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MONTANDO O CENARIO tambem -e tenho defendido isso ao longo dos ultimos anos

-olhar para todos os lados, ad()ptl\ndo umn poRtura te6ricll
Novas formas de regula~ao e gestno das pol(ticas condizente corn o momento contemporaneo. Nesse sentido.

educacionais no Brasil estao sendo evidenciadas nos ultimos imagino ser importante a retrospectiva -o olhar para tras

anos, como parte de estrategias transnacionais de organismos, -assim como o olhar para os varios lados, analisando, entre

empresas e institui~oes intemacionais, corn especial destaque outros, os projectos de infonnatiza~ao das escolas publicas,

para o Banco Internacional de Reconstru~ao e no Brasil e fora dele; o mundo do trabalho, que esta exigindo

Desenvolvimento(BIRD),eparaoBancoMundial.Aquestao novos perfis para os trabalhadores; eo mundo das

que se coloca sobreo papel destes grupos enquanto indutores comunica~oes e da infonna~ao, qu~ se constitui num dos

de pollticas remete-nos, necessariamente, para as discussoes pilares da sociedade contemporanea, a chamada sociedade

sobre a autonomia do estado e da na~ao e, neste sentido, da infonna~ao.

precisamos pensar em como a escola -uma das institui~oes Aqui, vou tentar abrir essas varias frentes e, sem a

directamente responsaveis pela fonna~ao dos cidadaos -se preocupa~ao de urn fechamento unico, pretendo fomecer ao

coloca frente a essas pollticas. leitor algumas pistas para uma navega~ao neste mundo

sao inumeros os autores que estudam a presen~a dos complexo e multifacetado.

organismos intemacionais em palses como o Brasil eo que

penso desenvolver neste texto e, de urn lado, uma rapida CENARIO UM

panoramica desse movimento visto de cima e de outro. uma

analise na perspectiva de urn olhar de baix(}, do ponto de 18 de Junho de 1999. Centro financeiro de Londres,

vista da escola e dos professores. Para isso, imagino ser InglateJTa.

necessario construir uma ambienta~ao corn multiplos Convocada por varios grupos e liderada pelo auto-

cenarios, estabelecendo urn panorama de posslveis olhares intitulado Movimento J18, uma manifesta~ao reuniu cerca

sobre estes. Eles sao multiplos e penso ser importante olhar de quatro mil pessoas, segundo os jomais ingleses, e tenninou

urn pouco para a nossa hist6ria recente e verificar como a em conflito corn a pollcia. Segundo o The Time.s, a

escola- vista sob a 6ptica dos materiais didacticos -tern manifesta~ao causou urn prejulzo de £ 2 milhoes (US$ 3.2

sido sempre dirigida de fora. Precisamos olhar para tras mas milhoes) e 46 feridos.

* A partir da apre.fentat;iia na XXIl Rel/niiia Anl/al da A.fsaciat;iia Nacianal de Pesql/i.fa e P6s Gradllat;iia em Edl/cat;iia (Bra.fil). em 1999. Mell especi(/1

ac~radecilllenta a Mar(lia Gallveia (UFG). Maria 1nez Can'alha (UFBA) e Maria de Fdti,lla Li,lla (UFS) pelas discllss6es iniciais sabre esse tex'a.
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O alvo: organiza~oes financeiras (Liffe -The London e sua grande campanha e para o ftm do debito do terceiro

International Financial Futures & Options Exchange), a mundo no infcio do ano 2000. Na Inglaterra. ele.\"
cadeia americana de fast food McDonald ' sea alemii Mercedes correspondem a uma coalizao de mais de 80 organizafoes

Benz. nao governamentais (ONGs).

Os organizadores convocaram a manifesta~iio usando O Grupo Mexicano Zapatista tambem tem pdgina na rede

basicamente a rede Internet e chamaram-na de urn "dia de [http://www.ezln.org/] e e sempre citado como um dos
ac~ao, proteito e carnaval contra o capitalismo global", plo"~iros no u.vo do Int~rn~t ~m m"vlm~ntos socials de
Planearam a manifesta~Ao para acontecer simultaneamente resistencia.
em 43 parses espalhados pelo mundo. O sitio da organiza~ao Outro grupo com ramificafoes bastante ampias e o

na Internet' possui versoes em castelhano, alemiio, frances, PeaceLink [http://www.gn.apc.org/rts/], uma ONG que

italiano, holandes, russo e instru~oes sobre alternativas de trabalha pela paz mundial.

acesso as infonna~oes caso urn deles deixe de funcionar por No Brasil, um exemplo citado de uso da Internet e o

algum tipo de represalia. Articulado a este, urn rnovimento Movimento dos Sem Terra [http:/lwww.mst.org.br/].

paralelo, o Jubilee 2000, tarnbern tern trabalhado de fonna

intensa corn a Internet e articula bern o uso dos media Urn detalhe irnportante neste cenario: ern rnuitos dos

rnundiais, tendo o apoio de varios artistas farnosos, corno jornais britanicos, as rnaterias siio sernpre seguidas de

Bono do grupo irlandes U2. O Jubilee 2000 tern corno sugestoes de links sobre o terna. O The 7imes e urn destes

bandeira o perdiio da divida externa dos parses do charnado jornais que, ern todas as suas edi~oes, apresenta varias

terceiro rnundo. sugest6es de links ern destaques que acornpanham as materias.

Esse protesto foi marcado para o rnesrno dia do encontro Eles siio ligados ao proprio texto e arnpliarn a tematica. No

do Grupo 082 em Colonia, Alernanha. De acorda corn um cas() da manifesta~ao de 18 de Junho, percebeu~se claramente
artigo do The n,nes, esse e urn movimento de sucesso como uma inten~ao de nao publica~ao destes endere~os e sugestoes

nenhum outro em terrnos de organiza~iio descentralizada para navega~iio na Internet. Isso sugere urn novo cenario.

tendo, na lideran~a, os chamados "novos anarquistas",

caracterizados pelo jornal como: "classe media, educados, CENARIO DO'S

imaginativos e on the internet"3

O prirneiro cenario destacou a ausencia de links nas
sao inumeras a.\" organizafoes sociai.\" que id utilizam a paginas de urn dos jornais de maior circula~iio na Inglaterra,

Internet como elemento bdsico de comunicafao no mundo o The 7imes, para a manifesta~iio ocorrida ern Londres ern

inteiro. Elas vao da defesa ambiental aos direito.\" de 18 de Junho de 1999.

minorias. passando pela.\" questoes sociais, paz mundial,
entre Olltros tema.\". Os meios de comunicafao inglese.\" podem .\"er divididos

A Green Net e lima organizafao que abre espafo na em dois grandes grupo.\". Um primeiro grupo e famo.\"o

Internet para que es.\"e.\" grupos possam di.\"ponibilizar pelos iornais tipo tabloide, con.\"iderados mai.\"

pdginas [http://www.gn.apc.org/] e hospeda mais de 200 sensacionalista.\". como Sun, The Mirror, Daily Mail, entre
membros em seu sftio. que existe desde 1986. outros. Estes iornais possllem tiragens altas, como por

Reclaim the Streets [http://www.gn.apc.org/rts/]foi outro exemplo 0 Sun, que em toda ei:lifao apresenta uma mulher

dos gmpos envolvido.\" na manifestafao de 18 de Junho nlla em sua terceira pdgina e que, segundo aABC (Audit

que tambem tem a Internet como ponto de partida para Bureau of Circutation),4 uma empre.va de auditoria que
a mobilizafaO. Sell obiectivo e 0 de acabar com 0.\" carros analisa a circulafao de iornai.\" em Inglaterra, teve uma

na.\" ruas da.\" grande.\" cidades e devolve-las a.\" pes.\"oa.\". circulafao de 3.7 18.534 exemplare.\" em Outubro de 1998.

