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Resumo Reflete-se sobre como a lógica de acumulação privada da riqueza, inerente ao sistema das 

mercadorias, influencia no desenvolvimento científico-tecnológico que estimulou o avanço dos 

meios de comunicação, originando uma sociedade da informação cujas características compõem a 

sociedade contemporânea. Entende-se a necessidade de se promover a construção de uma sociedade 

do conhecimento, tendo como estratégia a educação que fomente o pensamento crítico.   

Palavras-chave: Lógica do capital. Sociedade da informação. Exclusão digital. Sociedade do 

conhecimento.  

Abstract Reflects on how the logic of private accumulation of wealth inherent in the system of 

goods, influences the development of science and technology has stimulated the advancement of the 

media, resulting in an information society whose characteristic make up the contemporary society. It 

is understood the need to promote the construction of a knowledge society, with education as a 

strategy that promotes critical thinking. 

Keywords: Logic of capital. Information Society. Digital divide. Knowledge society.  

 

A tecnologia e a informação na lógica do capital 

1945. Termina a Segunda Guerra Mundial e começa outra guerra com trincheiras que 

ultrapassam os campos de batalha convencionais. Como o jogo infantil War onde o objetivo 

secretamente idealizado é conquistar o mundo, o pós-guerra abre uma era de disputa entre 

dois sistemas econômicos, políticos e sociais que se propõem à hegemonia. O mundo 

divide-se em dois grandes blocos: capitalismo e comunismo quando se inicia o que se 

conhece por Guerra Fria. Sem combates armados declarados, a Guerra Fria – polarizada 

pelos Estados Unidos e a União Soviética: capitalistas x comunistas, respectivamente – 

perduraria até o início da década de 1990. Nesse período, acelera-se não só o 

desenvolvimento científico-tecnológico no mundo, mas também o avanço dos meios de 

comunicação. 

O período do pós-guerra verá um rápido avanço dos meios de 

comunicação de massa, bem como do desenvolvimento científico e 

tecnológico. [...] A disputa se estendia aos âmbitos cientifico e 

tecnológico, do desenvolvimento de armas nucleares aos requintes da 

corrida espacial (BANDEIRA, 2005). 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT1 GP Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura, XII Encontro dos Grupos 

de Pesquisas em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Especialista em Teorias da Comunicação e da Imagem  e bacharela em Comunicação Social/Jornalismo (UFC). 
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Nos países de ordem capitalista, além da Guerra Fria, aspectos estruturais influenciam 

com igual força e, em alguns momentos, até com mais intensidade, a aceleração do 

desenvolvimento científico-tecnológico. Afinal,  

el capitalismo es una estructura social poderosa y altamente flexible que 

ha desarrollado sus fuerzas productivas hasta alturas extraordinárias [...] 

Su naturaleza inherentemente expansiva lo ha llevado a la creación de 

grandes cantidades de riqueza y a um domínio que se extiende por todo el 

globo (SHAIKH, 2006, p. 55). 

O capital desde sua origem é regido por uma lógica de desenvolvimento que se 

mantém até hoje. Apesar de suas diferentes nuanças e fases que acompanham as mudanças 

de conjuntura social e o aumento da complexidade desse sistema econômico; por 

conseguinte, da sociedade onde ele está inserido. A troca de mercadoria
3
 está na base do 

capital, associada à acumulação privada da riqueza que estimula a busca incessante pelo 

lucro. É exatamente a dinâmica pelo lucro que estimula o desenvolvimento da tecnologia e 

da ciência. Pois, é preciso aumentar a produção, através do desenvolvimento de meios 

produtivos mais eficazes (a citar as tecnologias cada vez mais avançadas) e crescer o 

consumo, alargando o mercado consumidor (que extrapola as barreiras geográficas dos 

estados-nação), instituindo uma sociedade de consumo de massa. 

A busca racional de lucro que animou os primeiros produtores capitalistas 

se inscreveu dentro de um ethos e de um contexto material específico, 

também, a atual busca 'irracional' e desejante por consumo possui um 

ethos específico, desenvolvendo-se através de um longo processo 

histórico, donde a complexificação das relações econômicas, nas 

sociedades capitalistas avançadas, veio a ocasionar a inversão de uma 

máxima da ética protestante, responsável, então, pelo impulsionamento do 

sistema capitalista: não consumir, ou consumir somente aquilo que é 

absolutamente necessário para a sobrevivência e para uma vida sóbria. A 

atual máxima da 'sociedade de consumo' inverte-se: consumir sempre para 

muito além do necessário (SEVERIANO, 2001, p. 64). 

