser/estar-no-mundo. Aqui 

está a base existencial da ciência da informação. Informação, no 

sentido hermenêutico-existencial significa compartilhar, temática e 

situacionalmente um mundo comum. (CAPURRO, 1992, p. 7, grifo do 

autor)
8 

 Por ter uma abordagem holística do ser humano, e supondo que ser humano é 

ser/estar-no-mundo-com-outros
9
, a hermenêutica propõe pistas para um melhor 

entendimento do fenômeno da informação, por que supera, na opinião de Capurro, a 

dicotomia sujeito/objeto (ou homem/mundo) que limita a visão cognitiva da CI. Tanto a 

abordagem formal-metodológica (heurística da informação) quanto a histórico-cultural 

(hermenêutica da informação) sugerem que a CI poderia ser uma sub-disciplina da 

retórica. 

 Do ponto de vista retórico, a informação não pode ser descontextualizada e seus 

aspectos históricos, culturais, estéticos, éticos e políticos precisam ser levados em 

consideração.  

Precisamos de uma estética da ciência da informação relacionada de 

perto com a ética da ciência da informação, isto é, para uma análise 

crítica das maneiras com que estruturas de poder são impostas nos 

(corpos dos) usuários ou, vice-versa, para se ficar ciente das situações e 

condições pelas quais a tecnologia da informação se torna, individual e 

socialmente, um campo aberto de criação de si”. (CAPURRO, 1992, p. 

11)
10 

 Para Capurro (1992), a importância dessa concepção retórico-hermenêutica está 

na finalidade da Ciência da Informação: estudar a “dimensão pragmática con-textual do 

compartilhamento de conhecimento” (CAPURRO, 1992, p. 11). No entanto, nem o 

autor explora esse caminho, nem segue trabalhando com essa perspectiva, uma vez que, 

de acordo com Matheus (2005), redireciona seus estudos para a angelética, ou teoria da 

mensagem. 

                                                           
8
 Tradução nossa. Citação original: “Our way of being is, according to hermeneutics, different from the 

one of other beings we know of (e.g. animals, machines). The term existence is an indicator of this 

difference, by stressing the sense of being outside (ek-). This being outside is originally a being-outside-

with-others. Communication in the sense of sharing together a common world is a specific trait of our 

being-in-the-world. Here lies the existential foundation of information science. Information, in an 

existential-hermeneutic sense, means to thematically and situationally share a common world.” 
9
 Tradução nossa. Expressão original: being-in-the-world-with-others 

10
 Tradução nossa. Citação original: “We need, in other words, an information science aesthetics closely 

related to an information science ethics i.e., to a critical analysis of the ways in which power structures 

are imposed on the (bodies of the) users or, viceversa, to become aware of the situations and conditions in 

which information technology becomes, individually and socially, an open field of self creation.”  
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 Tomando outro caminho completamente diferente, Johnathan Furner (2015) 

afirma que a Ciência da Informação (CI) não é nem ciência nem trata da informação. 

Para explicar a primeira afirmação, o autor sugere que os estudos desenvolvidos até 

agora na área ainda não produziram o volume de teorias testáveis que se espera de uma 

ciência.  Sem maiores explicações, ele passa a se referir à CI ao longo do texto como 

Information Science/Studies ou IS/S (Ciência/Estudos da Informação ou C/EI, tradução 

nossa).  

 Já sobre a segunda afirmação, Furner (2015) vai defender que o objeto de estudo 

da/dos C/EI não é a informação, mas a coleção, a preservação e o acesso a recursos de 

conhecimento da forma mais ampla e engajada possível. Ele entende que, se o objeto de 

estudo da/dos C/EI fosse a informação, todo o interesse humano e social do campo 

estaria desperdiçado. 

 Para chegar a essa conclusão, Furner (2015) usa o conceito de engajamento que 

Simon During (2005) atribui aos Estudos Culturais. Para esse último, o engajamento se 

explica em três aspectos: a) por que suas pesquisas não são neutras quanto à 

desigualdade de oportunidades que elas observam, ou seja, têm um posicionamento 

político e tendem a tentar corrigi-la; b) por que ao analisar várias formas de cultura se 

pretende incentivar as experiências culturais; e c) por que se entende cultura como parte 

da vida cotidiana, de todo dia, sem objetificá-la e assim, sua área de atuação, ou de 

engajamento, é o mundo inteiro. 

 Furner compreende que a CI compartilha esse engajamento com os Estudos 

Culturais, e conclui que: 

Além do que aprendemos com medidas e cálculos, queremos entender 

maneiras de estimular demandas e desejos de indivíduos por recursos 

de todos os tipos; maneiras de interpretar os recursos individuais de 

modo a podermos tomar decisões sensatas e criar metadados úteis; 

maneiras de avaliar até que ponto membros de grupos sociais e 

culturais específicos são impedidos de ter acesso aos recursos que 

querem. Queremos saber de que forma indivíduos constroem 

representações do mundo natural e cultural com o qual eles interagem, 

e queremos entender a própria natureza da representação e da 

interpretação. Queremos saber como as pessoas criam novas idéias ao 

juntar coisas de jeitos novos, como as pessoas organizam suas coisas 

para uso futuro, e como as pessoas acham as coisas que interessam a 

elas. Queremos entender documentos e registros, lembranças e 

esquecimentos, produção de sentidos e de histórias, testemunhos e 

rituais, [queremos entender] as práticas do cotidiano. Continuar a 

chamar nossas investigações sobre esses tópicos de Ciência ou Estudos 

ou o que quer que seja da informação é um erro. (FURNER, 2015, p. 

15)
11

 

                                                           
11

 Tradução nossa. Citação original: In addition to what we learn from measurements and computations, 

we want to know about ways of eliciting individual persons’ requirements and desires for resources of all 
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 Após essa ode à essência humana e social da Ciência da Informação assim como 

ao seu papel central no mundo e na vida cotidiano, ficamos com a impressão de que 

tanto Furner quanto Capurro - mesmo que seja criticando seu nome ou seu locus de 

pertencimento - fazem o esforço de afirmar a importância do campo para convencer 

outras comunidades de sua centralidade e assim, ampliar suas fronteiras e ressignificar 

suas investigações. 

 Partindo de todos os exemplos já relatados, nos propomos à realização de um 

exercício de aproximação entre cultura e CI, partindo de duas visões do papel da 

cultura. A primeira, do geógrafo Philippe Léna, tem um caráter global enquanto a 

proposta do professor de literatura Víctor Vich é mais voltada para locais específicos. 

  

TERCEIRA PARTE: A centralidade da cultura
12

 

 Philippe Léna
13

, em apresentação que inaugurou o ano letivo de 2015 no IBICT, 

explica a importância da adoção do conceito de antropoceno, ou seja, do 

reconhecimento que o impacto da ação humana sobre o planeta - especialmente nossa 

atividade recente, a partir da máquina a vapor, em 1784 - tem proporções geológicas, o 

que é suficiente para que uma nova era seja declarada.  

 Fica claro, segundo o palestrante, que a demarcação da era geológica não tem 

importância por si só: é a (esperada) mudança de percepção sobre a dicotomia cultura x 

natureza que interessa à sociedade em geral. A compreensão de que não há separação 

real entre homem e natureza e a adoção de um Sistema Terra composto de redes e 

fluxos que se retro-alimentam são algumas das pistas propostas pelo conceito para uma 

mudança social real. 

 O pesquisador francês ainda atribui ao conceito de antropoceno a propriedade de 

quebrar com a visão linear de evolução e chama atenção para a dimensão 

eminentemente política das eventuais soluções a serem buscadas. Para tanto, Léna 

conclama as ciências humanas e sociais a se unirem às exatas - que apresentam seus 

                                                                                                                                                                          
kinds; about ways of interpreting individual resources so that we can make sensible appraisal decisions 

and create useful metadata; and about ways of evaluating the extent to which members of specified social 

and cultural groups are prevented from accessing the resources they want. We want to know about the 

ways in which individual people con- struct representations of the natural and cultural world with which 

they interact, and we want to understand the very nature of representation and interpretation. We want to 

know how people create new ideas by bringing stuff together in new ways, how people organize stuff for 

future use, and how people find the stuff they are interested in. We want to know about document and 

record, about remembering and forgetting, about sense- making and storytelling, about testimony and 

ritual, about the practices of everyday life. That we continue to call our inquiries into these topics 

information science, studies, or whatever is a mistake.” 
12

 Homenagem ao texto de Stuart Hall (1997) de mesmo nome. 
13

 Philippe Léna é pesquisador do IRD (Instituto de Pesquisas sobre o Desenvolvimento, França). Essa 

aula inaugural não foi gravada nem transcrita. 
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gráficos e estatísticas da destruição há mais de 100 anos, sem sucesso efetivo -  para 

tentarem criar uma bifurcação, através da educação e da cultura.  

 A informação não é suficiente para a mudança: há a necessidade de luta social 

com engajamento político para que o rumo do planeta seja reorientado. Mesmo dizendo 

tudo isso, ele não explica como um conceito pode desempenhar tal papel, a não ser que 

sua adoção tenha o efeito simbólico de inspirar ou fortalecer os movimentos já 

existentes. 

 Sobre o simbólico, voltemos ao tranversalismo boudieusiano do presente 

exercício para colocar o que nos parece ser uma premissa do pensamento de Bourdieu. 

Sua proposta, tanto em investigações sobre o estado, a ciência ou ao campo cultural
14

, é 

o desmarcaramento da dominação simbólica. Bourdieu está sempre demonstrando que 

nosso jeito de pensar, de entender e de desejar é formatado por nossa educação, nossa 

sociedade, nossa realidade
15

, e que o pensamento dominante (decisor do tipo de 

educação, sociedade ou realidade que será adotado) exerce uma violência simbólica 

sobre os dominados. Esses, na maioria das vezes, aceitam a realidade dada e é contra 

esse tipo de naturalização que o sociólogo adverte, ao longo de sua carreira. 

 Buscando atacar questões eminentemente culturais (como machismo, 

homofobia, guerra às drogas, por exemplo), Victor Vich
16

 prega uma desculturalização 

da cultura. Sua proposta é a seguinte:  

“(…) as políticas culturais não podem concentrar-se unicamente na 

pura organização de eventos. Mas além do fomento à produção 

cultural, do estabelecimento de melhores mecanismos para sua 

circulação e de dirigir-se a públicos diferenciados, o ensaio aposta 

numa política cultural que aponte a desconstrução dos imaginários 

hegemônicos, vale dizer, à intenção de intervir naqueles sentidos 

comuns que se encontram profundamente arraigados nos hábitos 

sociais. Se o capitalismo contemporâneo embasa boa parte de seu 

poder na dominação simbólica, este ensaio entende que os símbolos 

da cultura em geral são igualmente um lugar de resposta.” (VICH, 

2015, p. 11) 

                                                           
14

 A esse respeito, Schneider, Bezerra e Castro (no prelo) dizem: “Bourdieu tornou-se “o” sociólogo dos 

campos de produção cultural; com efeito, boa parte do seu trabalho de pesquisa é dirigido a questões 

relacionadas à “cultura”, na acepção mais usual do termo, desde aqueles sobre os frequentadores de 

museus (BOURDIEU & DARBEL, 2003 [1969]), os usos sociais da fotografia (1965) e o sistema escolar 

(BOURDIEU & PASSERON, 2014a [1964], 2013[1970]) nos anos sessenta, passando por A Distinção 

(2000 [1979]) – para muitos a obra máxima de Bourdieu –, em que o autor desenvolve uma ambiciosa 

pesquisa sobre o consumo cultural na sociedade francesa da década de 1970, até a pesquisa sobre 

Flaubert, na qual toma por objeto a constituição do “campo literário” na França do século XIX 

(BOURDIEU 1996a [1992]), e os cursos dedicados à obra de Manet, em 1998-2000, no Collège de 

France, recém-publicados (2013) – para não mencionar dezenas de artigos e trabalhos de menor fôlego.” 

(SCHNEIDER, BEZERRA e CASTRO, no prelo, p. 6) 
15

 Realidade que também é socialmente construída, ver Berger & Luckmann, 2003. 
16

 Professor no Departamento de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Peru. 
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 Vich parte da ideia dos estruturalistas russos sobre os objetos culturais, que 

“suspendem o pacto cotidiano, transformam a percepção comum, introduzem 

percepções inéditas na sociedade e incentivam a produção de sentidos críticos a respeito 

do que existe.” (VICH, 2015, p. 16-17).  

 Em seguida, o autor explica o que uma ampliação da atuação de políticas 

culturais poderia abarcar. Por exemplo, numa localidade onde há muita violência contra 

a mulher, a organização de ciclos de debates, mostras de filmes, exposições fotográficas 

ou saraus em torno do tema, durante um período longo o suficiente, poderia promover 

alguma mudança na cultura do grupo (VICH, 2015). 

 Antevendo as críticas à instrumentalização da cultura que sua proposta poderia 

suscitar, Vich reafirma que tais políticas não deveriam substituir o fomento à produção,  

ao acesso aos meios de produção e à disseminação das expressões culturais, mas ser 

associado a ele, como duas linhas complementares de atuação de um projeto político. 

Afinal, sem produção, acesso, distribuição e uso de produtos culturais - o que se poderia 

chamar de linha 1 de atuação das políticas culturais - não há possibilidade de 

intervenção no imaginário social voltado para a redução das desigualdades - temática do 

que seria a linha 2. 

 Nesse contexto, o papel do profissional que ele chama de gestor cultural seria 

exatamente o de ter a dupla função de, por um lado, conhecer bem o cenário cultural de 

sua comunidade e por outro, estar sensibilizado aos problemas encontrados por lá. Sua 

atuação seria a de realizar continuamente uma “curadoria cultural” com o objetivo de 

favorecer a desconstrução simbólica de mentalidades que promovem a reprodução dos 

fatos sociais que se pretende mudar. 

 Uma possibilidade de convergência entre as duas propostas seria considerarmos 

que a adoção do conceito de antropoceno necessitaria de, ao mesmo tempo que geraria, 

uma mudança cultural na humanidade. Para isso acontecer, é preciso, no que 

entendemos ser visão de Vich, que as políticas culturais fomentem a desconstrução 

simbólica do atual do capitalismo moderno para possibilitar a construção de um 

simbolismo que permita a compreensão e a futura adoção de um conceito que representa 

tão imensa mudança de perspectiva. Mas como empreender tamanho esforço político 

sem uma mudança radical de percepção da realidade, que poderia ser conquistada mais 

facilmente depois da adoção do conceito de antropoceno? 

 E assim, chegamos a um dilema de causalidade que é comum a ambos: é preciso 

mudar a base simbólica dos grupos sociais para possibilitar a adoção de 

conceitos/políticas públicas que favoreçam a mudança da base simbólica desses grupos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A cultura e a CI 
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 Enquanto as visões de Capurro e Léna convergem ao propor uma superação de 

dicotomias formadoras do pensamento moderno (sujeito/objeto para o primeiro e 

cultura/natureza para o segundo, o que, em última instância, é a mesma coisa), Vich e 

Furner reiteram que o campo cultural precisa estar engajado em resolver problemas 

simbólicos da vida cotidiana.  

 Da mesma forma, seja buscando questionar a utopia da interdisciplinaridade 

(como coloca Saldanha), promover mais cidadania e igualdade (como propõe Bezerra), 

discutir bases éticas e políticas (como investiga Schneider) ou cuidar da construção da 

memória (como levanta Pimenta), vimos que a pesquisa em CI pode se conectar com as 

preocupações sociais do nosso tempo. 

 A exemplo dos pesquisadores apresentados nesse ensaio, nossa proposta 

também tenta ampliar, por sua existência, o escopo de investigações da CI. Através da 

promoção do diálogo entre perspectivas alternativas, tentou-se estimular uma 

compreensão mais humana do campo de estudos designado Ciência da Informação e da 

sua possibilidade de atuar de forma mais global na sociedade. 

 É evidente que essa proposta é apenas o início de uma investigação que ainda 

está mais próxima do insight do que da formulação efetiva de uma hipótese de pesquisa. 

Além disso, não se sabe o quanto esse tema já foi/tem sido estudado, por falta de 

levantamento bibliográfico rigoroso, o que pode ser desenvolvido em pesquisas futuras. 

Por outro lado, nos anima fazer parte desse debate e da possibilidade de contribuição 

para um entendimento mais humano, social e cultural da CI. 
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RESUMO: 

Esse artigo conduz uma crítica sobre a capacidade da informação em romper as 

barreiras sociais construídas pelo capital, buscando novos horizontes. Costurando 

Debord e a sociedade do espetáculo com o uso das TICs pelos indivíduos e das redes 

sociais como palco da vida cotidiana pelo qual a informação circula. Lembra também 

como a informação cada vez mais se torna mercadoria, vendendo um modelo de vida, 

perpetuando e justificando o modo de produção vigente, ao mesmo tempo, se 

distancia de sua vocação mais nobre de construir conhecimento, conscientizar, educar 

e colaborar com a cidadania. A alienação da vida, a objetificação do homem e o 

aprisionamento da atividade pelo capital (conceitos de Marx) são características da 

sociedade contemporânea espectacularizada. Em tempos de hipervelocidade da 

informação e de encurtamento cada vez maior do tempo e espaço, a informação e o 
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espetáculo ganham novas dimensões e o real e o digital se misturam cada vez mais. 

Nesse espaço digital a informação encontra brechas para romper a hegemonia do 

capital e propiciar a construções de informações que retornem a sua vocação. 

 

Palavras chave: informação, espetáculo, alienação, ágora digital, capital. 

 

1. Introdução 

 Estaria a informação e a mídia totalmente subsumidas ao espetáculo ou é 

possível usar de maneira não hegemônica o espaço digital sem sermos alienados a 

ele? 

 Na contemporaneidade, auxiliada pelas TICs, a sociedade do espetáculo de 

Debord se espalhou pelo globo de uma maneira tão profícua, que fica difícil perceber 

as bordas entre real e imagem. Debord afirma que, o espetáculo é “o resultado e o 

projeto do modo de produção existente”, o “coração da irrealidade da sociedade real”.  

 O espaço digital propicia a promoção da imagem, contudo essa arena também 

abre espaço para a interferência e resposta às informações propagadas. Mesmo que a 

informação tenha se tornado mercadoria e haja a promoção do isolamento dos 

indivíduos e ao “controle” do “esclarecimento permitido” pela classe social como 

coloca Adorno, existe a possibilidade de agir contra esta dominação. 

 As redes e mídias se espalharam sobre a face da Terra, e com elas o 

espetáculo alcança os mais remotos rincões, ao mesmo tempo que permite ao capital 

movimentar-se sem parar ou dormir pelo globo, viajando seus bites em alta velocidade 

pelos cabos e fibras. Seria possível à informação desvencilhar-se de seu domínio? 

 

2. A sociedade do espetáculo como pano de fundo das novas relações 

sociais e informacionais 
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 Guy Debord, em 1967, na primeira publicação de Sociedade do Espetáculo, 

detecta o quanto a economia subsumiu a vida humana às suas próprias leis. Ele 

corrobora a ideia de Marx de que o capital funciona como se fosse uma entidade com 

vida própria que orquestra a sociedade ao seu bel prazer. Os homens reproduzem as 

relações sociais construídas sob o domínio hegemônico do capital de maneira 

automática e sem perceber na maioria das vezes esta influência, se julgando 

autônomos e não percebendo a dominação mais ampla. O indivíduo só se percebe 

guiado ou oprimido pelo sistema em determinadas situações, nas quais são criados e 

negociados os conflitos. Nitidamente influenciado por Marx, Debord retoma a ideia do 

fetichismo da mercadoria, atualizando-a como “espetáculo”. 

Cada mercadoria determinada luta para si própria, não pode reconhecer as 
outras, pretende impor-se em toda a parte como se fosse a única. O espetáculo é, 
então, o canto épico deste afrontamento, que a queda de nenhuma Ílion poderia 
concluir. O espetáculo não canta os homens e suas armas, mas as mercadorias e 
as suas paixões. É nesta luta cega que cada mercadoria, ao seguir sua paixão, 
realiza, de fato, na inconsciência algo de mais elevado: o devir-mundo da 
mercadoria, que é também o devir-mercadoria do mundo. Assim, por uma astúcia 
da razão mercantil o particular da mercadoria  gasta-se ao combater, enquanto a 
forma-mercadoria tende para a sua realização absoluta. (Debord, 1999, p. 48) 
 

 Debord utiliza a teoria de Marx, que já havia atribuído à mercadoria 

características de entidade, algo que se estabelece como única, pretendendo se impor 

e gerar paixão. Com a espetacularização quase generalizada que o mundo vive na 

contemporaneidade, o capital assume essas características de besta que nunca 

dorme, atravessando quase sem a intervenção humana a face da Terra, as mídias, 

bolsas de valores e especulação. Enquanto isso o homem dorme e acorda, 

trabalhando em prol do capital, conscientemente ou inconscientemente escravizado 

por suas chibatas. 

 Guy Debord aponta para a ideia de que o funcionamento dos meios de 

comunicação expressa perfeitamente a estrutura da sociedade, colaborando para a 

alienação, quando a contemplação passiva das imagens isola os indivíduos e substitui 

a vivência real dos fatos. Para além do “ter, em vez de ser”, o espetáculo evolui, em 

degradação, para o “parecer ter”. 
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 O espetáculo envolve toda a sociedade e suas atividades, e “a imagem acaba 

por se tornar real, sendo causa de um comportamento real, e a realidade acaba por se 

tornar imagem” (JAPPE, 1999, p.21). É a mercadoria e o consumo levado a seus 

extremos, não apenas na questão da posse efetiva dos objetos, mas também na 

própria projeção da imagem, na promoção de uma figura social que finge parecer 

possuir o que não possui. O ator que se projeta como uma imagem que não é real 

mas é assumida e aceita como real. 

 Segundo Jappe, o espetáculo está a serviço de um poder dominante que 

pretende criar um monólogo sem chances de diálogo e, aliado a isso, promove uma 

individualidade que isola os indivíduos. Percebe-se hoje que este monólogo está cada 

vez mais difícil. Mesmo no tempo em que a informação de massa fluía de um para 

todos, sempre houve alguma reação e repercussão por parte desse “todo”. Os 

formadores de opinião, não eram à toa o alvo dessas difusões de informação. A 

diferença nos dias de hoje, é que com a velocidade da propagação da informação e a 

comunicação digital, no modo todos para todos, há uma interferência mais imediata e 

direta das respostas às informações propagadas. 

 O que favorece o espetáculo é que grande parte das pessoas ainda reage cega 

pelo fetiche. Assim, eles se tornam isolados uns dos outros. A maioria acaba 

reproduzindo de forma hegemônica as informações e a espetacularização. 

O aumento da produtividade econômica, que por um lado produz as condições 
para um mundo mais justo, confere por outro lado ao aparelho técnico e aos 
grupos sociais que o controlam uma superioridade imensa sobre o resto da 
população. O indivíduo vê-se completamente anulado em face dos poderes 
econômicos. Ao mesmo tempo, estes elevam o poder da sociedade sobre a 
natureza a um nível jamais imaginado. Desaparecendo diante do aparelho a que 
serve, o indivíduo vê-se, ao mesmo tempo, melhor do que nunca provido por ele. 
Numa situação injusta, a impotência e a dirigibilidade da massa aumentam com a 
quantidade de bens a ela destinados. A elevação do padrão de vida das classes 
inferiores, materialmente considerável e socialmente lastimável, reflete-se na 
difusão hipócrita do espírito. Sua verdadeira aspiração é a negação da reificação. 
Mas ele necessariamente se esvai quando se vê concretizado em um bem cultural 
e distribuído para fins de consumo. A enxurrada de informações precisas e 
diversões assépticas desperta e idiotiza as pessoas ao mesmo tempo. (ADORNO 
e HORKHEIMER, 1947, p.4) 
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 Adorno e Horkheimer contrastam neste texto a possibilidade da realidade do 

esclarecimento com o esclarecimento “permitido” pela carga social que o cerca. E 

neste trecho especificamente, colocam a pressão do capital sobre o conhecimento e o 

cidadão, inclusive no que diz respeito ao consumo, que oculta a objetificação do 

homem de si mesmo. A citação também expõe a fragilidade do indivíduo ante este 

poder que “desperta e idiotiza as pessoas ao mesmo tempo”. Esta última frase é 

significantemente forte e conduz a uma crítica sobre a capacidade de romper estas 

barreiras sociais, construídas pelo capital, à informação e à busca por novos 

horizontes. 

 Debord (1999, p. 15), por sua vez, afirma que, o espetáculo é “o resultado e o 

projeto do modo de produção existente”, o “coração da irrealidade da sociedade real”, 

além do uso da informação pelo espetáculo: 

Sob todas as suas formas particulares de informação ou propaganda, publicidade 

ou consumo direto do entretenimento, o espetáculo constitui o modelo presente 

da vida socialmente dominante. Ele é a afirmação onipresente da escolha já feita 

na produção, e no seu corolário – o consumo (DEBORD,1999, p.15) 

 

 Em uma sociedade regida pelos modos de produção capitalista e de consumo, 

na qual o desejo artificialmente criado de fora é a mola propulsora, os meios de 

comunicação são a arma mor do espetáculo. E os meios difundem esse modo de vida 

espetacularizado atendendo ao modelo dominante. 

 Ramonet (2003), tratando da informação, destaca que cada dia existem menos 

fronteiras entre os mundos da informação, da cultura de massa e o da comunicação 

institucional (publicidade e propaganda no sentido político da palavra). Na atualidade, 

com as TICs, a informação como coisa, a imagem, o texto e o som se fundem e da 

mesma maneira as máquinas de comunicar. Neste mundo os poderes se amalgamam 

– o poder econômico e financeiro se unem ao poder midiático, assim a mídia se torna, 

nas palavras de Ramonet (2003), “aparato ideológico da globalização”, um sistema 
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que prepara nosso cérebro para aceitar a globalização e apresenta e reforça nas 

mídias um modelo de vida. 