..A ma. 0 melhor e.\"pafo do movimento e interc{jmbio O segundo gmpo e composto pelosiornais considerados

humano. liberdade e e.\"pontaneidade ...dizem eles em mais tradicionais, como 0 The Times, The Guardian,
suas pdginas. Independent. Financial Times. Entre eles, 0 The Times e

Peoples' Global Action (PGA) [http://www.agp.org] e 0 que pos.\"lli a major circulafao durante os dias da

outro gmpo envolvido na manife.\"tafao iuntamente com semana. Em Olltubro de /998, a .\"lla circulafao foi de

0 London Greenpeace que trava uma luta contra a rede 766.999 exemplare.\" .\"eguido do Financial Times, com

McDonalds [http://www.mc.\"potlight.org]. 384.863 exemplares. Aos domingos. tambem e 0 The

O Jubilee 2000 [http://www.iubilee2000uk.org/] e um Times 0 de maior circltlafao beirando os I ,4 milhoes de

movimento internacional que envolve mais de 40 pai\"es exemplares.
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Um novo jornal comet;ou a circular em Mart;o de 99 e realizadas ern Estocolrno, corn o objectivo de discutir as
\,ive um significativo aumento de circulafiio. O Metro e condi~oes de trabalho e dos trabalhadores e o ernprego no
distribu(do gratuitamente pelas manhtts no metro de segmento das ernpresas charnadas de novas media, ernpresas
Londres e. segundo Peter Williams, director financeiro que trabalham corn publicidade, arte digital, multimedia,
do jornal. em entrevista ao Financial Times. a Internet, etc.9
distribuit;iio jd atingiu 300 mil exemplares e esperam Os documentos e as discussoes apontarn algurnas
atingir 350 mil no final do mes de Junho de 1999.5 caracteristicas fundarnentais para o charnado trabalhador do

futuro. Corn frequencia, observa-se afirma~oes do tipo: o
trabalhador para este novo rnundo deve ser bern educado ( well
educated). Este cenario aponta, portanto, para a necessidade

Na mesrna sernana das rnaterias sobre o protesto nas mas de uma melhor compreensao do que significa a expressao
de Londres, o The nmes, parte do jrupo News Co1poration. well educated neste contexto de aociedade de infonnaQlo.
liderado pelo magnata Rupert Murdoch, publicou urna toto Susan M. Christopherson, da Corne\l University, nurna
corn urn pequeno detalhe que pode ser significativo para pesquisa em curso sobre os aspectos da empregabilidade dos
entender as estrategias dos sistemas de comunica~ao mundiaJ. trabalhadores da industria multimedia (novas media) nos
A foto era do casamento de Murdoch corn Wendi Deng, a Estados Unidos, afirmava, numa das oficinas,l° que a rnaior
bordo do iate do magnata nli costa dos Estados Unidos, e foi parte desses trabalhadores se considerava auto-aprendiz na
publicada corn destaque na edi~ao de 28/06/99. Na legenda sua qualifica{'llo pro fissional. Segundo ela, este tern sido urn
da foto, urna referencia a idade apenas ao lado do Dome de dos principais pontos evidenciados na pesquisa que foi
Deng, 32 anos e, portanto, bern rnais nova que Murdoch.6 oficialmentepublicadanosegundosernestrede 1999.11 Neste
Este pequeno detalhe, que pode passar desapercebido para cenario, ern princfpio, a escola nao esta presente ou tern urna
muitos leitores, pode ser visto como parte deste cenario que apari~ao secundaria.
vai dos segredos da jovialidade do magnata as polfticas
econ6rnicas e financeiras rnundiais. Boaventura de Sousa CENARIO QUATRO
Santos ( 1998b ), ern artigo publicado no jornal bmsileiro F olha
de SIlo Paulo, fala-nos desses .\"egredos e silencios, quando Ern todo o mundo vive-se urn processo intenso de
analisa o Acordo Multilateral de Investimentos (AMI), desregularnenta~ao dos rnercados financeiros e bancarios.
negociado "no mais completo segredo, nos ultirnos dois anos, Privatizarn-se companhias e os rnercados nacionais, que antes
entre os pafses desenvolvidos da OCDE (Organiza~ao para a resistiarn a presen~a de elernentos externos, agora estao-se
Coopera~ao eo Desenvolvirnento Econ6mico ), por iniciativa abrindo para outros capitais. As oscila~oes das bolsas de
dos EUA e da Uniao Europeia." Para ele, "urn dos paradoxos valores em qualquer parte do rnundo sao acornpanhadas por
da sociedade de informa~ao e que, quanto rnais vasta e a crises em outras partes do planeta, que passa a viver o
informa~ao potencialrnente disponfvel, rnais selectiva ea charnado rnercado econ6rnico global. A bola da vez passa a
informa~ao efectivarnente posta a disposi~ao dos cidadaos. ser a expressao da rnoda. Aguarda-se corn ansiedade, a cada
E, corno nesse tipo de sociedade o exercfcio activo da oscila~ao de uma bolsa, qual pafs sera a tal bola da vez nesse
cidadania depende mais do que nunca da informa~ao que o alucinado rnercado. Circularn, pelo rnundo fora, bilhOes e
sustenta, a luta dernocratica rnais irnportante ea luta pel a bilhOes de d61ares sern, necessariarnente, vfnculos corn as
dernocratiza~ao dos criterios da selec~ao da informa~ao" tradicionais mercadorias. Corno afirma Boaventura de Sousa
(Santos, 1998b). Santos "e dinheiro que cornpra e vende dinheiro"(1998a).

Pesquisando este rnovimento financeiro e sua rela~ao corn as
CENARIO TREs polfticas dos organisrnos internacionais, o soci61ogo

portugues analisa o movirnento veloz de circula~ao de
Estocolrno, Suecia. Junho de 1999. dinheiro electr6nico, usando alguns exernplos, sendo urn deles
Organizado pelo Nationalln.\"titute of Working Life' do ligado a situa~ao brasileira. Cornentando o discurso do vice-

governo Sueco. o Work Life 2000 teve corno objectivo a presidente do Banco Mundial, que afirrnou estar
prepara~ao da Conferencia sobre o Trabalho realizada ern inconforma.do corn o facto do Brasil ter sofrido irnediatarnente
Janeiro de 2001R ern Malmo, quando a Suecia assurniu a as consequencias da crise na Russia ern 1998, Santos foi
Presidencia da Uniao Europeia. Corno parte da Conferencia, categ6rico: "isso e urn inconformismo inteirarnente cfnico,
forarn realizadas cerca de 50 oficinas preparat6rias nas quais urna vez que forarn precisarnente as polfticas do Banco
forarn discutidos ternas ligados ao rnundo do trabalho na Mundial e do FMI que criaram a vulnerabilidade que agora
sociedade conternpor§nea. Participei ern duas dessas oficinas, se deplora."(Santos, 1998a)
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CENARIO CINCO olhar de urn pesquisador preocupado corn o uso das .
Tecnologias da Informa~ao e Comunica~ao (TIC) na escola.