Há, portanto, uma tendência à mundialização do sistema das mercadorias quando as 

fronteiras geográficas e alfandegárias das nações tiveram que se abrir para incorporar, 

através do consumo, bens materiais de outros estados-nação. Assim, a mundialização do 

capital aproxima e até fragmenta as fronteiras nacionais e o mundo parece menor. Diante 

disso, “a subordinação do estado-nação contemporâneo no processo de internacionalização 

dos mercados e das economias vai facilitar a conformação de uma sociedade mundializada 

na segunda metade do século XX.” (BANDEIRA, 2005). Atualmente, o capitalismo já 

derrubou fronteiras dos estados nacionais e fortalece dia-a-dia o seu caráter internacional.  

                                                 
3Entenda-se mercadoria como o objeto destinado à troca, ao comércio; o bem econômico.  
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A estrutura mundializada que o capital assume, apesar de possuir fases distintas de 

desenvolvimento entre as diversas regiões do mundo, interliga praticamente todo o Planeta 

em um único sistema. Mas, mesmo regendo quase a totalidade dos países do mundo, o 

capitalismo não é uniforme. Isso é facilmente comprovado pelas disparidades econômicas e 

sociais entre as nações e até mesmo entre regiões de um mesmo país. Tais diferenças têm 

como fonte a dinâmica de desenvolvimento do capital cuja lógica é de um desenvolvimento 

desigual e combinado onde se faz necessário um crescimento mundial ordenado, mas não 

homogêneo, devido ao aspecto intrínseco ao capitalismo que é a acumulação privada da 

riqueza em uma sociedade onde o trabalho é coletivizado, mas o resultado deste trabalho é 

propriedade privada do dono dos meios de produção. Nas sociedades contemporâneas, o 

desenvolvimento do capitalismo ampliou essa duplicidade do capital.  

Em 18 de junho de 2007, por exemplo, relatório da Conferência das Nações Unidas 

para Comércio e Desenvolvimento (Unctad) apontou que o número de pessoas vivendo com 

menos de 1 dólar por dia
4
nos 49 países mais pobres do mundo mais do que duplicou nos 

últimos 30 anos, chegando a 307 milhões, o equivalente a 65% da população. As 

estimativas são de que esse número possa chegar a 420 milhões em 2015. Este relatório é 

considerado o estudo mais completo sobre pobreza já realizado nos 49 países mais pobres 

do mundo. Ainda segundo o estudo, apesar do crescimento econômico, dois terços da 

população viveriam com menos de 2 dólares por dia na segunda metade da década de 1990, 

com uma média de consumo diário de 1,42 dólares. Nos países mais pobres da África – que 

inclui 34 dos 49 países mais pobres do mundo – quase nove, a cada dez pessoas, vivem com 

menos de 2 dólares por dia, enquanto, nos Estados Unidos, o consumo per capita é de 41 

dólares por dia. 

Apesar de, atualmente, ser maior o entrelaçamento entre as economias, gerando 

dependência entre os países, ainda se mantêm díspares as condições de desenvolvimento de 

um país para outro, reafirmando o princípio do capital de sintonizar o crescimento mundial, 

mas mantendo as desigualdades necessárias à acumulação privada da riqueza. Assim, 

“muitas diferenças nacionais persistem sob a transnacionalização
5
, mas também o modo 

                                                 
4 O Banco Mundial define pobreza extrema como viver com menos de 1 dólar/dia e pobreza moderada como viver com 1 

a 2 dólares/dia. Estima-se que 1,1 bilhão de pessoas, em nível mundial, tenham níveis de consumo inferiores a 1 dólar/dia 

e que 2,7 bilhões tenham um nível inferior a 2 dólares.  
5 Transnacionalização seria a “desterritorialização dos relacionamentos político-sociais, fomentada por sistema econômico 

capitalista ultra-valorizado, que articula ordenamento jurídico mundial à margem das soberanias dos Estados.” (Revista 

Portuária Economia e Negócios, disponível em 

<http://www.revistaportuaria.com.br/site/?home=artigos&n=CCNU&t=transnacionalizaco-emergente-cenario-comercio-

mundial>; último acesso: 19/03/2012).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pobreza_extrema&action=edit&redlink=1
http://www.revistaportuaria.com.br/site/?home=artigos&n=CCNU&t=transnacionalizaco-emergente-cenario-comercio-mundial
http://www.revistaportuaria.com.br/site/?home=artigos&n=CCNU&t=transnacionalizaco-emergente-cenario-comercio-mundial
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pelo qual o mercado reorganiza a produção e o consumo para obter maiores lucros e 

concentrá-los converte essas diferenças em desigualdades.” (CANCLINI, 2001, p. 43-44). 

Além disso, o capitalismo contemporâneo está cada vez mais monopolizado. Dados do 

Centro de Estudos e Pesquisas sobre as Empresas Multinacionais da Universidade de 

Paris (Nanterre) informam que, no início da década de 1980, 886 grandes conglomerados 

transnacionais controlavam 76% da produção manufatureira mundial (LATOUCHE apud 

FARIA, 2009). Essa concentração, ao longo das décadas, só aumentou.  