 Essa informação é essencialmente como uma mercadoria. “Não é um discurso 

que tenha vocação ética de educar o cidadão ou informar, no bom sentido da palavra, 

o cidadão, pois tem essencialmente antes de mais nada uma perspectiva comercial. 

Compra-se e vende-se informação com o objetivo de obter lucros” (RAMONET, 2003, 

p.247). Um discurso infantilizante, pleno de retórica, simplicidade de construção e 

elementos de espetacularizão. 

 E na medida que a sociedade do espetáculo transforma o cidadão ao mesmo 

tempo em consumidor e mercadoria, quase todo o discurso voltado a ele é comercial, 

inclusive o discurso sobre cidadania. Como escreveu Ramonet, “O intolerável é que 

nossa liberdade de cidadãos se veja constantemente limitada por esta agressão 

publicitária que sofremos quando estamos em contato com qualquer meio de 

comunicação ou simplesmente quando circulamos pela cidade, onde resta cada vez 

menos espaço público” (RAMONET, 2003, p.252). 

 Enquanto isso, tanto o trabalho quanto o tempo livre são apropriados pelo 

espetáculo de modo a perpetuar e justificar o modo de produção vigente. 

O espetáculo não é nada mais que esse reinado autocrático da economia 
mercantil (Com., 14). A economia autonomizada é em si uma alienação; a 
produção econômica está baseada na alienação; a alienação tornou-se seu 
principal produto; e o domínio da economia sobre a sociedade inteira acarreta a 
difusão máxima da alienação que, justamente, constitui o espetáculo. “A 
economia transforma o mundo, mas o transforma apenas em mundo da 
economia” (Sde, § 40) (JAPPE, 1999, p.25) 

 

 É a difusão máxima da alienação, ou seja, a entrega do domínio da própria vida 

à entidade dominante, no caso o capital, que passa a gerir o indivíduo como 

mercadoria e o objetifica. A economia tornada independente que submete a si a vida 

humana. 

  Guy Debord ainda afirma que “Nela não pode haver liberdade fora da 

atividade. No quadro do espetáculo, toda a atividade é negada” (Debord, 1999, p.28). 
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Mesmo a atividade, no sentido colocado por Marx de trabalho produtivo/criativo, 

supostamente libertada da automatização do espetáculo, é por ele indiretamente 

apreendida, como as produções intelectuais, que assim que “caem na rede” passam a 

ser propriedade do espetáculo, e por vezes antes mesmo disso, por conta da 

manipulação das produções intelectuais, quando, por exemplo, o capital fomenta 

certas pesquisas e não outras de acordo com seus interesses. 

 Para Debord, a banalização continua a dominar o mundo, mas como uma 

“ditadura totalitária do fragmento”. Algo que controla a sociedade fragmentando-a e 

mantendo distantes e isolados os indivíduos, que assim não questionam suas ideias 

hegemônicas. Para Jappe, Debord estabelece a distinção entre alienação e 

objetivação. 

Debord não designa, de modo algum, a objetivação como algo necessariamente 

ruim; não recusa, e até mesmo reivindica como um fato propriamente humano, a 

perda do sujeito nas objetivações cambiantes provocadas pelo tempo e das quais 

o sujeito sai enriquecido. E o oposto dessa alienação em que o sujeito se 

encontra diante das abstrações hipostasiadas como algo absolutamente outro: “O 

tempo é a alienação necessária, como mostrava Hegel, o meio pelo qual o sujeito 

se realiza perdendo-se, tornando-se outro para se tornar a verdade de si mesmo. 

Mas o seu contrário é justamente a alienação dominante, que é suportada pelo 

produtor de um presente estranho. Nessa alienação espacial, a sociedade que 

separa na raiz o sujeito e a atividade que ela lhe furta, separa-o antes de tudo de 

seu próprio tempo. A alienação social superável é justamente aquela que 

interditou e petrificou as possibilidades e os riscos de alienação viva no tempo”. 

(DEBORD, 1999, P. 128) (JAPPE, 1999, p. 45) 

 O que Jappe destaca neste trecho é que Debord, assim como Marx e outros, 

não designava a objetivação, como a transformação da natureza e do próprio homem 

pelo trabalho, como algo negativo. Essa objetivação, que transforma a natureza, o 

homem e a história através do tempo, mas que o enriquece, é uma característica 
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humana. A objetivação que, sedimentada como instância particular desta natureza, o 

transforma em outro, mas verdade de si mesmo e faz parte da “alienação necessária”. 

 Contudo o problema está no que Debord nomeia de alienação dominante, que 

molda o homem como lhe apraz, ou seja, as “relações sociais se convertem em 

poderes que entram na vida das sociedades como forças que se situam acima dos 

indivíduos e que os obrigam a viver de uma determinada maneira” (LESSA e TONET, 

2011, p. 90). Um poder alienado que subjuga o homem e o domina. Essa “fixação da 

atividade social, essa consolidação do nosso próprio poder como força objetiva acima 

de nós, que escapa ao nosso controle, contraria as nossas expectativas e aniquila os 

nossos cálculos” (Marx e Engels apud LESSA e TONET, 2011, p. 90). 

 Debord, ainda nesta passagem, atenta para a alienação que separa o homem 

da atividade e de seu tempo, e ainda petrifica e impossibilita a alienação viva no 

tempo, com um poder que o dirige de cima, conduzindo até mesmo suas vontades e 

esforços. Um homem tão envolvido e enredado pelo espetáculo, que aliena sua 

existência ao poder do deus capital como se a subordinação a esse deus fosse natural 

e imutável. 

3. EM TEMPOS DE INTERNET 

 Em tempos de hipervelocidade da informação, de encurtamento maior ainda do 

tempo e do espaço do que na época em que viveu Debord, em tempos em que a 

internet capturou os espaços e o tempo, essa alienação e a espetacularização da vida, 

embora não absoluta, é mais presente do que nunca em função do domínio do desejo 

e da reprodução da vida no espaço digital, muitas vezes sem serem questionadas por 

outras criando diálogos, discussões e contestações. 

 Segundo Kellner, os novos espaços virtuais e sites multiplicaram os 

espetáculos. “A economia baseada na internet permite que o espetáculo seja um meio 

de divulgação, reprodução, circulação e venda de mercadorias” (Kellner, 2001, p.1). 

Assim a popularização e massificação do espetáculo tornaram-se mais intensas e 
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tecnologicamente mais sofisticadas para atender às expectativas de consumo do 

público, gerando no ciberespaço espetáculos de tecnocultura. 

A sociedade capitalista separa os trabalhadores dos produtos de seu trabalho, a 
arte da vida, o consumo das necessidades humanas e das atividades 
autodirigidas, como se os indivíduos observassem, inertes, os espetáculos da vida 
social de dentro de suas próprias casas. (Kelnner, 2001, p.6) 
 

 Os indivíduos alienados, isolados em sua rotina e em suas casas, assistem ao 

espetáculo e participam dele, mesmo sentados em suas poltronas, como já faziam na 

época de Guy Debord, ou na frente das telas do computador, mais interativamente na 

contemporaneidade. Assim, participam do espetáculo e são teleguiados por ele. 

Contudo, guiam e alimentam também o espetáculo, em um círculo infindo de 

retroalimentação, no qual o homem não se distingue mais do espetáculo, onde o real e 

o digital se misturam e se tornam uma coisa só. 

 Nessa sociedade, majoritalmente guiada e dirigida pelo espetáculo, a internet 

torna-se um palco onde desfilam as vidas fictícias de cidadãos deslumbrados e ávidos 

por exibição – o átrio da superexposição. É também terreno propício para o desfile, a 

circulação e popularização da informação. Seja através de pesquisas, publicações, 

divulgação, documentação ou qualquer outro uso possível (e no mundo digital a ideia 

de possível torna-se bem vasta), é através da tela do computador que o indivíduo se 

aproxima da informação digitalizada. 

 Essa informação que circula, interfere e molda o mundo à sua volta, seja direta 

ou indiretamente, como informação clara ou ruído, alimentando e sustentando o 

espetáculo ou abrindo brechas em sua hegemonia. Embora grande parte da 

informação seja hegemônica há também espaço para a circulação de informação 

contra hegemônica. 

 Pensando o ciberespaço como local da atividade informacional na 

contemporaneidade, as ciber redes sociais constantemente são espaços da tramitação 

das informações. Das grandes corporações às pequenas empresas, dos atores 
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públicos e políticos ao usuário mais comum, nas ciber redes sociais o intuito é criar 

postagens pra serem replicadas por outros usuários, propagando sua marca, se 

apropriando e gerando informação. De certa maneira, isso contribui para a propagação 

e transversalidade da informação, mesmo que seja na mais massificante das formas. 

 É o cúmulo do espetáculo, a hiperexposição, o desfile da vida-mercadoria, da 

marca, do parecer ter. A imagem tornando-se real, promovendo o comportamento real, 

e transformando realidade em imagem, como colocou Jappe (1999) 

 Igualmente na sociedade do espetáculo, a vida é ditada pela imposição do 

consumo, onde cada objeto de desejo é a representação da possibilidade de ascender 

socialmente. Engolida pelo espetáculo, a informação, mesmo a científica, está sujeita 

ao seu poder, e passa a ser tratada como mercadoria. O publicismo toma conta da 

informação, e sem ele é muito mais difícil na atualidade propagar uma mensagem. 

Muitas vezes é necessário apelar para o espetáculo no espaço digital. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A internet guarda em si a potência informacional, é nesta ágora digital que 

circulam as fofocas, as piadas, as denúncias, os pleitos, a propaganda, o comércio, a 

literatura, enfim, é nela que passeia o cotidiano pós-moderno. Na ágora onde andam 

os acontecimentos também desfilam os atores e circula o capital. É nesta ágora que o 

espetáculo prolifera. Um paradoxo de nossos tempos e das redes sociais; algo entre o 

livre e o hegemônico; algo ainda potencialmente livre, mas também sujeito à 

publicidade, ao controle estatal e ao capital, uma ágora também sujeita ao espetáculo. 

 Na contemporaneidade a maior parte do mundo está convivendo com o 

espetáculo. Ainda que alguns grupos sejam avessos a esse domínio, não escapam de 

ser alvos dele. Alguns países ainda lutam contra o capitalismo e outros pretendem ser 

contra a cultura e economia ocidental. Contudo, vemos grupos antiglobalização, como 

os xiitas, utilizando as mídias para propagar as suas ideias, promovendo o anti-
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imperialismo através da net e sendo desafiados através desta mesma net, inclusive, 

promovendo suas causas de maneira “publicitária”. Estes casos possibilitam pistas de 

como as ferramentas do espetáculo podem se apropriar e ser apropriadas pelo 

espetáculo, seguindo sua lógica quando a seu favor e quando contra o capitalismo, pai 

do espetáculo. 

 Diante desta realidade tecnológica e do domínio capitalista na maior parte do 

mundo, aliados às tentativas de globalização e à propagação cultural e de informação 

no mundo, de fato se expande a passos largos o que Debord nomeou de sociedade do 

espetáculo, acirrado agora, na onda da exposição e do exibicionismo. 

 A ágora digital é um espaço de circulação da informação, onde passeia e 

desfila a vida, e também, espaço da mercadoria, da economia que se utiliza da 

internet, que como disse Kellner (2001, pág.5), “permite que o espetáculo seja um 

meio de divulgação, reprodução, circulação e venda de mercadorias”. 

 Essas mesmas características abrem espaço a uma prática que nada contra a 

corrente deste espetáculo, que não se submete a ele e que o desafia. Esta ágora é 

também um território com potencial democrático, onde há contestação imediata, que é 

propício aos confrontamentos e terreno fértil às informações contra-hegemônicas ou 

simplesmente àquelas que não interessam ao espetáculo. 

 O mesmo espaço que alimenta o espetáculo – que paira devorando o que não 

lhe é caro, ou seja tudo aquilo que não alimenta o seu “modo de vida”, que não 

colabora com sua acumulação, com o consumo que nas redes sociais cria o paraíso 

do parecer ter, da superexposição, do fetiche e do desejo, ao mesmo tempo que 

estimula o individualismo e isola os indivíduos, escondendo-os atrás de máscaras e da 

falta de interesse no real conhecer, é também a ágora que abre espaço ao oposto de 

tudo isso, à discussão, à democratização, ao apelo da cidadania e de sua ação, às 

contestações, aos confrontos; enfim, a tudo que não é caro ao espetáculo e que o 

confronta e desestabiliza. 
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 É esta ágora digital, espaço aparentemente dominado pelo espetáculo, 

também  espaço de circulação da informação relevante e contra-hegemônica. A 

apropriação deste espaço de aproximação com o indivíduo, como canal para a 

informação científica, cidadã, educativa, política, popular, cultural, etc, pode propiciar o 

despertar deste sono alienante e liberá-los da subsunção total ao espetáculo. Cabe à 

Ciência da Informação buscar esse caminho. 
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Resumo 

 

O presente artigo analisa a informação e a comunicação disseminadas pelo Estado brasileiro para esclarecimentos 

sobre suas ações governamentais. O objetivo é abordar a abrangência dos dados viabilizados pela Lei de Acesso à 

Informação estruturados no Portal da Câmara Federal a partir de fundamentos da Ciência da Informação, da 

Comunicação Pública e dos conceitos de transparência, ética e dispositivo. Para propiciar a investigação empírica, 

foram feitas revisão na literatura, consultas a documentos digitais e ao portal legislativo. Através desta pesquisa 

foi possível identificar a existência de canais para participação do cidadão, perceber que em certas buscas ainda 

persistem lacunas na arquitetura do conteúdo disponibilizado e concluir que para se alcançar informação eficaz, 

necessariamente, deve existir comunicação eficiente, resultando no efetivo conhecimento do cidadão. 
 

Palavras-chave: Ciência da Informação, Comunicação Pública, Lei de Acesso à Informação, 

Portal da Câmara dos Deputados. 

 

Abstract 

 

This article analyzes the information and communication disseminated by the Brazilian State as a means to 

publicize its governmental actions. The goal is to evaluate the comprehensiveness of the data available in the 

Chamber of Deputies Portal, as demanded by the Access to Information Law, based here on the concepts of 

transparency, ethics and device from Information Science and Public Communication. The empirical research 

was supported by literature review, online documents and legislative portal consultations. The research identifies 

the configuration of channels for citizen participation but, on the other hand, certain searches still experience 

gaps in content architecture. The conclusion reached is that, for information to be efficacious, necessarily, there 

must be efficient communication, resulting in the citizen effective knowledge. 

 

Keywords: Access to Information Law (Brasil), Chamber of Deputies Portal, Information 

Science, Public Communication. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A informação e a comunicação que se pretende identificar e analisar são aquelas que 

envolvem o campo dos problemas e das soluções inerentes ao Estado. Neste contexto, e com 

base em fundamentos da Ciência da Informação (CI) e da Comunicação Pública, se busca 

esclarecer concepções como recuperação, organização, armazenamento, transformação e uso 

                                                             
1 Trabalho apresentado no GT6 – Ética, política e epistemologia da informação, V Encontro Nacional da 

ULEPICC-Br. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – IBICT/UFRJ, viola.carla@gmail.com. 
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da informação em conjunto com a comunicação pública, visando esclarecer os efeitos 

alcançados, por elementos jurídicos e políticos, que se encontram formalizados pelo Estado 

para suprir a necessidade de transparência e ética requeridas pelo cidadão. 

Primeiramente se aborda a Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei Federal nº 

12.257/2011, que foi promulgada para ampliar a transparência das atividades de cada um dos 

poderes do Estado, em todos os âmbitos. O princípio primordial da lei é simples: as informações 

referentes à atividade do Estado são públicas, salvo exceções expressas em outras normas 

legais, como: informações classificadas como sigilosas pelas autoridades competentes e as 

relacionadas às demais hipóteses legais de sigilo e as informações pessoais, relativas à 

intimidade, vida privada, honra e imagem. (BRASIL, 2011). 

Sequencialmente, se pesquisa os canais de comunicação destinados à participação do 

cidadão e as informações referente à atuação dos deputados federais, com ênfase nas cotas para 

o exercício da atividade parlamentar, disponibilizados no Portal da Câmara dos Deputados3. 

O objetivo da análise é averiguar a transparência das informações e a ética da 

comunicação pública, viabilizadas pela LAI, que estão presentes no Portal, em busca de 

alternativas facilitadoras que forneçam ao cidadão rapidez para consulta e maior participação 

nas ações governamentais. 

 

2 INFORMAÇÃO E SUA CIÊNCIA 

 

Atualmente, o conceito de informação está presente no cenário de várias ciências, 

demonstrando sua interdisciplinaridade. Para Capurro e Hjorland (2007) “informação” pode ser 

analisada em diversas perspectivas científicas, como na física termodinâmica em que a 

informação real significa o oposto da entropia, tendo no nível da consciência, dimensões 

sintáticas, semânticas e pragmáticas, ou ainda, nas ciências humanas e sociais que têm 

significado relacional que inclui fonte, sinal, mecanismo de liberação e reação, como partes 

integradas.  

A análise de atributos e referências sobre informação se torna mais clara quando tratada 

por especialistas em Ciência da Informação, que possuem competências específicas em 

assuntos como base de dados, catalogação e ferramentas de referência. Os cientistas da 

                                                             
3 Portal da Câmara dos Deputados disponível em <http://www2.camara.leg.br/> Acesso em 30 out. 2016. 
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informação reúnem tanto a competência teórica da ciência pura, vez que problematizam um 

assunto sem considerar a imediata aplicabilidade, como também, a competência prática da 

ciência aplicada por processar dados, desenvolver sistemas, serviços e produtos visando 

melhores adequações. 

Na CI, de acordo com Capurro e Hjorland (2007) não se pode esquecer que “informação 

é o que é informativo para uma determinada pessoa. O que é informativo depende das 

necessidades interpretativas e habilidades do indivíduo (embora estas sejam frequentemente 

compartilhadas com membros de uma mesma comunidade de discurso)”. 

As profundas e frequentes mudanças tecnológicas na era contemporânea geraram 

inquietações que refletiram diretamente na CI, Saracevic em 1990 redefiniu seu conceito em 

razão do novo enfoque: 

A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO é um campo dedicado às questões 

científicas e à prática profissional voltadas para os problemas da efetiva 

comunicação do conhecimento e de seus registros entre os seres humanos, no 
contexto social, institucional ou individual do uso e das necessidades de 

informação. No tratamento destas questões são consideradas de particular 

interesse as vantagens das modernas tecnologias informacionais 
(SARACEVIC, 1996 p. 47, grifo do autor). 

 

O reconhecimento que a digitalização da vida e do mundo provoca um grande estímulo 

ao desenvolvimento da CI, que passou a apresentar perspectivas bem definidas de atuação, com 

as seguintes propostas: cognição e comunicação humana, registros do conhecimento, 

necessidades de informação e usos da informação no contexto social e institucional. 

Esta ciência que engloba a práxis da informação tem sua função esclarecida por Capurro 

e Hjorland. 

Ciência da Informação se ocupa com geração, coleta, organização, 

interpretação, armazenamento, recuperação, disseminação, transformação e 

uso da informação, com ênfase particular, na aplicação de tecnologias 
modernas nestas áreas. (CAPURRO; HJORLAND, 2007, p. 186). 

 

Características inerentes à CI justificam sua existência e desenvolvimento, perfazendo 

três aspectos de embasamento, como a natureza interdisciplinar, que possibilita a troca e a 

constituição de novos campos parceiros através dos tempos. A ligação estabelecida com a 

tecnologia da informação, que se verifica na transformação da sociedade moderna em sociedade 

da informação e ainda a real participação no desenvolvimento da era da informação. 

Para Saracevic (1996) a CI está em constante crescimento, para lidar com muitas das 

suas questões inovadoras encontradas tanto na pesquisa científica quanto na prática 



 
VI Encontro Nacional da Ulepicc-Brasil – Brasília – 9 a 11/11/2016 

 

profissional. Ademais, a interpretação das tensões fenomenológicas entre subjetividade e 

objetividade são de grande relevância para entender e avaliar a informação como força 

constitutiva da sociedade. Variações e conjunções terminológicas do termo são situadas e 

referendadas por área, contexto, espaço e tempo, todas avaliadas pela CI. 

 

3 ACESSO E TRANSPARÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

A mudança de paradigma na “Era da Informação” deixou os cidadãos mais exigentes 

transformando a natureza da sociedade. O desenvolvimento tecnológico possibilitou maior 

liberdade nas relações entre os cidadãos e esses com seu mundo. 

O acesso à informação passou a ser realizado de forma mais rápida e abrangente, 

indicando claramente a premência de criação de políticas públicas para atender a demanda 

crescente de conhecimento sobre as ações estatais e seus governantes. Assim, a necessidade de 

recuperar e acessar informações extrapolou o âmbito privado e invadiu a esfera pública, se 

configurando em adequações iminentes para atender a realidade contemporânea. 

Embora existissem anseios sociais, políticos e econômicos de nova configuração de 

acesso as informações governamentais desde a Constituição Federal de 1988, que já trazia em 

seus preceitos a exigência de lei para regulamentação das formas de participação do cidadão na 

administração pública, direta e indireta, regulando especialmente o acesso aos registros 

administrativos e às informações sobre atos de governo, prevendo ainda a necessidade de gestão 

da documentação governamental e as providências, para franquear a consulta a quantos dela 

necessitassem, precisou-se de mais alguns anos para que a situação se modificasse. 

Ademais, esta normatização representava não só mudança jurídica, mas verdadeira 

revolução na disponibilização e uso da informação, além de mudança dos costumes dos 

cidadãos e governantes, implicando na elaboração e criação de um dispositivo complexo, que 

fornecesse os meios para compreender a realidade política administrativa e econômica do 

Estado. 

Cabe ressaltar que, o dispositivo citado tem sentido e função metodológica e é 

compreendido como explica Foucault: 

Um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 

filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O 
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dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos 

(FOUCAULT, 1979, p. 244). 

 

A configuração do dispositivo para acesso à informação demandou criação, 

desenvolvimento e adesão à vários elementos, para que ocorresse a real transformação na 

relação Estado e cidadão, representando novos processos culturais de atuação. Neste percurso, 

o Brasil apoiou normativas internacionais, sendo signatário de iniciativas como: 

a) o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, promulgado pelo Decreto nº 592, 

de 6 de julho de 1992, que preceitua o direito à liberdade de expressão, incluindo o direito à 

liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, 

independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma 

impressa ou artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha; 

b) a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (ou Pacto de San José da Costa 

Rica) promulgada pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, que trata do mesmo assunto 

e sobre o dever de ser expressamente previstas em leis a segurança aos direitos e a reputação 

das pessoas e a proteção da segurança nacional, da ordem, saúde e moral públicas; 

c) a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 

5.687, de 31 de janeiro de 2006, que considera a informação pública e a necessidade de 

combater a corrupção de cada Estado Parte e em conformidade com os princípios fundamentais 

de sua legislação interna, devendo ser adotadas medidas para aumentar a transparência da 

administração pública, inclusive quanto à organização, funcionamento e processos de adoção 

de decisões. Nessa perspectiva, a respeito da participação da sociedade, cada Estado Parte deve 

adotar medidas adequadas, no limite de suas possibilidades e de conformidade com os 

princípios fundamentais de sua legislação interna, para fomentar a participação ativa de pessoas 

e grupos que não pertençam ao setor público, como a sociedade civil, as organizações não-

governamentais e as organizações com base na comunidade, na prevenção e na luta contra a 

corrupção, e para sensibilizar a opinião pública sobre à existência, às causas e à gravidade da 

corrupção, assim como a ameaça que esta representa; 

d) a Convenção Interamericana, também contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto 

4.410, de 7 de outubro de 2002 em que os Estados Partes devem aplicar medidas preventivas 

em seus próprios sistemas institucionais destinados a criar, manter e fortalecer as normas de 

conduta para o desempenho correto, honrado e adequado das funções públicas. 

Como constatado, internacionalmente, no âmbito público, prenomina a orientação de 
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acesso à informação como regra e o sigilo como exceção, que se complementa com a prevenção 

contra a corrupção. Mesmo antes das normativas mencionadas, na Suécia, em 1766, já havia 

sido promulgada a primeira lei discorrendo sobre o direito de acesso à informação. 

Em 1990, já totalizavam 13 países que haviam implementado leis de acesso à 

informação. Atualmente, são mais de 90 em todo o mundo, que já adotaram alguma norma 

regulamentando tal direito, como exemplos, os EUA, Inglaterra, Índia, México, Chile e 

Uruguai. 

Outra observação, que requer ênfase na legislação brasileira, é a promulgação da Lei 

Complementar nº 131 de 2009, que acrescentou normativas à Lei de Responsabilidade Fiscal e 

também ficou conhecida como Lei da Transparência, contudo, esta é mais um elemento que faz 

parte do dispositivo que se desejava alcançar, sendo apenas uma lei de transparência 

orçamentária, determinando a disponibilização de informações pormenorizadas sobre a 

execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

Assim, para atender a nova sociedade interessada em informações pertinentes as ações 

dos atores públicos e promover a tão almejada transparência dos atos e dados governamentais, 

em 18 de novembro de 2011, foi promulgada a Lei de Acesso à Informação – LAI, nº 

12.257/2011, que regulamenta o inciso XXXIII do art. 5o, o inciso II do § 3o do art. 37 e o § 

2o do art. 216 da Constituição Federal. Esta lei é muito mais ampla que a promulgada em 1990, 

envolvendo todos os documentos e registros mantidos por qualquer autoridade pública, não 

apenas dados relacionados ao orçamento. Imperativos como democratização da informação e 

ações transparentes foram questões preponderantes na elaboração da LAI que visava atender o 

comportamento do cidadão contemporâneo frente à informação. 

