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RESUMEN
Se ana li zan los es ce na rios y ten den cias de la so cie dad de la in for ma ción
en el Bra sil, que re quie ren la im plan ta ción de una só li da pla ta for ma de co -
mu ni ca cio nes que per mi tan be ne fi cios so cia les, lo que re quie re del for ta -
le ci mien to de una in fraes truc tu ra (es cue las, bi blio te cas, la bo ra to rios). Se
tra ta de pre pa rar para el fu tu ro a una nue va ge ne ra ción de bra si le ños. Se
exa mi nan tam bién las po si bles im pli ca cio nes  de la so cie dad de la in for -
ma ción (In ter net, ser vi cios de in for ma ción, con te ni dos) pre vien do que
ten drán una im por tan te de ter mi na ción en el de sa rro llo eco nó mi co, so -
cial y en la ca li dad de vida de sus ha bi tan tes. Tam bién re fle xio na el au tor
so bre los con te ni dos de la in for ma ción y el im pac to que és tos pue den te -
ner so bre la iden ti dad cul tu ral de sus ha bi tan tes (su je to post mo der no;
iden ti fi ca ción de un pro ce so más que iden ti dad ple na en tre los in di vi -
duos; pro ce so de glo ba li za ción y sus re per cu sio nes).
Pa la bras cla ve: So cie dad de la in for ma ción; Iden ti  dad cul tu ral; Bra sil.

CULTURAL CONTENT AND IDENTITY IN THE INFORMATION SOCIETY
ANTO NIO MIRAN DA

ABS TRACT

The ten den cies and pres ent con di tions of the in for ma tion so ci ety in Bra -
zil are ana lyzed, re sult ing in the con clu sion that a solid com mu ni ca tions
plat form, that will al low so cial bene fits, is re quired.  In turn, this plat -
form re quires a strength en ing of the in fra struc ture (schools, li brar ies,
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la borato ries), in the in ter est of pre par ing a new gen era tion of Bra zil ians.  Also 
ap proached are the pos si ble im pli ca tions of the in for ma tion so ci ety (the
Inter net, in for ma tion serv ices, con tents) on the eco nomic and so cial de vel -
op ment of the in habi tants—as well as qual ity of life is sues. The author re -
flects on in for ma tional con tents and the ef fects these might have upon the
cul tural iden tity of the in habi tants.
Key Words: In for ma tion So ciety; Cul tu ral Iden tity; Bra zil.

SOCIE DA DE DA IN FOR MAÇÃO: CE NÁ RIOS E TENDÊN CIAS

O Pro gra ma So cie da de da In for mação, re sul tan te de tra bal ho ini cia do em
1996, pelo Con sel ho Na cio nal de Ciên cia e Tec no lo gia, tem como fi na li da de
subs tan ti va lançar os ali cer ces de um pro je to es tra té gi co, de am pli tu de na cio -

nal, para in te grar e co or de nar o de sen vol vi men to e a uti li zação de ser viços avança -
dos de com pu tação, co mu ni cação e in for mação, e de suas apli cações na so cie da de,
de for ma a ala van car a pes qui sa e a edu cação, bem como as se gu rar que a eco no mia
bra si lei ra tenha con dições de com pe tir no mer ca do mun dial.

Um ele men to essen cial para a cons trução da So cie da de da In for mação no Bra sil é 
a im plan tação de uma só li da pla ta for ma de te le co mu ni cações, na qual pos sam di -
fun dir- se e flo res cer as apli cações em áreas de alto con teú do e re tor no so cial, como
edu cação, saú de, meio-am bien te, agri cul tu ra, in dús tria e co mér cio. Re quer a ins ta -
lação e o for ta le ci men to de ade qua da in fra- es tru tu ra de es co las, bi blio te cas e la bo ra -
tó rios, a fim de que uma nova ge ração de bra si lei ros se pre pa re para o fu tu ro.

Ele men tos es tru tu rais – como se jam a in for má ti ca nas suas di mensões de hard e
de soft ware; a es tru tu ra de te le co mu ni cações, en quan to rede in ter li ga da na cio nal e in -
ter na cio nal men te; a in dús tria de equi pa men tos ele tro- e le trôni cos; e os ser viços de
co mu ni cações e in for mações, par ti cu lar men te os in for ma ti vo e cul tu rais (in ter net,
mu seus, ar qui vos, bi blio te cas, edi to ração ele trôni ca e vir tual, pu bli ci da de, im pren sa, 
ra dio, ci ne ma e TV) –re que rem aná li ses em pers pec ti va. Im pli ca numa re flexão, a
um só tem po, so bre a as pi ração de mo der ni da de pre ten di da pelo Pro gra ma So cie -
da de da In for mação quan to so bre a rea li da de ob je ti va so bre as re lações en tre os gru -
pos de in te res se na cio nais e in ter na cio nais, go ver nos e pessoas.

O ce ná rio em que es tas re lações e os ele men tos es tru tu rais da So cie da de da In for -
mação estão ope ran do, com por ta três tendên cias in te rre la cio na das:

I.in te gração ver ti cal, es ti mu la da por des re gu lação e com pe tição, num cres cen te
mer ca do mun dial, in ter li gan do num mes mo con glo me ra do des de cor po rações in ter -
na cio nais até em pre sas lo cais; II.glo ba li zação do mer ca do da pro dução in te lec tual,
com pro du tos sim bó li cos mar ca dos por um ca rá ter cres ce men te in ter na cio nal; e

Con teú dos e iden ti da de cul tu ral na so cie da de da in for mação   151



III.pri va ti zação, ca rac te ri za da pela pre do minân cia de in te resses pri va dos – em
de tri men to, mui tas vezes, do in te res se pú bli co – con tro lan do as em pre sas e ins ti -
tuições na área das co mu ni cações e da in for mação.

A pri mei ra tendên cia, a de in te gração ver ti cal, é fa cil men te com pro vá vel, por que
as em pre sas que ope ram no Se tor de In for mação e Co mu ni cações são ob je to de
tran sações de com pra e ven da como quais quer ou tras em pre sas co mer ciais ou in -
dus triais. In de pen den te men te de leis e nor mas go ver na men tais, ou mes mo es ti mu -
la das por elas, um mer ca do mun dial de fir mas ope ran do no se tor foi es ta be le ci do e a 
pro prie da de con co mi tan te de va ria das e nu me ro sas em pre sas tor nou- se uma co -
mum e nor mal si tuação. Em de co rrên cia, um cres cen te grau de in te gração de pro -
prie da de en tre aque las in dús trias está ra pi da men te emer gin do, par ti cu lar men te com 
re lação a jor nais, re vis tas, li vros, pro ve do res de In ter net, con ces sio ná rias de te le fo -
nia e trans missão de da dos, com panhias fo no grá fi cas e ci ne ma to grá fi cas, TV aber ta, 
à cabo e via sa té li te. Este fenôme no tem pro vo ca do mui tos rea linha men tos or ga ni -
za cio nais, com gran des e mul ti fa ce ta dos com ple xos de ser viços in for ma ti vo- cul tu -
rais fun din do- se en tre si.