Observa-se que o mundo atual capitalista sobrevive às custas dessas 

associações, ou conglomerados, que buscam a especialização da produção, 

o aprimoramento da tecnologia e, sobretudo, uma limitação do mercado 

para poucos usufruírem seus lucros e suas deliberações, de o que e como 

produzir (GONZAGA DE SOUSA, 2004, p. 101). 

Hoje, em todo o mundo, quem controla a maioria dos meios de produção e, portanto, 

define os caminhos que a economia mundial deva seguir, é um punhado de gigantescas 

corporações econômicas. Esta característica desigual e monopolista do sistema capitalista 

tem origem direta na acumulação privada da riqueza, a partir do dinheiro, que se tornou o 

mediador das relações de troca no sistema das mercadorias.  

El capital como relación social individual se ocupa ante todo de la 

producción da ganância. En su forma más general, esso significa adelantar 

una suma de dinero D com el fin de recuperar una suma mayor de dinero 

D’. [...] El dinero funciona en este caso como un médio para hacer dinero 

[...] más que como simple medio para comprar mercancias para el 

consumo (SHAIKH, 2006, p. 50-51). 

Verifica-se, ainda, que, nas sociedades capitalistas, o ritmo acelerado das inovações 

tecnológicas está intimamente relacionado ao ritmo frenético do consumo e às relações 

sociais do trabalho, importantes para a acumulação capitalista. 

[...]as atuais tecnologias resultam sempre da necessidade que as grandes 

empresas internacionais possuem de manter ocupados seus cientistas 

contratados, de modo que eles estão sempre a revisar suas descobertas a 

fim de encontrar novas utilizações para aqueles elementos que foram 

apenas parcialmente desenvolvidos ou utilizados (HOHLFELDT, 2001, p. 

95).  

Mesmo desigual, o desenvolvimento científico e tecnológico é acelerado. O mundo 

inteiro respira a era da tecnologia, mas a tecnologia de ponta está concentrada em poucos 

países e em um número reduzido de conglomerados econômicos. O relatório "The Global 

Information Technology Report", elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, que 

pesquisou o uso e a distribuição da tecnologia em 102 países no período de 2003-2004, já 

explicitava essas desigualdades. Os dados do relatório sobre o acesso à tecnologia da 
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informação
6
, por exemplo, reiteram o princípio do desenvolvimento combinado e desigual 

do capitalismo, liderado pelos grandes conglomerados econômicos. A concentração de 

capital diretamente associada ao desenvolvimento tecnológico desmascara por sua vez a 

ingênua ideia de uma aldeia global tecnológica. 

Apesar de o relatório sugerir que a 'divisão digital' entre os países 

desenvolvidos e os mais pobres vem diminuindo a cada aferição anual e 

que a 'tecnologia da informação é uma poderosa ferramenta na luta contra 

a pobreza', o amplo domínio da lista pelos mesmos países industrializados 

demonstra, certamente, a relação entre concentração de capital e 

desenvolvimento tecnológico (BANDEIRA, 2005). 

Observa-se, portanto, que o avanço científico-tecnológico está diretamente associado 

à acumulação do capital. Onde o sistema acirrou suas relações econômico-sociais 

impulsionando o consumismo na sociedade, o desenvolvimento científico-tecnológico 

viveu e vive um momento de apogeu. Dentre as tecnologias, a criação e popularização do 

computador e do modem foi um marco, repercutindo em diversos aspectos da vida social. E 

se tal desenvolvimento obedece à lógica do mercado, a informatização se tornou importante 

instrumento na disputa mercadológica. Necessário compreender também que a 

informatização da sociedade contemporânea vem tornando mais complexa a condição da 

comunicação. Os países, movidos por seus grupos econômicos, precisam estar conectados 

para garantir seu espaço no dinâmico e concorrido mercado internacional. O domínio da 

informação, portanto, amplia seu poder nessa sociedade tecnológica – denominada também 

de sociedade da informação –, interferindo na geração e acumulação de riquezas.  

O domínio da informação será fundamental para a composição da riqueza 

na sociedade contemporânea, embora seu processamento esteja aquém da 

capacidade dos indivíduos, continuamente submetidos à rapidez e ao 

excesso de informações (BANDEIRA, 2005). 

Fica, porém, a pergunta: como dominar a informação em um mundo onde é grande o 

turbilhão de informações repassadas todos os dias (especialmente, depois do advento da 

internet)? É possível controlar a informação dentro do grande fluxo comunicacional em que 

vivemos? Em um primeiro momento, a tentação é responder que não é possível controlar a 

informação e que não há uma maneira de dominá-la. Mas, ao se apurar a visão para o caos 

gerado pela rapidez da informação, ver-se-á que tal rapidez não é tão desordenada assim e 

que há um sentido por detrás desse processo. Claro que é inegável que nunca houve um 

período na história da humanidade onde o acesso à informação estivesse tão facilitado, mas 

essa liberdade de informação é aparente.  