A LAI entrou em vigor em maio de 2012, considerando 180 dias para que União, 

Estados e Municípios pudessem se adequar e programar as ações exigidas pela lei. A partir 

desta data todas as informações produzidas ou custodiadas pelo governo e não classificadas 

como sigilosas seriam públicas e, portanto, deveriam estar acessíveis a todos os cidadãos. A 

divulgação de informações de interesse público não depende mais de solicitação, devendo o 

órgão ou entidade pública conceder o acesso imediato à informação existente, providenciando 

amplo acesso e gestão da informação. 

Assim, a normativa passa a cumprir finalidades políticas, econômicas e sociais, 

atendendo a assistência ao cidadão, o dever do Estado em garantir a transparência e o direito de 
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acesso à informação. 

Considera-se o conceito de transparência em consonância com o preceituado por 

González de Gómez (2002): 

Entendemos a transparência não como um atributo dos conteúdos de valor 

informacional oferecidos pelo Estado, mas como resultante das condições de 

geração, tratamento, armazenagem, recuperação e disseminação das 
informações adequadas para permitir a passagem de um ambiente de 

informação que de início se apresenta como caótico, disperso ou opaco, a um 

ambiente de informação que “faz sentido” para os cidadãos, conforme uma 
pergunta, um desejo ou um programa de ação individual ou coletivo 

(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2002, p. 36). 

 

Ademais, a LAI prescreve princípios que devem ser respeitados, são eles, o princípio da 

publicidade máxima, o princípio da transparência ativa e obrigação de publicar, o princípio da 

abertura de dados, o princípio da promoção de um governo aberto e o princípio da criação de 

procedimentos que facilitem o acesso. 

 

4 COMUNICAÇÃO PÚBLICA E ÉTICA 

 

A Comunicação Pública eficiente é de suma importância para que a informação se torne 

transparente e acessível ao cidadão. A abordagem sobre o campo é bem esclarecida no 

Glossário de Comunicação Pública elaborado por Duarte e Veras (2006) em referência à 

pesquisa realizada por vários autores empenhados em elucidar o assunto, porém as definições 

que interessam a este estudo foram as elaboradas por Brandão (1998) e Matos (1999). 

À luz das concepções de Brandão citada por Duarte e Veras (2006), CP é: 

O processo de comunicação que se instaura na esfera pública entre o Estado, 
o Governo e a Sociedade e que se propõe a ser um espaço privilegiado de 

negociação entre os interesses das diversas instâncias de poder constitutivas 

da vida pública no país (DUARTE e VERAS, 2006, p. 12). 

 

Seguindo a mesma corrente de pensamento está Matos (1999) citada também por Duarte 

e Veras (2006, p. 12), que define CP como: “ O processo de comunicação instaurado em uma 

esfera pública que engloba Estado, governo e sociedade, um espaço de debate, negociação e 

tomada de decisões relativas à vida pública do país” e relaciona CP com democracia e cidadania 

ao pensá-la “como um campo de negociação pública, onde medidas de interesse coletivo são 

debatidas e encontram uma decisão democraticamente legítima”. 

Constata-se que a CP é um instrumento da democracia e deve ser percebida como um 
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elemento do dispositivo que permite ao cidadão ouvir e ser ouvido como ator social 

participativo das decisões do governo que influenciam sua vida em diversos aspectos, ou seja, 

social, cultural, econômico e político, devendo e podendo, portanto, exercer a cidadania. 

Estado democrático e sociedade consciente pressupõe cidadania bem constituída por 

meio da CP de qualidade e eficiente. Esta comunicação é entendida como aquela que perpassa 

pelo fluxo contínuo de informações entre governo e cidadão, contudo, se remetendo ao fluxo 

inverso entre cidadão e governo também, permitindo a abordagem de questões com visões e 

entendimentos sobre espaços público e privado. 

As necessidades e opiniões do cidadão são contempladas com esta comunicação de mão 

dupla que deve ser permeada pela ética da divulgação de informações, para fazer parte dos 

espaços de debate e inspirem necessariamente credibilidade ao cidadão. 

Weber (2016, p. 83-84) em suas reflexões sobre “ética”, percebe sua relação com as 

consequências das decisões escolhidas, insistindo na sinceridade de cada ser ao enfatizar que 

“devemos ser claros quanto ao fato de que toda conduta eticamente orientada pode ser guiada 

por uma de duas máximas fundamentalmente e irreconciliavelmente diferentes” para avaliação 

do cálculo racional de tomada de decisão em busca dos melhores meios para se alcançar um 

objetivo e considerar a eficácia dos resultados. Assim, divide a orientação de conduta para uma 

“ética das últimas finalidades”4, ou para uma “ética da responsabilidade”. 

A ética das últimas finalidades se caracteriza essencialmente pelo compromisso com um 

conjunto de valores associados a determinada crença, sendo as intenções dos agentes mais 

importantes que as considerações dos resultados ou do sucesso de seus atos. Em oposição, a 

ética da responsabilidade valoriza a primazia das consequências da ação e a relação entre meios 

e fins, se importando com o julgamento e resultado positivo ou negativo que se alcança. 

À luz de sua análise, Weber (2016) constata que: 

Nenhuma ética do mundo pode fugir ao fato de que em numerosos casos a 

consecução de fins “bons” está limitada ao fato de que devemos estar 

dispostos a pagar o preço de usar meios moralmente dúbios, ou pelo menos 
perigosos — e enfrentar a possibilidade, ou mesmo a probabilidade, de 

ramificações daninhas. Nenhuma ética no mundo nos proporciona uma base 

para concluir quando, e em que proporções, a finalidade eticamente boa 

“justifica” os meios eticamente perigosos e suas ramificações. (WEBER, 
2016, p. 84). 

 

Verifica-se que os diversos atores envolvidos com a comunicação pública devem ter 

                                                             
4 A “ética das últimas finalidades” é encontrada em algumas traduções como “ética da convicção”. 
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preferencialmente como objetivo a ética da responsabilidade, para que possam sempre 

equacionar entre atitudes e resultados, o bem-estar e o bem-comum de todos. 

 

5 PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

Os aportes teóricos realizados embasam os esclarecimentos necessários para a análise 

de determinados aspectos contemplados no Portal da Câmara dos Deputados sobre as ações 

governamentais. 

O Portal é um dos elementos pertencente ao dispositivo do Estado que busca 

transparência ao disponibilizar informações e possibilitar a comunicação com os cidadãos em 

atendimento aos preceitos e exigências da LAI. Nele se encontra dados formalizados que visam 

satisfazer os conceitos de usabilidade, acessibilidade e arquitetura de informação, de modo que 

as funcionalidades acessadas possam atender as necessidades dos cidadãos. 

O seu cabeçalho principal é composto de 9 (nove) abas que apresentam os seguintes 

títulos: ‘A Câmara’, ‘Deputados’, ‘Atividade Legislativa’, ‘Orçamento’, ‘Publicações e 

Acervos’, ‘Comunicação’, ‘Transparência’, ‘Responsabilidade Social’ e ‘Participe’ (Figura 1). 

 
Figura 1 - Principais abas de informação do Portal da Câmara dos Deputados 

 

Fonte: Brasil [2016]. 

 

O Portal possui interface inteligente permitindo a recuperação de informação a partir de 

processos interativos com bases multimídia de conhecimento. Sem dúvida o acesso à 

informação está disponibilizado, contudo maiores habilidades são requeridas quando se deseja 

obter compreensão político-social e econômica. 

No trato com a comunicação e a participação do cidadão na rotina legislativa do país, o 

Portal disponibiliza na aba ‘Participe’ a opção ‘A Participação na Câmara’, nesta página se 

encontram disponibilizados vários canais interativos como: ‘Fale conosco’, que possibilita o 

envio de mensagem para a Câmara; ‘Ouvidoria’, pelo qual se pode encaminhar denúncia e 

reclamação sobre irregularidades, ‘Acompanhamento de proposições’, que possibilita pesquisar 
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andamentos das proposições que se tenha interesse; ‘Boletim Eletrônico’, este mediante um 

cadastro, o cidadão passa a receber por e-mail informações sobre a atuação do deputado e 

notícias de sua preferência; canal telefônico pelo número ‘0800619619’, interação por ‘Redes 

Sociais’, Facebook e Twitter e o ‘e-Democracia’ (Figura 2). 

Ao clicar no link abaixo do banner ‘e-Democracia’5, se encontra disponível o 

‘WIKILEGIS’ que permite a edição e o aprimoramento dos projetos de lei, artigo por artigo e 

o ‘EXPRESSÃO’ que possibilita dar opinião sobre assuntos que afetam a sociedade, podendo 

se discutir soluções com outros cidadãos e com os deputados (Figura 3). 

 

Figura 2 - Página ‘A 
Participação na Câmara’ 

Fonte: Brasil [2016]. 

Figura 3 -  Página ‘e-Democracia’ 

 

 
Fonte: Brasil [2016]. 

 

Futuramente esta página possibilitará também a participação em ‘Audiências Públicas’, 

em tempo real, acesso que ainda se encontra em fase de teste devido a atualização que está 

sendo feita nos canais de comunicação abertos para discussão com os cidadãos. 

Em nota de rodapé a administração do Portal comunica que “A proposta do e-

Democracia é, por meio da Internet, incentivar a participação da sociedade no debate de temas 

importantes para o país. Acreditamos que o envolvimento dos cidadãos contribui para a 

formulação de políticas públicas melhores”. E avisa ao cidadão que “Esta versão atual está em 

fase de testes, e você pode temporariamente ainda acessar a versão anterior!”. 

Percebe-se que o governo está procurando novos caminhos e plataformas para incentivar 

a participação do cidadão e possibilitar a busca por informações de seu interesse. 

Por outro lado, determinadas informações ainda se apresentam de forma complexa em 

                                                             
5 Portal da Câmara dos Deputados, ‘e-Democracia’ disponível em <http://beta.edemocracia.camara.leg.br/home> 

Acesso em 01 nov. 2016. 



 
VI Encontro Nacional da Ulepicc-Brasil – Brasília – 9 a 11/11/2016 

 

razão da arquitetura escolhida para disponibilização. Assim, visando demonstrar aspectos 

confusos da comunicação pública, se realizou o mapeamento da busca pela ‘Cota para o 

Exercício da Atividade Parlamentar’ que faz parte das informações referentes aos deputados 

em exercício. 

A opção ‘Deputados’ permite o acesso a várias abas que dispõem informações sobre os 

parlamentares: ‘Conheça os Deputados’, ‘Discursos e Notas Taquigráficas’, Frentes 

Parlamentares’, ‘Histórico de Movimentação Parlamentar’, ‘Informações Eleitorais’, 

‘Intercâmbio Parlamentar’ e ‘Lideranças e bancadas’ (Figura 4).  

Ao clicar na opção ‘Conheça os Deputados’6 é possível pesquisar ‘informações 

completas’, ‘biografia’, ‘presença em plenário’, ‘presença em comissões’, ‘proposições de sua 

autoria’, ‘proposições relatadas’, ‘discursos proferidos em plenário’ ou ‘votação em plenário’. 

Ao se escolher o nome do parlamentar e marcar ‘Informações completas’ e posteriormente se 

clicar em ‘pesquisar’, nova página se abrirá com as informações sobre a parlamentar que no 

exemplo demonstrado é a Deputada Jandira Feghali (Figura 5). 

 

Figura 4 - Opções disponíveis ao clicar na aba ‘Deputados’ 

Fonte: Brasil [2016]. 

Figura 5 - Página ‘Informações 

completas’ sobre o parlamentar 

 

Fonte: Brasil [2016]. 

 

Contudo, as informações completas não estão todas integralizadas no caminho acessado, 

pois ao se clicar em ‘Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar’, se tem apenas a 

informação do mês corrente com as despesas realizadas até o momento da consulta (Figura 6). 

Nova consulta se faz necessária para se conseguir a informação desejada. Clicando na 

aba ‘Transparência’7, se deve escolher a opção ‘A Transparência na Câmara’, e na parte inferior 

                                                             
6 Portal da Câmara dos Deputados, ‘Conheça os Deputados’ disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa> Acesso em 01 nov. 2016. 
7 Portal da Câmara dos Deputados, ‘Transparência na Câmara’ disponível em < 

http://www2.camara.leg.br/transparencia/a-transparencia-na-camara> Acesso em 01 nov. 2016. 
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direita onde se encontra ‘Outras Consultas’, clicar na opção ‘Consulta a utilização da Cota para 

Exercício da Atividade Parlamentar – CEAP’ (Figura 7). 

Primeiramente se escolhe o nome da parlamentar e ao se clicar em ‘Filtrar’, o nome da 

parlamentar aparece na caixa de diálogo que se encontra logo abaixo e posteriormente digitar o 

‘Período da despesa’ e por último clicar em ‘Pesquisar’ (Figura 8). 

 

Figura 6 - ‘Cota para o Exercício 

da Atividade Parlamentar’ 
 

 

 
Fonte: Brasil [2016]. 

Figura 7 -  Aba 

‘Transparência’  

 
Fonte: Brasil [2016]. 

Figura 8 - ‘A Transparência na 

Câmara’ 
 

 

 
Fonte: Brasil [2016]. 

 

Assim, percorrendo todos esses procedimentos, o cidadão finalmente vai encontrar a 

informação buscada, contudo, observa-se que o processo atual, exige dedicação, compreensão 

e conhecimento para ser finalizado. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Elementos como o Pacto e as Convenções que o Brasil é signatário, a Constituição 

Federal, a alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal e a LAI trouxeram avanços, mas ainda 

se identifica a falta da devida percepção do alcance que tais normativas devem oportunizar. 

Quando se propõe o acesso à informação, se infere máxima relevância ao compêndio 

que se deseja recuperar, coletar, organizar, interpretar e disseminar, considerando inclusive as 

circunstâncias sociais e culturais.  

Observa-se que a transparência da informação e a ética da comunicação estão inseridas 

nos elementos do dispositivo jurídico político-social, atendendo à diversas conjunturas e 

necessidades. Embora, importante saber que a relevância da informação depende do contexto 

de utilização e da finalidade que se deseja atingir e quais atores políticos e sociais estão 



 
VI Encontro Nacional da Ulepicc-Brasil – Brasília – 9 a 11/11/2016 

 

envolvidos. 

Ao se buscar a eficácia da informação e a eficiência da comunicação, relevante se 

considerar a efetividade da compreensão e conhecimento do cidadão, a partir de sua necessidade 

subjetiva. Neste caso, se entende ‘eficácia’ como transparência e qualidade da informação, 

sendo esta eficaz quando corresponde aos preceitos da legislação em vigor, estruturada de forma 

clara e atende aos anseios e necessidades do cidadão; ‘eficiência’ como a capacidade ética da 

comunicação em atingir corretamente, de forma verdadeira, racional e organizada o objetivo 

desejado e ‘efetividade’ como requisito da situação garantidora de resultados positivo e 

apropriado, advindo da aplicabilidade da eficácia e da eficiência. 

Verifica-se, portanto, que ainda existe certa deficiência na qualidade da arquitetura da 

informação no Portal da Câmara dos Deputados e que apesar de estarem presentes as questões 

abordadas, transparência nas informações e ética nas comunicações, o Portal necessita de 

revisão e melhorias para que o cidadão acesse rapidamente o conteúdo buscado. 

A experiência que se realiza em determinadas pesquisas demonstrada que a mera 

enunciação legislativa de tais direitos e deveres não é suficiente para alcançar a qualidade plena 

da sua aplicação. Neste caso, faz-se necessário contar com a participação ativa dos setores 

público e privado e também da sociedade civil para que os preceitos sejam realmente 

observados de forma ampla e adequada, permitindo clareza nas informações disponibilizadas. 

Embora se reconheça o progresso do acesso à informação em razão dos diversos 

elementos que foram analisados, se identifica que ainda existem lacunas que podem ser 

preenchidas para proporcionar melhores condições na busca por informações. 

Algumas iniciativas, além das disponibilizadas pelo poder público, já existem para 

suprir a necessidade da informação mais organizada e acessível, atendendo assim a demanda 

da sociedade da informação. 

Cita-se como exemplos empresas privadas, instituições de ensino e grupos de estudos 

que para dar maior transparência as ações dos parlamentares, criaram a partir dos ‘dados 

abertos’8 disponibilizados pelo governo, sites que se tornaram referências para consulta, 

pesquisa e estudo sobre o assunto.  

                                                             
8 Portal da Câmara dos Deputados, ‘Dados abertos’ disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/transparencia/dados-abertos> Acesso em 30 out. 2016. 
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A FGV criou o ‘Portal Transparência Política’9, a NERVERA criou o ‘Atlas Político’10, 

estudantes da Escola Politécnica da USP (EPUSP) desenvolveram o ‘Radar Parlamentar’11, um 

grupo de profissionais desenvolveu o ‘OPS - Operação Política Supervisionada’12 e ainda outro 

grupo formado por sete profissionais por intermédio do site catarse estão angariando doações 

para concretizar mais um site chamado ‘Operação Serenata de Amor’13. Estes são alguns 

projetos que se concretizaram ou estão em fase de concretização que permitem ao cidadão 

alternativas de pesquisas. 

Ademais, na era da informação e com o avanço dos meios tecnológicos, a sociedade 

aclama por maior participação em nosso Estado Democrático de Direito. 
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A Cidade na cidade inteligente: vigilância, consumo e exclusão digital
1
 

Claudia Franklin de Holanda Veras 

 

 

Resumo 

Esta pesquisa objetivou investigar como as novas conceituações de cidade inteligente podem ser aplicadas 

em um território de periferia, onde o acesso às redes telemáticas é reduzido, seja por deficiência na renda 

do usuário ou pela precariedade na estrutura dos serviços das operadoras de internet. Foi desenvolvida 

uma etnografia, a partir da observação participante, e a aplicação de questionário direcionado a jovens 

estudantes de escola pública de Pedra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Concluímos que a 

cidade inteligente, onde o suporte digital é premissa básica, pode reforçar a exclusão digital em lugares 

onde a escola pública não possa minimizar esses efeitos a partir da disponibilidade do sinal da internet.  

 

Palavras-chave: cidade inteligente, acesso à internet, periferia, exclusão digital 

 

Abstract 

This research aimed to investigate how the new concepts of intelligent city can be applied in a peripheral 

territory, where the access to the telematic networks is reduced, either by deficiency in the income of the 

user or by the precariousness in the structure of the services of the internet operators. An ethnography was 

developed, based on the participant observation, and the application of a questionnaire directed to young 

students of a public school in Pedra de Guaratiba, West Zone of Rio de Janeiro. We conclude that the 

smart city, where digital support is a basic premise, can reinforce digital exclusion in places where the 

public school can not minimize these effects from the availability of the internet signal. 

 

Keywords: smart cities, internet acess, periphery, digital exclusion  

 

 

                                                             
1 Trabalho apresentado no GT6 – Ética, política e epistemologia da informação, V Encontro Nacional da 
ULEPICC-Br. 
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Introdução 

Em Junho de 2015, a cidade do Rio de Janeiro foi eleita como a mais conectada e 

inteligente do país pelo Ranking Connected Smart Cities, segundo matéria veiculada no 

jornal O Globo
2
 A pesquisa foi feita pela Urban Systems que mapeou 700 cidades em 

função de indicadores públicos que delineavam potencial de desenvolvimento. Os 

quesitos observados foram os de mobilidade, economia, meio ambiente, energia, 

tecnologia e inovação, saúde, segurança, educação, governança e empreendedorismo. A 

premiação leva em conta o projeto de cidade inteligente, o Centro de Operações (COR), 

plataforma colaborativa entre cidade e cidadão que objetiva a mobilidade urbana. A 

plataforma do COR utiliza de forma colaborativa as redes sociais e o web site. O 

aplicativo WAZE é o principal parceiro fornecendo informações produzidas pelos 

usuários que se utilizam da plataforma de trânsito. 

Diante da premiação que considera a cidade do Rio de Janeiro como a mais conectada e 

a mais inteligente podemos fazer duas considerações a princípio. A primeira é que a 

população que tem acesso a internet absorve os efeitos positivos de uma cidade 

inteligente e pode ser peça ou engrenagem importante nas plataformas colaborativas.  

O acesso à internet vai permitir ao usuário online os benefícios gerados pela cidade 

inteligente e conectá-lo ao processo colaborativo das redes.  

A segunda consideração, que é onde nos deteremos neste trabalho, é a de que o acesso a 

rede mundial dos computadores precisa de capital econômico tanto para a aquisição dos 

dispositivos técnicos quanto para a contratação dos serviços. 

                                                             
2  Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/cidade-do-rio-eleita-mais-inteligente-conectada-do-pais-17067390. 

Acessado em 01/10/2016. 

http://oglobo.globo.com/rio/cidade-do-rio-eleita-mais-inteligente-conectada-do-pais-17067390
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Os pobres ou os lugares de periferia podem ser excluídos deste novo processo técnico e 

informacional quando a renda econômica não for suficiente para estes fins. 

O acesso a internet segundo o IBGE (PNAD-CETIC 2014) cresce de acordo com o 

aumento da renda. Em residências onde a renda per capita é maior que cinco salários 

mínimos o índice de acesso é próximo a 90%.  

O uso do computador de mesa caiu enquanto vemos que o smartphone é utilizado para o 

acesso à internet em quatro de cinco casas brasileiras. 

Contando que o acesso domiciliar é feito por banda larga fixa, como estaria o acesso dos 

estudantes de escola publica quando estes estiverem na instituição de ensino? Contando 

que nesse ano de 2016 o turno escolar foi estendido para a quase integralidade dos dois 

turnos.  

Com o objetivo de investigar o acesso à internet em duas escolas publica de Pedra de 

Guaratiba, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, desenvolvemos uma etnografia 

nesses espaços a fim de fazer uma análise das experiências contida nas entrevistas 

realizadas e a partir daí fazer algumas considerações sobre os achados. 

Investigar como é o acesso do jovem pobre à informação mediada pela internet, se este 

ator está em que medida, inserido ou segregado, no universo técnico científico 

informacional.  

  

Metodologia 

Desenvolvemos uma pesquisa qualitativa com percurso metodológico embasado na 

etnografia (observação participante). O estudo conta com registros escritos e em áudio 

de conversas informais, bem como de entrevistas semiestruturadas realizadas no interior 

das escolas quanto em seu entorno. 

Os achados no campo empírico  são relatados em discurso direto e indireto. O campo 

empírico é composto pela Escola Municipal Deborah Mendes de Moraes e do CIEP 

Heitor dos Prazeres. A pesquisa foi realizada com 16 jovens com idade entre 15 e 17 
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anos. Esta faixa etária foi escolhida em função do IBGE-PNAD (CETIC) constatar que 

é a que mais acessa a internet em meio a todos os outros intervalos de idade. 

As perguntas eram feitas com relação ao acesso a internet, se era feito no colégio e/ou 

no domicilio; qual tipo de banda larga (fixa ou móvel) e quem pagava pelos serviços. 

No CIEP Heitor dos Prazeres não conseguimos realizar as entrevistas em função da não 

autorização a ser fornecida pela direção (externa ao colégio) pedagógica regional. 

Estive por duas horas no CIEP e saí de lá com uma promessa de que a o diretor da 

escola encaminharia uma solicitação a diretoria regional pedagógica para que as 

entrevistas fossem realizadas. 

O diretor da escola Marcelo me disse que em dois dias eu já teria a resposta positiva. 

Continuo aguardando o posicionamento da escola. 

A coordenadora pedagógica que me acolheu, Ana, disse que não conhecia muito a 

escola porque era novata na área. Ela falou: “internet aqui só na secretaria, para os 

alunos não”.  

Ana falou que não sabia muito sobre o funcionamento da internet na escola – “eu não 

sei nem a senha da secretaria” – disse ela. Ana ainda não sabia que o laboratório do 

CIEP conta com internet para a pesquisa escolar dos alunos. Esse “privilégio” do acesso 

a rede mundial dos computadores foi conseguido em meio as muitas mudanças 

acontecidas na escola em dois anos, na gestão do diretor Marcelo. 

“Marcelo disse que mudou por completo a fama que a escola tinha como ponto de 

trafico de drogas. Hoje é um lugar de disciplina, cuidado e dedicação. A confiança 

voltou dos moradores.” 

O diretor, ao saber da minha intenção de investigar sobre o uso da internet pelos alunos, 

me disse: “podia ter uma política pública para acesso a internet nas escolas tanto para os 

alunos quanto para a comunidade. Eu não consigo entender a não utilização da estrutura 

de computadores que temos e ficar assim, a revelia”. 

Marcelo continua sobre o sistema operacional LINUX. “eu acho que fazem de propósito 

para os alunos não quererem usar isto, ninguém gosta. 
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Existem poucas escolas publicas em Pedra de Guaratiba que tenha em seu universo 

discente a faixa etária entre 15 e 17 anos. Alem do CIEP Heitor dos Prazeres e da 

Escola Municipal Débora Mendes de Moraes há mais uma escola técnica em 

telecomunicação, Hebe Camargo. Não a incluímos no universo de nossa investigação 

porque essa instituição desenvolve o seu programa de ensino a partir do acesso a 

internet. A sua forma de operar é distinta, no quesito digital, ate mesmo das escolas 

privadas. As escolas particulares, grosso modo, não ofertam o sinal da internet aos 

alunos, permitem, em determinados momentos o acesso privado a WWW. 

A primeira escola que visitei foi a Escola Municipal Débora Mendes de Moraes. Liguei 

antes para saber das possibilidades de aplicar o questionário entre os alunos com idade 

entre 15 e 17 anos. 