Quan to à se gun da tendên cia, a da glo ba li zação do mer ca do da pro dução in te lec -
tual, po de- se ar guir que, den tro do qua dro de mu danças es tru tu rais por que vem pas -
san do o mun do, a disse mi nação de pa drões cul tu rais glo ba li za dos vem assu min do
pro porções sem li mi te. Tal si tuação tem se acen tua do prin ci pal men te por que o
modo de pro dução in dus trial ca pi ta lis ta tor nou- se he gemôni co na pro dução e dis -
tri buição de pro du tos in te lec tuais, e atra vés de seus me ca nis mo de dis tri buição – os
mí dia em ge ral – in ter fe re po de ro sa men te nos pro cessos econômi cos, po lí ti cos e
cul tu rais das so cie da des na cio nais. En quan to pro cesso de de sen vol vi men to de
com ple xas in ter co nexões en tre so cie da des, cul tu ras, ins ti tuições e in di ví duos, a glo -
ba li zação es ti mu la e fa vo re ce a re moção dos nossos re la cio na men tos e de nos sas re -
ferên cias de vida de con tex tos lo cais para con tex tos trans na cio nais.

No que se re fe re à pri va ti zação, po de- se afir mar, em pri mei ro lu gar, que o de se -
qui lí brio mun dial da ri que za, asso cia do à cres cen te im pres cin di bi li da de da in for -
mação para os pro cessos pro du ti vos e a ge ração de em pre gos, tem for ta le ci do a po -
sição das em pre sas. Nos dias de hoje, o acesso a avança dos ser viços de in for mação e
a equi pa men tos de in for má ti ca e de te le co mu ni cações de úl ti ma ge ração tem vi tais
im pli cações econômi cas para o de sen vol vi men to do país como um todo. Por esta
razão mui tos paí ses têm es ta be le ci do po lí ti cas para o fa vo re ci men to e es tí mu lo à
pro dução desses ser viços e equi pa men tos.

Ade mais, a in for mação, as te le co mu ni cações, os mí dia, a in for má ti ca e a in dús tria
ele tro- e le trôni ca pas sa ram a ocu par um lu gar cen tral no pro cesso de acu mu lação de
ca pi tal. O efei to ime dia to dis to foi a re visão das leis, de cre tos e re gu la men tos que nor -
ma li zam o se tor. A isto se deu o nome de des re gu la men tação ou re- re gu la men tação.
Sob a in fluên cia des ta – e da pri va ti zação que lhe dá con seqüên cia -, com con si de rá vel
as sistên cia dos es ta dos na cio nais, a tec no lo gia apro fun dou e es ten deu a ha bi li da de das 
em pre sas para tor nar mer ca do rias os pro du tos da te le má ti ca – que são in for mação em 
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to das as suas for mas. Na sín te se ime dia men te pos te rior, a in for mação e suas tec no -
lo gias eli mi na ram os em pe cil hos que im pe diam o ca pi tal de ex pan dir- se te rri to rial e
fun cio nal men te, sem ris co de per der o con tro le cen tral do pro cesso.

Fa tor al ta men te sig ni fi ca ti vo nes te ce ná rio é o de sen vol vi men to cien tí fi co e tec no -
ló gi co ver ti gi no so da in for má ti ca, das te le co mu ni cações e da ele trôni ca. Isto está pro -
vo can do uma ex plosão mun dial das co mu ni cações via cabo, mi cro on das e sa té li tes, e
de equi pa men tos de mul ti mí dia, os quais po dem aper feiçoar as pos si bi li da des de o
con su mi dor es col her, aces sar e usar in con tá veis e mul ti fa ce ta dos ser viços in for ma ti -
vo- cul tu rais. Se os anos 90 for mam a dé ca da da in ter na cio na li zação das co mu ni cações 
em rede, au men tan do o uso da te le fo nia e ser viços a ela li ga dos, os pri mei ros anos do
ter cei ro milênio de verão con so li dar a in dús tria da in for má ti ca e os ser viços de in for -
mação, asso cia dos ‘as te le co mu ni cações, como um dos prin ci pais mo to res – ou mes -
mo o prin ci pal mo tor – do de sen vol vi men to econômi co, so cial e cul tu ral.

Um as pec to im por tan te a ser evi den cia do é o fato de o fenôme no da con glo me -
ração nos se to res de in for má ti ca, ele tro- e le trôni ca, ser viços in for ma ti vo- cul tu rais e
te le co mu ni cações, im pul sio na do pela dinâmi ca e ra cio na li da de da eco no mia ca pi ta -
lis ta in ter na cio nal, es tar le van do as cor po rações a in ter co nec ta rem tec no lo gias, cu -
jos li mi tes de con vergên cia não po dem ser ain da pre vis tos. Esta é uma das razões
pe las quais a es tru tu ra das in dús trias e ser viços de in for mação, ele trôni ca e co mu ni -
cações – e seu sta tus le gal e ins ti tu cio nal nas po lí ti cas pú bli cas - tem es ta do em ace le -
ra do pro cesso de mu dança.

A con vergên cia tec no ló gi ca vem eli mi nan do os li mi tes en tre os meios, tor nan -
do- os so li dá rios em ter mos ope ra cio nais, e ero din do as tra di cio nais re lações que
man tinham en tre si e com seus usuá rios. Na ver da de, com a tec no lo gia di gi tal tor -
na- se possí vel o uso de uma lin gua gem co mum: um fil me, uma cha ma da te le fôni ca,
uma car ta, uma ar ti go de re vis ta, qual quer de les pode ser trans for ma do em dí gi tos e
dis tri buí do por fios te le fôni cos, mi cro on das, sa té li tes ou ain da por via de um meio
fí si co de gra vação, como uma fita mag né ti ca ou um dis co. Além disso, com a di gi ta -
li zação o con teú do tor na- se to tal men te plás ti co, isto é, qual quer men sa gem, som,
ou ima gem pode ser edi ta da, mu dan do de qual quer coi sa para qual quer coi sa.

A con vergên cia tec no ló gi ca pa re ce ten der a can ce lar a va li da de de fron tei ras en tre
di fe ren tes ti pos de pro du tos in te lec tuais e ser viços in for ma ti vo- cul tu rais, e a su pri mir
as linhas di vi só rias en tre co mu ni cação pri va da e de mas sa, en tre meios ba sea dos em
som e em ví deo, en tre tex to e ví deo, en tre as ima gens ba sea das em emulsão e as ele -
trôni cas, e mes mo a fron tei ra en tre li vro e tela. Uma das maio res con seqüên cias disso
é a ob ser vá vel tendên cia de in te gração de di ver sos as pec tos das po lí ti cas pú bli cas para
in for má ti ca, ele trôni ca e te le co mu ni cações, com al guns as pec tos das po lí ti cas re la ti -
vas aos mí dia e à cul tu ra. A In ter net, a im pren sa, a in dús tria grá fi ca, o rá dio, a te le visão, 
a bi blio te ca, o li vro e as re vis tas cien tí fi cas, as te le co mu ni cações e a in for má ti ca estão
fi can do mais in ter co nec ta das e in ter de pen den tes, de tal for ma que uma po lí ti ca de go -
ver no para uma de las pode ter sig ni fi ca ti vas im pli cações para as ou tras.
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Em sín te se, os ele men tos es tru tu rais da So cie da de da In for mação en fren tam
hoje, en tre ou tros, dois for tes con di cio nan tes de na tu re za tan to con cei tual quan to
con tex tual: em pri mei ro lu gar, uma re ti ra da pro gres si va do es ta do, em be ne fí cio do
es paço pri va do e mer can til, fa ci li tan do a acu mu lação de ca pi tal e a mer can ti li zação
dos es paços in for ma cio nais e cul tu rais; em se gun do lu gar, uma ins tru men ta li zação
di re ta das ações pú bli cas em fa vor dos gru pos em pre sa riais, que pode trazer pre juí -
zo do in te res se pú bli co e da de mo cra ti zação dos ser viços in for ma ti vo- cul tu rais.