                                                 
6 Tecnologia da informação é o conjunto de recursos tecnológicos e computacionais para geração e uso da informação. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 6 

A popularização (a partir de 1980) dos computadores, a modernização das redes 

telefônicas, a criação do modem e o crescimento do número de usuários e de serviços na 

rede mundial de computadores (a internet) agem como mediadores de todos os sistemas das 

comunicações (GOHN, 2000). A informação é lançada no mundo, especialmente depois da 

ajuda das redes cibernéticas, mas ela não está liberta dos interesses econômicos. E o capital 

apresenta mais uma contradição. 

De um lado o acesso à informação é necessário para inspirar novos desejos e 

necessidades e, portanto, estimular o consumo de novas mercadorias, muitas destas 

desenvolvidas por consequência dos avanços tecnológicos. De outro, o acesso não pode ser 

livre, pois algumas informações precisam ser retidas por causa das disputas de mercado 

(concorrência; domínio dos processos da produção etc.). Essa dualidade está 

cotidianamente exposta nos anúncios de produtos tecnológicos, por exemplo: é sabido qual 

é o último modelo de computador da Microsoft e suas funções de última geração, mas é 

reduzidíssimo o número de pessoas que conhecem a tecnologia para fabricá-lo. 

Mas não são apenas as informações de ordem técnica ou científica que precisam ser 

controladas. Os indivíduos que consomem precisam ser seduzidos para o consumismo, daí 

informações aparentemente distanciadas dessa lógica do capital precisam ser conhecidas 

(vida de artistas, obras de arte, novas formas de entretenimentos, para citar alguns 

aspectos). Para se manter, porém, a aura da fantasia é preciso manter segredos e mais uma 

vez traços da informação precisam ser retidos. Então, quem dominaria as informações ditas 

estratégicas para o capital? Supõe-se que os grandes conglomerados de empresas cujo 

caráter é mundializado e que se apresentam como grupos econômicos atuando em diversos 

setores da economia – da mídia à construção civil, de instituições financeiras a fundações 

culturais – têm toda a chance de dominar a maior parte das informações que circulam no 

mundo, por causa do largo poder econômico, político e social desses conglomerados. 

A tecnologia da informação ganha, portanto, papel fundamental na estruturação da 

sociedade. Esse papel, porém, está sob influência direta das relações econômicas, ou seja, 

do capital.  

[...] a informação e a comunicação viraram negócios sob a égide de 

grandes conglomerados que exercem um controle consentido, buscado 

avidamente pelos defensores da liberdade de imprensa e dos ideais 

democráticos da sociedade. Assim, todos os que participam da cadeia de 

comunicação – jornalistas, empresários da mídia, políticos e os mega–

empresários comportam-se como se existisse, no mundo da comunicação 

de massas, um discurso natural, que não atendesse a interesses 
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econômicos e ideológicos daqueles que detêm os meios. (...) Ao contrário, 

sabemos que as relações entre comunicação e economia são cada vez mais 

difíceis de serem detectadas. Essas esferas estão sempre e mais 

entrelaçadas, comprometidas, pois a informação, como bem a sabemos, se 

transformou também em um produto, um negócio altamente rentável em 

termos econômicos e políticos (SANTOS, 2009, p. 6). 

É possível, então, falar de uma simbiose entre capital e tecnologia da informação. 

Nessa relação de entendimento íntimo entre capital e tecnologia da informação, chama 

atenção o advento frenético da internet que consolidou o que se chama de sociedade da 

informação.  

A sociedade da informação e a exclusão digital 

Em consonância com o fenômeno da mundialização do capital, a internet, em uma 

velocidade abissal, tornou-se espaço de interatividade, transformando relações sociais. 

Nela, os indivíduos encontraram um local para publicizar suas ideias, talentos e opiniões 

das mais diferentes formas e vertentes. Surgem, a cada dia, incontáveis páginas na rede 

mundial de computadores. São páginas ou portais de cunho comercial – nicho que cresce 

nas redes cibernéticas – sites de relacionamentos ou, ainda, páginas cujo objetivo é divulgar 

conteúdos produzidos por iniciativa individual ou coletiva, com perspectivas de 

intervenções políticas. Esse sintoma mundial também é sentido no Brasil que apresenta 

notório crescimento no uso da internet que já aparece como a principal concorrente da 

televisão (46,1% dos brasileiros usam internet), apesar de a TV ser assistida por 96,6% dos 

brasileiros (SECOM
7
, 2010). 

É, pois, imperativo pensar sobre a sociedade da informação que vem se formando 

com o advento das tecnologias digitais e com a digitalização dos conteúdos informativos. 