Quando cheguei ao portão principal não existia ninguém na entrada, somente alunos 

separados por um portão. Uns gritavam de dentro da escola e os interlocutores na rua 

respondiam em um volume alto de gritos. Consegui entrar quando uma funcionaria da 

escola chegou e liberou a minha entrada. 

O tempo em que estive na escola Débora, os alunos pareciam não ter muitas atividades a 

serem feitas, pois circulavam despreocupadamente pelo colégio. 

Um aluno faz uma pergunta a inspetora da escola: “posso ir embora, não tenho mais 

aula? 

A inspetora responde: “Não, você tem de esperar o horário da saída de todo mundo”. 

O aluno com cara de desânimo acata o imperativo da ordem e se afasta de nós com 

destino ignorado.  

A escola reservou uma sala para a realização do questionário com alunos de idades entre 

15 e 17 anos. Entrevistei e conversei com um aluno por vez. 

As perguntas eram feitas, de uma maneira geral, com relação ao universo do acesso a 

internet, se era feito em quais lugares; por qual tipo de banda larga e quem pagava pelos 

serviços. 
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Marcos, de 15 anos e cursando o oitavo ano diz: “a escola não tem internet, os meus 

amigos sabem a senha da secretaria e usam o sinal, às vezes. Eu uso internet de cartão, 

gasto dez reais em cinco dias, a minha mãe é quem paga”. Ela é empregada domestica lá 

no Recreio e usa o sinal dos patrões. “Por isso ela paga para mim”. 

Uma dos alunos que conversou comigo falou que não tinha telefone – “o meu telefone 

quebrou, agora estou sem. Tenho de esperar chegar em casa para entrar na internet.” 

Cris, de 15 anos, paga pela internet banda larga fixa para todos os de sua casa. Ela 

trabalha com beleza, em um salão. “Aqui na escola eu uso o da secretaria e na rua só 

wifi”. 

A coordenadora pedagógica da escola me diz na secretaria: 

“pra gente tem sinal sim, mas não podemos acessar as redes sociais. Agora imagine 

você que a plataforma educativa municipal de aprendizagem colaborativa precisa 

acessar a rede e mais ainda: o tema pedagógico anual versa sobre as redes sociais. 

Aqui, a gente deixa eles usarem os computadores da secretaria, mas muito raramente”. 

Ela é a favor da Escola sem partido, pois acha que a escola é terreno de muita política, 

deveria ser um espaço mais isento nesse assunto”. 

 

Fundamentação Teórica 

Os avanços tecnológicos e técnicos que se desenvolvem de forma constante e profunda 

na sociedade atual, a sociedade da informação, tem produzido mudanças nos padrões 

produtivos e nas formas de vida (reprodução da sociedade). Estes fenômenos derivados 

ou advindos destas transformações criam necessidades de compreensão destas novas 

realidades. Aqui, especificamente falaremos das novas configurações espaciais e 

técnicas das cidades de inteligência (áreas de intensa técnica, informação e 

conhecimento) e o descompasso visto  quando olhamos a quase total inexistência de 

 acesso aos suportes digitais por alunos de duas escolas públicas na periferia do Rio de 

Janeiro.  
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As recentes organizações espaciais, assentadas no suporte técnico e digital, são 

chamadas de espaços inteligentes. Estes espaços são alimentados e retroalimentados 

pelas evoluções técnico-científico e informacionais e sofrem influências diretas do 

processo da globalização econômica incrementada mais fortemente a partira de 1980 

com a queda do muro de Berlim e a “democratização”, em pequena medida, do acesso a 

internet. 

Os espaços inteligentes também são conhecidos como regiões inteligentes ou cidades de 

inteligência. 

Um dos conceitos de inteligência foi desenvolvido em 1999 por Van Den Berg que 

quando aplicado a regiões, sistemas e organizações é relacionado à competência em 

analisar a informação. 

Komninos (2002) afirma que as regiões ou cidades de inteligência situam no mesmo 

plano o ambiente digital e as comunidades reais. Neste território é visto um avançado 

nível de conhecimento partilhado na mesma área geográfica. Nestes lugares é necessário 

uma infra-estrutura de acesso as Tecnologias de Informação e de Comunicação e que a 

gestão do conhecimento seja otimizada. 

Os espaços de inteligência, muitas vezes, não se estendem pela cidade como um todo. 

Podemos entender esses territórios como bolhas ou ilhas tecnológicas dentro de um 

mesmo espaço urbano. 

A comunicação das cidades inteligentes é feita de forma horizontal, quando os pares que 

produzem ou fazem tecnologia criam redes de conhecimento. Para alem da 

horizontalidade, as cidades inteligentes podem ser redes de comando vertical quando os 

agentes estão nos países desenvolvidos capitaneando o capital técnico e econômico das 

pesquisas das cidades inteligentes 

Os espaços de inteligência são lugares com bastante informação e gestão do 

conhecimento. Isso não quer dizer que na horizontalidade geográfica não possa existir 

áreas de extrema pobreza e nenhum suporte digital ao alcance dos moradores destes 

territórios. 
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Os efeitos ou benefícios do ambiente inteligente podem passar bem longe daquela 

comunidade próxima fisicamente. As redes formadas, no modo horizontal ou vertical, 

são estabelecidas por pares técnicos, informacionais e científicos. 

Para alem da proximidade geográfica, estas duas realidades distintas rivalizam aos olhos 

do protagonismo econômico, social e cultural dentro de uma mesma cidade com 

frequência. 

Em lugares pobres com baixo Índice de desenvolvimento humano (renda, escolaridade, 

longevidade) existe a dificuldade de acesso a internet, seja pela compra do computador 

ou pela contratação dos serviços de telefonia que permitem o acesso a WWW. 

Nas periferias das cidades é comum a precariedade na renda dos habitantes. Muitos 

moradores deste lugar não têm acesso à internet e sequer contam com um dispositivo 

técnico, seja telefone móvel ou computador. A diversidade e atualidade dos serviços 

técnicos e operacionais de telefonia são características de lugares de maior poder 

aquisitivo. São lugares centrais pela autonomia de seus espaços. 

O centro nem sempre está distante da periferia. Periferia e centro podem ser lidos 

geograficamente, como zonas relacionadas ao desenvolvimento econômico ou vistos 

pela sociologia. Aqui no nosso estudo utilizamos Marc Augé (2010) que fala que a 

periferia pode ser relacionada numa linguagem geométrica centro/periferia, onde na 

periferia estariam zonas de precariedade, favelas e baixo poder aquisitivo. No campo 

político e sociológico, a periferia seria o lugar de degradação e exclusão social. E nós 

complementaríamos que a exclusão poderia se estender ao campo digital. 

Pedra de Guaratiba é periferia da zona oeste do Rio de Janeiro. Um lugar que mudou as 

suas características a partir do momento em que o mar foi poluído pela Siderúrgica 

Ingá, em 1980. Hoje, esse lugar aparece nas últimas posições do IDH do município. 

A nossa etnografia foi desenvolvida nesse espaço. Em um lugar com processos intensos 

de desterritorialização e reterritorialização. 

Pedra de Guaratiba, segundo matéria veiculada no blog verde fato, até meados da 

década de 1980, era um lugar de intensa atividade pesqueira; a partir deste momento até 

os dias hoje o mar é o destino final das atividades poluidoras da Siderúrgica Ingá e da 
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Companhia Siderúrgica do Atlântico. Além do prejuízo ambiental e da falta de 

balneabilidade, a gastronomia também sofreu um baque na cadeia produtiva que se 

estruturava a partir da matéria prima fresca pescada na baía de Sepetiba. 

O mar, como "equipamento" cultural comum aos moradores da região, sofreu de forma 

intensa um abalo no seu protagonismo central nas atividades sociais, econômicas e 

políticas em Pedra de Guaratiba. As residências mudaram de aparência; da estética 

balneária minimamente regida pela infra-estrutura básica, agora, a área ocupada se 

estendeu descontroladamente por espaços virgens onde as novas posses informais foram 

assentadas em universos de moradia não consolidados, ou seja, com deficiência ou 

ausência de serviços de coleta de lixo, abastecimento de água, tratamento de esgoto e 

energia elétrica. 

Gilles Deleuze (1992) diz que a desterritorialização opera modularmente nos 

filamentos, onde o molecular integra os estratos e segmentos e desenvolve uma espécie 

de refazer continuo do território; e a interação das leituras feitas a partir de códigos e 

mais a quebra dessa codificação por conta das linhas de fuga do devir que açambarca 

território, pensamento e terra e que atuam potencialmente em captura e transversalidade 

nesse processo. 

A reterritorialização, a restituição do território a terra, pode significar mais a negação ao 

presente, uma resistência ao contemporâneo e menos este próximo território terá 

características homogêneas de identidade, associadas a um aspecto molar. 

A desterritorialização, diz Deleuze, “faz parte do movimento absoluto do corpo sem 

órgãos e do movimento infinito do pensamento”. Ainda com Deleuze podemos dizer 

que a desterritorialização não é um objetivo a ser perquirido, um fim a ser atingido, mas 

está na natureza da linha de fuga, numa zona indiscernível, uma expressão do devir que 

corresponde a uma reterritorialização. 

Pedra de Guaratiba sofreu processos intensos de desterritorialização e reterritorialização 

tendo em vista os processos de povoamento do lugar que antes tinha o mar como 

centralidade e ao longo do tempo o mar desaparec do contexto de uma forma central 

para se tornar coadjuvante onde o território sofre uma grande afluência de pessoas com 

outras marcas culturais, econômicas, sociais e políticas. 



 
VI Encontro Nacional da Ulepicc-Brasil – Brasília – 9 a 11/11/2016 

10 
 

Andando pela comunidade é comum encontrar pessoas que moram em Pedra de 

Guaratiba antes do mar ser poluído pelas siderúrgicas. Elas relatam que o lugar mudou 

consideravelmente desde aquela época. Dizem que, do pescador, do lazer e da comida 

não restou muita coisa. 

Moro nesse lugar há três anos. Antes morava na zona sul da capital onde o IDHm figura 

nos primeiros lugares. A discrepância entre os dois territórios, de realidades sociais tão 

distintas me fez querer investigar mais a fundo o território, a terra, e os agentes físicos 

(humano e não-humano) em interação e construção. 

  

Considerações Finais 

O capitalismo recente utiliza o universo dos algoritmos para capitalizar o marketing e a 

publicidade individualizada. A partir de pesquisa nos buscadores, cadastramento de 

dados, visita a sites, uso de plataformas colaborativas de compartilhamentos etc, este 

caminho percorrido pelo internauta deverá ser convertido em possibilidade de consumo 

e em vigilância. 

A "mala direta" obtida principalmente pelo Facebook e pelo Google é o produto 

vendido a pessoas jurídicas, pessoas físicas ou a dispositivos de segurança (interna e 

externa). Temos recentemente o episódio dos possíveis terroristas nas Olimpíadas do 

Brasil e o caso do vazamento das informações sigilosas da NSA (Agência de Segurança 

Nacional) como exemplos ilustrativos de vigilância interna e externa. 

Se o usuário da internet tiver dificuldade no ou de acesso online, grosso modo, ele 

estará em alguma medida segregado digitalmente do processo produtivo a partir dos 

algoritmos. 

Este distanciamento do agenciamento da internet pode tornar este usuário fora das 

leituras de marcas identitárias e, portanto, fora do universo visível do ponto de vista 

comercial, cultural, social, econômico e político. 
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Lembremos que o IBGE, em algumas situações, como em comunidades ou favelas a 

pesquisa do Censo não é realizada nesses lugares tornando os moradores desses lugares 

mais invisibilizados pelos dados capturados. 

Nesse lugar de periferia que realizamos a pesquisa de campo existe a comunidade do 

Piraquê onde as informações relativas à sua população somente são encontradas na 

associação dos moradores deste lugar. 

Podemos observar que as informações hierarquizadas sempre chegam de cima para 

baixo, mediada por toda a sorte de dispositivos. A comunicação é o meio como as 

informações públicas chegam ao interlocutor. A intenção do emissor, do representante 

público que fala em nome do Estado se utiliza dessa mediação para dar conhecimento 

de seus objetivos.  

O oposto parece ter alguma validade também, ou seja, a dificuldade do acesso a internet 

de determinado "nicho" da população, ou até mesmo a inexistência do acesso pode ter 

sido previamente planejado. 

Na medida em que os dados de toda a população de um lugar não são coletados 

podemos pensar fortemente em exclusão digital?  

O acesso democrático a internet poderia ser um vetor exigido ao universo da justiça 

social.  

 Se a produção de metadados pode configurar perfis individuais, coletivos, geográficos 

etc; como fazer para visibilizar ou ouvir a voz desta população que não acessa a internet 

ou o faz com parcimônia?  

David Lyon (2002) tem uma fala que pode reforçar o caráter segregacional do ambiente 

online quando diz que “formas em que dados pessoais são coletados, armazenados, 

transmitidos, verificados e utilizados como meio de influenciar e gerir pessoas e 

populações”. 

Se por um lado a exclusão digital permite o anonimato das identidades coletivas que 

estão silenciadas do ambiente sócio-técnico, promove ao mesmo tempo a não eficiência 

dos algoritmos que objetivam o consumo e a vigilância dos perfis ligados a baixa renda. 
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Estivemos aqui falando uma boa parte do tempo sobre como as cidades inteligentes 

podem reforçar ainda mais a exclusão digital em lugares com acesso precário ou 

deficiente da internet. 
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O Processo de Socialização, os Aparatos Infotelecomunicacionais e a 
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Resumo 

Discute o processo de socialização na sociedade capitalista contemporânea a partir da emergência e 

consolidação dos aparatos infotelecomunicacionais4 como um de seus principais agentes. De natureza 

eminentemente bibliográfica, fundamenta-se no materialismo histórico e no método dialético, definindo 

socialização como ações de disseminação de informações predominantemente ideológicas por meios das 

instituições sociais, cuja função é a (re)produção das condições subjetivas de “consentimentos”, 

necessárias e fundamentais ao funcionamento e preservação do modo de produção capitalista em sua fase 

atual de desenvolvimento contraditório.  

 

Palavras-chave: Socialização. Disseminação. Informação Ideológica. Aparatos 

Infotelecomunicacionais. 

 

Abstract 

It discusses the process of socialization in contemporary capitalist society from the emergence and 

consolidation of infotelecomunicational apparatuses as one of its main agents. Of an eminently 

bibliographical nature, it is based on historical materialism and the dialectical method, defining 

socialization as actions of dissemination of predominantly ideological information by means of social 

institutions, whose function is (re) production of the subjective conditions of necessary "consents" and 

Fundamental to the functioning and preservation of the capitalist mode of production in its present phase 

of contradictory development 

Keywords: Socialization. Dissemination. Ideological Information. Infotelecomunicacional apparatuses. 
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4 Utilizamos aqui infotelecomunicações de acordo com Moraes (2000), para o qual o conceito de 

infotelecomunicações sintetiza os prefixos dos três setores convergentes (informática, telecomunicações e 

comunicação), indicando a “conjugação de poderes estratégicos relacionados ao macrocampo 

multimídia”. 
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Introdução 

 
Na fase atual do processo de desenvolvimento contraditório do capitalismo em 

que nos encontramos, denominado por Lukács, Mészáros (2016, 2009), Alves (2011, 

2013) de manipulatório, a reprodução das condições subjetivas de consentimento, 

naturalização/desistoricização do real constituem, mais do que nunca, uma necessidade 

primeira para o funcionamento e a manutenção/preservação do sistema. Este processo é 

realizado por meio do fenômeno da socialização, que opera através da disseminação de 

informações por meio das diversas instituições sociais. Nas sociedades cindidas em 

classes sociais possuidoras de interesses contraditórios inconciliáveis, a socialização 

opera na conformação dos modos de ser, pensar e sentir de acordo com os interesses, 

valores, crenças, sentimentos etc. da classe dominante e suas frações, uma vez que, 

como salientou Marx, as ideias da classe dominante são e precisam ser as ideias 

dominantes de uma determinada época histórica. Esta disseminação tem início ainda no 

processo de socialização primária, que acontece sob o domínio, hoje apenas relativo e 

não mais geral, da instituição família, uma vez que esta passa a competir com novos 

agentes (instituições), em especial os aparatos infotelecomunicacionais.  

Diante disto, este artigo tem como principal objetivo realizar uma reflexão sobre 

o lugar e a função dos aparatos infotelecomunicacionais no processo de socialização 

contemporâneo, tomando-os como instituições disseminadoras, fundamentalmente, de 

informação de natureza ideológica, sem esquecer que estes, dialeticamente, representam 

também espaços de materialização da luta de classes, tendo em vista que se configuram 

como “aparelhos ideológicos de informação”, no sentido althusseriano do termo. 

  Alicerçado em fontes de natureza bibliográficas se constitui, assim, em um 

trabalho de tipo eminentemente teórico, fundamentando-se teórico-metodologicamente 

no materialismo histórico e no método dialético a este associado.  

 O conteúdo aqui apresentado foi estruturado em duas seções: na primeira, 

apresenta-se o conceito de socialização, entendido como processo de disseminação de 

informações, especificando sua função principal, suas fases constitutivas e seus 

principais agentes; na segunda, definimos o que entendemos por informação ideológica 

e ressaltamos a centralidade dos aparatos infotelecomunicacionais no processo 

contemporâneo de socialização, demonstrando seu caráter de ubiquidade social. 
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A socialização como processo disseminador de informações e a reprodução das 

condições de (re)produção social 

Se, segundo Althusser (2007), a condição última de toda produção é a reprodução 

do conjunto das condições necessárias à produção de uma realidade social, qual seria o 

macroprocesso social responsável por esta função? Quem seriam seus agentes? E como 

a informação se encontra presente neste? 

Na literatura sociológica, este processo é o de socialização5. De acordo com 

Durkheim (2014), a socialização seria um processo social de aprendizagem, isto é, uma 

processo pedagógico/educativo, que objetiva a transmissão, para as novas gerações, do 

conjunto de normas, regras, valores, sentimentos, ideias e ideais comuns à média de 

uma determinada realidade social. Nas palavras do autor, a socialização seria a 

 

[...] ação exercida, pelas gerações adultas, sobre as gerações que não 

se encontram ainda preparadas para a vida social: tem por objetivo 

suscitar e desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, 

intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política no seu 

conjunto, e pelo meio especial a que a criança, particularmente, se 

destine6 (DURKHEIM, 2014, p. 41). 

 

 Desta forma, o processo de socialização, na perspectiva durkheimiana, pode ser 

entendido como o principal instrumento de controle social e, assim, de manutenção da 

ordem e do status quo, uma vez que ele é o responsável pela internalização nos 

indivíduos dos modos de ser, pensar, sentir e perceber, ou seja, do conjunto de 

disposições sociais e visão social de mundo que fazem do indivíduo um ser socialmente 

identificável no contexto de uma formação social espacial e historicamente 

determinada. 

Embora com apropriações distintas da obra de Durkheim, George Mead, Talcott 

Parsons, Erving Goffman, Peter Berger, Thomas Luckmann, entre outros, parecem ser 

                                                           
5 Apesar de já aparecer em um clássico como Durkheim, desdobrando-se em outros autores de grande 

envergadura, a exemplo de Berger, Luckman, Bourdieu, entre outros, a temática da socialização não tem 

sido objeto privilegiado de análise, principalmente no tocante a sua centralidade enquanto instrumento de 

controle social e, portanto, de (re) produção social na contemporaneidade.  
6 Percebe-se que, nesta definição, já se encontra explicitado uma das características do processo de 

socialização, seu caráter, simultaneamente, geral e particular. Além desta, o processo de socialização 

possuiria as seguintes características: a) nunca é total; b) é simultaneamente coercitivo e recursivo; c) é 

determinado pela posição de classe do indivíduo na estrutura social. 
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tributários de algumas contribuições desse autor.  Em especial, os dois últimos 

trouxeram, possivelmente, as maiores contribuições para se entender a dinâmica do 

processo de socialização.  

Para Berger e Luckmann (1983), a socialização seria o processo por meio do 

qual o indivíduo, desde o primeiro momento em que pisa no palco da vida, vai 

aprendendo a ser um membro de uma sociedade particular, incorporando padrões 

sociais de conduta, ao mesmo tempo relativos à classe social na qual se encontra 

inserido e gerais ao contexto social mais amplo. Além desta explicitação do caráter, 

simultaneamente geral e particular, da socialização, estes autores propõem a separação 

do processo de socialização em dois momentos, o da socialização primária e o da 

socialização secundária.  

O primeiro momento, o da socialização primária, se definiria pela imersão do 

indivíduo ainda criança em um mundo social experienciado não como um universo 

possível entre muitos, mas como o único mundo existente e concebível, o mundo tout 

court. Essa imersão se processaria, segundo os autores, por meio de um conhecimento 

de base que serviria de referência para a objetivação do mundo exterior, possibilitando 

ordená-lo pela mediação da linguagem, bem como refletir e projetar ações passadas e 

futuras. Seria a incorporação deste saber de base na e com a aprendizagem primária da 

linguagem – oral e escrita – que constituiria o processo fundamental da socialização 

primária, uma vez que forjaria a posse subjetiva de um eu (self) e de um mundo exterior 

(BERGER; LUCKMANN, 1983)7. 

O segundo momento, o da socialização secundária, que ocupa a maior parte da 

atenção dos autores e representa sua real contribuição ao debate, se desenvolveria a 

partir da interiorização de submundos institucionais especializados e/ou a aquisição de 

saberes específicos e de papéis direta ou indiretamente enraizados na divisão do 

trabalho. Estes saberes seriam espécies de maquinarias conceituais que compreenderiam 

um vocabulário e um programa formalizado, formando um verdadeiro universo 

simbólico associado a uma concepção/visão de mundo, que, ao contrário dos saberes de 

base da socialização primária, estariam definidos e constituídos em referência a um 

                                                           
7 É importante ressaltar que, para Berger e Luckmann, o conjunto destes saberes básicos incorporados 

pelos indivíduos ainda crianças, dependerá, fundamentalmente, das relações familiares. 
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campo especializado de atividades, portanto, sendo adquiridos, principalmente, nas 

instituições escolares.  

Segundo os autores, a construção e permanência de uma coerência entre saberes 

de base e saberes especializados não estariam ligados a uma dinâmica única, isto é, não 

existiria uma linearidade necessária e/ou uma complementariedade entre estes dois tipos 

de saberes. Ao contrário, estas estariam submetidas a fatores condicionantes presentes 

nas histórias biográficas e na estrutura social onde esta se desenrola. Dito de outra 

forma, os padrões normativos incorporados por meio das instituições tradicionais da 

socialização primária, em especial a família, ao interagirem com os padrões normativos 

das instituições da socialização secundária, poderiam suscitar uma série de conflitos 

identitários, pois explicitariam lógicas de atuação e concepções/visões de mundo muito 

distintas. Desta forma, esta perspectiva nos permite apreender o processo de 

socialização também pelo viés da mudança social, principalmente da mudança nos 

padrões adquiridos na socialização primária, além de nos fazer perceber, também, o 

aspecto sempre não totalizador da socialização.  

No entanto, apesar das reflexões de Berger e Luckmann avançarem em relação à 

visão clássica do processo de socialização, esta traz em si algumas limitações, em 

especial duas que nos interessam aqui: 1) ao delimitar a socialização secundária apenas 

a um aprendizado especializado e/ou à imersão em um universo de símbolos vinculados, 

eminentemente, ao mundo do trabalho, não percebem a efetivação e o aumento da 

importância dos aparatos infotelecomunicacionais enquanto agentes do processo de 

socialização; 2) mesmo especificando as instituições sociais como agentes do processo 

de socialização e delimitando seus momentos constitutivos, os autores não pontuam 

qual seria seu substrato, ou seja, a informação. 

Assim, partindo desta concepção e objetivando a superação dos limites acima 

ressaltados, propomos entender o fenômeno da socialização como um processo não 

linear, mas fundado na contradição, através do qual uma determinada sociedade, por 

meio do conjunto de suas instituições e dos papeis desempenhados pelos indivíduos que 

as constituem, transmitem informações (em especial ideológicas no caso das sociedades 

de classes) com o objetivo de internalizar e corporificar, nas novas gerações, o conjunto 

de regras, normas, valores, ideias, ideais, sentimentos, crenças, costumes etc. 
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necessários e fundamentais para seu funcionamento, reprodução e conservação. 

Portanto, o processo de socialização, podemos dizer, constitui-se no principal 

mecanismo de controle social e, sendo assim, a luta em torno do controle da 

determinação dos conteúdos informacionais que serão disseminados através dele é uma 

das mais importantes e expressa, direta e indiretamente, a luta de classes entre capital e 

trabalho. Além disto, no momento histórico de desenvolvimento contraditório do 

capitalismo, onde a sociedade passa a ter uma ambiência da informação, as instituições 

tradicionais, em particular a família e a escola, perderam sua centralidade, passando a 

competir e dividir espaço com os aparatos infotelecomunicacionais, que aos poucos 

veem se tornando em agentes hegemônicos deste processo. 

Os aparatos infotelecomunicacionais como agentes do processo de socialização e a 

disseminação da informação ideológica 

Torna-se necessário, antes de precisar o tipo de informação que os aparatos 

infotelecomunicacionais disseminam, predominantemente, enquanto agentes centrais do 

processo de socialização na sociedade capitalista contemporânea, ressaltar o que 

entendemos aqui por informação. 