É im por tan te res sal tar que as for mas de atuação do Es ta do com re lação aos ele -
men tos es tru tu rais da So cie da de da In for mação são cru ciais, uma vez que suas po lí -
ti cas po dem traçar o ho ri zon te e de fi nir os mo dos de in te ração dos in di ví duos, gru -
pos, or ga ni zações e ins ti tuições pú bli cas e pri va das, tan to no in te rior do Es ta do
quan to fora de seus li mi tes ins ti tu cio nais. Fo ram as po lí ti cas se gui das pe los es ta dos
nações do mun do oci den tal que le va ram, con tem po ra nea men te, o conhe ci men to e
a in for mação a se rem cres cen te men te apro pria dos como mer ca do rias para ven da e
lu cro. É da mes ma fon te, por tan to, ain da que sus ten ta da por uma so cie da de ci vil, de
di mensões na cio nal e mul ti na cio nal, que de verão sair as es tra té gias e ca minhos para
a de mo cra ti zação da in for mação.

In de pen den te men te dos ca minhos que ado te mos na de ter mi nação das po lí ti cas
pú bli cas que nor tearão a im plan tação da So cie da de da In for mação no Bra sil, ca be ria 
le var em con si de ração os se guin tes con cei tos na abor da gem do tema:
a) a im pre vi si bi li da de dos ca minhos que a in te ligên cia hu ma na fará des tes

ele men tos es tru tu rais se guir. O ver ti gi no so de sen vol vi men to das tec no lo gias
de in for mação e co mu ni cações tem sido um po de ro so ins tru men to para a ro ti ni -
zação, re or ga ni zação e au to ma ti zação do tra bal ho in te lec tual. O fenôme no tec -
no ló gi co tem ope ra do como li be ra dor de ener gia cog ni ti va, que será ne ces sa ria -
men te apli ca da na área de conhe ci men to de cada ser hu ma no, não im por ta seu
ní vel de edu cação. E dado que além de li be rar ener gia o fenôme no tec no ló gi co
tam bém dis po ni bi li za um fan tás ti co ar se nal de fe rra men tas de con cepção e de -
sen vol vi men to de pro du tos e pro cessos, tor na- se im possí vel pre ver os con teú -
dos em si mes mos e, mais que isto, as for mas que tais con teú dos to marão, e a ma -
nei ra como os ele men tos es tru tu rais se or ga ni zarão e se re la cio narão en tre si e
com os con su mi do res.

b) a in con tro la bi li da de dos con teú dos que cir cu lam, sob vá rias for mas, atra -
vés dos ser viços de in for mações e co mu ni cações. E’ da própria na tu re za dos
ele men tos es tru tu rais da So cie da de da In for mação, so bre tu do pelo avanço ex -
traor di ná rio da con vergên cia tec no ló gi ca en tre in for má ti ca, co mu ni cações e ele -
trôni ca, a in con tro la bi li da de da pro dução e cir cu lação de conhe ci men to. O de -
sen vol vi men to tec no ló gi co equi li bra a equação so cial in ven tan do dis po si ti vos de 
re la ti vo con tro le de con su mo, pelo me nos en quan to se ne ces si ta de má qui nas ló -
gi cas para aces sar o conhe ci men to cir cu lan te. Mais im por tan te que isto, con tu do, 
é o fato in con tes tá vel de a in con tro la bi li da de da pro dução e cir cu lação do conhe -
ci men to ser par te cons ti tu ti va, es tru tu ran te mes mo, da cul tu ra con tem porânea.
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Ela, atra vés das tec no lo gias de in for mação e co mu ni cações, rea li za e ra di ca li za o
sonho hu ma no li ber tá rio.

c) a ine vi ta bi li da de de ação pú bli ca no se tor, seja re gu lan do – ou des re gu lan do?
–ou re- re gu lan do? – a or ga ni zação, a gestão e a pro dução, na in tenção de ga ran tir
o aten di men to do in te res se pú bli co, a or dem de mo crá ti ca, os va lo res mo rais e
éti cos, a li vre com pe tição e a bus ca con tínua da uni ver sa li zação do con su mo dos
ser viços de in for mação e co mu ni cações. Isto leva o Pro gra ma So cie da de da In -
for mação, ne ces sa ria men te, a con ce ber- se como par te e não todo, no sen ti do de
que so men te po de rá se rea li zar, en quan to pro gra ma de go ver no, se es ti ver afi na -
do com os pro pó si tos, ações e missões das instân cias de go ver no e agên cias re gu -
la do ras que in ter fe rem nos se to res de in for mação e co mu ni cações. As po lí ti cas
que tenham sido ou fo rem traça das para cada um des tes se to res con di cio narão,
ine vi ta vel men te, se não to das, par te subs tan cial das di re tri zes e ações que se es ta -
be leçam para o Pro gra ma.

d) a in du ti bi li da de ne cessá ria, por par te do go ver no, de pre ferên cia in di re ta -
men te (por in ter mé dio de agên cias es pe cí fi cas, de mo cra ti ca men te ins ti tuí das),
no sen ti do de en co ra jar e fo men tar a pro dução de con teú dos que di na mi zem,
for ta leçam, pre ser vem e glo ba li zem as iden ti da des e as cul tu ras na cio nais. Não se
tra ta, evi den te men te, de ação in du to ra im pos ta, mas sim re sul tan te de diá lo go
aber to, pelo qual se pos sa iden ti fi car e prio ri zar o que e como aten der as vá rias
nuan ces de na cio na li da de, in clu si ve como meio de se di men tação da na cio na li da -
de como um todo. O mer ca do li vre, glo ba li za do, é uma força cujo di re cio na men -
to no in te rior de cada país, se faz de acor do com as pos si bi li da des maio res de lu -
cro rá pi do e vul to so. A uni for mi da de e a ba na li zação dos va lo res cul tu rais, sua
re in ter pre tação pela via mer can til e a sim pli fi cação de suas com ple xas, his tó ri cas
e ri cas ar ti cu lações in ter nas e ex ter nas são con seqüên cias es pe ra das – e já cons ta -
ta das – da ação des te mer ca do fal sa men te li vre, su bor di na do à eco no mia glo bal.
A in dução de pro gra mas e pro je tos de ação, e o en vol vi men to ne les dos sis te mas
for mais e não- for mais de edu cação, or ga ni zações so ciais e cul tu rais de atuação
lo cal, será fa tor cru cial para tor nar a(s) cul tu ra(s) bra si lei ra(s) ca paz de dia lo gar
com o glo bal e dele se be ne fi ciar.