Entende-se por sociedade da informação a sociedade cuja principal atividade econômica é a 

informação (STRAUBAHAAR e ROSE, 1995). Longe de modismos, esta sociedade 

apresenta-se como um novo paradigma técnico-econômico, sendo  

um fenômeno global, com elevado potencial transformador das atividades 

sociais e econômicas, uma vez que a estrutura e a dinâmica dessas 

atividades inevitavelmente serão, em alguma medida, afetadas pela infra-

estrutura de informações disponível. É também acentuada sua dimensão 

político-econômica, decorrente da contribuição da infra-estrutura de 

informações para que as regiões sejam mais ou menos atraentes em 

relação aos negócios e empreendimentos [...] Tem ainda marcante 

dimensão social, em virtude do seu elevado potencial de promover a 

integração, ao reduzir as distâncias entre pessoas e aumentar o seu nível 

de informação (TAKASASHI, 2000, p. 5). 

                                                 
7
 A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República encomendou pesquisa em 639 cidades brasileiras. 
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 Esta sociedade emergente tem como principal característica as convergências 

tecnológicas, onde a internet é seu expoente. Como outras descobertas da humanidade que 

facilitaram os processos comunicativos, deixando marcas profundas em nossa história – a 

saber, a escrita, a imprensa de massa, o rádio e a televisão – as redes cibernéticas são 

responsáveis por uma transformação na sociedade contemporânea de grandes proporções. 

Pois a internet tem o potencial “de alterar o sistema convencional de tratamento da 

informação” (PERUZZO, 2002). Antes, uma atividade exclusiva dos agentes ligados às 

mídias tradicionais
8
 – responsáveis tanto pelos conteúdos informacionais como por suas 

transmissões – quando o espetáculo se tornara, ao mesmo tempo, resultado e projeto do 

modo de produção vigente e se confundira com a realidade ao irradiá-la.  

Na sociedade da informação, tal mídia estaria, pois, perdendo seu reinado como 

mediadora entre lutas e conquistas sociais. Isso porque novos elementos – frutos das 

convergências tecnológicas – estão sendo agregados aos processos comunicativos. “A 

versão do vencedor passou a ter a companhia das inúmeras outras versões que diferem da 

história registrada para ser dominante.” (SOUSA, 2005, p. 1), inclusive, dentro da própria 

mídia. Perceber isso é compreender também que a mídia não é somente “obra maquiavélica 

de controle das elites dominantes sobre a sociedade.”. Ela é também um “sistema cultural e 

espaço de conflito, além de controle social.” (GOHN, 2000, p. 47). Apesar disso, o domínio 

midiático exercido pelo capital, ainda impulsiona a sociedade espetacularizada
9
. Mas, com 

o advento das tecnologias digitais, em especial da internet, a humanidade (ou a elite dela) 

estaria se apropriando de instrumentos mais competentes na construção da opinião pública, 

consequentemente, da participação, visto que uma é consequência da outra (BRITTES, 

2002). 

Os elementos que se agregam agora ao processo comunicacional, frutos 

das convergências tecnológicas, cuja maior expressão é a internet, 

correspondem à sociedade da informação. Aqui, somam-se grupos 

devidamente reconhecidos e legitimados pelo Estado, ou seja, os cidadãos 

da democracia liberal, tanto indivíduos até então ocultados dos processos 

democráticos quanto novas questões. Referimo-nos aos novos 

movimentos sociais, servindo-nos da tese de Boaventura
10

de Souza 

Santos. Acreditamos que estes encontrem canais de visibilidade pela 

internet, os quais permitem, por meio do diálogo, ampliar o raio de 

                                                 
8
 Entende-se por mídia tradicional o jornal, o rádio e a televisão. 

9
 Espetáculo é “o momento em que a mercadoria ocupou totalmente a vida social.” (DEBORD, 1997).  

10
 Em “Pela Mão de Alice. O social e o político na pós-modernidade”, Boaventura discute a relação entre movimentos 

sociais emergentes e meios de comunicação na sociedade contemporânea. Para ele, apesar da mercantilização da 

informação e do monopólio midiático, a internet serviria para “quebrar” com as formas comunicacionais tradicionais, 

possibilitando que cada indivíduo possa se configurar como emissor no processo comunicacional.  
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abrangência de suas reivindicações, ou o tout court, a identificação de 

seus pares, permitindo a reestruturação de redes de solidariedade 

identificadas e construídas pelo diálogo. (BRITTES, 2002, p. 14)  

Pode-se, então, considerar a interferência da sociedade da informação na esfera 

política. Marques de Melo (2002) lembra exemplos dessa intervenção ao recordar que a 

circulação de informações, pela internet, sobre os zapatistas no México e sobre o MST 

(Movimento dos Sem Terra) no Brasil deu projeção mundial a esses movimentos sociais. 