Há na literatura diversos conceitos para o termo informação, várias disciplinas 

científicas utilizam o conceito informação, destacamos Capurro e Hjorland (2007) para 

quem a informação possui uma “infame versatilidade”, ou seja, adquire aspectos de 

fonte e recepção, forma de controles, ou mesmo um estado cognitivo. Para Buckland 

(1991), a informação é “como ato de informar ou comunicar algo”, sendo classificada 

como um processo. Segundo Le Coadic (2004), “a informação é um conhecimento 

inscrito em forma escrita, oral ou audiovisual”, isto é, para o autor a informação ganha 

um caráter material como “coisa, já que é possível tocá-la e medi-la”. Buckland (1991) 

relaciona a informação ao conhecimento, ambos como intangível sem forma direta de 

medição. 

Entretanto, adotar-se-á o conceito de Gonzalez de Gomez (1990) para quem a 

informação é vista como uma possibilidade de realizar ações de informações em 

processos comunicacionais permitindo aos sujeitos compreender-se dentro de uma 

ordem normativa. Neste sentido, a análise das ações de informações permite 

compreender como os aparatos infotelecomunicacionais passam a ocupar um espaço 
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cada vez maior no processo de socialização, espaço este que era monopolizado pelas 

instituições tradicionais (escola e família). 

Para Alves (2016, p. 26), as ações de informação 

  
[...] definem as regras em que se relacionam duas ou mais informações 

desenvolvendo valores cognitivos, aos quais os múltiplos estratos da 

informação seriam reorganizados conforme um fim, um interesse, 

orientando-se a um agir ou um fazer. 
 

Neste sentido, configuram-se como um regime de informação no qual os aparatos 

infotelecomunicacionais geram ações sociais específicas, ou seja, processos 

disseminadores de informação, eminentemente, ideológica. 

Mas o que seria informação ideológica? Para sabermos isto é necessário precisar 

o que estamos entendendo por ideologia.  

De todos os conceitos que constituem o campo das ciências sociais pode-se 

afirmar que o de ideologia é o campeão em significados possíveis. Esta riqueza 

semântica não se restringe apenas à forma como cada corrente teórica utiliza o termo, 

mas também, dentro de uma mesma corrente, como a marxista, é possível encontrar 

significados diferentes e até mesmo opostos para esta palavra, como afirma Löwy 

(2013, p. 15): 

 

Nota-se que a confusão e ambivalência são quase completas, não 

apenas entre pensadores de diferentes correntes, mas no seio de uma 

só e mesma tradição teórica e no interior de uma só e mesma obra, 

considerada como um grande clássico da sociologia do conhecimento. 

 

 

 Apesar desse acúmulo histórico de significações, é possível, especialmente no 

interior da tradição marxista, apreender um núcleo duro do conceito, isto é, agarrar seu 

sentido hard, crítico e negativo8 que se constitui em instrumento fundamental para 

pensar e entender os processos contraditórios de construção, legitimação e manutenção 

da realidade social, em particular, a capitalista em sua fase atual. 

                                                           
8 É importante ressaltar que mesmo dentro da tradição marxista existe um sentido positivo para o conceito 

de ideologia, entendido, fundamentalmente, como um conjunto de valores, crenças, ideias, ideais etc. que 

definem e atribuem significados aos indivíduos e ao real. Para um melhor entendimento deste sentido do 

conceito de ideologia, ver Scheneider (2014). 
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  A maioria das concepções teóricas atuais, que possuem o conceito de ideologia 

como parte de seu instrumental de trabalho, concorda que a palavra, em sua acepção 

moderna, teve origem no grupo de pensadores franceses do século XVIII aos quais fora 

confiado, pela Convenção de 1795, a fundação de um novo centro de pensamento 

revolucionário, que funcionaria no recém criado Institute de France. Foram os membros 

deste grupo que pela primeira vez receberam a acunha de ideólogos. O seu representante 

mais ilustre foi o filósofo francês Destutt de Tracy. Para este, a ideologia seria um ramo 

da ciência que teria como finalidade o estudo científico das ideias, entendendo-as como 

o resultado da interação entre o organismo vivo e a natureza. Alguns anos mais tarde, 

em polêmica com o conjunto destes autores, Napoleão irá denominá-los de “ideólogos”, 

concebendo-os como metafísicos abstratos, que tomavam a realidade pela(s) ideia(s) 

que se construíam sobre elas, portanto, de forma distorcida e ilusória. Este significado, 

de acordo Lowy (2013), se tornou corrente no cotidiano da primeira metade do século 

XIX, quando Marx irá apropriar-se dele e refundá-lo. 

Para Marx, a ideologia é o fenômeno pelo qual as ideias e representações que os 

homens elaboram a respeito de suas realidades são tomadas como sendo o próprio real, 

ou seja, “os produtos das cabeças dos homens acabam por se impor a suas próprias 

cabeças” (MARX, 2010, p 38). É uma forma de conhecimento imediato das relações 

sociais que não vai além das aparências do real, portanto uma visão superficial, que faz 

com que tomemos como causas dos fenômenos os seus efeitos, por isso é uma visão 

invertida da realidade.9 

 

[..] em toda ideologia, os homens e suas relações aparecem invertidos 

como numa câmara escura, tal fenômeno decorre de seu processo 

histórico de vida, do mesmo modo por que a inversão dos objetos na 

retina decorre de seu processo de vida diretamente físico (MARX, 

2010, p 47). 

 

Mas, como acontece essa inversão? Quais são os fatores que a possibilitam?   

Para Marx, o primeiro aspecto que possibilita o surgimento de uma 

pseudoconsciência é a divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, é a partir 

                                                           
9  A causa dessa inversão é o próprio processo histórico de vida dos homens e não algum fator subjetivo, 

intrínseco e natural a estes. 
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dessa divisão que a consciência pode pretender “representar realmente algo sem 

representar algo real”, ficando em condições de “entregar-se à criação da teoria, da 

filosofia, da teologia, da moral etc., ‘puras’” (MARX, 2010, p 35). O outro aspecto 

básico que possibilita o aparecimento da ideologia é a cisão da sociedade em classes 

sociais antagônicas e em contradição10.  Contradição esta que cria a necessidade por 

parte da classe dominante, para se manter no poder, de apresentar seus interesses 

particulares como sendo interesses universais.  

Percebe-se, assim, que a principal função da ideologia é justamente fazer com 

que as pessoas não consigam enxergar e perceber as mediações e contradições que 

formam a realidade, que a percebam a partir, fundamentalmente, de sua 

pseudoconcreticidade, isto é, de sua aparência imediata, sem história, como um dado 

inexorável. Desta forma, a ideologia ao mascarar e velar opera uma justificação e 

legitimação do real. 

Por conseguinte, a informação ideológica, tal qual aqui a entendemos, diz 

respeito a uma ação de informação em processos comunicacionais que, ao invés de 

possibilitar aos sujeitos compreender uma ordem normativa e, concomitantemente, 

compreender-se também em seu interior, nega-lhes isto, uma vez que opera uma 

reificação e fetichização desta ordem. 

Precisados os conceitos, podemos pensar que as informações ideológicas, 

disseminadas através das diversas instituições sociais por meio do macroprocesso de 

socialização, se constituem, talvez, na principal força responsável pela reprodução das 

condições subjetivas de consentimento necessárias e fundamentais para reproduzir as 

relações de produção capitalistas. E que, em sua fase atual de desenvolvimento 

contraditório, os aparatos infotelecomunicacionais passaram a ser os agentes centrais 

deste processo. Tendo em vista que, segundo Moreira (2003, p.1207),  

Hoje, mais que nunca na história, os agentes privilegiados no processo 

de (re)criação e difusão de valores, comportamentos, gostos, ideias, 

personagens virtuais e ficção [agentes do processo de socialização] 

são as grandes empresas transnacionais da mídia, da publicidade e do 

entretenimento [os aparatos infotelecomunicacionais] 

                                                           
10 A história, segundo Marx, é um processo dialético onde o motor é contradição, não entre as formas de 

exteriorização e interiorização do espírito como pensava Hegel, mas entre os homens reais no seu 

processo de produção de sua vida material, isto é, entre as classes sociais, estas entendidas como formas 

específicas de relação entre os homens e o real. 
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 Além de se constituírem em agentes centrais do processo de socialização, os 

aparatos infotelecomunicacionais adquirem uma presença ubíqua, suas ações são 

pervasivas e constantes, encontrando-se enraizados nos modos operandi de praticamente 

todas as outras instituições sociais. 

Considerações Finais 

Na fase atual de desenvolvimento contraditório do capitalismo, com a 

consolidação de uma cultura de massa, os aparatos infotelecomunicacionais passam 

cada vez mais a partilhar com a família e a escola uma responsabilidade pedagógica, 

isto é, se tornam agentes do macroprocesso de socialização. Aos poucos, estas duas 

instituições perdem seu poder na construção das identidades sociais e individuais dos 

sujeitos, sendo este poder, cada vez mais, transferido aos aparatos 

infotelecomunicacionais.  

Como consequência disto, as biografias individuais e coletivas contemporâneas 

passam não mais a serem definidas e traçadas apenas a partir de experiências próximas 

no tempo e no espaço (transmitidas pelos agentes tradicionais), mas, ao contrário, se 

tornam permeáveis aos modelos e referências produzidos e vividos em contextos sociais 

longínquos e/ou virtuais apreendidos por meio do acesso ao conjunto de informações 

disseminadas cotidianamente pelos aparatos infotelecomunicacionais. Estas 

informações, uma vez que estes aparatos são, em sua maioria, empresas capitalistas, 

possuem uma natureza predominantemente ideológica, isto é, visam a (re)produção das 

condições subjetivas necessárias a (re)produção das relações capitalistas de produção. 

Diante disto, julgamos necessário pensar em uma questão de fundo, que nos 

parece ser fundamental para orientar as ações daqueles que desejam, sonham e atuam na 

construção de uma realidade para além da lógica da mercadoria: se existe clareza de que 

os aparatos infotelecomunicacionais se constituem hoje em agentes centrais do processo 

de socialização, como agir no sentido de contrabalancear o peso das informações 

ideológicas por eles disseminadas massivamente?  Talvez seja por meio da ocupação 

das brechas/buracos existentes nestes aparatos para a disseminação de informações 
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contra ideológicas e, simultaneamente, a construção de novos espaços de produção e 

disseminação deste tipo de informação no contexto mais amplo da sociedade.  
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Resumo 

Este trabalho aborda as relações de mútua determinação entre epistemologia, política e  cultura. Parte da 

problematização do termo “sociedade da informação” para, em seguida, apresentar perspectivas teóricas 

que questionam e se contrapõem ao modelo de pensamento moderno (ocidental e capitalista), com 

destaque para o pensamento crítico latino-americano da Informação e da Comunicação. Trata-se de um 

trabalho teórico que se esforça por articular as discussões da Epistemologia, com a Economia Política e as 

teorias da Informação e da Comunicação.   

Palavras-chave: epistemologia, informação, comunicação, economia política,  

pensamento crítico latino-americano; 

 

Abstract 

This work intends to reflect about the relationship of mutual determination between epistemology, politics 

and culture. It begins of the problematization of term "information society" to then present theoretical 

perspectives that question and oppose the capitalist western model of modern thinking, with emphasis on 

Latin American critical thinking on Information and Communication. It is a theoretical work that strives 

to articulate the discussions of Epistemology, with Political Economy and theories of Information and 

Communication. 

Keywords: epistemology, information, communication, political economy, critical 

thinking in Latin America; 
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 Não é rara a presença em textos acadêmicos dos campos da Informação e da 

Comunicação – e das Ciências Sociais em geral – dedicados a descrições e análises do 

cenário social contemporâneo a ocorrência de termos como  “sociedade da informação”, 

“revolução digital”, ou “era digital”. Estas são apenas algumas das tantas expressões e 

conceitos que tentam teorizar as diversas, profundas e complexas transformações 

ocorridas desde o desenvolvimento das primeiras redes de compartilhamento de dados 

entre computadores, na década de 1970, e a popularização da internet nos últimos anos 

do século XX, até os dias atuais em que, reconhecidamente, a informação e a 

comunicação constituem elementos centrais da organização das relações sociais 

(políticas, econômicas e culturais) em escala global. Nesse sentido, pode-se dizer que 

essas expressões (e praticamente toda linguagem) medeiam e, em certo ponto, 

conformam o conhecimento sobre a realidade, atuando como lentes ou molduras que 

permitem observar alguns aspectos em detrimento de outros. Logicamente, os aspectos 

observados receberão um tratamento posterior condicionado pelo enfoque e recorte 

iniciais. Simplificando, significa dizer que qualquer descrição, qualquer “nome” dado 

aos fenômenos e relações envolvendo a informação e a comunicação,  pressupõe uma 

teoria sobre os mesmos e, como tal, traduz-se num modo de enxergá-los que implica 

diretamente nas maneiras de lidar com esses fenômenos e relações, e de agir no mundo.  

 Diante disso, o objetivo deste trabalho é o de refletir sobre e problematizar 

algumas concepções teóricas amplamente divulgadas e utilizadas – apelidadas “oficiais” 

– que, travestidas de objetividade técnica e imparcialidade, servem, não apenas, mas 

principalmente e em grande medida, à manutenção de um sistema social e de 

pensamento vinculado aos interesses de uma parcela específica e, apesar de pequena, 

dominante da população mundial. Trata-se, portanto, de verificar laços entre 

epistemologia, política, economia e cultura e a maneira como estas se afetam 

reciprocamente. Para tanto, divide-se em basicamente três partes. 

 Na primeira, mais ligada ao campo da Informação, se parte do debate que Burch 

(2006) coloca sobre o termo “sociedade da informação” para chegar à idéia de “Ética 

Intercultural da Informação” (CAPURRO,  2014) e os desafios teóricos e práticos que 

dela decorrem. Na segunda parte, afim de aprofundar a discussão propriamente 
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epistemológica, serão visitadas as noções de “colonialidade do saber” (QUIJANO, 

2010), “epistemologias do Sul” e “ecologia dos saberes” (SANTOS, 2010). Por fim, de 

modo a complementar as questões apresentadas, a terceira parte traz as contribuições do 

pensamento crítico latino-americano – com destaque para o campo da Economia 

Política da Informação, Comunicação e Cultura – sublinhando as características que o 

distinguem como projeto teórico alternativo ao pensamento ocidental colonizador 

(SIERRA CABALLERO, 2016), e apontando os pontos em que carece de renovação e 

atualização. Destaca-se nessa parte a noção furtadiana de “ruptura no plano da 

racionalidade” resgatada e ampliada por Bolaño (2016), reforçando a imbricação entre 

as disputas epistemológica, política, cultural e econômica.  Dito isso, a discussão se 

inicia pelo que se compreende – e pelo que é deixado de fora da compreensão – por  

“sociedade da informação”.   

SOCIEDADE(S) DA INFORMAÇÃO (E DA COMUNICAÇÃO) 

 Segundo Sally Burch (2006), a consagração no início do século XXI do termo 

“sociedade da informação” como termo hegemônico não se deu por questões 

epistemológicas como, por exemplo, por proporcionar alguma clareza teórica, mas por 

questões políticas. Pela sua ampla utilização nos documentos e políticas oficiais dos 

países ditos mais desenvolvidos, chegando a “batizar” uma cúpula mundial.  

 A Cúpula Mundial da Sociedade da Informação (CMSI), realizada em dois 

encontros (Genebra 2003 e Túnis 2005), foi promovida pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) –  parceria entre Unesco e União Internacional de Telecomunicaçãoes 

(UIT) – com o objetivo de, através da ampliação e expansão da Internet,  diminuir a 

exclusão digital (a “brecha digital”), que separava países ricos e pobres. Burch (2006) 

ironiza o nobre propósito da CMSI que conferia à sociedade da informação um título de 

“‘embajadora de buena voluntad` de la globalización, cuyos ‘beneficios` podrían estar 

al alcance de todos/as, si solamente se pudiera estrechar la ‘brecha digital`” (p.24). De 

acordo com a autora, subjacente ao discurso oficial residia a pressão para que os países 

menos desenvolvidos abrissem seus mercados aos investimentos das empresas de 

telecomunicações e informática dos países ricos, absorvendo, assim, os excedentes de 

produção destas empresas cujo mercado de origem se encontrava em vias de saturação. 
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Com esse argumento, Burch sublinha a estreita ligação da nascente sociedade da 

informação com a não tão nova política neoliberal. 

 A autora divide as definições correntes à época em dois grandes grupos: as que 

caracterizam a sociedade da informação como uma realidade existente, ou emergente; e 

as que a caracterizam como uma sociedade potencial (p.25). Quanto ao enfoque e aos 

atores sociais que estas definições destacam, Burch também os divide em dois grupos 

respectivos. O primeiro veria a sociedade da informação como um novo paradigma de 

desenvolvimento, elegendo as tecnologias de informação e comunicação (TICs) como  

responsáveis pelo ordenamento social e como motor do desenvolvimento econômico. 

Desse ponto de vista, caberia  à indústria de telecomunicações liderar o 

desenvolvimento do novo paradigma, e a indústria de serviços e conteúdos digitais 

assumiria uma influência inédita na história.  

 O segundo grupo, segundo a autora, também reconhecia a importância das TICs 

na organização, desenvolvimento e aprimoramento das atividades humanas, mas não 

como um fator neutro cujos rumos seriam inexoráveis. Ao contrário, reconhecia que o 

desenvolvimento tecnológico é orientado por jogos de interesses. E, desse modo, as 

políticas de desenvolvimento da sociedade da informação deveriam “concebirse en 

función de sus necesidades y dentro de un marco de derechos humanos y justicia 

social” (p.27). 

 Em nenhum momento ao longo da exposição Burch  bate o martelo e elege um 

novo termo em contraposição à “sociedade da informação”, mas cita algumas 

possibilidades como: “sociedades da informação e da comunicação” (expressão 

apresentada por Antônio Pasquali e adotada nos documentos de consenso da sociedade 

civil sobre a CMSI), “sociedades do conhecimento” (como passou a Unesco passou a 

utilizar após a cúpula) ou mesmo “sociedades do saber”. Para a autora, “lo fundamental 

es impugnar y deslegitimar cualquier término o definición que refuerce esta concepción 

tecnocéntrica de la sociedad” (p.29)  

 Burch defende que qualquer que seja o termo escolhido para se referir às novas 

configurações sociais relacionadas ao uso das TICs, deve considerar: a) que a referência 

às sociedades seja sempre no plural, reconhecendo, desta forma, a pluralidade e 
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heterogeneidade das civilizações, com suas formações sociais e culturais específicas, 

bem como a autonomia dessas sociedades na forma com que se apropriam das TICs 

para seu desenvolvimento, sem terem de se submeter a um modelo pré-definido tanto de 

uso das TICs, como do próprio desenvolvimento social e econômico; b) que qualquer 

referência às sociedades não restrinja a descrição e análise sobre estas ao âmbito da 

Internet ou das TICs, mas aponte para a totalidade, para a dimensão das relações reais 

no mundo globalizado das quais a Internet e as TICs correspondem a uma parcela. É 

claro que uma parcela com profundas implicações no mundo físico, mas também a ele 

sujeita e por ele determinada; e, c) que a informação seja tratada como um bem público 

– e não uma mercadoria–, a comunicação como um processo participativo e interativo, 

uma construção social compartilhada – e não como propriedade privada – e as 

tecnologias como meios para essa construção compartilhada – e não como um fim em si 

mesmo. 

ÉTICA INTERCULTURAL DA INFORMAÇÃO: ENTRE O UNIVERSAL E O 

SINGULAR 

 Com um posicionamento muito próximo ao de Burch e também envolvido nas 

discussões desencadeadas pela CMSI em torno da criação de uma "ética global da 

informação", Rafael Capurro (2014) se propõe à construção de uma "Ética Intercultural 

da Informação" (EII). Segundo o autor, todo grande invento tecnológico-cultural (a 

escrita e a imprensa, por exemplo) influencia diretamente os princípios e valores 

próprios da vida social, do "ethos cultural" (p.4), ou seja, das formas de vida de uma 

sociedade. Capurro explica que nas sociedades contemporâneas este ethos se encontra 

codificado, em parte, em leis nacionais e acordos internacioais com diferentes tipos de 

obrigatoriedade, ratificação legal e fundamentação teórica. Logo, nas palavras do 

próprio autor, a EII se refereria, portanto, "a la relación entre normas universalizables o 

universalizadas y formas de vida, que los griegos llamaban ‘ethos’ y los romanos 

‘mos’, es decir, «costumbre»" (p.4). Como exemplo de norma universal (ou 

universalizada), Capurro cita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento 

elaborado em resposta às atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial, e que 

possui raízes no pensamento iluminista, na Revolução Francesa e em constituições 

republicanas como a dos Estados Unidos da América. 
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 Mais do que um mero código de ética voltado para o tema da informação, 

Capurro defende uma reflexão que se move entre dois pólos: o universal e o singular. 

Assim, a EII se materializaria em um conjunto de normas universalizáveis, válidas, em 

princípio, em e a qualquer cultura, cuja aplicação deveria respeitar as singularidades 

(históricas, culturais, econômicas, geográficas, etc.) das formas de vida nas diferentes 

sociedades. De acordo com o autor, a tarefa mais nobre da EII está não apenas em 

fundamentar normas e propor opções para novas formas de vida, mas em problematizá-

las (tanto normas como novas formas de vida), abrindo novas perspectivas de vida e 

pensamento (p.5). 

 Tal empreendimento ético-normativo implica diversos desafios teóricos e 

práticos. E neste ponto, Capurro chama atenção para as contribuições latino-americanas 

da Red Latinoamericana de Ética de la Información (RELEI) e do projeto Metodología 

e Impacto Social de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en 

América (MISTICA), reconhecendo como própria do pensamento latino-americano a 

visão de que a apropriação da internet deve atender à transformação das sociedades – e 

não a demandas de mercado – e que deve ser guiada por objetivos comuns como a 

promoção da justiça e igualdade social. Nessa perspectiva, o papel da internet seria o de 

gerar (ou permitir o acesso e a circulação de) conhecimentos relevantes para a 

transformação de contextos concretos. Suprimir a "brecha digital" só faria sentido se, 

com isso, fossem também suprimidas as "brechas sociais" (CAPURRO, 2014, p.17). 

 Ao final, Capurro assinala que a EII se trata de uma ética também comunicativa, 

que busca despertar e preservar uma sensibilidade ética a partir de uma "reflexão ética 

prudencial" (p.20), pois o essencial à EII, segundo o autor, não é o que está expresso em 

uma ou outra cultura, mas o que surge da interdependência das sociedades, o que está 

entre as culturas. 

 Infere-se daí que, seja para afirmação e defesa da pluralidade e da autonomia das 

sociedades no desenvolvimento de suas práticas e modos de vida (BURCH, 2006), seja 

para a constituição de um conjunto de princípios e valores universais abertos a 

interpretações e aplicações singulares de acordo com a realidade concreta (CAPURRO, 

2014), está claro que a reflexão ética sobre a informação e a comunicação no século 

XXI passa pelo reconhecimento da heterogeneidade histórica, cultural, geográfica e 
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econômica das sociedades contemporâneas e de suas necessidades. Reconhecimento que 

só é possível por meio da crítica ao "pensamento abissal" (SANTOS, 2010) e da 

superação da "colonialidade do saber" (QUIJANO, 2010).  

JUSTIÇA SOCIAL GLOBAL E JUSTIÇA COGNITIVA GLOBAL 

 Boaventura Sousa Santos (2010) afirma que "o pensamento moderno ocidental é 

um pensamento abissal" (p.31), pois configura um sistema de distinções visíveis e 

invisíveis, em que linhas radicais dividem a realidade social em dois universos: "o 

universo 'deste lado da linha' e o universo 'do outro lado da linha'" (p.32). Santos chama 

a atenção para o fato de que, nesse sistema, as distinções invisíveis fundamentam as 

visíveis, e, nele, é impossível a copresença dos dois lados da linha.  

 Mas antes de mergulhar na argumentação de Santos, como primeira 

aproximação, vale visitar o conceito de "colonialidade" de Aníbal Quijano (2010). 

Segundo este autor, a colonialidade é uma ideia, um modo de pensar – e por isso se 

diferencia do "colonialismo", que representa uma prática – que legitima e favorece a 

dominação capitalista. Este modo (moderno-ocidental) de pensar “impõe uma 

classificação racial/étnica da população do mundo como pedra angular do referido 

padrão [capitalista] de poder e opera em cada um dos planos, meios e dimensões, 

materiais e subjetivos, da existência social cotidiana e da escala societal” (QUIJANO, 

2010, p.84). Vale destacar que a colonialidade, como afirma Quijano, se origina e se 

mundializa a partir da América, ou seja, a partir do processo de expansão marítima e de 

colonização européia. 

 Visto que apenas o uso da força não seria suficiente para efetivar a dominação 

das metrópoles sobre as colônias, a colonialidade foi, segundo Quijano, fundamental ao 

projeto de expansão capitalista. A colonialidade atua como uma força subjetiva, como 

um sistema de ideias fundamentado sobre teorias e métodos científicos de visão 

mecanicista e atomista, que tomam as sociedades em análise ora como máquinas, ora 

como organismos, e cujos objetivos de investigação são, no mínimo, oportunos aos 

propósitos do sistema econômico capitalista (identificar, medir, classificar, manejar, 

trocar, etc.). Segundo Quijano, esse modelo de pensamento científico: a) despreza a 

heterogeneidade histórica dos grupos sociais; b) não reflete sobre as suas próprias 
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condições (históricas e sociais) de produção e reprodução, e portanto se pretende como 

universal e a-histórico; e c)  incorpora os termos das ciências naturais com o objetivo de 

naturalizar e cristalizar questões e relações socialmente impostas, negando a 

possibilidade de crítica e transformação. 