23 de Outubro de 1998. Jakob-Staempfli Street, Bie[, O desenvolvimento cientifico e tecnologico
Suf~a. Matriz da mundialmente conhecida fabrica de relogios experimentado pela humanidade na segunda metade deste
Swatch. seculo tern provocado mudan~as profundas em todas as areas

Corn a presen~a de Nicholas Negroponte, inventor e do conhecimento. Estruturas de modelos nao-lineares,
director do MediaLab do Massachussets Institute of complexidade, caos, indetermina~ao, sao os novos elementos
Techno[ogy (M/1), o mais famoso centro de pesquisas sobre que passam a fazer parte do nosso quotidiano. Manuel
novas tecnologias digitais, e lan~ado urn novo tempo no DeLanda considera que os ultimos 30 anos correspondem
planeta. Urn tempo para a Internet. Urn tempo universal, by exactamente a este salto de paradigmas. Saltos como os ja
Swatch. Como eles afirmam, uma nova concep~no g[oba[ de referidos por Thomas Khun no seu famoso livro A estrutura
tempo, inventada e padronizada pela Swatch, o Swatch Beat, das Revo[u~iJes Cient(ficas ( 1975). DeLanda, analisando o
"a nova revo1ucionaria unidade de tempo sem fuso horario conceito de vida nao-orgfinica e as teorias que a conectam
nem bordas geograficas."12 Urn tempo criado a partir da comoscorposorganicos,fazumaretrospectivadestesultimos
subdivisao do dia (rea[ e virtua[, segundo sua home-page) anos, mostrando-nos como os sistemas conservativos passam
em 1000 beats, cada urn sendo equiva1ente, portanto, a 1 a ser substitufdos por sisternas de equi1fbrio dinarnico,
minuto e 26,4 segundos. Ou seja, "meio dia no velho (SIC!) levando-nos a reflectir sobre mudan~as de concep~oes em
sistema e equivalente a @500 Swatch beats."'J todas as areas do conhecirnento. Aanalise de rea~Oes quimicas

e identica a rnuitos outros processos ern que o equilibrio do
CENARIO SEIS sistema corne~a repentinamente a oscilar. Para ele, "oscila~Oes

nao-lineares tern sido observadas ern campos tao diversos
Junho de 1999. Uma pequena cidade no interior da Bahia, como a electronica, a economia e as rela~oes ecologicas (tal

Brasil. como na rela~ao presa-predador)"(DeLanda, 1992, p. 135).
Seis horas da tarde, no horario de verao. No hordrio de Passa-se portanto de urn mundo onde as leis cientificas

deus, como se diz no interior do estado, cinco da tarde e o sol estavam centradas na ordem -urn modelo baseado em leis
ainda esta alto. Numa sala de aula de urn curso de simples que davam conta de sua explica~ao -para urn
especializa~ao num municipio do interior na Bahia, uma sistema mais complexo, onde a desordem, a irregularidade,
dezena de professores e professoras. Urna das caracterfsticas o inesperado, estao presentes de forma mais intensa. Como
deste municipio e ter parcialmente resolvido o problerna de afirma MarceIlo Cini, fisico da Universidade de Roma/Italia,
forma~ao do professorado: la, praticamente todos possuem rnudamos a forma de conceber o mundo e, em vez de
curso de magisterio e passararn por urn concurso publico
bastante rigoroso. se tentar reduzir tu do a ordem, regularidade e

No meio de uma discussao sobre desigualdades sociais, continuidade, emergem categorias e perspectivas
uma professora-aluna afirma que no seculo passado a classe completamente opostas. Estudam-se a desordem, a
dominante brasileira viajava para a Europa de comboio, ao irregularidade, os fenomenos que nao se repetem, em vez
contrario do que acontece actualmente, ern que os ricos ja so de tentar unificar fenomenos muito diferentes pel a
viajam de aviao. A professora que rninistrava o curso, explica~ao resultante de uma unica lei fundamental. A
construtivista por natureza e preocupada corn esta afmna~ao, individualidade come~a a ser reconhecida, por exemplo,
tenta empurrar a turma para discutir urn pouco mais a no facto de que sistemas estruturalmente identicos podem
afirma~ao. A discussao avan~a e urn novo argumento surge: revelar comportamentos radicalmente diferentes,
isso nao poderia ser verdade porque no final do seculo passado ocasionados apenas por pequenissimas diferen~as que,
ainda nao existiam comboios. Mais pressao da professora e ate entao, todos consideravam como sendo nffo essenciais.
alguem, meio encabulado, balbucia que isso nao era possfvel (Cini, 1998)
por causa da agua que existe entre o Brasil ea Europa.
Chegando-se a esta conclusao, a professora tenta puxar da Estao em mudan~a as formas como estamos percebendo
turma o nome do oceano. Surge, entao, o oceano Pacifico. e analisando o mundo, corn as individualidades sendo cada

vez rnais refor~adas e, corn isso, mesclando intensamente as
PANO DE FUNDO PARA OS CENARIOS conce~oes teoricas que analisarn o mundo fisico corn as

usadas para a analise do chamado mundo social. Os sistemas
Os cenarios apresentados constituern-se em fragmentos computacionais digitais desenvolvidos nestes ultimos anos

do mundo contemporaneo, num olhar muito particular. O tern sido responsaveis por muitas destas mudan~as
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paradigmaticas. Como afirma De Landa, muitos destes organizalt6es de direitos humanos. entre outros. O que ele
fen6menos permaneciam invis(veis antes do advento do considera ser o Patrim(jnio comum da humanidade
computador (1992, p. 136). corresponde aos movimentos em escala global de defesa do

Neste sentido, os cenarios apresentados comp6em urn planeta e do universo, como protecltao da camada de ozono,
universo amplo e complexo, no qual os fen6menos da a sustentabilidade da especie humana na terra, entre outros

~ chamada globa1izaItaO precisam ser vistos sob 6pticas (Santos, 1999, p. 215/9).
diversas. O mundo dos media e importante nesse contexto porque

As particularidades, as individua1idades, passam a ser os ele passa a trabalhar por associalt6es complexas de diversos
elementos basicos e fundamentais para podermos segmentos de urn amplo espectro que vai das tradicionais
compreender esses movimentos. Assim como Boaventura empresas de telefones a industria de ponta no
Santos, considero que nao podemos falar em globa1izaItaO, desenvolvimento de equipamentos digitais, passando por

, no singular, como sendo urn processo inexoravel e que nos empresas de televisao por cabo, jomais, editoras, laborat6rios
resta acompanhar. Ao contrario, as possibilidades de desenvolvimento cientifico.
tecnol6gicas, em especial corn o .desenvolvimento das Paralelamente, a desregulamentaltao destes setores de
tecnologias da informaltao e da comunicaltao, possibilitam- comunicaltao e informaltao vai aumentando e. ~om ilso.
noR pen.nr a partir de o\ltro patl\tnAt. Adoptando a propo.i~ao empuITando govemo8 para mudanltas signjficativas nas suas, de Santos de considerar globalizalt6es, sempre no plural, e politicas e legislaltao.

nao apenas na compreensao da globa1izaItaO como urn Saskia Sassen, ana1isando as redes digitais eo poder a
processo unicamente econ6rnico, podemos pensar, tambem elas associados, mostra-nos estes processos de negociar;t1(}
e mais intensamente, nas dimens6es locais e, corn isso, buscar que fazem corn que muitas companhias, aliadas
entender todo esse processo eo papel da escola neste contexto. intemacionalmente corn companhias de diferentes paises,
Uma globalizaltao que, para Santos e ..0 processo pelo qual passem a fazer ..pressao sobre os govemos para desregular e
uma dada condiltao ou entidade local se estende sobre 0 globo privatizar a industria da comunicaltao, importante parte do
e, ao fazer isso, desenvolve a capacidade de designar uma conjunto de industrias normalmente chamadas de digital
condiltao ou entidade social estranha como local" (1999, p. sector [novos media]" (Sassen, 1999, p. 53).
216, tradultao do autor). Cenlirios construidos, pano de fundo explicitado, temos