Mas, o potencial democratizante da internet esbarra na exclusão digital. Pois, apesar da 

rapidez com que a rede mundial se dissemina, ainda é grande o problema de acesso aos 

serviços das redes cibernéticas. Com um acesso desigual, novas categorias sociais são 

criadas, como os conectados e os não-conectados, os incluídos e os excluídos das redes 

digitais (PERUZZO, 2002).  

Assim, se por um lado o maior acesso à informação, através da internet, pode 

fomentar a constituição de sociedades mais democráticas. Por outro, pode gerar uma nova 

lógica de exclusão e acentuar as desigualdades já existentes (TAKASASHI, 2000). Além 

disso, a exclusão digital ainda dá condições para que a mídia tradicional mantenha grande 

poder de interferência na formação da opinião pública e na condução política, por 

conseguinte, nas intervenções sociais. E assim, a realidade continuaria a surgir no 

espetáculo, que é real, sendo essa alienação a base da sociedade existente. (DEBORD, 

1997, p. 15). Marques de Melo (2002) parte do pressuposto de que a exclusão digital é 

reflexo da exclusão cultural. Exclusão diante do consumo dos bens culturais, dos bens 

simbólicos, que, por sua vez, é consequência da exclusão socioeconômica.  

Quero reafirmar a essência da exclusão, numa perspectiva histórica. Ela se 

impõe desde o aparecimento da imprensa, projeta-se com o rádio, continua 

com a televisão e persiste com a cibermídia. Qualquer sociedade que 

possui excluídos do bem-estar social, evidentemente, conta com um 

grande número de excluídos midiáticos. A exclusão não é, portanto, um 

problema comunicacional. É um problema de natureza sócio-econômica, 

um problema político (MELO, 2002, p. 37). 

Apesar de se considerar a exclusão digital consequência de uma exclusão 

socioeconômica, é preciso se discutir mais profundamente o que se entende por consumo, 

especialmente o estabelecido pela indústria cultural. Pois, tende-se a concordar com 

Canclini quando este propõe que para se vincular o consumo à cidadania
11

 é necessário 

“ensaiar um reposicionamento do mercado na sociedade, tentar a reconquista imaginativa 

                                                 
11 Entendida como conquista dos direitos e cumprimento dos deveres sociais, instituídos dentro de um estado. Formata-se, 

através das lutas pelos direitos humanos e não tem em sua natureza caráter revolucionário, pois acontece dentro da esfera 

do estado burguês. Mas seu exercício pode fomentar avanços sociais que causem mudanças substanciais na vida cotidiana.  
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dos espaços públicos, do interesse pelo público.” (2001, p. 92). Já numa perspectiva 

anticapitalista, é necessário ir bem além do por ele proposto. Esta discussão, infelizmente, 

não terá maior espaço nestas páginas devido à temática central aqui proposta. 

O fato é que a exclusão digital existe e deve ser considerada como resultado de uma 

exclusão socioeconômica. No Brasil, por exemplo, estimava-se que, em 2001, o país teria 

apenas 11,94 milhões de pessoas (6,84% de sua população) conectadas à internet. No 

mesmo ano, o mundo teria 513,41 milhões de usuários das redes cibernéticas. Destes, 

180,68 milhões estariam nos Estados Unidos e 154,63 milhões, na Europa. Comprova-se 

que, desde então, os países pobres já estavam em desvantagem também com relação ao 

acesso à rede mundial (PERUZZO, 2002). Já em dezembro de 2009, o Ibope/Nielsen
12

 

constatou que havia 67,5 milhões de internautas no Brasil e que 44% da população urbana 

se conectava à rede mundial. Crescimento vertiginoso que acompanha a dinâmica mundial 

cuja tendência é chegar, em 2012, a dois bilhões de internautas em todo o mundo 

(IBOPE/NIELSEN, 2009).  

Este crescimento acelerado é uma das bases que constitui a sociedade da informação. 

Mas em 2010, a pesquisa encomendada pela Secom mostrou que o tempo de navegação 

médio tem relação direta com o aumento da renda e da escolaridade, sinais da exclusão 

digital. Tais análises são reforçadas pelo Relatório Global de Tecnologia da Informação 

(The Global Information Technology Report), feito anualmente pelo Fórum Econômico 

Mundial. Sua última pesquisa sobre uso e distribuição da tecnologia alcançou 133 países no 

período de 2009-2010; ela explicita as desigualdades de acesso. Apesar de o documento 

sugerir que a “divisão digital” vem diminuindo, o predomínio de países industrializados no 

topo da lista dos países mais avançados tecnologicamente, demonstra que a concentração de 

capital está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento tecnológico. 