OS CON TEÚ DOS E A SO CIE DA DE DA IN FOR MAÇÃO NO BRA SIL

Um dos prin ci pais in di ca do res do de sen vol vi men to da so cie da de da in for mação
é a pe ne tra bi li da de ou ca pi la ri da de das tec no lo gias de in for mação na vida diá ria das
pessoas e no fun cio na men to e trans for mação da so cie da de como um todo. Em âm -
bi to geo grá fi co, a pe ne tra bi li da de é me di da prin ci pal men te pelo nú me ro de usuá rios 
da In ter net em uma de ter mi na da po pu lação. No caso do Bra sil, es ti ma- se que du -
ran te o ano 2000 mais de 6 milhões de bra si lei ros serão usuá rios da In ter net e que
nos pró xi mos cin co anos po de re mos che gar a 30 milhões. Es tas ci fras, ape sar de
mui to aquém do to tal da po pu lação bra si lei ra ou das por cen ta gens de usuá rios re la -
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ti vas ao to tal das po pu lações nos paí ses de sen vol vi dos, cons ti tuem in di ca do res sig -
ni fi ca ti vos do enor me im pac to que a In ter net está pro mo ven do na so cie da de bra si -
lei ra. Em ter mos nu mé ri cos, es tas ci fras pro je tam o Bra sil como um dos gran des
mer ca dos na cio nais da In ter net em ní vel mun dial.

Ou tro in di ca dor fun da men tal da so cie da de da in for mação, que com ple men ta a
pe ne tra bi li da de das tec no lo gias de in for mação, cons ti tui o ní vel de ope ração ubí -
qua, em um de ter mi na do con tex to, de re cur sos, pro du tos e ser viços de in for mação
na In ter net por par te dos seus usuá rios, re pre sen tan do in di ví duos, go ver nos e as
mais di fe ren tes or ga ni zações so ciais de ca rá ter pú bli co ou pri va do. Esta ope ração
ubí qua re pre sen ta a con se cução de ino vações mui tas vezes ra di cais no fun cio na -
men to da so cie da de atual, es pe cial men te nas ati vi da des e pro cessos que re que rem o
acesso à in for mação.

Na so cie da de da in for mação, a co mu ni cação e a in for mação ten dem a per mear as 
ati vi da des e os pro cessos de de cisão nas di fe ren tes es fe ras da so cie da de, in cluin do a
su pe res tru tu ra po lí ti ca, os go ver nos fe de ral, es ta duais e mu ni ci pais, a cul tu ra e as ar -
tes, a ciên cia e a tec no lo gia, a edu cação em to das as suas instân cias, a saú de, a in dús -
tria, as fi nanças, o co mér cio e a agri cul tu ra, a pro teção do meio am bien te, as asso -
ciações co mu ni tá rias, as so cie da des pro fis sio nais, sin di ca tos, as ma ni fes tações
po pu la res, as mi no rias, as re li giões, os es por tes, lazer, hobb yes, etc.. A so cie da de
pas sa pro gres si va men te a fun cio nar em rede. O fenôme no que mel hor ca rac te ri za
esse novo fun cio na men to em rede é a con vergên cia pro gres si va que oco rre en tre
pro du to res, in ter me diá rios e usuá rios em tor no a re cur sos, pro du tos e ser viços de
in for mação afins.

Os re cur sos, pro du tos e ser viços de in for mação são iden ti fi ca dos na In ter net
com o nome ge né ri co de con teú dos. Em re su mo, con teú do é tudo o que é ope ra do
na In ter net. Uma das con tri buições mais ex traor di ná rias da In ter net é per mi tir que
qual quer usuá rio, em ca rá ter in di vi dual ou ins ti tu cio nal, pos sa vir a ser pro du tor, in -
ter me diá rio e usuá rio de con teú dos. E o al can ce dos con teú dos é uni ver sal, res guar -
da das as ba rreias lin güís ti cas e tec no ló gi cas do pro cesso de di fusão. É atra vés da
ope ração de re des de con teú dos de for ma ge ne ra li za da que a so cie da de atual vai mo -
ver- se para a so cie da de da in for mação. A força mo triz para a for mação e disse mi -
nação des tas re des re si de na efi ciên cia das de cisões co le ti vas e in di vi duais. Os con -
teú dos são por tan to o meio e o fim da gestão da in for mação, do conhe ci men to e do
apren di za do na so cie da de da in for mação.

Re su min do, a so cie da de da in for mação de sen vol ve- se atra vés da ope ração de con -
teú dos so bre a in fra- es tru tu ra de co nec ti vi da de. Por tan to, o de sen vol vi men to da so -
cie da de da in for mação no Bra sil re quer no fu tu ro pró xi mo um es forço na cio nal con -
ju ga do para au men tar, por um lado, a pe ne tra bi li da de da In ter net pari passu com o uso
ade qua do de tec no lo gias da in for mação (in cluin do os soft wares po ten tes e ami gá veis,
com er go no mi ci da de) e, por ou tro lado, o vo lu me de con teú dos ba si lei ros. Nes se sen -
ti do, é de es pe rar- se que, a par tir de um de ter mi na do mo men to do fu tu ro, a in ter co -
nec ti vi da de ex pres sa da atra vés da pe ne tra bi li da de das tec no lo gias de in for mação con -
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ver gin do na In ter net, será rea li za da como uma ne ces si da de só cio- e conômi ca de
ope rar con teú dos. Em ou tras pa la vras, a ope ração de con teú dos cons ti tui o ele men -
to es tra té gi co nas po lí ti cas e pro gra mas de pro moção da so cie da de da in for mação.

En tre tan to, a In ter net é do mi na da pe los con teú dos ge ra dos nos paí ses de sen vol -
vi dos. É mes mo acei tá vel di zer que os in di ca do res de vo lu me de con teú dos ope ra -
dos por um país na In ter net, me di dos com re lação ao seu Pro du to In ter no Bru to e a
sua Po pu lação, é pro por cio nal ao seu grau de de sen vol vi men to econômi co e so cial.
Mas é jus to re conhe cer que a questão não é ape nas quan ti ta ti va, na acepção sim plis -
ta de que a um maior vo lu me de ex po sição ou de pro dução própria de con teú dos ne -
ces sa ria men te co rres pon de ria a um maior e mais rá pi dos ín di ces de de sen vol vi men -
to so cial por que este re quer abor da gens mais so fis ti ca das de in ter pre tação.
In cluin do aí as aná li ses re la ti vas a aces si bi li da de x uso, cus to- be ne fí cio e ní veis de sa -
tis fação de usuá rios ver sus dis po ni bi li da de.

De ve- se res sal tar a im portân cia do pro cesso de se leção de con teú dos e dos ní veis
de qua li da de re la ti va (no sen ti do in ter pessoal) que de ve rá ser ob je to de aná li se e
con tro le por par te dos sis te mas in ter me dia do res de in for mação, me dian te ins tru -
men tos ade qua dos nas eta pas de for mação de es to ques, pro ces sa men to téc ni co e
disse mi nação. Da ação nor ma li za do ra e do tra ta men to pa ra me tri za do dos con teú -
dos vai de pen der sua mel hor di fusão e uso pela so cie da de.

Po de mos ir mais além e pre ver que será o vo lu me de con teú dos ope ra dos por um
país que de ter mi na rá o seu de sen vol vi men to econômi co e so cial e a qua li da de de
vida de seus ha bi tan tes. Em um con tex to glo ba li za do, o vo lu me de con teú dos ope -
ra dos por um país pas sa tam bém a me dir a sua ca pa ci da de de in fluen ciar e de po si -
cio nar a sua po pu lação no fu tu ro da so cie da de hu ma na.