Assim, a perspectiva de ver a globa1izaItaO no plural, entao os actores em cena: de urn lado, govemos, empresas e
implica ver diferentes modos de produltao da globa1izaItaO 6rgaos, nacionais e intemacionais, pensando em politicas e
que levem em conta as diversidades existentes no mundo estrategias para a educaltao. De outro, os professores e
contemporaneo. Santos considera a existencia de quatro professoras em sala de aula, nas escolas espalhadas pelo pals
modos de produltao da globalizaltao. O primeiro deles seria o e pelo mundo. Visto de cima, sao praticas elaboradas paru
que ele denornina de Locali.S"mo globalizado, aquele que faz chegar a escola e, se implantadas, coloca-la no caminho cert(l.
corn que determinados fen6menos locais passem a ser No entanto, neste mesmo cenario, temos visto outros
sucessos globais, como as grandes corporalt6es movimentos que nao atestam exactamente a existencia de
transnacionais, a lIngua inglesa enquanto lIngua franca, o urn caminho certo e muito menos de urn unico caminho.
McDonalds ou a adoPItao mundial das leis de direito autoral Vemos a existencia de multiplos caminhos corn variadas
americano para o mundo dos softwares. O segundo tipo, que formas de carninhar, corn diversos mapas de navegaltao que
ele chama de Globalismo localizado, poderia ser podem contribuir para esta montagem, tendo como premissa
exemplificado pelos entraves comerciais impostos por paises basica, o respeito pelas individualidades e singularidades de
hegem6nicos, pelo uso de recursos naturais para pagamento pessoas, grupos, regi6es e nalt6es.
de dlvidas extemas de palses, a transformaltao de grandes Retomar urn pouco nossas experiencias recentes na linll
areas que desenvolviam uma agricultura sustentavel em dos materiais didacticos pode ser util para este caminhar.
monoculturas para exportaltao, entre outros. Estes dois modos
de globalizaltao, Boaventura Santos considera-os como sendo OS CENARIOS MAIS ANTIGOS CONTINUAM PRESENTES
gl(}balizar;oes vinda.S" de cima. As globa1izalt6es vinda.S" de
baixo sao as que ele denominou de Cosmopolitanism(} e Foram inumeras as pesquisas sobre a questao dos livros
Patrim6nio comum da humanidade. A primeira forma didacticos produzidos nas universidades e centros de pesquisa,
corresponde ao movimento de organizaltao de nalt6es-estados, no Brasil e fora dele, nos ultimos tempos. Em 1987 o Instituto
regi6es, classes ou grupos sociais subordinados que se aliam Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP)'-I
na defesa de seus interesses, como acontece corn os acordos financiou uma preciosa pesquisa estado-da-arte sobre o livro

I Sul-Sul, as organizalt6es transacionais de trabalhadores, didactico, contratando para isso uma equipa multidisciplinar
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na Universidade de Carnpinas (UNICAMP). exerclcio de sirnula<;ao sobre o que seria corn urn aos diversos .

Larnentavelrnente a pesquisa parou na sua prirneira etapa. O prograrnas e as, na epoca farnosas, .\"uge.\"toes curriculare.\",
resultado estci no livro O que sabemos sobre o Livro Diddtico que os professores seguiarn, obviarnente a risca, nas diversas
(UNICAMP, 1989), leitura obrigat6ria ainda hoje para aqueles regioes do pals. Para os editores, a intersec<;ao de tudo isso
que pensam ern estudar e legislar sobre a questao. O objectivo resultava naquilo que era conhecido corno o livro did3.ctico
foi ode identificar o ja produzido, localizando-se, corn isso, nacional. Vendia-se rnuito livro e nasciam os best sellers da
grande quantidade de pesquisas, ern praticamente todas as produ<;ao editorial brasileira.
areas, incluindo aquelas ligadas a politica do livro didactico. As criticas erarn enormes. Os jornais apontavam para
De forma paralela, o INEP tambern financiou urna pesquisa fraudes, inadequa<;ao dos livros e principal mente para o
coordenada por Barbara Freitag (Freitag, 1987) sobre o trabalho dos vendedores -os conhecidos representantes das
rnesrno terna, tendo os resultados apontado basicamente para editoras -que viajavarn pelo pais, distribuindo ofertas,
as rnesrnas conclusOes.Js visitando escolas e professores. Tudo isso, rnuito antes da

As an81ises realizadas na longlnqua decada de 70, chegada do pr6prio Ministerio da Educa<;ao (Federal) e das
apontavam uma politica centralizadora que beneficiava Secretarias Estaduais de Educa~ao as escolas, corn o objectivo
editoras e estirnulava a produ<;ao de materiais que nao de promoverern a escolha do livro pelo professor.
condiziarn nem corn as realidades culturais das diversas Foram inumeras as tentativas de rnudan<;a desta politica
regioes, nern com o charnado conhecirnento cientifico. la e, basicamente, o que se via era a rnanuten<;ao de urn sisterna
naquela epoca, o rnercado terminava ditando as regras eo no qual a professora eo professor erarn, corno sempre,
que se via era urn quase estirnulo a produ<;ao de rnateriais dirigidos de fora. Eles eram, no rnaxirno, figurantes de urna
sern os requisitos rninirnos de qualidade cientifica, rnesrno rnontagern que incluia altissirnas verbas para a produ<;ao, para
questionando-se o que seja esse criterio universal de os patrocinadores, talvez alta tarnbern para os actores
qualidade. Tudo, sernpre, era urna questao de rnercado. Os principais mas pouco restava para esses coadjuvantes que,
editores diziam que nao produziarn bons livros porque os na verdade, deveriarn ser os principais actores do processo.
professores nao os cornpravam (Pretto, 1985). Duvidava-se Propunha-se no INEP daquela epoca, e tambern na pr6pria
e levantava-se suspeita sobre as rela<;Oes do Ministerio e de Funda<;ao de Assistencia ao Estudante (FAE)'7, a an3.lise dos
quem o dirigia corn os grandes grupos ernpresariais que livros acornpanhado de urn trabalho junto dos professores.
adrninistravam o rnercado editorial, ligado ao livro irnpresso. Mas as pressOes erarn grandes. Os livros erarn analisados e,

Na epoca, associado corn o auge das teorias com frequencia, apareciarn opinioes que defendiarn as
cornportarnentais, nascia o livro descartcivel. Ern pesquisa cornissoes nacionais para avalia-los, buscando minirnos de
anterior ja referida, identifiquei urna quantidade considercivel qualidade e padrao e, as vezes, a ideia de produ<;ao de livros
de projectos-de-lei e decretos tentando solucionar o problerna nacionais que garantissern a tal qualidade tanto discutida.
que os tais livros descartaveisl6 introduziarn, tanto do ponto Ainda hoje, quando falarnos ern livros did3.cticos, vernos
de vista pedag6gico corno tarnbern do ponto de vista dos as rnesrnas questoes presentes: as cornissoes nacionais
or<;arnentos farniliares. Basicarnente, rnais urna vez, a ideia analisando livros e atribuindo estrelas de rnelhor qualidade a
dos bern intencionados parlarnentares que tentavarn este ou aquele livro. Sern desrnerecer a irnport3.ncia de
solucionar o problerna era ode proteger escolas, alunos e fomecer aos professores bons livros eo esfor<;o das cornpras
farnllias, do processo de pressao dos editores para as centralizadas ern grandes qtiantidades, continuo insistindo
constantes trocas de livros. Mais urna vez, a escola era dirigida que, corn isso, nao olharnos para a ponta do processo. Nao
de fora. Neste rnesrno trabalho de 1985, indicava esses olharnos para os actores principais, os professores e
problernas e apontava para o facto de que o processo de professoras, alern dos alunos e alunas, que sao os que
produ<;ao destes elernentos culturais -os livros que seriarn efectivarnente se utilizarn desses rnateriais no quotidiano da
usados nas escolas pelos professores e alunos -rnais sala de aula.
pareciarn processos industriais de produ<;ao de quaisquer Cenario posto eo resultado e urna pe<;a de ma qualidade,
rnercadorias do que a de urn produto cultural. Basicarnente, atribulda apenas ao desernpenho dos actores. Continuarnos a
as editoras produziarn livros corno se produzissern sabonetes, observar que, rnesrno tendo sido iroplantada, desde 1996, a
carros, canetas, ou qualquer outro produto comercial. Realizei politica de escolha do livro pelo professor, corn o auxflio da
inumeras visitas as editoras no Brasil e percebi que, alero publica<;ao dos guias contendo as analises dos especialistas,
delas estarero basicamente centradas no eixo Rio-Siio Paulo os professores continuarn escolhendo rnaioritariarnente os