Importante frisar que essa relação também acontece dentro de um mesmo país: 

regiões, grupos sociais e pessoas mais ricas economicamente têm maior acesso à internet e 

à tecnologia como um todo. Considera-se, portanto, que o acesso à internet se baseia nas 

condições econômicas. “O acesso é desigual e beneficia as classes ricas e médias na 

proporção da desigualdade econômica existente dentro dos países e entre os países.” 

(PERUZZO, 2002, p. 47). Apesar das desigualdades de acesso, o atual contexto econômico-

político é orientado por uma sociedade da informação. Então, para se pensar em 

                                                 
12Joint-venture entre o Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) e a Nielsen, empresa líder mundial em 

medição de audiência de Internet.  
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acompanhar o desenvolvimento socioeconômico, é preciso priorizar o acesso às tecnologias 

digitais, em especial à internet. Principalmente, quando se observam os negócios 

eletrônicos que se disseminam, forçando uma modernização dos setores produtivos e de 

comercialização. Portanto, baratear, ampliar e facilitar tecnicamente o acesso à rede 

mundial são medidas que se tornaram imperativas para a lógica mercantil. Mas, ao mesmo 

tempo em que o capital força essa democratização digital, abrem-se as portas para 

construções de relações sociais, através das redes cibernéticas, que contestem questões 

pontuais ou até mesmo toda a lógica da sociedade das mercadorias.  

A lógica que hoje move o mundo – que tem o consumo como regra, a 

geração de conhecimento como palco de competição e a comunicação 

instantânea como insumo básico –, apesar de avassaladora, permite dentro 

dos seus próprios mecanismos o surgimento de discursos dissonantes 

(SOUSA, 2005, p. 2). 

Ao se olhar o Brasil de hoje e se constatar a disseminação de sites ligados a grupos e 

movimentos organizados, percebe-se que já existe, através da internet, um aumento das 

articulações políticas para intervenções no âmbito da cidadania. Assim, diante do novo 

paradigma que se apresenta, universalizar os serviços de informação e comunicação tornou-

se condição necessária, mesmo que não suficiente, para inserção dos indivíduos no 

exercício da cidadania (TAKASASHI, 2000). A democratização do acesso já contribui para 

a ampliação da liberdade de se comunicar no seu sentido mais profundo da palavra 

comunicação que se baseia na troca, no pôr em comum. Na partilha do saber e das 

descobertas científicas e tecnológicas; na constituição de elos quando se entra em contato 

com os outros, quando se partilham identidades. Enfim, tal democratização fomenta a 

participação, nas redes sociais, de cidadãos, sujeitos de suas histórias. Um exercício de 

cidadania em suas dimensões econômica e social, proporcionado pelo acesso aos bens 

materiais e de serviços públicos. Mas também, em sua dimensão cultural, potencializada, 

através do acesso à informação e do manancial de conhecimentos acumulado na rede 

mundial, além da liberdade de expressão (PERUZZO, 2002).  

Da sociedade da informação à sociedade do conhecimento 

 Na sociedade da informação, é quase inconteste a necessidade do amplo acesso à 

tecnologia entre aqueles que defendem as bases do capital, mas também, entre aqueles que 

as contestam. Numa visão perpetuadora das relações mercantis, é quase improvável que se 

estimule a utilização da rede mundial com fins alheios ao do consumo de bens materiais ou 

simbólicos. A internet se apresenta como ambiente propício à expansão do mercado, 
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mesmo quando esta transita por entre relações socioculturais, sem explicitar a troca de 

mercadorias como objetivo imediato. A citar os jogos disponibilizados como forma de 

entretenimento, mas que trazem fins publicitários para vendas. Não há, portanto, interesse 

deste ambiente da internet fomentar o pensamento crítico e impulsionar intervenções 

concretas que mexam com as estruturas da sociedade. 

Dentro da perspectiva de intervenção social/cidadã, com vistas em mudanças no 

status quo, a internet se configura como ambiente para articulações políticas; como espaço 

para um novo tipo de socialização cujo propósito é fazer frente ao modelo econômico 

vigente. A luta pelos direitos individuais e sua alocação resultaria, pois, numa intensa 

construção comunitária. (PAIVA, 2003 apud PERUZZO, 2006). Sendo, então, necessário 

que a sociedade organizada – especificamente, os movimentos populares – interceda na 

produção do conteúdo na rede mundial. Afinal, as tecnologias sozinhas não formam ideias, 

pois estas são concebidas pelos seres humanos (GOHN, 2000). Mas, para que esse ambiente 

se concretize com ampliado e efetivo alcance, é interessante compreender a sociedade da 

informação como etapa para se atingir a sociedade do conhecimento; que combinaria as 

configurações e aplicações da informação com as tecnologias da comunicação em todas as 

suas possibilidades.  