Por tan to, au men tar o nú me ro e a qua li da de de con teú dos na cio nais é uma de -
man da e um de sa fio enor me que o Bra sil está en fren tan do hoje não so men te para
as se gu rar a nos sa pre sença fu tu ra na rede mun dial mas prin ci pal men te para do tar a
so cie da de bra si lei ra dos re cur sos, pro du tos e ser viços de in for mação ade qua dos às
nos sas ne ces si da des e con dições so ciais, econômi cas e cul tu rais. Nes se sen ti do, o
Go ver no Bra si lei ro, atra vés do Pro gra ma So cie da de da In for mação res pon de a esta
de man da com a pro pos ta de pro mo ver no fu tu ro ime dia to um au men to ra di cal na
criação e ope ração de con teú do na cio nais na In ter net, em um es forço con jun to das
nos sas ins ti tuições pú bli cas e pri va das e, par ti cu lar men te, de um nú me ro cres cen te
de ini cia ti vas in di vi duais.

De ve mos re conhe cer que a So cie da de da In for mação, em es ca la pla ne tá ria, e de
for ma ace le ra da, vem de sen vol ven do gi gan tes cos es to ques in for ma cio nais so bre os
mais va ria dos te mas, em di fe ren tes for ma tos, para to dos os pú bli cos, prin ci pal men -
te nos paí ses mais avança dos.

Esse ines ti má vel re per tó rio per mi te tan to o com par til ha men to de conhe ci men -
tos, in for mações e da dos quan to pro mo ve o de sen vol vi men to do ca pi tal hu ma no
e os prin cí pios da so li da rie da de en tre os povos.
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Mas tam bém pode aca rre tar em alie nação dos va lo res lo cais, o que vem mo ti van -
do os go ver nos e as so cie da des de qua se to dos os paí ses à adoção de es tra té gias para
pro mo ver a pro dução e a di fusão de es to ques de in for mações na cio nais e/ou re gio -
nais, como já foi ar gu men ta do. Re su min do, a so cie da de se or ga ni za em tor no de
uma cul tu ra, que é uma ma nei ra de ver o mun do, atra vés de um con jun to de idéias
im plí ci tas e ex plí ci tas, que aca bam pre do mi nan do en tre as possí veis.

O con cei to de iden ti da de cul tu ral impõe- se nes se con tex to, o que im pli ca tam -
bém na noção dos con teú dos de se já veis e ne cessá rios no (pre ten di do) pro cesso de
in for ma ti zação/so cia li zação.

CON TEÚ DO E IDEN TI DA DE CUL TU RAL

As con cepções de iden ti da de cul tu ral vêm trans for man do- se ao lon go do pro -
cesso ci vi li za tó rio. Des de aque le su jei to do Ilu mi nis mo en ten di do como to tal men te 
uni fi ca do des de seu nas ci men to, do ta do das ca pa ci da des de razão, cons ciên cia e
ação, pas san do pela idéia mais re cen te do “su jei to so cio ló gi co” que se for ma nas re -
lações com ou tras pessoas que me diam seus va lo res, sen ti dos e sím bo los ex pressos
numa cul tu ra. Em tal acepção, pro je ta mos a nós próprios nes sas iden ti da des cul tu -
rais, na me di da em que in ter na li za mos tais sig ni fi ca dos e va lo res, alinhan do nossos
sen ti men tos sub je ti vos com os lu ga res ob je ti vos que ocu pa mos no mun do so cial e
cul tu ral em que vi ve mos. Ou seja, o mun do ex te rior é que es ta ria mu dan do, frag -
men tan do o in di ví duo, obri gan do-o a assu mir vá rias iden ti da des. Com o agra van te
de que o am bien te em que vi ve mos ago ra é con si de ra do pro vi só rio e va riá vel.

O su jei to pós- mo der no, con se quen te men te, não tem uma iden ti da de fixa, essen cial
ou per ma nen te, já que está su jei to a for mações e trans for mações con tínuas em re -
lação às for mas em que os sis te mas cul tu rais o con di cio nam.

Em ou tras pa la vras, o su jei to pós- mo der no é de fi ni do his to ri ca men te e não mais
bio lo gi ca men te - como pre fe rem os que de fen dem iden ti da des ra ciais ori gi nais mas
sem ba ses cien tí fi cas - , por quan to o su jei to assu me iden ti da des di fe ren tes em di fe -
ren tes mo men tos, afe ta das tan to pe los pro cessos de so cia li zação quan to de glo ba li -
zação dos meios de co mu ni cação e in for mação. A so cie da de em que vive o su jei to
não é um todo uni fi ca do e mo no lí ti co, uma to ta li da de, que flui e evo lui a par tir de si
mes ma, pois está tam bém cons tan te men te sen do des cen tra da e des lo ca da por
forças ex ter nas.

Tam bém é vá li do res sal tar que as iden ti da des são con tra di tó rias e que as pessoas
par ti ci pam de vá rias si mul ta nea men te, em com bi nações às vezes con fli tan tes tais
como ser mul her, po bre, ho mosse xual e ne gra a um mes mo tem po. Vale tam bém
di zer que essa iden ti da de muda com a for ma como o su jei to é in ter pe la do ou re pre -
sen ta do e que sua iden ti fi cação nem sem pre é au to má ti ca, que ela pre ci sa ser con -
quis ta da e que pode ser alie na da po li ti ca men te.

Já foi dito com mui ta pro prie da de que em vez de se fa lar de iden ti da de como
uma coi sa aca ba da, de ve ría mos fa lar de uma iden ti fi cação, de um pro cesso e que essa 
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iden ti da de nun ca é ple na den tro dos in di ví duos, ao con trá rio, ela pre ci sa ser “pre en -
chi da” e de sen vol vi da.

As iden ti da des na cio nais não são nem ge né ti cas nem he re di tá rias, ao con trá rio,
são for ma das e trans for ma das no in te rior de uma re pre sen tação. Uma nação é, nes -
se pro cesso for ma dor de uma iden ti da de, uma co mu ni da de sim bó li ca num sis te ma
de re pre sen tação cul tu ral. E a cul tu ra na cio nal é um dis cur so, ou modo de cons truir
sen ti dos que in fluen ciam e or ga ni zam tan to as ações quan to as con cepções que te -
mos de nós mes mos.

Não é ocio so lem brar que tais iden ti da des, no caso do Bra sil, estão em bu ti dos em 
nos sa lín gua e em nossos sis te mas cul tu rais mas estão lon ge de uma ho mo ge nei da de 
– que já não per se gui mos–; ao con trá rio, estão in fluen cia das (as iden ti da des) pe las
nos sas di fe renças ét ni cas, pe las de si gual da des so ciais e re gio nais, pe los de sen vol vi -
men tos his tó ri cos di fe ren cia dos, na qui lo que de no mi na mos “uni da de na di ver si da -
de”. Como to das as nações, mas bem mais do que a maio ria de las, so mos hí bri dos
cul tu rais e ve mos esse pro cesso como um fa tor de po ten cia li zação de nos sas fa cul -
da des cria ti vas.