I-o rnais desenvolvido do pais -, os livros eraro produzidos livros nao-recomendados, conforme materia publicada pelo
a partir de urn esfor<;o quase rnec3.nico de siroula<;ao do que jomal brasileiro O Globo no final de 1999. Segundo o jomal,
poderia ser urn curr{culo nacional. Melhor dizendo, urn
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no Prograrna Nacional do Livro de 99, 44.05% dos livros projectos. Marflia Fonseca, pesquisadora da Faculdade de
de la a 4. series escolhidos pelos professores e cornprados Educa~ao da Universidade de Brasflia, vern estudando o
pelo Fundo Nacional de Desenvolvirnento da Educa~iio Banco Mundial e sua rela~ao corn a educa~ao desde o inlcio
(FNDE) aparecern corno niio recornendados no guia. de seu doutorarnento na Universidade de Paris V (Fran~a),
Outros 21.56% receberarn apenas urna estrela e forarn ern 1987. Seu objectivo foi ode analisar 01 fundarnentoR
enquadrados "a categoria 'recornendados com ressalvas' politicos da proposta educacional do BIRD, ao realizar as
pelo MEC. charnadas cooperar;oes tecnica e financeira corn os palses
Os livros corn duas estrelas (recornendados) representarn ern desenvolvirnento. Segundo Marflia Fonseca, o Banco
14.56% dos escolhidos e os de tres estrelas Mundial e "responsavel por ernprestirnos que correspondern
(recornendados corn distinf;iio ), sornente 19.86%. a pouco rnais de 10% da dlvida extema brasileira " e, ao longo

do tempo, ele "transformou-se de 6rgao apenas financeiro
Ainda, segundo o jomal, isso ja pode ser considerado urna para 6rgao politico, na qualidade de articulador rnundial do

rnelhoria, urna vez que ern 1997, que foi o prirneiro ano ern globa1isrno econ6rnico e, nessa 6ptica, ele financia a area
que os professores utilizararn os guias, 71.9% dos livros econ6rnica e tarnbern articula os sectores sociais junto aos
escolhidos faziam parte da lista dos nao-recornendados. palses beneficiarios." (Fonseca, 1999). Mais do que isso,

O pr6prio MEC reconhece que, rnuitas vezes, os livros segundo ela, o que observarnos nestes financiarnentos e que
sao ruins e ern alguns casos os guias nern rnesrno chegarn as quando o Banco Mundial
professoras e aos professores, que deveriarn utiliza-los para
analisar os livros adoptados, ficando os rnesrnos nas pasRou a financiar o Rector Rocial (. ..) o fez corn o meRmo
Secretarias de Educa~Ao, corn directores, coordenadores e tipo de credito corn o qual financiava a area econ6rnica,

supervisores.18 nurna adapta~8o cornplicada e desvantajosa para o sector
Corno se ve, continuarnos, ern linhas gerais, a ter a rnesrna educacional, porque a area econ6rnica conta corn a

16gica centralizadora na condu~ao das escolas, rnesrno corn recuperaf;iio de despesas (por exernplo, urna hidro-
o evidente esfor~o de distribuir;t1o de infonnar;t1o. Isso, a rneu electrica ou urna ferrovia podern cobrar tarifas) enquanto
ver, continua a repetir-se porque se continua a trabalhar nurna a educa~8o n8o visa lucro, nern cobra tax as capazes de
perspectiva linear e vertical de atacar os problernas da cornpensar o investirnento financeiro. Os beneffcios
educa~ao brasileira. Continua-se a olhar o problerna apenas esperados de urn projecto educacional s8o de cunho
de cima. Corn as novas tecnologias chegando, o que estara social, o que irnplica urna boa performance dos projectos
acontecendo? ern terrnos do alcance dos objectivos educacionais.

(Fonseca, 1999, p. 63)
AS TECNOLOGIAS CHEGANDO

Este e, exactarnente, a rneu ver, o ponto central da analise
0 desenvolvirnento das tecnologias da cornunica~ao e que ternos que fazer se falarnos na introdu~ao das tecnologias

informa~ao resgatou para a cena educacional alguns ternas da informa~ao e cornunica~ao nas escolas. Corno a introdu~ao
que nao sao necessariarnente novos. Nos ultirnos anos, duas dessas tecnologias dernanda urna soma rnuito grande de
grandes areas retomararn ao centro das aten~oes: a informatica recursos; elas, de certa forma, trazern consigo urna pressao
educativa ea educa~ao a distancia. Paralelarnente, corne~aram para a obten~ao de resultados irnediatos. Esse tern sido o caso
a surgir iniciativas de cria~ao de novas areas, sendo as duas da irnplanta~ao destes projectos no Brasil e, creio, corresponde
de rnais destaque a que trata da rela~ao da Cornunica~ao corn tarnbern ao que vern acontecendo noutros palses. Mais urna
a Educa~ao e a area das charnadas novas Tecnologias da vez se observa a repeti~ao de velhos rnetodos, s6 que, agora,
Informa~ao e Cornunica~ao (TIC ern portugues e ICT ern corn novas tecnologias. Esta pressao por resultados
ingles). Estas novas areas estao sendo bastante pesquisadas e irnediatistas tern feito corn que cornputadores, softwares,
creio que podernos aqui tentar avan~ar, analisando produtos multimedia, sejarn produzidos e introduzidos corno
directarnente corno estao sendo irnplantadas as pollticas de rnem substitui~ao dos antigos livros didacticos. 0 livro Digital
introdu~ao das TIC no si sterna publico de ensino brasileiro, Diversions, editado por Julian Sefton-Green ( 1998) apresenta
estabelecendo alguns paralelos corn outros projectos ao redor urn interess.ante conjunto de textos analisando a rela~ao do
do rnundo. Mais urna vez, o objectivo aqui e focar o problerna rnundo digital corn a juventude. Helen Nixon, ern seu artigo
tanto de cima -das politicas -corno de baixo -as escolas nesse livro, observa corno o rnercado, especial mente o das
e professores. revistas especializadas ern vender cornputadores e produtos

Urn dos aspectos fundarnentais para essas analises e a de informatica, prornovern esses equiparnentos, evidenciando
presen~a do Banco Mundial no financiarnento desses na sua publicidade, conhecidos conceitos corno as concep~oes
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de farnflia bern estruturada e os aspectos educativos deixar de ser -urna enorrne pressao do rnercado para .a
intrfnsecos desses novos produtos. Esse estudo, realizado na introdu~ao destas tecnologias e is so ocorre corno parte das
Australia, rnostra corno estas revistas estao articuladas corn estrategias para a pr6pria arnplia~ao desse rnercado. Alern
o mercado global, urna vez que boa parte delas estli ligada a disso, corno nurn prirneiro rnornento nAo se sabia rnuito bern
grandes grupos transacionais ou conglomerados mediliticos, o porque e o para que da introdu~3o dessas tecnologias na
corno a IDa Company (Intemational Data Group), The Walt educa~3o, come~amos a ver a prolifera~3o de ernpresas e de
Disney Company, entre outros. Alern disso, as revistas polfticas pt:iblicas ern busca de urn acerto de contas corn a
possuern sessoes regulares financiadas por grandes empresas hist6ria conternpor3.nea. Isso acontece ern palses corno o
do rnundo da informlitica como a IBM, Microsoft, Olivetti e Brasil mas, parece ser o lugar cornum na introdu~ao das
Intel (Nixon, 1998, p. 34 ). Para ela, estas revistas vendem a tecnologias na escola ern todo o rnundo. De acordo corn Hill,
ideia de que os cornputadores podern ser bern vindos nas casas Jessel e Yamaguchi, o rnesrno aconteceu tanto em Inglaterra
e nas farnflias, convidando os futuros utilizadores a quanto no Japao (1998, p. 4).
experirnentarern esta rea1idade. Para fazer isso, as revistas No Brasi1, o depoimento do Secretario de Educa~3o a
apresentam alguns exemplos de software pre-testados por Dist3.ncia, responsavel pelo projecto de introdu~3o dos
famflias selecionadas. Famflias essas que sao apresentadas a computadores nas escolas pt:iblicas (Programa Nacional de
partir de rnodelos rnonolfticos, nurna fantasia de felicidade. Informatica Educativa -Proinfo) a Folha de Siio Paulo,
Urna familia branca, heterossexual, casada, nuclear, classe- evidencia essa dificuldade. Pedro Paulo Poppovic, ao ser
rn6dia (Nixon, 1998, p. 34). Nada diferente, portanto, dos questionado sobre a razao de o MEC estar a investir R$ 480
tradicionais e ja analisados livros didacticos. milhOes nesse projecto, o equivalente a 5% de seu or~amento