 O cerne da crítica de Quijano está em apontar que a violência da colonização se 

dá também no campo epistêmico. Com o extermínio de sociedades inteiras nos 

territórios colonizados, também foram dizimados seus saberes e, no lugar, foi imposto o 

modo moderno ocidental "abissal" de conhecimento. Com isso, criou-se nessas 

sociedades uma espécie de distúrbio identitário em que os povos dominados, obrigados 

a se reconhecerem a partir de um pensamento que os deforma e os mantém em relações 

de subordinação, se viam incapazes, ou pelo menos enfrentavam enormes dificuldades, 

de se por contra a dominação e construir meios para sua emancipação. 

 Voltando de Quijano (2010) a Santos (2010), o pensamento moderno ocidental 

constituído basicamente a partir de dicotomias – como mente/corpo, sujeito/objeto, 

verdadeiro/falso, sociedade/natureza e outras que daí derivam, como: trabalho 

intelectual/trabalho físico,  civilizados/bárbaros, metrópole/colônia, senhor/escravo, etc. 

– não opera uma simples diferenciação entre elementos iguais. Mas na relação entre os 

pares, os elementos "deste lado da linha" (mente, sujeito, sociedade, metrópole, senhor, 

etc.) possuem prevalência sobre os "do outro lado da linha" (corpo, objeto, natureza, 

colônia, escravo, etc.). Santos explica que enquanto "deste lado da linha" (no Norte) 

operava-se uma lógica social baseada na regulação/emancipação – na consolidação de 

leis, de direitos e modos de vida que, em tese, contribuíam para a liberdade do indivíduo 

– "do outro lado da linha" (no Sul) vigorava a lógica de apropriação/violência, sob a 

qual os sujeitos do Norte se apropriavam das terras, corpos e riquezas naturais, e 

também dos conhecimentos e saberes dos povos ditos primitivos 'transformando-os' em 

ciência. Ao invés de favorecer a passagem do estado de natureza à civilização, a 

modernidade (e o capitalismo) propõe a coexistência dos dois, separando-os "por uma 

linha abissal com base na qual o olhar hegemônico, localizado na sociedade civil, deixa 

de ver e declara efetivamente como não-existente o estado de natureza"(SANTOS, 

2010, p.37). Assim, o pensamento abissal invisibiliza uma parte (a maior, diga-se de 
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passagem) do mundo e, consequentemente, desconsidera as violências e brutalidades 

nela praticadas.  

 A tese de Santos é justamente a de que na modernidade "a negação de uma parte 

da humanidade é sacrificial, na medida em que constitui a condição para a outra parte da 

humanidade se afirmar enquanto universal" (p.39). E mais, verifica que esta realidade 

persiste até hoje e que "o pensamento moderno ocidental continua a operar mediante 

linhas abissais que dividem o mundo humano do sub-humano, de tal forma que 

princípios de humanidade não são postos em causa por práticas desumanas” (p.39). O 

total desprezo pelos direitos civis nas operações militares estadunidenses em território 

árabe, ou no tratamento dado aos imigrantes ilegais na Europa, ou mesmo nas operações 

policiais em favelas e áreas pobres da América Latina são apenas alguns exemplos de 

como a lógica de um tratamento desumano direcionado a alguns grupos para garantir e 

sustentar a condição de humanidade de outros permanece viva e operante. Borraram-se  

as fronteiras, mas os discursos e práticas relacionados ao par metrópole/colônia 

permanecem sobre ricos/pobres. 

 Santos conclui que a “injustiça social global está, desta forma, intimamente 

ligada à injustiça cognitiva global. A luta pela justiça social global deve, por isso, ser 

também uma luta pela justiça cognitiva global” (SANTOS, 2010, p.40). O que remete 

novamente a Quijano (2010) quando este conclui que a luta contra a dominação e a 

exploração passa pela luta contra a colonialidade do poder devido sua condição de “eixo 

articulador do padrão universal do capitalismo eurocentrado” (QUIJANO, 2010, p.126). 

 A saída, segundo Santos, estaria no surgimento, ou na construção, de um novo 

pensamento, de um pensamento “pós-abissal” (SANTOS, 2010, p.40), que se daria a 

partir de uma dupla ruptura epistemológica efetuada: pela contraposição ao pensamento 

moderno ocidental; e pela aproximação entre ciência e “senso comum”. Desse modo, se 

confrontaria a “monocultura da ciência moderna” (p.53) com a incorporação das 

“epistemologias do Sul” – os saberes de povos originários ignorados pela ciência 

moderna desde a colonização – para a composição de uma “ecologia de saberes”: um 

corpus teórico que, na busca de credibilidade para os conhecimentos não-científicos, 

não implica o descrédito do conhecimento científico, mas a sua utilização contra-
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hegemônica, defendendo “uma reavaliação das intervenções e relações concretas na 

sociedade e na natureza que os diferentes conhecimentos proporcionam” (p.60). 

 Neste ponto, é válido notar que as ideias de Santos e Quijano de um giro 

decolonial a partir do reconhecimento das epistemologias do Sul para a superação do 

pensamento abissal moderno dialogam com e remetem ao pensamento crítico latino-

americano. Inclusive, trazendo para o campo da informação e da comunicação, estão 

presentes nas análises de Francisco Sierra Caballero (2016) e César Bolaño (2016) sobre 

o atual estado do pensamento crítico latino-americano de comunicação e suas 

possibilidades de atualização e renovação diante dos problemas e questões suscitados 

pela chamada “Terceira Revolução Industrial”.  

O PENSAMENTO CRÍTICO LATINO-AMERICANO FRENTE À TERCEIRA 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL   

 O giro decolonial é, para Sierra Caballero (2016), uma exigência para a 

Comunicologia do Sul, e consiste em um movimento de idas e voltas da economia 

política à teoria crítica e a estética de recepção, até chegar à geopolítica da cultura. 

Depende de uma espécie de crítica da crítica, da revisão de conceitos, triangulação de 

perspectivas teóricas e reconstrução das lógicas de sentido e da genealogia moderna da 

comunicação latino-americana, traçando uma perspectiva dialética em que contribuam 

saberes modernos e tradicionais da região.   

 Sierra Caballero define a Escola Latino-americana de Comunicação (ELACOM) 

como um corpus de análise da comunicação e da cultura com elementos epistêmicos e 

metodológicos próprios (diferentes dos modelos dominantes dos EUA e da Europa), 

desenvolvidos por meio de uma hibridação teórico-metodológica original que busca 

atender as especificidades históricas da região, e a emergência de sincretismos e novas 

lógicas de modernização marcadas pela pluralidade das culturas populares 

‘massmediatizadas’ (p.11). De acordo com o autor, os elementos distintivos do 

pensamento crítico latino-americano seriam: a reividinção que faz da diferença; e sua 

dimensão praxiológica, ou seja, a orientação do debate epistemológico para a 

transformação da realidade social, “um saber para a ação” (p.13, tradução do autor). 
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 Contudo, diante dos rumos tomados por grande parte da pesquisa em 

comunicação na América Latina ao longo das décadas de 1980 e 1990 e das novas 

configurações do capitalismo no século XXI, Sierra Caballero se põe a favor de uma 

renovação da tradição crítica latino-americana. Para tanto, propõe a reconexão do 

pensamento para a mudança social a uma linha fronteiriça entre a Economia Política da 

Comunicação e os Estudos Culturais. O primeiro passo, de acordo com o autor, seria a 

sistematização do “estado da arte” do pensamento crítico latino-americano de 

comunicação. Depois, seria necessário definir novas direções e agendas de investigação 

capazes de reconectar política e cultura, economia e comunicação, identidade e 

transformações históricas, em uma “nova imaginação comunicacional” (p.13, tradução 

do autor).  

 De maneira resumida, a recuperação do pensamento crítico latino-americano de 

comunicação, como proposta por Sierra Caballero, deve: superar os preconceitos 

ideológicos que a academia possui para com os povos ameríndios; promover o diálogo 

entre redes e comunidades do Sul (não no sentido limitado de Sul geográfico, mas do 

que está ‘do outro lado da linha’, do que foge ao pensamento moderno ocidental); 

rearticular o pensamento latino-americano a partir da politização da investigação em 

comunicação, das novas formas de apropriação e ativismo tecnológico, e de novos 

procedimentos de ação coletiva das políticas de representação; e aprofundar a discussão 

da Economia Política da Informação e do Conhecimento como forma de arqueologia do 

Saber-Poder informativo na “modernidade outra” da América Latina (p.16). Em relação 

a este último ponto, é oportuno acrescentar aqui a crítica epistemológica que César 

Bolaño (2016) constrói a partir do conceito de “ruptura no plano da racionalidade” de 

Celso Furtado (1978), demarcando os cruzamentos entre epistemologia, política, cultura 

e economia no surgimento e consolidação da racionalidade moderna que culmina, hoje, 

no que Bolaño considera a Terceira Revolução Industrial. 

 Com base nas ideias de Furtado, Bolaño afirma que a criatividade e a inovação – 

isto é, a capacidade para criar, conservar e transformar instituições – implicam relações 

de poder. Criatividade e inovação são, em Furtado, atributos de agentes que dispõe de 

poder econômico. A ruptura no plano da racionalidade corresponde, portanto, ao 

processo pelo qual o agente provido de poder (econômico) modifica por intenção 

própria o meio em que atua e, com isso, cria um novo contexto em que a racionalidade é 
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ampliada, e que, como consequência, amplia e complexifica a noção de realidade. 

(FURTADO, apud. BOLAÑO, 2016).  

 A ruptura no plano da racionalidade representa, portanto, um fenômeno social 

que conjuga determinações políticas, econômicas, culturais e epistemológicas. A 

acumulação da riqueza, por exemplo, é um fator determinante para que haja a ruptura no 

plano da racionalidade, contudo não é suficiente. É preciso que exista também uma 

cultura que possibilite, fundamente e legitime esta ruptura. Para ilustrar esse processo de 

mútua determinação entre epistemologia, economia, política e cultura, o autor resgata 

exemplos de rupturas no plano da racionalidade: a separação entre mente e corpo e entre 

trabalho intelectual e trabalho corporal na Grécia antiga escravista, que favoreceu a 

‘tendência abstracionista’ (fortemente aprofundada pelas rupturas seguintes) que sugeria 

a aparência de um mundo virtual descolado e até independente do mundo concreto; a 

ruptura efetuada na modernização, dada em parte pela união entre burguesia e Estado-

nação no processo de expansão marítima e de criação do mercado mundial, e em parte 

pelo desenvolvimento teórico-cultural do Renascimento italiano e o desenvolvimento 

técnico português; e a ruptura efetuada pela industrialização, que o autor apresenta 

como a ruptura em que houve uma interferência direta e essencial nos processos 

produtivos. Algo que, por sua vez, seria impossível sem o advento da Ciência Moderna 

e a ‘apropriação primitiva do conhecimento` (BOLAÑO, 2000).  

 Apoiado na noção furtadiana de “sistema global de cultura”, o autor afirma que 

no capitalismo o trabalho concreto de milhões de pessoas é mobilizado afim de 

assegurar a acumulação e valorização do capital. É o caso do trabalho científico que, em 

seu caráter material, permitiu à indústria manufatureira se apropriar do conhecimento 

empiricamente fundado dos artesãos, de forma semelhante à apropriação das culturas 

tradicionais efetuada pela Indústria Cultural nas diversas sociedades em que se inseriu.  

 Para Bolaño, a expansão das tecnologias da informação e da comunicação e da 

organização dos processos de trabalho intelectual através de redes telemáticas 

potencializa ainda mais os processos de subsunção real do trabalho. Trata-se da Terceira 

Revolução Industrial, uma nova ruptura no plano da racionalidade, “pois é todo um 

novo sistema global de cultura que se está implantando em todos os setores da vida, na 

cultura material, nas indústrias culturais e da comunicação, ou na organização dos 

processos de trabalho intelectual, inclusive científico” (p.62). Por isso, nesse cenário de 
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‘ciência industrializada’ a serviço da lógica de acumulação do capital, o autor defende 

que seja superada a divisão entre sociologia da ciência e epistemologia. 

[…] é óbvia a necessidade de um amplo programa de 

investigação em termos de uma sociologia do trabalho 

científico de corte marxista, não apenas descritiva das 

hierarquias referentes a níveis de formação dos pesquisadores, 

disciplinas, problemas de gênero, projetos de vida, mas também 

das especificidades dos processos de trabalho e das inter-

relações e consequências de tudo isso para os sistemas de 

controle do processo produtivo científico, que tendem a reduzir 

o valor da força de trabalho intelectual, na medida em que se 

mesclam aí as lógicas acadêmica (de reconhecimento social) e 

industrial. 

A localização desses processos no interior das longas cadeias 

produtivas que constituem a produção do valor hoje, 

estabelecidas em nível transnacional, e sua correspondência (ou 

não) com as formas da distribuição, ajudaria a revelar questões 

fundamentais para a compreensão da nova estrutura do sistema 

capitalista e da nova classe trabalhadora. (BOLAÑO, 2016) 

 Importante destacar aqui o diálogo que Bolaño estabelece com Santos, refletindo 

sobre a proposta de “dupla ruptura epistemológica” da ecologia dos saberes que procura 

uma aproximação prudente da ciência com o senso comum com o objetivo de favorecer 

a competência cognitiva e comunicativa. Bolaño entende que jamais na história essa 

aproximação foi tão potencializada e evidente devido as possibilidades de representação 

e diálogo inauguradas pelas TICs. O problema, porém, estaria no fato de que essa 

expansão da capacidade cognitiva e comunicativa do humano genérico não é apropriada 

pela maioria dos seres humanos. Pelo contrário, dela são alienados e ainda são sujeitos 

às consequências da apropriação dela pelo capital. Em outras palavras, avançam as 

forças produtivas e as possibilidades de emancipação, mas estas são contingenciadas ao 

permanecerem sob a vigência da lógica capitalista de produção.  

 Assim, Bolaño propõe que as análises sobre a Terceira Revolução Industrial 

sejam construídas pela ótica “mais realista e mais operacional” (p.75), da ruptura no 

plano da racionalidade, remetendo a “questões relativas à regulação, às estruturas de 

poder, à coordenação, articulando determinações de ordem econômica, política, cultural, 

epistemológica” (p.75). O autor considera que com “o avanço da subsunção do trabalho 

intelectual, a pergunta sobre a superação do sistema de dominação deve ser reposta, em 

termos de possibilidades de superação da separação entre trabalho manual e intelectual” 
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(p.75). Trata-se, portanto, de uma hipótese a ser testada vinculada a um horizonte 

utópico de referência “capaz de pautar a ação política, com reflexos necessários sobre a 

teoria” (p.75). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com base nas ideias apresentadas, reafirma-se aqui que a discussão 

epistemológica é constantemente atravessada por questões de ordens política, 

econômica e cultural. Que qualquer elaboração teórica e metodológica está 

intrinsecamente associada a uma  realidade concreta e, portanto, a análise 

epistemológica deve refletir também sobre as condições (históricas, culturais, 

econômicas, etc.) que permitiram ou favoreceram a emergência de tal modelo de 

pensamento. A superação da barreira entre sociologia da ciência e epistemologia, como 

sugere Bolaño (2016), não confunde nem desmerece a análise de uma ou de outra, mas, 

ao contrário, as enriquece por promover o diálogo e a aproximação de dimensões 

arbitrariamente separadas e colocadas como alheias, mas clara e facilmente 

relacionáveis. Mais ainda, reconhecer que a disputa epistemológica é também disputa 

política, econômica e cultural e vice-versa, implica pôr abaixo, ou pelo menos 

questionar, a ideia (ou ideologia) da objetividade técnico-científica, e assumir uma 

espécie de engajamento político na pesquisa acadêmica que reflita, primeiro, sobre suas 

próprias condições de produção e reprodução, sobre a realidade concreta em que se 

insere e sobre os problemas próprios desta realidade e, segundo, sobre os propósitos que 

se coloca, as possibilidades de mudança que traz e também seus limites de atuação. 

Resumindo, significa, como Quijano (2010) e Santos (2010) bem colocam que a luta 

por justiça social está entrelaçada com a luta por justiça cognitiva.  

 Neste sentido, o diálogo entre a Economia Política da Informação, Comunicação 

e Cultura, as Epistemologias da Informação e da Comunicação e os Estudos Culturais 

(estudos das mediações) é desejável e necessário para fazer avançar a compreensão e 

análise dos fenômenos sociais próprios das sociedades da informação e comunicação 

em tempos de mundo globalizado e de Terceira Revolução Industrial. O que não quer 

dizer uma simples sobreposição de saberes, ou uma total horizontalidade na relação 

entre estes. Mas significa a importância de reconhecer vínculos e aproximações entre os 

campos que permitam abordar fenômenos, processos e relações que, estando os campos 
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isolados, ora escapam a um ou a outro campo, ora extrapolam seus limites devido a 

complexidade que abarcam e representam. 

 Por fim, conclui-se aqui que o pensamento crítico latino-americano da 

Informação e da Comunicação se constitui hoje como alternativa real às epistemes 

consagradas pelo projeto dominador da modernidade colonial. Não só pela crítica que 

tece aos modelos hegemônicos de conhecimento, mas também pela complexidade 

teórico-metodológica que abarca e, principalmente, pela dimensão praxiológica que o 

caracteriza, pela orientação que possui à atuação e transformação da realidade. Vale 

atentar para o fato de que tal constatação não exclui a necessidade de renovação e auto-

crítica desta tradição frente aos novos problemas e desafios dispostos pela Terceira 

Revolução Industrial. Pelo contrário, é justamente a auto-crítica que  o mantém vivo e 

pode trazer novo fôlego, permitindo enxergar deficiências e, quem sabe, saná-las 

avançando rumo a novos desafios, ou a desafios antigos porém ainda não enfrentados.  
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O uso da LAI por Servidores Públicos Federais como instrumento de 

informação trabalhista: uma primeira abordagem sobre formas de se 

pensar a transparência do Estado
1
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Resumo 

Este trabalho se debruça sobre as primeiras articulações teóricas da pesquisa sobre um 

uso imprevisto da Lei no 12.527, popularmente conhecida como Lei de Acesso à 

Informação (LAI), como instrumento para que servidores públicos se informem sobre 

benefícios e direitos junto aos órgãos de origem. A compreensão do fenômeno envolve 

não apenas limites e definições sobre a política de acesso à informação, mas definições 

de transparência, comunicação pública e mesmo da forma do Estado Moderno. Nesse 

artigo, o foco no conceito de uma “transparência marxista” indica esboços para a crítica 

da neutralidade do Estado.   

Palavras-Chave: Lei de Acesso à Informação, Transparência, Direito à Comunicação, 

Marxismo, Dialética. 

Abstract 

This work focuses on the first theoretical articulations of the research on an unforeseen 

use of Law 12,527, popularly known as the Law on Access to Information (LAI), as an 

instrument for public servants to inform themselves about benefits and rights with the 

organs of origin. The understanding of the phenomenon involves not only limits and 

definitions on the politics of access to information, but definitions of transparency, 

public communication and even the shape of the Modern State. In this article, the focus 

on the concept of "Marxist transparency" outlines the critique of State neutrality. 

Key-words: Law of Access to Information, Transparency, Right to Communication, 

Marxism, Dialectics. 
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Introdução: quando o Estado se abre por dentro 

O tema deste trabalho, parte de uma pesquisa mais ampla para realização de uma 

dissertação de mestrado, é a Lei nº 12.527, popularmente conhecida como Lei de 

Acesso à Informação (LAI). Mas o objeto dessa pesquisa não é qualquer utilização, 

trata-se do estudo sobre um uso imprevisto da norma, verificado a partir de pesquisas 

exploratórias e do trabalho com a aplicação da lei: o uso da LAI como instrumento para 

que servidores públicos se informem sobre benefícios e direitos junto aos órgãos de 

origem. 

 

Tradicionalmente, as leis de acesso à informação são compreendidas como formas de 

abertura do Estado à sociedade, que romperiam e combateriam a cultura do segredo. O 

que acontece, então, quando essa abertura começa a ocorrer dentro do Estado?  

 

A hipótese é de que esse fenômeno específico aponta para potenciais, mas também 

limites e contradições, da legislação de direito a informação, assim como para reflexões 

mais gerais sobre a própria constituição do Estado Democrático de Direito e para 

problemáticas e dilemas da efetivação de Políticas Públicas de Comunicação no Brasil.  

 

Especificamente, o fenômeno da aplicação da Lei 12.527/2011 por servidores públicos 

para obter informações sobre o próprio órgão em que trabalham parece sobrepor duas 

dimensões distintas da ideia de transparência: a primeira, tradicional que envolve a 

efetividade da gestão do Estado ou o aprimoramento das democracias contemporâneas 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2006) e outra advinda da tradição 

marxista da crítica da economia política, em que opacidade (ou ainda “intransparência”) 

é a característica das relações de produção, marcadas pelo fetichismo e pela ideologia, 

que alienam os trabalhadores, sujeitos do próprio processo (MARX, 2013). 

Transparência, aqui, corre ao lado do grau de consciência (também no sentido 

específico dessa mesma tradição) das relações sociais. 

 

Interlúdio: pequena justificativa histórica 

Antes de seguir, entretanto, parece relevante uma justificativa que envolve o tempo 

deste trabalho, posicionar a LAI dentro dos fluxos e dinâmicas da historicidade, o lócus 
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próprio da dialética (DEMO, 1995). O que significa dizer que a análise aqui pretendida 

não enxerga a Lei de Acesso à Informação apenas como Política de Comunicação 

(GERALDES, SOUZA, 2013), mas como Política de Comunicação em curso. 

 

A localização histórica pretende, assim, oferecer um retrato dinâmico do fenômeno já 

que “toda formação histórica está sempre em transição” (DEMO, 1995, p. 31). Dessa 

forma, o estudo pretende deixar claro que não basta apenas estudar as intencionalidades 

de transparência democrática que fundam a Lei de Acesso à Informação, é importante 

compreendê-lo no uso, dinamicamente, permeado de polos de conflito e fundado na 

unidade de contrários. 

 

Nesse sentido, parece relevante sublinhar que existe pelo menos uma questão central do 

atual momento político – tanto brasileiro quanto da reorganização das forças produtivas 

do Capital – que podem transformar o estudo sobre o pequeno fenômeno de servidores 

demandando transparência pela LAI em uma chave para pensar questões maiores: a 

precarização do trabalho contemporâneo. 

 

Vemos um novo cenário das velhas relações de produção. A desindustrialização do 

capitalismo em boa parte dos países ocidentais devido a um novo fluxo internacional de 

produção de mercadorias e por uma crescente financeirização da economia tem gerado, 

como uma das muitas consequências, uma forte precarização do trabalho como 

tendência econômica
3
.  

 

O pensamento que se ocupa de articular formas para a emancipação humana parece ter 

deixado de valorizar a contradição Capital x Trabalho como chave central para a 

compreensão das dinâmicas sociais. Debater tal centralidade não me parece um ponto 

estimulante, o fato é que diante do cenário de diminuição generalizada de direitos 

trabalhistas, parece fundamental voltar a debater a questão do Trabalho. E mais, se uma 

política de comunicação pode se tornar instrumento de reivindicação e de ganhos de 

                                                           
3 Nesse ponto, inclusive, a área de Comunicação deve compreender muito bem o que significa materialmente essa 

nova lógica do trabalho, já que é um dos setores primeiramente afetados por esse processo: muitas horas de trabalho, 

vínculos empregatícios frágeis, confusão entre as esferas da vida privada e do trabalho, etc. 
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direitos trabalhistas nesse mesmo cenário desértico de precarização, é um dispositivo 

que deve ser estudado. 

 

Essas questões traçam caminho para que o direito à informação pública e os 

mecanismos de apuração conquistados se consolidem como um processo real de 

direitos, que gerem redistribuição do poder e que não se convertam apenas em mera 

permissão de informação, já que “os que detêm o poder conhecem muito bem a 

diferença entre direito e permissão” (MILNER apud ZIZEK, 2011, p. 58). Permissões 

não diminuem o poder de quem as concede. Direitos dão acesso ao exercício de poder à 

custa de outro poder. Se for possível forçar uma transparência que pode efetivamente 

mudar as relações de poder dentro de um ambiente naturalmente verticalizado como o 

espaço de trabalho, poderemos saber se a LAI como política pública é política de direito 

a informação ou política de permissão a informação. 

 

Um olhar marxista sobre as relações de transparência  

O que se percebe ao se pensar criticamente a utilização da Lei de Acesso à Informação 

para obtenção de transparência sobre o próprio ambiente de trabalho é que é necessária 

uma reflexão sobre uma forma de opacidade que se encontra generalizada nas relações 

sociais, mas é de natureza distinta, mais ampla, que a transparência institucional 

debatida até aqui. Trata-se da intransparência indissociável do modo de produção 

capitalista e do mundo do trabalho, fruto do caráter fetichista e “misterioso” da forma-

mercadoria. 

 

“O caráter misterioso da forma-mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela 

reflete aos homens os caracteres sociais de seu próprio trabalho como caracteres objetivos dos 

próprios produtos do trabalho, como propriedades sociais que são naturais a essas coisas e, por 

isso, reflete também a relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação 

social entre os objetos, existente à margem dos produtores” (MARX , 2013, p. 206). 

 

A transparência, nesse sentido específico, está ligada à consciência dos processos de 

produção e seria totalmente possível apenas em organizações de trabalho com noções de 

hierarquia, autoridade, produção e distribuição radicalmente distintas das que dispomos 

hoje. Marx descreve uma associação de homens livres, que trabalham com meios de 

produção coletivos e que conscientemente despendem suas forças de trabalho 
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individuais como uma única força social de trabalho. Nesse cenário, “as relações sociais 

dos homens com seus trabalhos e seus produtos de trabalho permanecem 

transparentemente simples, tanto na produção quanto na distribuição” (MARX, 2013, p. 

214). 