A So cie da de da In for mação pre ten de ser uma des sas forças uni fi ca do ras e trans -
for ma do ras, num con tex to glo ba li zan te.

A glo ba li zação é um pro cesso de si gual que, em cer ta me di da, pode ser con si de ra -
do como a oci den ta li zação dos va lo res cul tu rais de nossos tem pos. Mas, pa ra do xal -
men te, a glo ba li zação vem for ta le cen do a pro li fe ração de iden ti da des lo cais e, ain da
que pa reça utó pi co, a So cie da de da In for mação que es ta mos aju dan do a cons truir,
tam bém pode dar es paço para cul tu ras geo gra fi ca men te iso la das – como é, em par -
te, o nosso caso.

Se ria jus to afir mar que os povos mo der nos vi vem a dia lé ti ca da tra dição e da tra dução, 
em que per sis te na con ser vação de suas raí zes ao mes mo tem po que bus ca a trans -
ferên cia de sis te mas sim bó li cos (de umas re giões para ou tras e tam bém do ex te rior)
que per mi tam ace le rar seu próprio de sen vol vi men to so cial e cul tu ral. Ou seja – e este
pa re ce ser o caso bra si lei ro – as cul tu ras hí bri das (sin cré ti cas?) cons ti tuem um dos di -
ver sos ti pos de iden ti da de de novo tipo que estão sur gin do na pós- mo der ni da de.

O pro cesso de glo ba li zação ins tru men ta li za do pela tro ca ace le ra da da in for -
mação atra vés dos novos me dia, que abo lem as distân cias e o tem po, não têm pro vo -
ca do a ho me ge nei zação com ple ta das cul tu ras e das iden ti da des. Pelo con trá rio, não 
ape nas an ti gas que re las iden ti tá rias se mantêm vi vas como mul ti pli cam- se di fe ren -
tes bolsões de iden ti da des lo cais, de ins pi ração re li gio sa, ét ni ca ou com por ta men tal,
rea ni ma das e fo men ta das como ma nei ra de re sis tir à in tro dução de novos mo dos
iden ti tá rios uni for mi zan tes. A tendên cia para a cris ta li zação e di fusão de uma ou de
al gu mas pou cas linhas de força de al can ce glo bal sur ge como mais ní ti da no cam po
da eco no mia do que no cam po da cul tu ra.

Esse qua dro re la ti vo à iden ti da de cul tu ral não se ma ni fes ta ape nas no cha ma do
mun do sub de sen vol vi do ou em de sen vol vi men to. Paí ses do pri mei ro mun do
vêem na pre ser vação da iden ti da de na cio nal o ins tru men to de ci si vo para au to ca -
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pa ci tação não ape nas em assun tos cul tu rais como cien tí fi cos e tec no ló gi cos, com
suas cla ras di mensões econômi cas. Me di das de ex ceção são for mu la das para pro te -
ger a cul tu ra lo cal em suas mais va ria das for mas e, mais que isso, é res guar da do o
próprio idio ma na cio nal, que con den sa uma visão de mun do es pe cí fi ca – aque la su -
pos ta men te mais ade qua da a dar con ta de um de ter mi na do modo de vida, com seus
va lo res e sig ni fi ca dos.

As sim, no mo men to em que o Bra sil cui da de criar as con dições para sua ple na
in serção na nova so cie da de da in for mação, é vi tal que se es ta be leça uma po lí ti ca
que não se preo cu pe ape nas com a questão econômi ca e tec no ló gi ca dos meios
ele trôni cos, em par ti cu lar a In ter net, mas que se vol te tam bém para os in te resses
das iden ti da des cul tu rais do país, que cons ti tuem seu soft ware mais pre cio so e li -
vre de di rei tos au to rais.

Le van do em con si de ração, por tan to, que será ne cessá rio pla ne jar as ações que
con du zem à pro dução e dis tri buição de con teú dos que sir vam aos in te resses da
iden ti da des cul tu rais do país, e en ten den do por iden ti da de cul tu ral a soma de sig ni fi -
ca dos que es tru tu rem a vida de um in di ví duo ou de um povo, par te- se do prin cí pio
de que será ne cessá rio ter em men te, an tes de mais nada, que a iden ti da de cul tu ral
não é mais una po rém múl ti pla.

Há, sem dú vi da, uma iden ti da de pri má ria em vi gor no país, re pre sen ta da pela
lín gua na tu ral aqui usa da e que no caso do Bra sil é de fato con si de ra da una e uni fi ca -
do ra. Os di fe ren tes mo dos de fa lar não cons ti tuem ba rrei ra sé ria ao en ten di men to
en tre a po pu lação e não há, sob esse as pec to, rei vin di cações iden ti tá rias par ti cu la ri -
zan tes. Isso não sig ni fi ca que a fon te de iden ti da de pri má ria do país não deva ser ob -
je to de uma po lí ti ca cul tu ral de apoio pen sa da para o novo sis te ma ele trôni co de
pro dução da in for mação. Pelo con trá rio. Pro gra mas es pe cí fi cos de vem ser apoia -
dos vi san do a con so li dação do por tu guês como idio ma pri vi le gia do da so cie da de de
in for mação bra si lei ra.

Já quan do se tra ta das iden ti da des se cun dá rias (própria, como exemp lo, de re -
gio na lis mos e gru pos de pre ferên cias de di ver sa na tu re za) o qua dro se al te ra. Será
ne cessá rio aten tar para o fato de que ao lado da iden ti da de ins ti tuí da (a iden ti da de
“ofi cial”, que vem de cima para baixo e le gi ti ma a prio ri as existên cias e as pro pos tas, 
que for ne ce o pa drão ou có di go ge ral) ma ni fes tam- se di ver sas iden ti da des ins ti -
tuin tes que vêem de baixo para cima e, nes se im pul so, con for mam o in di ví duo, o
gru po e a co mu ni da de. En tre es sas iden ti da des ins ti tuin tes, duas cha mam a atenção
des de logo. De um lado, as de re sistên cia, próprias de mi no rias ét ni cas e re li gio sas,
e que não raro se ali men tam da me mó ria ou do cul to das ori gens. E de ou tro, as
iden ti da des ins ti tuin tes de pro je to, que po dem di zer res pei to tam bém a mi no rias 
ét ni cas e re li gio sas mas que in cluem ou tros gru pos (de de fe sa da con dição fe mi ni na
ou da eco lo gia), en tre os quais se in cluem o dos pro du to res cul tu rais, que se de fi nem 
não pelo cul to do pas sa do mas pela idéia de um fu tu ro or ga ni za do e que vi sam não
ape nas con ser var- se num de ter mi na do es ta do como tam bém pro por novos mo dos
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de vida e no vas visões de mun do para si e para a co mu ni da de – numa pa la vra, que
bus cam a trans for mação da es tru tu ra so cial.