Para vender estas novas maravilhas, os antigos do ano de 1997, aflrlnava que, corn
representantes de livros passarn a ser substituldos pelos
prornotores de produtos de informatica, computadores, CD- cornputador e educa~ao e assim mesrno. 'Objectivo? Eu
ROMs, softwares educacionais, entre outros. Sair distribuindo nao sei. Ninguem sabe ' ( ...) Ele arrisca alguns palpites.

exernplares destes produtos e dificil e caro e surgern assim as Diz que o novo rnodelo de educa'r'ao deve voltar-se para
grandes feiras e exposi~oes que se arnpliarn e ganham a busca de informa~ao, pela ideia de que o aluno deve
dirnensoes assustadoras em rnuitos palses, incluindo ja o aprender a aprender. Precisamos de pessoas que saibam
Brasil. Urna analise nos sltios de eventos na Internet perrnite- aprender porque nao sabemos que conhecimentos serao
nos ter a dirnensao deste neg6cio.'9 Montam-se, entao, irnportantes amanha. (Carvalho, 1998)
estrategias para fornecer ao professor a analise desses
rnateriais. Tudo e novo e sao necessarios esfor~os para A materia continua:
apresentar ao professor a coisa rnais facil, rnais "arnigavel",
para usar urn jarg3o da area. Surgern as ernpresas de "Nao podemos deixar uma gera~ao analfabeta
consultoria para, de urn lado, oferecer a possibilidade de urna tecnologicamente enquanto discutirnos filosofia", diz
"terceiriza~ao" destes servi~os e, de outro, para auxiliar na Clliudio Salles, director do Proinfo. Poppovic usa urn
rnontagern de projectos que envolvarn o uso da informatica e argumento similar para justificar a urgencia. "E
de outras tecnologias no ensino. Amplia-se de forma indiscutlvel que voce tern de saber rnexer em computador
assustadora, tarnbern, o nt:irnero de produtos para o controlo para arrumar ernprego. Corn o computador na escola,
do processo educativo}" voce profissionaliza todo o ensino", diz. (Carvalho, 1998)

Para Nigel Pine, director executivo do Conselho de
Tecnologia Educacional da Esc6cia (SCET), essas tecnologias O sirnplisrno do argurnento nao deve ser rnotivo para nao
est3o possibilitando, quando os cornputadores estao nas o analisar. Esse tern sido corn frequencia o argurnento para a
escolas conectados ern rede, uma rnudan~a no rnundo. Urna introdu~ao das novas tecnologias na educa~3o. Urna tentativa
rnudan~a qualitativa e, para tal, a SCET se propoe a dar de colocar a escola ern consonancia corn os chamados tempos
condi~oes para que o professor possa efetivarnente, ele rnodernos. E tern sido esta a ideia ern rnuitos palses.
rnesrno, decidir o que deseja adoptar na sua escola.21 Mais do que isso, as tecnologias estao trazendo a tona,

No Reino Unido sao inurneras as feiras que concorrem rnais urna vez., a ternatica da educa~3o a dist3.ncia e,
entre si e a BETT parece ser urna das rnaiores, existindo ha novarnente, a perspectiva econornicista tern dorninado o
14 anos, atraindo urn publico de 21 mil visitantes e cenario.Agilidadenooferecirnentodecursos,rela~aocustol
apresentando stands de rnais de 360 fornecedores de beneficio baixa, grande nurnero de alunos atingidos de urna
equipamentos de informatica e multimedia para a educa~ao. s6 vez e rapidarnente, entre outras. S3o sernpre essas as

Portanto, tarnbem aqui se observa -corno nao poderia grandes referencias para a questiio e, nao s6 no Brasil, se tern
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visto a repeti~ao dos velhos modelos, agora usando novas desenvolvimento, como eo caso do Brasil. Esse, pode ser
tecnologias (Hazemi, Hailes et al, 1998). urn dos caminhos mas, certamente, existem outros! Podemos

O que se ve nos discursos oficiais brasileiros para essa aproveitar urn pouco da experiencia de pafses corn culturas
area e, mais uma vez, a escola sendo dirigida de fora e de diferentes das nossas para reflectir mais sobre a questao. O
cima, corn os computadores e os novos projectos de caso Japones, relatado por Hill, Jessel e Yamaguchi, pode ser
comunica~ao como a TV Escola, sendo mais uma vez urn born exemplo para pensarmos no nosso futuro.
instrumentos -mais modernos! -de verticaliza~ao do Novamente, a cita~ao e longa mas creio que e1a seja
sistema, no sentido de se montarem grandes bancos de dados fundamental para a perspectiva deste texto:
e ptogramas a dista,ncia para serem consumidos, numa
apregoada interactividade que coloca professores e a]unos As escolas no Japao nao tSrn a rnesrna responsabilidade
apenas num patamar da chamada qualidade minima. Nao se que as escolas inglesas de cornpensar os danos
ve nessas polfticas, a vontade de promo~ao de uma forma~ao tecnol6gicos da sociedade. Elas nao forarn obrigadas por
basica s61ida que possibilite aos professores, usando as lei a introduzir actividades praticas de resolu~3o de
tecnologias, readquirirem o seu pape1 fundamental de problernas no currfculo. Tais praticas s3o vistas pelos
lideran~a dos processos educacionais. E tudo isso, em adrninistradores japoneses como fundamentais para a
consonancia corn as orienta~oes do Banco Mundial. Acredito qualidade e confiabilidade da industria mas e]es vSern
que seja importante a longa cita~ao de Marilia Fonseca pois isso como sua pr6pria responsabilidade e nao das esco]as.
ela sistematiza a visao do Banco Mundial sobre o conjunto (Aoki & Dore, ]994).
dessas questOes que estou aqui levantando. Simi]armente, nurna perspectiva americana, Sheffer