 

Essa noção de transparência ultrapassa os limites em que opera a noção de transparência 

pública como ferramenta do Estado. Mas mais do que isso, leva ao questionamento da 

própria concepção de Estado como instância neutra e autônoma que pode promover 

políticas reais de transparência. 

 

“O Estado parece ser uma construção racional (e, portanto, transformável  com a mesma 

facilidade)  para a realização do interesse geral e os objetivos da comunidade. Eles não fazem 

nenhuma menção ao fato de que o Estado, tal como existe hoje é um produto histórico, uma 

forma de organização da dominação, que, sendo histórico, tem o seu fundamento no modo de 

produção e reprodução social historicamente determinado que caracteriza a relação burguesa de 

produção e nas relações de classe resultantes "(HIRSCH, 1978, p. 57, tradução nossa). 

  

A aparente neutralidade dos mecanismos do Estado só é possível devido à natureza 

social reificada criada a partir do que se realiza às costas dos agentes sociais: seja a 

aparência  objetiva das relações sociais (fetichismo ), seja o conjunto de ideias de um 

grupo particular que oculta sua própria origem nos interesses sociais (ideologia). O fato 

é que a compreensão marxista de transparência leva a questionar a naturalização de 

processos que são historicamente construídos. 

 

A análise de Marx do fenômeno do fetichismo lida com a esfera da produção e 

reprodução sociais, e não com sua forma política. Mas essa definição é fundamental 

para a compreensão do fenômeno da mais significativa opacidade social 

contemporânea, o que Slavoj Zizek (2011) define como a transformação (ideológica) 

das relações econômicas em uma esfera "pós-ideológica". Porque as relações se 

tornaram fetichistas e reificadas, elas aparecem como naturais (não ideológicas), de 

modo que apenas as relações políticas o seriam.  

 

 “Na medida em que a economia seja considerada a esfera da não-ideologia, esse 

 admirável mundo novo da mercadorização global se considera pós-ideológico. É  uma vez 

 que em sua autopercepção , a ideologia se localize em sujeitos (...), essa hegemonia da  esfera 

 econômica só pode parecer ausência de ideologia“ (ZIZEK, 2011, p. 33) 
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Diante desse cenário em que o processo de produção domina os homens (e não o 

contrário) e é considerado “uma necessidade natural tão evidente quanto o próprio 

trabalho produtivo” (MARX, 2013 p. 217), a solução passa por tornar esse processo 

realmente transparente.  

 

 “O reflexo religioso do mundo real só pode desaparecer quando as relações cotidianas da vida 

 prática se apresentam diariamente para os próprios homens como relações transparentes e 

 racionais que eles estabelecem entre si e com a natureza. A figura do processo social de vida, isto 

 é, do processo material de produção, só se livra de seu místico véu de névoa quando, como 

 produto de homens livremente socializados, encontra-se sob seu controle consciente e planejado” 

 (MARX, 2013, p. 216). 

 

Sob o véu da ideologia e a névoa do fetichismo, a dialética da vida continua operando e 

o que se confirma é que "ao mesmo tempo, contudo, o carácter do processo de 

reprodução capitalista também acaba por ser a base das contradições contidas na própria 

forma" (HIRSCH, 1978, p. 59).  

 

A possibilidade da ruptura do novo é gestada dentro da contingência, se “nunca relações 

de produção novas e superiores se lhe substituem antes que as condições materiais de 

existência destas relações se produzam no próprio seio da velha sociedade” (MARX, 

2008, p. 47), poderia a Lei de Acesso à Informação, a partir desse uso não previsto dos 

trabalhadores do Estado, uma dessas contradições? Gerar “transparência marxista”  

significa se configurar como uma fonte de fissuras do tecido do processo de produção? 

Essa é a pergunta difícil que aqui permanece. 
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Geopolitica da Vigilância: 
Globalização e Guerras Híbridas1 

 
Pedro Vidal Diaz2 

 
 

 
Resumo: A globalização da vigilância em comparação com casos geopolíticos e a produção 
de hegemonia com suas linhas de fuga analisadas na figura do hacker Esse artigo busca traçar 
a globalização da vigilância como forma de manutenção e exercício de um poder global e 
geopolítico que utiliza-se da manipulação de bolhas informacionais e tecnológicas para 
efetuar a antiga estratégia de “enganar, dividir e conquistar”, mas que sempre produz suas 
linhas de fuga, analisadas aqui, na potência do hacker, tanto pela tecnologia social como em 
resposta às estratégias de militarização da vida. Buscarei, com noções de Deleuze, Guattari e 
Lazzarato, apresentar casos históricos concretos de conflitos e estratégias internacionais, onde 
a vigilância se desenvolve na produção globalizada do capitalismo contemporâneo, traçando 
um diálogo da cibercultura como Paul Virilio, Berardi e Eugênio Trivinho junto ao campo da 
Ciência da Informação e seus autores como Sandra Braman, Armand Mattelart. 
 
 
 
Palavras-chave: Vigilância, geopolítica, ciberwar, informação, hacker 
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Agora somos um império e, quando agimos, criamos nossa própria realidade. E 
enquanto vocês estão estudando essa realidade – judiciosamente, como o farão – 
nós iremos agir novamente, criando outras novas realidades, as quais vocês podem 
estudar, e isso é como as coisas irão se desenrolar. Somos atores da história (…) e 
vocês, todos vocês, vão limitar-se a estudar o que fazemos (Suskind, 2004).3 

 

Desde os primeiros dias que se seguiram ao atentado de 11 de setembro, Bush prevenira: “os 

Estados Unidos iam se lançar em um novo tipo de guerra, uma guerra que requer de nossa 

parte uma caça ao homem internacional”4. O que a princípio soava simplesmente como um 

slogan pitoresco de um caubói texano fora depois convertido em doutrina oficial e 

internacional de Estado, com especialistas, planos e armas bélicas junto ao desenvolvimento 

de sistemas info-digitais de vigilância aprovando o Patriot Act5. Em uma década constitui-se 

uma forma não convencional de violência de Estado que combina as características dispares 

da guerra e de operação policial que encontra sua unidade conceitual e prática na noção de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  (Suskind, Ron. "Faith, Certainty and the Presidency of George W. Bush", 17/10/2004). (Embora não seja 
atribuída, muitos acreditam que elas foram ditas no verão de 2002 por Karl Rove, um importante assessor do 
presidente George W. Bush.)	  
4 “President Speaks at FBI on New Terrorist Threat Integration Center”, 14 fev. 2003. In: CHAMAYOU, G. 
Teoria do Drone. 2014. p. 30. 
5 USA PATRIOT Act é o acrônimo "Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools 
Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act” de 2001 (em português algo como “Ato de Unir e Fortalecer 
a América Providenciando Ferramentas Apropriadas e Necessárias para Interceptar e Obstruir o Terrorismo”). 
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caça militarizada ao homem globalizado que agora, após quinze anos, ainda se intensifica em 

um segundo projeto de lei, o Cyber Patriot Act (CISA). A primeira tarefa não é mais 

imobilizar ou aniquilar o inimigo e sim identificá-lo e localizá-lo. Isso envolve todo um 

trabalho de detecção generalizada com o uso intensivo das novas tecnologias que combinam 

vigilância aérea, informacional, vídeos e gravações, interceptando sinais e traçados sócio-

cartográficos. A topografia das conexões é uma extensão da prática generalizada da análise de 

redes sociais utilizadas para desenvolver os perfis dos indivíduos de grande interesse ou valor 

traçando fóruns sociais e ambientes que ligam os indivíduos uns aos outros em “nódulos-

chaves” estratégicos. A expansão da “Nuvem” como campo de agenciamento conectivo e 

virtual. 

Os “dotcoms” no começo da internet global pela década de 1990 foram laboratórios para a 

formação de novos modelos de produção e Mercado, mas no final o Mercado estava sufocado 

por monopólios e exércitos de auto-empreendedores e pequenas iniciativas dispersas que 

finalmente foram sujeitados à precárias formas de emprego em um tipo de cognitariado. As 

corporações acabaram por tomar a liderança na nova economia de rede (“net-economy”) e 

aliaram-se com os grupos dominantes da velha oligarquia, bloqueando e pervertendo o 

próprio projeto de globalização. O Neoliberalismo produziu sua própria negação: a 

dominação de monopólios e a ditadura de Estados-militares. A promessa ao qual estava 

implícita a nova economia virtual oferecia grandes recompensas e participação nas fortunas 

econômicas do novo sistema. Mas aí veio o “Bug do Milênio”, o “data-crash”, o colapso do 

novo milênio 2000, iniciando novas condições de terror e controle na modernidade intensiva. 

A imaginação social estava carregada de expectativas apocalípticas no mito do tecno-colapso 

global que levou ondas midiáticas e especulativas aterrorizantes por todo o globo. Nada 

aconteceu naquela noite de ‘milênio, mas a psique global tremeu e fraquejou à beira do 

abismo (BERARDI, 2014, p. 160). 

 

A profusão cotidiana de informações – alarmantes para uns, apenas 
escandalosas para outros – molda nossa apreensão de um mundo 
globalmente não inteligível. Seu aspecto caótica é a névoa de Guerra por trás 
da qual ele se torna inatacável. É por meio de seu aspecto ingovernável que 
ele é realmente governável. É aí que está a malícia. Ao adotar a gestão da 
crise como técnica de governo, o capital não se limitou apenas a substituir o 
culto do progresso pela chantagem da catástrofe, ele quis reservar para si a 
inteligência estratégica do presente, a visão de conjunto sobre as operações 
em curso. E é isso que é importante disputar com ele. Trata-se, em material 
de estratégia, de voltarmos a estar dois passos à frente em relação à 
governança global. Não há uma “crise” da qual é preciso sair, há uma Guerra 
que precisamos ganhar! (Comitê Invisível, 2016:19). 
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Com o avanço da propaganda nos anos 1920 e, posteriormente, com o advento da televisão, 

uma máquina valorativa cada vez mais bem-organizada se desenvolveu, da qual o Google, 

Apple e Facebook podem ser considerados a nova fronteira de interesse. Em 2014, a 

Comissão Federal de Comunicação dos EUA propuseram o fim da neutralidade da rede dando 

aos grandes pagadores (Amazon, Google, Facebook e Netflix) o acesso rápido de uso, 

enquanto que usuários ordinários ficam para trás no jogo mercadológico financeiro 

(MIRZOEFF, 2015, p. 7). Isso mostra o deslocamento constante da fronteira, buscando e 

criando outros territórios de expansão e imperialização arbórea do capital de investimento. O 

novo ‘celeiro do mundo’ é o mercado informacional emergente em uma “economia de 

Mercado informacional” e transborda na vigilância gerenciadora de toda uma diplomacia 

internacional. Criam-se bolhas de valoração e exploração para aliviar e compensar as 

despesas investidas em outras bolhas financeiras, predando assim, toda a especulação ativa de 

áreas de economia real, não-financeiras. Com isso, marcam a intensificação e uso de um tipo 

de corrupção ideológico e totalitário que mobilizam governos, infraestruturas e ideologias a 

corresponderem à uma forma organizacional, supranacional e trans-estatal de produção e 

valoração financeira/econômico, (principalmente depois da quebra da bolha do mercado 

imobiliário nos Estados Unidos em 2008), transferindo investimentos para o setor tecnológico 

do “Vale do Silicone” 6 . Tal escalonamento emergente levou às denúncias feitas por 

vazamentos de documentos e registros desde o  caso do Wikileaks junto ao soldado Manning 

quanto ao analista de sistemas ex-contratado pela CIA/NSA, Edward Snowden e que não 

sabemos todos os desdobramentos de tais operações. 

 
“É alarmante que as capacidades de vigilância desenvolvidas nas mais 
avançadas agências de espionagem no mundo estão sendo empacotadas e 
exportadas em volta do mundo por lucro. A proliferação de tais capacidades 
de vigilância intrusivas é extremamente perigoso e impõe uma ameaça real e 
fundamental para os direitos humanos e a democratização” afirma o 
pesquisador Edin Omanovic oficial da Privacy International. Cf.: 
https://theintercept.com/2016/10/17/how-israel-became-a-hub-for-
surveillance-technology/. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Por exemplo a biografia de Ruth Porta: vice-presidente do banco Morgan Stanley durante a crise de 2008, 
mudando para a presidência da Alphabet In., subsidiaria da Apple onde produz material interativo e didático 
educativo. Ela é membra do Comitê de Consulta de Empréstimos do Tesouro dos Estados Unidos, na banca do 
Fundo de Investimentos da Universidade de Stanford, na banca dos diretores do Conselho de Relações 
Exteriores, na banca do Clube de Seguros Econômicos de Nova York e do Comitê de Bretton Woods assim 
como membra do Conselho de Consulta do Centro Fiscal Hutchins e da Instituição de Política Monetária e 
Fiscal. Cf.: Financial Oligarchy and the Crisis – Entrevista do Professor do MIT Simon Johnson com Harvey 
Stephenson. Grand Cayman, Ilhas Cayman, 20 Janeiro, 2010. 
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A ideia desse arquivo-geral que garantisse antecipadamente a rastreabilidade retrospectiva de 

todos os itinerários e de todas as gêneses busca a capacidade de estocagem, indexação e 

análise que os sistemas atuais não possuem: O principio de arquivamento total ou de um filme 

de todos eventos e vidas (CHAMAYOU. 2014. p. 33). A vigilância info-óptica, não se limita 

à vigília em tempo real. Ela se redobra como uma função de gravação e arquivamento 

produzindo uma cartografia temporal dos acontecimentos para que se possa rastrear em uma 

topografia cronológica, rastreando sua genealogia de ameaças e seus possíveis 

desdobramentos – “Se uma cidade pudesse ser vigiada de uma só vez, os carros-bombas 

poderiam ser rastreados até seu ponto de origem” (Idem). Segundo um analista da Air Force: 
 
Hoje, analisar imagens capturadas pelos drones é uma atividade entre 
trabalho social e ciências sociais. O foco esta na compreensão dos ‘esquemas 
de vida’ e nos desvios desses esquemas. Por exemplo, se uma ponte 
normalmente cheia de gente se esvazia de repente, isso pode significar que a 
população sabe de uma bomba ali. Agora vocês estão começando a fazer um 
trabalho de estudo cultural, estão observando a vida das pessoas. (In.: 
CHAMAYOU, 2015, p. 37) 

 
Um desses órgãos de apoio à estratégias info-tecnológicas, trata-se de um órgão ultra-secreto, 

ligado à NSA, chamado Sinio Council, que estuda as dinâmicas de cada país, com objetivo de 

promover interferências que atendam os interesses econômicos e políticos dos Estados 

Unidos, em especial do governo e das corporações norte-americanas. Uma lei promulgada 

neste ano de 2016, o ‘‘Countering Information Warfare Act of 2016’’ afirma esta tendência 

acirrada da militarização da diplomacia e da globalização para “contrariar propaganda e 

desinformação estrangeira, e para outros propósitos”: 

 
A racionalidade política subjacente a esse tipo de prática é a da medida de segurança para o 

social que não é destinada a punir mas somente preservar a sociedade contra o risco que ela 

corre em seu seio na presença de seres perigosos7. Daí o imperativo categórico para potências 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 No Brasil, a primeira iniciativa desenvolvida fora a criação do ‘Centro de Defesa Cibernética’ (CDCiber) onde 
teve como primeira missão o monitoramento de rede da Rio+20, a conferência das Nações Unidas sobre 
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globais de perpetuar um sistema de “global information dominance”. A hegemonia cultural se 

confunde com o exercício do softpower, o poder de sedução e o recuo das estratégias que 

recorrem à força e à coerção (MATTELART, 2005, p.9).  

As grandes empresas de Tecnologia da Informação (TI) estão cada vez mais a frente dos 

poderes estatais de coordenação e controle do tráfego informacional global. A supervia 

informacional junto ao portal da web estão enquadrando uma nova hierarquia na Data-esfera e 

pavimentando um caminho para uma cartografia especifica da internet de redes. O processo 

de (des) mapear nos convida a uma nova relação espacial na era das redes globais, de altas 

frequências de comércio, cabos submarinos e rotas automatizadas e contra esse fundo 

constitutivo, uma nova medida de crítica pode se tornar tão simples como o atraso latente da 

transmissão entre servidores e terminais (o ‘lag’ ou o tempo de Ping). Baseado em um 

“comando de Ping”, esse projeto faz a manutenção dos 193 países da ONU de acordo com o 

tempo de resposta em relação à seus ‘sites’ governamentais, definindo suas distâncias e 

presenças virtuais na rede, como expressado geograficamente por Mark Graham: 

 
O aspecto central da doutrina da “global information dominance” é justamente a segurança e a 

defesa. Conceitos como “netwar” e “cyberwar” 8 , exprimem os componentes da dita 

“sociedade do conhecimento”, a “noopolítica” como fronteira da “nooguerra”. Trata-se aqui 

de controlar agendas de prioridades de tal forma que se imponham naturalmente à outros 

países, conduzindo-as a aceitar as normas e instituições conforme os interesses hegemônicos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Desenvolvimento Sustentável, que aconteceu no mês de Junho de 2012 e foi um ambiente comum para ataques 
vindo de hacktivistas. O evento fora a prova de fogo para a estrutura de defesa contra ataques cibernéticos do 
país que reunia cerca de cem chefes de Estado e de governo. 
8 A netwar é feita contra os novos inimigos que recorrem às redes: os cartéis da droga, os ativistas, os terroristas, 
etc. A cyberwar aplica-se às novas formas da guerra tornadas possíveis graças ao domínio das tecnologias da 
inteligência, da vigilância e do reconhecimento. (MATTELART, 2005. p.10. Disponível 
em: http://www.gepicc.ufba.br/enlepicc/. Acesso em: 27/06. 2016.) 
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Nessa lógica de segurança baseada na interceptação preventiva de indivíduos perigosos, a 

guerra toma forma de vastas campanhas de execuções e perseguições extrajudiciais. O 

‘Predator’ ou ‘Reaper’ – (aves de rapina e ceifador da morte) são nomes de veículos não 

tripulados (VANTS ou DRONES) e indicam literalmente a representação de suas funções e 

propósitos.  

O controle portanto, é de curto prazo e de rotação rápida, mas também contínuo e ilimitado. 

“O homem não é mais o homem confinado em instituições” e sim o homem endividado e 

rastreado por sistemas info-vigilantes de indexação e cobrança em ‘extituições’ de gerência e 

controle - “Pobres demais para pagar a dívida, numerosos demais para o confinamento” 

(DELEUZE, 1992a, p. 220). O controle não só terá que enfrentar a dissipação das fronteiras, 

mas também a explosão dos guetos e favelas em seus movimentos de contra-ação e 

resistência. Se na sociedade disciplinar a normalização constituinte era muito pautada pela 

palavra de ordem, na sociedade de controle torna-se o algoritmo, a cifra, o código ou a senha 

de passagem entre a o controle e a fluidez de circulação (bens, pessoas, informação, etc). A 

especialização tecno-social de controle se engendra por dentro, se especializa, se condensa e 

articula novas formas de interação e existência, constituindo-se também como agenciamento 

desse devir-hacker que estamos permeando. O lado totalitário do hackeamento é produzido 

como vigilância, manipulação informacional e subjetiva da opinião pública jogadas em 

camadas aparentemente confusas e desconectadas, escondendo os verdadeiros intuitos 

estratégicos de poder e controle em guerras chamadas de 4a geração 9 , esbarrando e 

transbordando o desenvolvimento aplicado das teorias do caos, incerteza e complexidade na 

era pós-keynesiana (FILHO&ARAÚJO, 2000). 
A violência é, doravante, parte essencial da instalação do projeto econômico global, 
ou melhor, da “representação do mundo” (shaping the world). Seu instrumento 
comum: o domínio do tempo eletrônico, a observação e a escolha do público alvo 
em tempo real. Timely knowledge flow: a divisa da nova doutrina militar sobre o 
network-centric war desde a guerra do Afeganistão é também a dos estrategistas da 
economia (MATTELART, 2005, p.12). 
 

O processo onde pessoas são postas como alvo em listas da morte (“Kill Lists”) e 

ultimamente são assassinadas por ordens de alto escalão em segredo e sem provas ou 

processos jurídicos e transparentes. Listas de vigias que monitoram pessoas pelos bastidores e 

classificam-as em listas, atribuindo números processados e indexados, ganhando sentenças de 

morte sem aviso prévio em um campo de batalha global sem limites ou fronteiras. Uma 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  O termo "guerra de quarta geração" vem sendo empregado para designar o conflito multidimensional, 
envolvendo ações em terra, no mar, no ar, no espaço exterior, no espectro eletromagnético e no ciberespaço. 
Nesse contexto estratégico, o "inimigo" pode não ser um Estado Nacional, mas um grupo terrorista ou outra 
organização criminosa qualquer. 
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doutrina toda sendo desenvolvida nos termos “find, fix, finish” (encontrar, decidir, finalizar) 

combustadas após o marco de onze de setembro (9/11)10 como engenharia social do terror, do 

medo e decepção. A guerra sem fronteiras está finalmente refinada e institucionalizada. Seja 

através do uso de drones, mísseis de longo alcance, incursões noturnas, manipulação 

midiática e informacional dos fatos e em novas plataformas e estratégias ainda não totalmente 

relevadas, o que vemos através de vazamentos, ‘hacks’ e até por pesquisas mais específicas, é 

que a normalização do assassinato e guerra sigilosa é um componente central na geopolítica 

contemporânea, principalmente na doutrina de contra-terrorismo dos Estados Unidos11.  
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Consciência de classe: a contribuição dos conceitos de intelectual orgânico e 

intelectual tradicional na disputa pela hegemonia
 1
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2
 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é aproximar, em caráter introdutório, os conceitos de "intelectual orgânico" e 

"intelectual tradicional", de Gramsci, com o de "cientista social", de Pierre Bourdieu, e com as noções 

marxistas de consciência de classe "contingente" e "necessária", problematizadas por István Mészáros. 

Através de pesquisa teórica bibliográfica, situaremos esse conjunto conceitual para pensar a disputa pela 

conquista da hegemonia pelo proletariado.  

Palavras-chave: Intelectual; Ideologia; Hegemonia; Classe; Consciência de classe. 

 

Abstract 

The objective of this work is to introduce, in an introductory way, the concepts of “organic intellectual” 

and “traditional intellectual”, by Antônio Gramsci and the “Social Scientist”, by Pierre Bourdieu and 

with the Marxists notions of “contingent” class consciousness and “necessary “class consciousness, 

brought by Ístván Mészáros. We will situate this group of concepts, through bibliographic research, to 

think the controversy of the achievement of hegemony for the working class.  

Keywords: Intellectual, Ideology, Hegemony, Class, Class Consciousness. 

 

Introdução 

 Ao longo da história as classes hegemônicas conseguiram conservar sua 

hegemonia não apenas por disporem de meios materiais e coercitivos para manter a 

classe subalterna como tal, mas também devido a um complexo aparato de 

disseminação da sua ideologia dominante.  

 Através de pesquisa teórica bibliográfica, o objetivo geral deste trabalho é fazer 

uma aproximação entre os conceitos de “intelectual orgânico”, e “intelectual 

tradicional” de Gramsci e do cientista social, de Pierre Bourdieu, abordados por Michael 

Burawoy, e a noção marxiana de “consciência de classe necessária”, trazida por István 

Mészáros. 

                                                           
1 Exemplo: Trabalho apresentado no GT6 – Ética, política e epistemologia da informação, V Encontro 

Nacional da ULEPICC-Br. 
2
 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano na Universidade Federal Fluminense – 

UFF. brasrenata@gmail.com . 
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 Em “O Marxismo encontra Bourdieu”, o sociólogo britânico Michael Burawoy 

traça um paralelo entre os conceitos de “intelectual orgânico”, “intelectual tradicional” e 

do cientista social, respectivamente de Gramsci e Bourdieu, contando um pouco da 

biografia de ambos os pensadores, as várias similaridades e diferenças de seus 

pensamentos. Para Burawoy, a própria noção que eles têm de intelectual tem a ver com 

sua própria origem e trajetória: Bourdieu e Gramsci tiveram ambos uma origem 

humilde. Porém, Bourdieu encontrou na academia francesa seu espaço e tece sua teoria 

sobre habitus e campo, forjado no rigor da ciência social. Já Gramsci, também de 

origem humilde, abandona a academia e encontra no jornalismo e na militância política 

os meios para disseminar suas ideias junto à classe operária – ao mesmo tempo em que 

aprende com ela – rumo à tomada de hegemonia, o que seria o “o intelectual orgânico”, 

aquele com o saber da prática e da vivência cotidiana da luta de classes. 

 Já o filósofo István Mészáros esclarece o fundamento marxista da consciência de 

classe. Tendo como pano de fundo os conceitos “consciência de classe necessária” e 

“consciência de classe contingente”, Meszáros rejeita o reducionismo a que chegaram 

certas interpretações economicistas do pensamento de Marx e propõe uma reflexão 

através do método dialético do autor. 

 Mészáros parte da aparente contradição entre a teoria da consciência de classe 

em Marx e em Gramsci. Para Marx, a principal perspectiva para se chegar à revolução 

do proletariado seria a própria contradição histórica e o fato do proletariado ser 

proletariado. Já Gramsci, insistiria no desenvolvimento de uma consciência de classe, 

para além do apenas ser, uma organização efetiva do pensamento e conjunto dos 

próprios proletários. 

 Por se tratar de um texto bastante denso e carregado de conceitos fundamentais 

como a própria metodologia dialética, além da preocupação central na interdependência 

de fatores que explicam o que seria uma consciência de classe, será utilizado também o 

texto “Gosto e (In) Consciência de Classe” de Marco Schneider. 