Ao pla ne jar sua en tra da na so cie da de da in for mação, o país de ve rá le var em con ta 
a questão da iden ti da de cul tu ral nes sas suas vá rias ma ni fes tações e, de modo es pe -
cial, não in co rrer no equí vo co – já ob ser va do no pas sa do – de pri vi le giar ape nas as
for mas iden ti tá rias de fi ni das pelo cul to da me mó ria ou das ori gens. Na nova era cul -
tu ral que se ini cia, tão ou mais im por tan te que a iden ti da de vin cu la da ao pas sa do é a
iden ti da de que se pro je ta para o fu tu ro: é dela que pro va vel men te virão as res pos tas
aos novos de sa fios e é ela que deve me re cer par ti cu lar atenção. Os efei tos prá ti cos
des sa dis tinção re ve lam- se des de logo. Quan do se pen sar, por exemp lo, nas ma nei -
ras de pro pi ciar a cons ti tuição de re des di gi tais de mu seus será pre ci so le var em con -
ta que os mu seus são por ex celên cia os de po si tá rios da iden ti da de ins ti tuí da, aque la
que já se cris ta li zou, que goza de um con sen so for ja do nas ins ti tuições cul tu rais do
país (es co las, im pren sa, etc.). Ao lado dos mu seus exis tem, po rém, al ter na ti vas es pe -
ciais que de vem ser con tem pla das por uma po lí ti ca para a in for mação de modo a dar 
es paço a iden ti da des ins ti tuin tes emer gen tes.

O ade qua do equa cio na men to do jogo iden ti tá rio no mo men to em que se in ten si -
fi ca o pro cesso de glo ba li zação será vi tal não ape nas para a con vi via li da de e o flo res -
ci men to po ten cial cria ti vo dos in di ví duos e gru pos como, de ma nei ra ain da mais
acen tua da, para a ca pa ci da de de go ver no na cio nal na so cie da de da in for mação.
Sem ela, não ha ve rá con dições de par ti ci pação na con ver sa cul tu ral, econômi ca, tec -
no ló gi ca e cien tí fi ca que se es boça na di mensão mun dial. Quan do fal ta um in ter lo -
cu tor, o que pre va le ce é o dis cur so da im po sição. O am pa ro às iden ti da des cul tu rais
nos novos meios ele trôni cos terá como re sul ta do be ne fí cios evi den tes, já con fi gu ra -
dos em paí ses que avança ram nes se cam po, na for ma de in cre men to da ati vi da de
econômi ca em ge ral (novos em pre gos, maior arre ca dação de im pos tos) e de sen -
vol vi men to da ci da da nia (com re fle xos di re tos so bre o grau de violên cia ur ba na).
Es tes são com po nen tes da ca pa ci da de de go ver no de for ma ge ral, meta por ex -
celên cia da cons ciên cia po lí ti ca de um povo. E, de todo modo, eta pa ine vi tá vel no
pro cesso even tual de in te gração em blo cos - pri mei ro re gio nais e, de pois, mais lar -
gos – se se pre ten der que essa in te gração se faça com o res pei to às exigên cias e po -
ten cia li da des de um povo.

OS PRO DU TO RES, IN TER ME DIÁ RIOS E USUÁ RIOS DAS RE DES DE 
CON TEÚ DOS

O de sen vol vi men to de con teú dos na In ter net bra si lei ra de ve rá co brir ao lon go
dos pró xi mos anos to das as instân cias e ati vi da de so ciais, na me di da que o go ver no,
as or ga ni zações so ciais de ca rá ter pú bli co e pri va do as sim como co mu ni da des e in -
di ví duos pas sem a ope rar na In ter net suas de man das e ofer tas de in for mação. É
atra vés do uso ubí quo dos con teú dos em rede, a sua pro dução, ino vação, vei cu lação
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e in ter me diação no dia a dia das ins ti tuições e dos in di ví duos que a so cie da de da in -
for mação vai se con for man do.

O au men to da im portân cia econômi ca que a In ter net bra si lei ra vem ad qui rin do
si na li za que a ini cia ti va pri va da, com ca pi tal na cio nal e in ter na cio nal, fará gran des in -
ves ti men tos no fu tu ro pró xi mo para mo ver a ope ração dos pro cessos de ge ração de
va lor e de co mer cia li zação na In ter net. Em con seqüên cia, ha ve rá um au men to ex -
traor di ná rio de con teú dos bra si lei ros re la cio na dos di re ta men te com as ati vi da des
econômi cas, co mer ciais, so ciais, cul tu rais e de lazer, co man da das com fins de lu cro
pela ini cia ti va pri va da, in cluin do os sí tios de co mér cio ele trôni co, in ves ti men tos,
leilões, sí tios ins ti tu cio nais, etc. Em par ti cu lar, vel has e no vas em pre sas li ga das à co -
mu ni cação e ao lazer in ves tirão em con teú dos de gran de po pu la ri da de ou orien ta dos
a seg men tos de pú bli cos es pe cí fi cos em bus ca da for mação de co mu ni da des de
usuá rios que ala van quem re tor nos econômi cos fu tu ros, como são, por exemp lo, os
por tais ge né ri cos e os orien ta dos a pú bli cos es pe cí fi cos, te le visões, rá dios, jor nais,
re vis tas po pu la res, etc. A pre sença ati va das em pre sas pri va das na In ter net tor na- se
pro gres si va men te vi tal para a sua sus ten ta bi li da de e po si cio na men to no mer ca do
fu tu ro. Este mo vi men to con tri bui rá para um ex traor di ná rio au men to da pe ne tra bi -
li da de da In ter net no Bra sil, do nú me ro de usuá rios e de con teú dos.

Por ou tro lado, ins ti tuições de ca rá ter pú bli co go ver na men tais e não go ver na men -
tais em to das as áreas são cha ma das a ope rar na In ter net con teú dos re la cio na dos di re -
ta e in di re ta men te com o for ta le ci men to da pre sença e in te gração do Bra sil no con cer -
to das nações como são a go ver nança, o aper feiço amen to da de mo cra cia e da
equi da de so cial, a ci da da nia, a pre ser vação e o de sen vol vi men to de nos sa cul tu ra e his -
tó ria, o fo men to ao de sen vol vi men to econômi co, a pro teção ao meio am bien te, o fo -
men to à pes qui sa cien tí fi ca na cio nal e a amp la co mu ni cação dos seus re sul ta dos, a
mel ho ria da saú de, da edu cação e, em ge ral, da qua li da de de vida dos bra si lei ros.

Os con teú dos dos go ver nos fe de ral, es ta duais e mu ni ci pais de verão pro gres si va -
men te fa ci li tar o exer cí cio dos di rei tos dos ci dadãos as sim como o cum pri men to dos 
de ve res pú bli cos das ins ti tuições e dos in di ví duos com vis tas a pro mo ver uma trans -
parên cia pro gres si va na go ver nança.

As ins ti tuições li ga das à pes qui sa cien tí fi ca, à tec no lo gia, à edu cação e à a saú de,
de verão ope rar atra vés da In ter net a ge ração e co mu ni cação de conhe ci men to, a
edu cação à distân cia e a pro moção da saú de, de modo a con tri buir de ci si va men te
para a mel ho ria da qua li da de de vida do bra si lei ro e ao au men to do cha ma do ca pi tal
so cial do Bra sil.