( 1986) tern tarnbern observado as atitudes aparentemente
Para a selectividade do ensino, o Banco propOe algurnas despreocupadas dos japoneses corn re]a~ao ao papel das
estrategias conhecidas desde os anos 70. sao elas: a tecnologias ern suas escolas. Sheiftler acrescenta que,
avalia~io externa da educa~io atraves de testes de contrario ~ popular cren~a dos arnericanos, urna atitude
conhecirnento, a descentraliza~3o adrninistrativa e a cultural rnais arnpla para corn as tecnologias e rnais
recupera~ao de custos ou cost recovery, quer dizer, a influente do que o que e formal mente ensinado nas
dirninui~ao dos custos educacionais, inclusive pela escolas.
cobran~a de taxas para os nfveis rnais altos de ensino e a O baixo perfil tecnol6gico das escolas japonesas sugere
tlexibiliza~ao do ensino formal, palavra-chave que sera que a pressao profissional exerce pouca intluSncia nas
usada no sentido de desformalizar o ensino para facilitar escolas.
o crescirnento do sector privado. Nos docurnentos de De forma geral, pode-se dizer que a educa~ao Japonesa
polftica estrategica do Ministerio da Educa~ao, em 1995, nao e, de forma 6bvia, dirigida ao treinarnento (training-
a tlexibiliza~ao jll fazia parte de propostas que indicavam driven ). A industria eo cornercio esperarn prover rnaior
a necessidade de tornar as escolas rnais flexfveis, quantidade de treinarnento especffico ligado ao trabalho.
oferecendo rnais treinarnento aos professores e menos A prioridade da industria e que as escolas deveriarn
forrna~ao stricto sensu. Identifica-se, assirn, urna assurnir a responsabilidade de for mar jovens que sejarn
consonancia corn as orienta~Oes do Banco, no sentido de 'treinllveis"'. (Hill, Jessel & Yarnaguchi, 1998, p. 6,
privilegiar a forma~3o rnais ligeira e rnais barata, corno a tradu~ao do autor)
'capacita~ao ern servi~o, a distancia e ern cursos rnais
rllpidos'. Essa proposi~ao tern por base as pesquisas Corn as varillveis explicitadas, parece-me claro, agora,
intemas do Banco rnostrando que o desernpenho dos que o argumento de prepara~ao para o trabalho no sentido
alunos nao depende rnais da forma~ao do professor e sirn estrito do termo, nao pode servir para o caso brasileiro assim
do que charnarn de 'pacotes instrurnentais', ou seja, do como nao parece estar servindo fora do Brasil. Precisamos
livro didllctico, do material pedag6gico, etc. pensar sobre uma forma~ao mais s6lida dos jovens no sentido
Cabe notar que a forma~ao a distancia, dentro do lirnite de prepara-Ios para o futuro corn as habilidades necessarias
conceitual do Banco, fundarnenta-se ern bases restritivas, para acompanhar e poder injluenciar as rapidas mudan~as
corno o aligeirarnento do processo de ensino. (Fonseca, que estao en:t curso em todas as areas do conhecimento.
1999). Tenho insistido, nesta linha, que o elemento rede e urn

dos fundamentais e alguns pafses tern experimentado isso,
Para o Banco Mundial, portanto, aproximar-se do mercado como eo caso da Inglaterra, Suecia, Espanha, Portugal e

e promover polfticas de simples aceleramento, eo caminho Chile.
sugerido como sendo o adequado para pafses em No caso brasileiro, apesar de ter existido urn avan~o em
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v8rias areas no sentido de irnplantafYao de urna rede acadernica (RNP). AIgurnas universidades ja se ligavarn a Rede Bitnet .
e educacional, ainda percebo urna nao vontade politica no desde essa epoca atraves da Universidade Federal do Rio de
sentido de considerar a rede corno elernento estruturante Janeiro (UFRJ) que rnantinha urn canal directo corn os Estados
destes novos processos pedagogicos.22 Unidos, pago pela propria Universidade e disponibilizado para

Ao afirrnar isso utilizo corno elernentos os proprios todas as dernais universidades do sisterna publico brasileiro.
discursos ()ficiais. Ja explicitei isso anteriorrnente23 e os A partir da RNP deu-se inicio a montagern das auto.estrada.\'
docurnent()1 continuarn a refor~ar urna 6nfase na utilit;.980 da iriformafao brasileiras, com a cril9ao de Ponto8.de.
de softwares educacionals eo nAo interesse central na po1itica Presen~a (POPs) nos estados.
de conexao. Desde o seu inicio, a Internet no Brasil foi urna rede

Analisando, por exernplo, o sitio do Proinfo -o principal vinculada ao Ministerio da ciencia e Tecnologia, nao tendo
programa governamental de informatiza~ao das escolas no o Ministerio da Educa~ao -responsavel pela rnanuten~ao das
Brasil -podernos verificar que na parte relativa aos Universidades publicas -quase que nenhurn envolvirnento
docurnentos disponibilizados para os professores24, entre 1997 corn a sua irnplernenta~ao e manuten~ao. Do outro lado do
e 1999, nenhurn novo docurnento havia sido colocado no sitio. processo de implanta~ao da Internet estava o Ministerio das
Fica evidente que nern rnesmo no sentido vertical Comunica~oes corno simples fornecedor de servi~o a seu
(governo-+professores) existe urna preocupa~ao corn o cliente, o CNPq, que pagava a Embratel- empresa estatal do
processo comunicativo. Alern disso, no conjunto do sitio, nao sisterna telefonico ligada ao Ministerio das Comunica~Oes -
existe qualquer referencia sobre todo o processo de discussao tarifas plenas para o aluguer das linhas que ligavam os POPs
da Lei Geral das TelecornunicafYoes (LGT) e do Fundo de a Funda~ao de Amparo a Pesquisa do Estado de sao Paulo
Universaliza~ao dos Servi~os de TelecornunicafYOes (FUST), (FAPESP) em sao Paulo, que coordenava tecnicarnente as
que discutir~i adiante e que considero como basico em tennos interliga~oes brasileiras ao exterior.
de poUticas publicas para a area educacional. Mais Em 1996 iniciou-se o processo de abertura commercial da
surpreendente ainda e que no encontro para discutir e tra~ar Internet no Brasil. De la para ca, a velocidade corn que tudo
as directrizes do Proinfo corn os chamados multiplicadores -aconteceu foi rnuito grande e hoje o governo brasileiro ja
os professores e professoras responsaveis pelos Nucleos de esta implantando, seguindo os Estados Unidos, a chamada
Tecnologias Educacionais (NTE) -ocorrido em Brasilia de Internet 2, uma rede mais veloz corn aplica~oes mais
3 a 7 de Maio de 1999, nao tenha ocorrido nenhuma discussao especificas e mais ligada ao mundo acadernico, como no seu
sobre a tramitafYao da referida lei. Nem na programa~ao nem inicio. Reinicia-se o espectaculo mais uma vez.
no relato final existe uma linha sequer sobre a conexao das Tambem corn essa velocidade aconteceu o processo de
escolas e dos NTEs.25 Observando mais detalhadamente o privatiza~ao do sistema telefonico brasileiro. A aprova~ao da
programa do encontro, visualiza-se perfeitamente a enfase LeiGeraldasTelecomunica~Oes(lei9.472)emJulhode 1997,
no uso do software educacional e a forte presen~a da industria regulamentou o processo introduzindo mais urn
responsavel pela produ~ao de softwares, acontecendo o "complicador" para a educa~ao, uma vez que ela foi aprovada,
mesmo que ja referi anteriormente sobre as feiras e dando inicio as privatiza~Oes, sem a regulamenta~ao do artigo
exposi~Oes. Nao estou em hip6tese alguma referindo-me a 81 que criava o Fundo de Universaliza~ao dos Servi~os de
nega~ao do uso de softwares educacionais ea necessidade Telecomunica~oes (FUST). Antes, corn o sistema telef6nico
de qualificar os professores para seu uso. Quero aqui enfatizar nas maos do Estado, nao se conseguiu urn pIano de
a diferen~a corn que as questoes rede e software sao tratadas universaliza~ao de acesso que garantisse a conexao das
na politica educacional brasileira. escolas e agora, privatizado o sistema, permanece a duvida