 Um elemento central da sociedade do conhecimento seria a capacidade para 

identificar, produzir, processar, transformar, divulgar e utilizar informações, a fim de criar e 

aplicar conhecimento para o desenvolvimento humano. A sociedade do conhecimento está, 

portanto, baseada em uma visão de sociedade que promove a autonomia e engloba as 

noções de pluralismo, integração, solidariedade e de participação. Entendendo o 

conhecimento como um processo inovador cujo insumo fundamental é a informação 

(UNESCO, 2005). Dessa forma, enquanto a sociedade da informação se baseia nos avanços 

tecnológicos, a sociedade do conhecimento compreende dimensões sociais, éticas e 

políticas mais abrangentes. Nesta visão, não basta disponibilizar informações, 

equipamentos e tecnologias ou estimular que adolescentes e jovens (ou qualquer cidadão) 

criem páginas ou naveguem pela internet. “Urge incrementar os processos cognitivos em 

toda a população para que todo cidadão possa usar os conteúdos e, portanto, atuar na 

construção de uma nova sociedade.” (MELO, 2002, p. 41). 

É a educação a importante estratégia para que pessoas e organizações se tornem aptas 

a lidar com o novo, a criar e, assim, garantir seu espaço de liberdade e autonomia. Mas, é 

fundamental compreender a educação para além dos sistemas educacionais que se 
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apresentam como uma forma política de manter ou de modificar a apropriação dos 

discursos (FOUCAULT, 1996). E, “uma vez instalado o discurso, a palavra pode funcionar 

exatamente como dispositivo disciplinar, nos mesmos termos em que operam as instituições 

(família, educação etc.) educando para um enfoque específico.” (GOMES, 2003, p. 58). 

Esta educação teria, portanto, a função de ensinar a ver e a se comportar no mundo 

(GOMES, 2003). Consequentemente, dentro da lógica do capital, os sistemas educacionais 

compactuariam com o discurso hegemônico instaurado na sociedade das mercadorias – 

empecilho a qualquer processo de mudança estrutural.    

Por isso, é preciso pensar a educação muito além da alfabetização digital e da 

formação instituída pelo ensino formal. É preciso pensar em uma educação transformadora 

que possa, inclusive, impulsionar transformações no status quo, numa relação dialética.   

Ampliamos, então, o conceito de educação para outros espaços 

organizatórios da sociedade. A educação estaria envolvida com a 

aprendizagem política dos direitos, da cidadania. [...] que ajudasse na 

reflexão sobre a realidade vivida na busca de soluções para problemas do 

cotidiano. [...] uma educação popular libertadora, onde o conhecimento 

não estaria simplesmente sendo retransmitido, mas sim produzido, numa 

produção compartilhada (OLIVEIRA, 2005). 

A educação deve, então, ser reconhecida como um “processo revelador e habilitador, 

uma permanente descoberta, um movimento e um embate para e pela liberdade” 

(SCHAUN, 2002, p. 35). Uma educação – baseada no processo dialógico entre ‘quem 

educa’ e ‘quem é educado’, onde o sujeito, seja educador ou educando, transite em ambos 

os papéis, a partir da dinâmica do processo educativo – que está diretamente atrelada à 

comunicação. Pois, entende-se que “a educação é comunicação, é diálogo, na medida em 

que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a 

significação dos significados.” (FREIRE, 1988, p. 69). Refere-se, aqui, a uma comunicação 

articulada a um “processo de conscientização-organização-ação, mais amplo, de setores de 

classes subalternas.”. Uma comunicação que “é meio de conscientização, mobilização, 

educação política, informação e manifestação cultural do povo.” (PERUZZO, 2004) e que 

traz vieses educativos, importantes para que se concretize como experiência democrática e 

democratizante, como uma experiência que liberta e é libertada. 

Esta educação libertadora deve, porém, acompanhar o curso impulsionado pelas 

tecnologias digitais e promover uma alfabetização digital que proporcione a aquisição de 

habilidades básicas para o uso de computadores e da internet, mas que esteja interligada à 

formação das pessoas para utilizarem as novas mídias em prol dos interesses individuais e 
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comunitários, com responsabilidade e senso de cidadania (PERUZZO, 2002). Uma 

educação continuada que permita ao indivíduo não apenas acompanhar as mudanças 

tecnológicas, mas, sobretudo, inovar; produzir conhecimentos (TAKASASHI, 2000). Mais 

do que isso. É fundamental que se arque com a dívida educacional existente, refletida, por 

exemplo, na baixa qualidade da escolarização de crianças, adolescentes e jovens, 

principalmente em países periféricos, como é o caso do Brasil. Dívida que, para ser 

totalmente liquidada, precisa sanar outra conta: a dívida social alargada dia-a-dia pelas 

desigualdades sociais, consequência primeira da lógica capitalista. Pois, só haverá 

condições de findar este prejuízo quando a humanidade modificar suas estruturas 

organizativas que têm como pilar principal a acumulação privada da riqueza.  
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