No que se re fe re à de mo cra ti zação do acesso à in for mação e ao conhe ci men to, os 
ar qui vos, as bi blio te cas, os mu seus e os cen tros de do cu men tação cum prirão um pa -
pel es tra té gi co em duas gran des áreas de atuação. Na pri mei ra, como ins ti tuições so -
ciais com a missão e vo cação de in ter me diação que via bi li zarão o acesso pú bli co,
gra tui to e as sis ti do aos con teú dos da In ter net aos in di ví duos e co mu ni da des não co -
nec ta das. Este pa pel será es pe cial men te re qui si ta do nas pró xi mas duas dé ca das
quan do a gran de maio ria da po pu lação bra si lei ra con ti nua rá des co nec ta da. Na
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 segunda área de atuação, es tas ins ti tuições re pli carão na In ter net, ino van do a par tir
do conhe ci men to e ex pe riên cia acu mu la da na função de ope rar co leções de con teú -
dos or ga ni za dos se gun do me to do lo gias e pa drões de se leção e qua li da de vi san do o
seu acesso de mo crá ti co e a sua pre ser vação para a as ge rações fu tu ras. Es tas co -
leções de vem in cluir no fu tu ro ime dia to o mel hor da nos sa pro dução cul tu ral, cien -
tí fi ca e téc ni ca. No te- se que este ca rá ter de ser viço pú bli co e de pre ser vação não é
ob je ti vo da gran de maio ria dos sí tios na In ter net cen tra dos na vei cu lação de con teú -
dos de in te res se ime dia to. Nes te sen ti do, o Bra sil deve se guir o exemp lo dos Es ta -
dos Uni dos da Amé ri ca e dos paí ses da Co mu ni da de Eu ro péia que estão fi nan cian -
do a ope ração de con teú dos es tra té gi cos atra vés de ins ti tuições de ca rá ter pú bli co.

Por úl ti mo, o in di ví duo, o ci dadão, o usuá rio, deve ocu par o pa pel cen tral. É o in -
di ví duo, sen do usuá rio, a razão úl ti ma da gran de maio ria dos con teú dos e pro cessos
que se dão na In ter net. Mas a In ter net co lo ca o in di ví duo no cen tro não so men te
como re cep tor pas si vo mas como agen te ati vo e de ter mi nan te, li vre de es col her o
con teú do, in te ra gir com ele, in de pen de men te do es paço e do tem po em que se lo ca -
li zam o usuá rio e os con teú dos. Mais que isso, a In ter net en ri que ceu o pa pel do
usuá rio, o in di ví duo, do ci dadão, do tan do-o com o po ten cial e a ca pa ci da de de pro -
du tor e in ter me diá rio de con teú dos. Este fato é no tá vel por que via bi li za a de mo cra -
ti zação da gestão e do acesso ao conhe ci men to e per mi te a rea li zação ple na do in di -
ví duo e do ci dadão en quan to ser cul tu ral.

QUESTÕES COM PLE MEN TA RES

A im plan tação e a ma nu tenção de uma rede amp la de acesso e uso de con teú dos
in for ma cio nais de todo tipo im pli ca, ne ces sa ria men te, em ins ti tuir sal va guar das e
ga ran tir di rei tos e de ve res tan to de in ter me diá rios quan to de usuá rios. Para tan to,
são im pres cin dí veis ações quan to à
a) res pon sa bil da de dos in ter me diá rios (dis tri bui do res) ou pro du to res de con teú dos

quan to à ma té ria in cluí da ne les, isto é, per mi tir o mo ni to ra men to da in for mação
que dis po ni bi li zam sob o ân gu lo das ati vi da des ilí ci tas por ven tu ra en vol vi das;

b) me di das de pro teção de da dos (in cluin do da dos so bre os usuá rios, pri va ci da de e
ou tras ga ran tias);

c) me di das de pro teção de di rei tos au to rais (tan to me di das le gais, de ca rá ter pu ni ti vo 
quan to os de or dem tec no ló gi cos no sen ti do pre ven ti vo);

d) po lí ti cas pú bli cas de ta xação pe los ser viços cul tu rais pres ta dos; e
e) pro teção dos con su mi do res de in for mação cul tu ral.

O prin cí pio do “tudo para to dos” que ani ma a con cepção da so cie da de em rede, 
le va ria duas orien tações – apa ren te men te an tagôni cas - que, de vi da men te equa -
cio na das, po derão cons ti tuir- se em forças com ple men ta res no pro cesso ci vi li za -
tó rio, a sa ber:
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v re cur sos in for ma cio nais ex ter nos ao país, pos si bi li ta dos pela glo ba li -
zação dos meios de co mu ni cação e pela te le má ti ca, po dem ser uti li za dos
como in su mos fun da men tais para a ca pa ci tação, a atua li zação, a so lução de
pro ble mas e para a re creação, ou seja, po derão ser trans for ma dos em opor -
tu ni da des e em uti li da des para as pessoal, em es ca la ex po nen cial e ines go tá -
vel, cons tan te men te atua li zá vel.
O pe ri go da feu da li zação dos meios de co mu ni cação e a vei cu lação de
ma té rias in com pa tí veis com os prin cí pios da dig ni da de hu ma na só de verão
ser tra ta dos nos mar cos dos fo ros in ter na cio nais com pe ten tes e no âm bi to
do es ta do de di rei to. Ja mais me dian te ex pe dien tes como a cen su ra, o xe no -
fo bis mo e ou tros pre con cei tos, con si de ran do- se o ideal do li vre acesso á in -
for mação um di rei to hu ma no ina lie ná vel. Em suma, co lo car o país nas
co rren tes do sa ber uni ver sal, atra vés do com par til ha men to do pa trimônio
cul tu ral da hu ma ni da de, ape sar das li mi tações e ba rrei ras exis ten tes, am -
plian do a ca pa ci da de de to lerân cia e de res pei to en tre os povos e as nações.

v os re cur sos de in fo mação pro duzi dos no país, pre té ri tos e con tem -
porâneos, re que rem um tra ta men to téc ni co pri vi le gia do para ga ran tir sua
dis po ni bi li da de e aces si bi li da de a to dos os ní veis e em to dos os lu ga res. É de
in te res se da so cie da de bra si lei ra ace le rar o re gis tro, o ar maze na men to e a
pro moção de da dos, in for mações e conhe ci men tos so bre o país, nos ní veis
de go ver no, so cie da de e in di ví duos como ge ra do res e pro du to res.
A existên cia de uma ex ten sa e mo der na in fra- es tru tu ra de acesso à in for -
mação, por si só, já de sen ca deia forças cria ti vas e pro du ti vas em es ca la con -
si de rá vel mas tam bém re quer es tra té gias ade qua das para fo men tar a mel hor
dis tri buição das opor tu ni da des e a mais jus ta re pre sen ta ti vi da de na cio nal,
con si de ran do as suas dis pa ri da des re gio nais.

Em con clusão para atin gir- se tais ob je ti vos so ciais faze- se ne cessá rio, den tre os
mui tos pré- re qui si tos, a uni ver sa li zação do en si no for mal e da edu cação con ti nua da
como con dição de in gresso na so cie da de do conhe ci men to e do apren di za do e, não
me nos im por tan te, o trei na men to mas si vo no uso das no vas tec no lo gias in te ra ti vas,
de for ma ge ne ra li za da e em to dos os ní veis, como fe rra men ta de par ti ci pação nas re -
des e sis te mas. Este é o pro pó si to que ani ma o Pro gra ma So cie da de da In for mação
no Bra sil, como meio de pro moção so cial, ge ração de em pre gos qua li fi ca dos e mel -
ho ria da qua li da de de vida.
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