 Assim, o objetivo específico desse trabalho é tentar compreender se é possível 

traçar uma relação entre a existência do intelectual orgânico e intelectual tradicional e o 

desenvolvimento de uma consciência de classe necessária com vias à conquista da 
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hegemonia pelo proletariado. Esse trabalho não pretende, porém, entrar nas minúcias de 

cada conceito pela complexidade dos mesmos, mas, de forma mais simples, tentar 

aproximá-los. 

 

Gramsci, Bourdieu e os intelectuais: tradicionais e orgânicos 

 Mesmo tendo o conhecimento de que “intelectual tradicional” e “intelectual 

orgânico” são ambos conceitos desenvolvidos por Antônio Gramsci, é difícil evitar 

aproximá-los da ideia sobre os intelectuais encastelados na academia, de Pierre 

Bourdieu. Embora o Bourdieu geralmente tenha se posicionado contra as diversas 

interpretações do marxismo (incluindo aí os trabalhos de Gramsci), o filósofo inglês 

Michael Burawoy, em seu livro intitulado “O marxismo encontra Bourdieu” conta um 

pouco da biografia de ambos os pensadores, as várias similaridades e diferenças de seus 

pensamentos de forma dialógica. 

 Para Burawoy, a própria noção que eles têm de intelectual tem a ver com sua 

própria origem e trajetória: Bourdieu e Gramsci tiveram ambos uma origem humilde. 

Porém, Bourdieu encontrou na academia francesa seu espaço e forja seus pensamentos 

no rigor da ciência social. Já Gramsci, também de origem humilde, abandona a 

academia e encontra no jornalismo e na militância política os meios para disseminar 

suas ideias junto à classe operária – ao mesmo tempo em que aprende com ela – rumo à 

tomada de hegemonia, o que seria “o intelectual orgânico”, aquele com o saber da 

prática e da vivência cotidiana da luta de classes. 

 Com base em seus estudos sobre as obras de Pierre Bourdieu e Antônio 

Gramsci, Burawoy começa sua revisão marcando um ponto divergente entre os dois 

autores: o senso-comum. Bourdieu acreditava que o senso-comum era sempre uma coisa 

negativa, algo que jamais permitiria às classes dominadas perceberem a profundidade de 

sua dominação. Por outro lado, Gramsci acreditava firmemente que havia sabedoria, um 

particular bom senso no chamado senso-comum dos trabalhadores. Ambos 

concordavam com a existência de uma dominação da classe trabalhadora pela classe 

hegemônica, embora discordassem a respeito da forma como é interpretada essa 

dominação. 
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 O que Gramsci entendia por “hegemonia fundada no consentimento”, Pierre 

Bourdieu elaborava como violência simbólica. Porém, apesar de serem conceitos 

próximos não significam exatamente a mesma coisa. A hegemonia seria uma forma 

mais aberta e escancarada da dominação, já a violência simbólica viria muito mais 

sutilmente, composta de várias camadas construídas no indivíduo desde o seu 

nascimento e inserção na sociedade. (BURAWOY, 2010, p.65) 

 Daí a diferença fundamental entre os conceitos de intelectual de Antônio 

Gramsci e dos sociólogos da universidades, de Pierre Bourdieu: a hegemonia, sendo 

muito mais explícita, pode ser percebida pelos chamados “intelectuais orgânicos”. Já a 

dominação simbólica, justamente por seu caráter dissimulado, só poderia ser 

desvendada pelo chamado “intelectual tradicional” (Gramsci) ou pelo sociólogo e 

acadêmico (Bourdieu).  

 Para Bourdieu, apenas o conhecimento dessa faceta visível da dominação não é 

suficiente para transformar de forma durável o habitus. É necessário um processo bem 

mais complexo de “desdomesticação” e “descondicionamento” para treinar os 

indivíduos a enxergar e compreender a dominação da forma como ela realmente é e 

apenas o acadêmico, formado no interior das academias sem contato com o senso-

comum da classe trabalhadora, estaria preparado para ajudar nesse processo de 

“desdomesticação”. (BURAWOY, 2010, p. 49) 

Dentre os maiores obstáculos a isso está (ou talvez tenha estado) o 

mito do “intelectual orgânico” – tão caro a Gramsci. Ao reduzir os 

intelectuais ao papel de “companheiros de viagem” do proletariado, 

esse mito impediu que eles tomassem a frente na defesa dos próprios 

interesses e explorassem os meios mais eficazes nas lutas em prol das 

causas realmente universais. (BOURDIEU apud BURAWOY, 2010, 

p.50) 

 O habitus, segundo Bourdieu, seria a capacidade do indivíduo de enxergar essas 

relações sociais. Não apenas enxergar, como participar ativamente de sua mudança de 

forma criativa dentro da realidade como existe, porém visando o fim da dominação 

simbólica. “Nós podemos imaginar o habitus como sendo composto por camadas, com 

as mais profundas delas sendo adquiridas logo cedo na infância.” (BURAWOY, 2010, 

p. 53) 
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 Burawoy afirma que olhando a vida pregressa de Bourdieu não é difícil 

compreender porquê ele dá preferência ao intelectual proveniente da academia. Nascido 

no interior rural na França, em 1930 por meio de muito estudo e apoio de professores 

conseguiu ingressar na faculdade de filosofia na École Normale Superiéure, onde 

construiria sólida carreira e se tornaria o sociólogo mais influente do século XX. 

Portanto, não é de se estranhar que ele sempre tenha privilegiado a verdade nascida 

dentro da academia, dando pouco ou nenhum crédito à sabedoria proveniente das 

classes trabalhadoras.  

 Ainda assim, seria incorreto afirmar que Bourdieu acreditava que os intelectuais 

devessem dirigir ou dar ordens aos trabalhadores. Ao contrário, ele frisava que em 

ordem de se preservar a mente sã, os intelectuais deveriam manter a maior distância 

possível do mau senso (senso comum) do povo, “eles deveriam escapar à tentação da 

manipulação autoritária ou populista que é uma prática inútil e perigosa” (BURAWOY, 

2010, p. 16). 

 Da mesma forma, o filósofo inglês recupera os passos de Gramsci desde a 

infância no interior da Itália até a direção do Partido Comunista Italiano e os anos na 

prisão. Tal como Bourdieu, Gramsci nasceu no interior rural, porém na Itália, em 1891. 

Teve trajetória similar rumo à academia. De acordo com Burawoy, tanto Bourdieu 

quanto Gramsci se sentiam deslocados no ambiente acadêmico por conta de suas 

origens humildes e isso resultou, para Gramsci, no abandono da academia rumo ao 

jornalismo aliado à militância política, até ser preso pelo regime fascista em 1926 apesar 

de sua imunidade parlamentar. Ele viria a falecer em 1937 por conta de uma saúde 

bastante fragilizada, pouco tempo após ser libertado.  

 Ainda de acordo com Burawoy, as linhas teóricas de ambos os filósofos 

apresentam similaridades. “(...)ambos desenvolveram concepções bastante sofisticadas 

acerca das lutas de classe; (...) ambos se interessaram principalmente por questões 

ligadas à dominação e à reprodução da dominação.” (BURAWOY, 2010, p. 50) Ambos 

também pensaram bastante no papel desenvolvido pelo intelectual na política e nas 

transformações sociais. 
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 A ideia bourdieusiana do intelectual é aquele que precisa ser formado pela 

academia ou universidade, somente dessa forma e nesse ambiente ele teria as condições 

de buscar conhecimento em um ambiente protegido de interesses diversos que possam 

desviar sua atenção da observação da realidade e seus diversos atores. O método 

científico é imprescindível para compreender verdadeiramente o mundo em sua 

completude.  

Entre as ciências sociais, a sociologia desfruta de uma posição 

privilegiada, porque, diferente da filosofia ou da economia, ela está 

apta a entender as condições especiais da sua própria produção. (...) 

isto é, produzir conhecimento a respeito da própria produção de 

conhecimento. (BURAWOY, 2010, p. 58) 

 Então, para Bourdieu, o estudo da sociologia é fundamental para entender e 

transformar o habitus, ou seja, as estruturas sociais impregnadas no indivíduo desde o 

seu nascimento. Esse estudo só pode se dar de forma desinteressada e precisa dentro do 

ambiente acadêmico e “protegido” na universidade. Protegido de influências políticas e 

mercadológicas e também do “mau senso” das classes trabalhadoras.  

 “Mau senso” porque Bourdieu se recusa a acreditar que exista um mínimo de 

bom senso no habitus da classe operária e com isso, essa classe jamais poderia 

compreender o rigor científico necessário para enxergar as sutilezas da dominação. Isso 

seria privilégio e dever dos cientistas sociais devidamente incrustados na academia. 

Burawoy sintetiza o pensamento bourdieusiano acerca dos intelectuais: “o intelectual 

cujo habitus é formado pela skhóle, não poderá avaliar corretamente a condição da 

classe operária, cujo habitus é conformado pela eterna e precária busca pelos meios de 

subsistência.” (BURAWOY, 2010, p. 61) E para o autor inglês, a ideia do “intelectual 

tradicional” de Antônio Gramsci pode ser compreendida nessa descrição. 

 Gramsci, ao contrário de Bourdieu, acreditava no diálogo entre o intelectual 

tradicional e o intelectual orgânico como forma de alcançar soluções para o dilema da 

dominação. Ele centrava sua crença nas experiências que os trabalhadores viviam 

diariamente, seu cotidiano, sua luta e que certamente existia sabedoria proveniente 

dessa forma de socialização. “Para Gramsci, algumas classes tinham melhor 

conhecimento do mundo real do que outras” (BURAWOY, 2010, p. 59).  
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 Inclusive, Gramsci afirmava que a burguesia e o campesinato, justamente por 

não viverem o cotidiano dos operários dos centros urbanos, eram privados desse bom 

senso ou sabedoria natural da classe. A grande questão para ele é que esse bom senso 

estava soterrado por inúmeras camadas de ideologias dominantes atuais e 

remanescentes. Isso fazia com que o trabalhador ou intelectual orgânico da classe 

possuísse duas consciências: o senso comum proveniente da ideologia dominante 

durante toda a sua vida e o bom senso, o sentido de transformação coletiva da realidade 

dada. 

O homem-massa ativo possui atividade prática, mas não possui clara 

consciência teórica dessa atividade [...]. Sua consciência teórica 

poderá, historicamente, estar em contradição com sua atividade 

prática. Pode-se quase dizer que ele possuiria duas consciências 

teóricas (ou só uma consciência, mas contraditória consigo mesma): a 

primeira, está implícita em sua vida prática ligando-o à realidade de 

seus colegas de trabalho [...]; a segunda, só superficialmente explícita 

ou verbal que ele herdou do passado e absorveu de forma acrítica. 

Mas essa noção não é desprovida de consciência. (GRAMSCI apud 

BURAWOY, 2010, p. 59) 

 De acordo com Burawoy, essa dupla consciência ou conflito entre duas 

consciências são, na verdade, a manifestação da luta de classes e quando forem 

problematizadas de forma completa, poderiam se tornar representações hegemônicas e 

concorrentes no mundo. Por fim, para Gramsci, o intelectual orgânico teria duas 

funções: a primeira combater as ideologias da classe dominante mostrando o quão 

mistificadoras são aquelas ideias, e a segunda, ajudar a desenvolver o bom senso 

existente na classe trabalhadoras para que esta possa adquirir um conhecimento teórico 

do mundo. 

 

Consciência de classe contingente e consciência de classe necessária 

 O conflito dentro da noção gramsciana de duas consciências ou consciência 

contraditória, se dá em grande parte pela disseminação de uma ideologia. Para o 

professor Dênis de Moraes, esse conjunto de "símbolos, alegorias, rituais e mitos, que 

plasmam visões de mundo e modelam estilos de vida" formam o que ele chama de 

"imaginário social. (MORAES, 2009, p.30) Ele se apropria da definição da filósofa 

Marilena Chauí para explicar o que seria ideologia, dada a amplitude que o termo 
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adquiriu ao longo dos anos: a representação do conjunto de ideias de uma sociedade, 

engloba a forma como os indivíduos se enxergam perante e inseridos no grupo, o que 

acreditam ser certo ou errado, como veem a vida e os atores políticos, e a partir dessas 

interpretações constroem as relações sociais, econômicas e políticas. 

[...] é possível perceber qual o trabalho específico do discurso 

ideológico: realizar a lógica do poder fazendo com que as divisões e 

diferenças apareçam como simples diversidade das condições de vida 

de cada um, e a multiplicidade das instituições [...] apareça como um 

conjunto de esferas identificadas umas às outras, harmoniosa e 

funcionalmente entrelaçadas, dotado da aura de universalidade, que 

não teria se não fosse obrigado a admitir realmente a divisão efetiva 

da sociedade em classes. (CHAUÍ apud MORAES, 2009, p. 30) 

 Além disso, são as ideologias pregam a ideia de que a desigualdade, os conflitos 

e a exploração de classe são inerentes ao ser humano e não podem ser mudados. Uma 

outra definição para ideologia é trazida pelo professor Marco Schneider, com base no 

pensamento de Marx e Engels. A ideologia seriam as ideias que “de um modo ou de 

outro, legitimam a dominação de classe, estejam essas ideias situadas no discurso 

religioso, filosófico, jurídico ou econômico.” (SCHNEIDER, 2015, p. 252) 

 Outra definição para o termo ideologia, originalmente posta pelo filósofo 

húngaro István Mészáros, trazida por Schneider, é a de que “ideologia corresponde 

àquelas ideias, falsas ou verdadeiras, capazes de mobilizar amplos contingentes da 

população.” (SCHNEIDER, 2015, p. 255) Ou ainda, ideologia não é uma invenção 

abstrata, mas um componente verdadeiro e ativo que permeia a sociedade como um todo 

e perpassa tanto a política, quando a cultura e a comunicação de forma intrincada, 

tornando-se fundamental para a compreensão da relação dialética da luta de classes. 

 István Mészáros, dá sequência à reflexão sobre ideologia a colocando próxima à 

ideia de falsa consciência, baseado no fundamento marxista da consciência de classe. 

Mészáros faz várias ressalvas durante sua explicação sobre a teoria da consciência de 

classe, frisando sempre seu caráter dialético, ou seja, a consciência de classe não pode 

ser compreendida de forma isolada, apartada de todo o resto. A dialética, nesse caso, 

propõe uma reflexão sobre um todo vivo, que se modifica e se retroalimenta o tempo 

inteiro. 
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 Para compreender o que seria a “consciência de classe”, o autor húngaro 

retrocede um pouco até um dito “dilema” entre a teoria de Karl Marx e as interpretações 

de Antônio Gramsci. Segundo ele, Marx vislumbrava que a principal perspectiva para se 

chegar à revolução do proletariado seria a própria contradição histórica e o fato do 

proletariado ser proletariado. Já Gramsci, insistiria no desenvolvimento de uma 

consciência de classe, para além do apenas ser, uma organização efetiva do pensamento 

e conjunto dos próprios proletários. 

 Mészáros rejeita o reducionismo a que chegaram certas interpretações 

economicistas do pensamento de Marx, que acabam reduzindo a questão da 

transformação a fatores meramente econômicos, e propõe uma reflexão através do 

método dialético do autor.  

[...] as várias manifestações institucionais e intelectuais da vida 

humana não são simplesmente “construídas sobre” uma base 

econômica, mas também estruturam ativamente essa base econômica, 

através de uma estrutura própria, imensamente intrincada e 

relativamente autônoma. “Determinações econômicas” não existem 

fora do complexo historicamente mutável de mediações específicas, 

incluindo as mais “espirituais”. (MÉSZÁROS, 2008, p.57) 

 Com o auxílio de Mészáros, é possível compreender que não há contradição 

entre o pensamento de Marx e Gramsci. Gramsci, complementou a ideia marxista da 

multiplicidade de fatores que podem levar a uma transformação, afirmando que apenas 

as crises econômicas do sistema capitalista não são suficientes para engatilhar essa 

tomada de consciência e consequentemente, a transformação. “O elemento decisivo em 

toda situação é a força, permanentemente organizada e pré-ordenada por um longo 

período, que pode ser utilizada quando se julgar que a situação é favorável [...]” 

(GRAMSCI apud MÉSZÁROS, 2008, p.56). 

 Schneider completa esse pensamento reiterando a afirmação gramsciana de que 

essa força também só poderá ser aproveitada quando o proletariado tiver condições de 

entender e se enxergar enquanto classe, ou seja, adquirir consciência de si mesma. “Ou 

seja, não são posições antagônicas, mas complementares, pois as crises econômicas são 

apenas um entre outros fatores que podem favorecer a ação revolucionária das massas.” 

(SCHNEIDER, 2015, p. 250) 
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 Ainda segundo Schneider, a consciência de classe seria o reconhecimento desta 

e de seus interesses enquanto classe propriamente dizendo. A partir disso, pode-se 

imaginar a consciência como sendo falsa ou verdadeira, baseada no que o grupo entende 

por si e seus interesses frente à dominação. E como resolver esse problema que se 

apresenta: “como a consciência falsa pode ser superada pela verdadeira, ou como a 

consciência contingente, imediata pode elevar-se à consciência necessária [...]”? 

(SCHNEIDER, 2015, p. 251).  

 Para Mészáros, a noção marxiana de consciência de classe foi erroneamente 

reduzida a um produto da economia capitalista e isso nada mais é do que “uma 

caricatura de Marx.”. E esse ponto de vista ignora o complexo método dialético de 

Marx, fazendo com que a consciência não tenha poder de efetuar nenhuma mudança, 

sendo ela apenas um produto do capitalismo. O autor frisa a riqueza desse método para 

compreender a realidade muito além de uma visão economicista. 

Em uma concepção mecanicista, há uma linha de demarcação definida 

entre o “determinado” e seus “determinantes”, mas não é o que ocorre 

no quadro de uma metodologia dialética. Nos termos dessa 

metodologia, embora os fundamentos econômicos da sociedade 

capitalista constituam os “determinantes fundamentais” do ser social 

de suas classes, eles são também, ao mesmo tempo, “determinantes 

determinados”. (MÉSZÁROS, 2008, p. 57) 

 Ainda segundo Mészáros, isso significa que as várias facetas institucionais e 

intelectuais da vida humana não apenas resultam do sistema econômico em vigor, como 

também contribuem na construção e manutenção desse sistema. Dessa forma, acontece 

o mesmo com a noção de consciência: ela não pode ser pensada simplesmente como 

resultado das relações econômicas, mas sim “relativamente autônomas” e participantes 

da criação ao mesmo tempo em que também é determinada pelo sistema. “A 

consciência pode ser colocada a serviço da vida alienada, da mesma forma que pode 

visualizar a suplantação da alienação.” (MÉSZÁROS, 2008, p. 57,58) 

A consciência proletária é, portanto, a consciência do trabalhador de 

seu ser social enquanto ser enquistado no antagonismo estrutural 

necessário da sociedade capitalista, em oposição à contingência da 

consciência de grupo que percebe somente uma parte mais ou menos 

limitada da confrontação global. (MÉSZÁROS, 2008, p. 72) 

 Complementando esse pensamento, Schneider reitera que a consciência de 

classe não pode surgir espontaneamente do campo econômico, ou seja as condições 
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econômicas podem ser favoráveis para esse desenvolvimento. E falsa consciência não 

seria necessariamente a mesma coisa que consciência contingente, pois a consciência 

contingente pode se tornar consciência necessária no momento em que o proletariado 

consiga superar sua contradição. “Assim, a falsa consciência é a consciência 

contingente somente quando esta não corresponde à consciência necessária.” 

(SCHNEIDER, 2015, p. 252) 

 Schneider destaca ainda que a falsa consciência ou consciência contingente não 

é fruto de uma mera ilusão, mas sim de uma ilusão “desmobilizante, necessária à 

perpetuação do sistema e por ele mesmo criada.” (SCHNEIDER, 2015, p. 252) 

Mészáros afirma que a diferença essencial entre consciência de classe contingente e 

consciência de classe necessária é que “a primeira percebe apenas alguns aspectos 

isolados das contradições, a última as compreende em suas inter-relações, isto é, como 

traços necessários do sistema global do capitalismo.” (MÉSZÁROS, 2008, p. 89) 

 Em outras palavras, Mészáros, diante de toda a complexidade de fatores sociais, 

econômicos, políticos, históricos que mantém a classe subalterna como subalterna, a 

consciência de classe contingente percebe apenas alguns desses aspectos; já a 

consciência de classe necessária, compreende as inter-relações e contradições do 

capitalismo de forma global. Para Schneider, a consciência necessária se dá quando 

“compreende o caráter fetichista do processo e orienta a ação dos sujeitos objetificados 

no sentido de sua superação” (SCHNEIDER, 2015, p. 254). 

 

A superação da contradição através da hegemonia 

 Após refletir a respeito da consciência de classe e seu desdobramento em 

consciência de classe contingente e consciência de classe necessária, baseada no quanto 

a classe trabalhadora está ciente ou não do seu papel histórico na transformação social, a 

dúvida de como levar a consciência contingente a consciência necessária ainda 

permanece. De acordo com Schneider, “Talvez o projeto gramsciano de composição 

gradual de um bloco histórico não putchista, que aproxime intelectuais e trabalhadores, 

visando a conquista da hegemonia ideológica [...] siga sendo a mais fértil.” 

(SCHNEIDER, 2015, p. 257) 
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 Também com base nas ideias do pensador italiano, Dênis de Moraes afirma que 

a construção da hegemonia é um longo processo histórico que não se restringe a ideias 

políticas e econômicas, mas também é o exercício da direção cultural e ideológica das 

classes subalternas pela classe dominante da época: “A teoria gramsciana propõe uma 

‘longa marcha’ através das instituições da sociedade civil, antecedida por uma 

preparação político-ideológica, que deve expressar significados e contradições do 

processo histórico-social” (MORAES, 2009, p. 41). A hegemonia seria então, 

[...] o resultado de batalhas permanentes pela conquista do consenso e 

não se reduz à coerção e à força (econômica e militar), mas pressupõe 

a capacidade de um bloco histórico (ampla e durável aliança de 

classes e frações) dirigir moral e culturalmente, e de forma sustentada, 

o conjunto da sociedade. Tem a ver com disputas de sentidos e 

entrechoques de visões de mundo [...] (MORAES, 2009, p.35) 

 Ainda segundo Gramsci, “toda revolução foi precedida por intenso e continuado 

trabalho de crítica, de penetração cultural, de impregnação de ideias”, que levam os 

homens a vencer o pensamento único, de suas necessidades imediatas, para pensar em 

uma conquista maior, para a coletividade. (GRAMSCI, apud MORAES, 2009, p. 36)  

 E por fim, no entendimento do autor italiano, sempre haverá uma forma de 

hegemonia e a disputa pelo poder deve ser travada dentro da própria sociedade civil, 

através de consensos e ideologias. Para ele, é essencial que as classes subalternas se 

apliquem à práxis política, que passem do momento individual da necessidade imediata 

para o momento “ético-político” em que os interesses da coletividade têm prevalência. 

(MORAES, 2009, p. 41) 

 

Considerações finais 

 Resgatando a fala de Schneider a respeito de um trabalho conjunto entre 

intelectuais e trabalhadores para a construção de uma hegemonia, é possível fazer a 

aproximação da importância dos conceitos de intelectual tradicional e intelectual 

orgânico de Antônio Gramsci. Não menos importante, é a ideia de Pierre Bourdieu 

sobre o cientista social e o estudo acadêmico contribuindo para desconstruir o habitus 

subalterno, ou na perspectiva gramsciana, a construção de uma nova ideologia com vias 

a tomada da hegemonia pelo proletariado. 
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 A existência e participação ativa tanto do intelectual tradicional (ou cientista 

social bourdieusiano) quanto do intelectual orgânico podem ser muito frutíferas para o 

desenvolvimento de uma consciência enquanto classe, dos trabalhadores. Como visto 

anteriormente, as ideologias dominantes não meras ilusões tampouco transparentes, são 

ideias trabalhadas e inculcadas nos indivíduos desde o nascimento e inserção na 

sociedade, e por consequência, no sistema econômico capitalista.  

 O intelectual tradicional ou cientista social seriam de imensa contribuição para 

ajudar na desconstrução tanto das ideias já cristalizadas, como pode fazer um trabalho 

ativo dentro da própria academia ou instituições da sociedade no intuito de mudar o 

sistema “por dentro”. Por estar já inserido no contexto acadêmico, tem maiores 

condições de enxergar as ideologias vigentes ou várias camadas de habitus. 

 O intelectual orgânico é uma figura fundamental inserida dentro da classe. Pois, 

ele conhece o cotidiano daquele conjunto e conhece também o funcionamento do 

sistema. Ele teria condições de ser a ponte entre o conhecimento trazido pela 

desconstrução científica da ideologia e o “cerne de bom senso” que já existiria dentro da 

própria classe trabalhadora.  

 O trabalho em conjunto desses dois intelectuais junto a classe trabalhadoras teria 

grandes chances de incentivá-la a sair de uma consciência de classe contingente, que 

conhece alguns aspectos da dominação, e desenvolver uma consciência de classe 

necessária, tendo total compreensão das diversas facetas da exploração.  

 Apenas a noção da consciência de classe necessária não é, sozinha, suficiente 

para uma transformação. Como visto anteriormente, com o método dialético de Marx, 

não é possível reduzir toda a questão a apenas um aspecto. É preciso estar ciente de que 

a consciência de classe seria uma das vertentes na busca pela hegemonia, e essas 

vertentes tais como a economia, política, cultura se atravessam e perpassam a todo 

momento. Assim, sendo é possível especular que a construção de uma consciência de 

classe necessária é parte de um todo maior e mais complexo, e somente compreendo a 

interdependência desses fatores é possível imaginar a conquista da hegemonia pela 

classe trabalhadora.  
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