Parece-me importante, nesta altura, fazer uma rapida sobre como isso sera alcan~ado. Parece-me ser esse o ponto
analise do processo de implanta~ao da rede Internet no Brasil central da questao em fun~ao da realidade social brasileira.
e dos desdobramentos das politicas de telecomunica~oes nos Os dados apresentados pelo IBOPE26 sobre o perfil dos
ultimos anos como ultimo ponto desta nossa pefYa. utilizadores da Internet e significativo. A partir deles, pode

observar-se que, apesar do pais ter avan~ado na questao das
A RNP: UM TENTATIVA DE CONSTRUIR UMA REDE comunica~Oes e das tecnologias, aumenta a concentra~ao de
ACADEMICA BRASILEIRA poder nas maos .daqueles que ja tern acesso a essas

tecnologias. Os dados sao de 1998 e sao cerca de 2.5 milhoes
A Internet chegou ao Brasil no inicio da decada de 80 os utilizadores da Internet no Brasil sendo o Distrito Federal

corn o Ministerio da ciencia e Tecnologia (MCT), atraves do e sao Paulo os que detem mais internautas em potencial, ja
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e que possuem mais linhas telef6nicas e computadores
Tecnol6gico (CNPq), criando a Rede Nacional de Pesquisa domesticos. Nesse sentido, podemos concluir que sao
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~oes. esses problernas.
Isto vai ficar ainda rnais evidente corn a aprova~iio, ern Estou, neste texto, obviarnente, dando enfase a questiio
Julho de 1997, da Lei Geral de Telecornunica~Oes que, do acesso, das conexoes das escolas. E fa~o isso

\ apesat da sua sofisticar;io normativa, ianorou totalrnente con.cienternente porque se nAo tiverrnos pollticas que

a tarifa especial oportunarnente criada pelo legislador de considerern isso prioritario, o que terernos ea rnanuten~ao
1962. E, ainda que se possa argurnentar que a questao do rnesrno si sterna centralizado s6 que, agora, corn
esta conternplada no projecto do Fundo de significativo aurnento de custos de rnanuten~ao das escolas,
Universaliza~iio das Telecornunica~Oes, a polernica que urna vez que elas estarao equipadas corn estas tecnologias.
ja corne~a a cercar a tramita~ao do referido projecto no Tecnologias que estarao sendo postas ern laborat6rios de
Congresso Nacional sinaliza a continuidade do informatica que, continuando assirn, terio apenas a fun~io
de5interes5e corn que 0 sector de telecomunlcar;Oes tratou, de apoiar as aulas para utiliza~Ao de aplicativos convencionais,
ate hoje, a questAo da Educa~ao. corno processadores de textos, planilhas eletr6nicas, entre

OUtros. Estes equipamentos, rapidamente, ficarao obsoletos
E conclui, dizendo: ern fun~ao da velocidade de renova~ao do rnercado e,

provavelrnente, sern utilidade nurn curto espa~o de tempo.
Daf porque, neste Cornite, corno rnobilizador do terna O acesso a rede e urna condi~ao necessaria, mas nao
Educa~ao, elegi corno prioritaria a questao da tarifa suficiente para as transforma~Oes que aqui apontamos. Isso
especial ( ...). Minha esperan~a e a de que o Brasil niio porque se a perspectiva for a de conectar sern se trabalhar na
entre no seculo XXI sern que, finalrnente, se de a sinergia busca da ernancipa~ao do professor e do estudante, o que
rnais perfeita possfvel entre telecornunica~Oes e educa~ao, verernos sera urna rnera repeti~ao daquilo que ja virnos -
resgatando assirn a prornessa ainda nao curnprida da sera isso passado?! -acontecer corn os livros didacticos e
decada de 60!3 outras experiencias de inova~ao educacional. Quem sabe, nurn

futuro pr6xirno, nao verernos os Ministerios criando
Este docurnento foi produzido e discutido no final de 1998. cornissOes para analisar softwares e sltios c, posteriormcnte,

A rcgularnenta~Ao do FUST levou nada mais nada rnenos classiflc4-los corn as conhecidas estrelas, como jR se faz corn
que tres anos tramitando no Congresso Nacional, desde Julho os livros didacticos e hoteis.
de 1997, quando a Lei Geral das Telecornunica~oes foi E se, nesta questao, se repetir o que se esta fazendo ern
aprovada eo si sterna telef6nico corne~ou a ser privatizado. outros carnpos do sisterna educacional, certarnente isso

Considerando a velocidade corn que as coisas acontecern acontecera ern breve. Maria Cristina Davini, da Universidade
no rnundo conternporaneo, parece-rne que, nesta area, existe de Buenos Aires, rnostrou corno esta importa<;d'o de politicas
urna certa lentid3o que talvez possa ser interpretada corno se deu na Argentina, durante a 19. Reuniao Anual da ANPEd
urna dernonstra~ao clara da dificuldade que apontava Rarnos ern 1996.35 Na 51. Reuniao Anual da Sociedade Brasileira
na defini~ao das politicas de apoio a educa~ao na sua rela~ao para o Progresso da Ciencia (SBPC), ern Porto Alegre, ern
corn os sisternas de telecornunica~oes. Paralelarnente, ao se Julho de 1999, Valdernar Sguissardi, da Universidade
observar corno as novas operadoras do sisterna telef6nico Metodista de Piracicaba (Unirnep), que estuda o
brasileiro estao dando conta de todo o processo de privatiza~ao financiarnento do ensino superior britanico, criticou este tipo
pode-se, talvez, ficar ainda rnais preocupado. Segundo a F olha de irnporta~ao de rnodelos sern urna adapta~ao as realidades
de Sd'o Paulo, de 4 de Julho de 1999, "nenhurna ernpresa de locais ao analisar as declara~oes do MEC sobre o rnodelo
telefones fixos do Brasil curnpriu todas as rnetas ( 19) ingles de financiarnento do en si no superior.36 Ou seja, esses
estabelecidas pela Anatel para o rnes de Maio. As tres grandes sao apenas dois exernplos para ilustrar que as possibilidades

"holdings"(gruposernpresariais)quecontrolamarnaiorparte de rnais irnporta~oes nesta area podern ser grandes. Ainda
dos telefones fixos no pais (Telef6nica, Telernar e Tele Centro- ern Inglaterra, por exernplo, a questao dos softwares
SuI) deixararn de curnprir as rnetas ern indicadores educacionais tern urn tratamento que poderia ser util para
considerados fundarnentais para avalia~ao da qualidade do pensarrnos sobre o nos so futuro nesta area. A Agencia
servi~o, corno nurnero de solicita~oes de reparos (que indica Britanica de Cornunica~ao e Tecnologia Educacional
a quantidade de defeitos na rede) e reclarna~oes de eITos ern (Becta)37, trabalttando ern conjunto corn os dernais 6rgaos
contas".34 educacionais do govemo britanico, desenvolve prograrnas

Paralelarnente a esta discussiio sobre as politicas publicas para dar suporte tecnol6gico aos professores, ern especial para
para a garantia de acesso aos servi~os pode-se pensar, tambern, o atendirnento da grade curricular nacional ern irnplanta~ao
na responsabilidade do ernpresariado na dirninui~ao das no pais. Urna das actividades da Agencia ea analise dos
desigualdades sociais. Pouco se ve na busca de solu~Oes para softwares disponfveis no rnercado. Urn grupo de especialistas,
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indicados por 21 associa<;6es profissionais e cientificas, num dos seminarios ocorridos em Bruxelas, Belgica, .cujo
elaborou urn documento basico corn criterios para a8 analises significativo titulo era: ..Inova~Oe8, melhoramentos ou
eo resultado esta publicado na Intemet)R, num banco de dados simples transforma<;Oes?". uma da8 conclus6es era:
que pode ser pesquisado por areas, series, palavras-chave,
titulos, entre outras formas de recupera<;ao. O leitor Os participantes da .'workshop" em Bruxelas tentaram,
encontrara, entao, os dados tecnicos do software, uma por exemplo, imaginar o que aconteceria corn o conceito
descri<;ao do mesmo e os comentarios dos avaliadores. Ode aperfei<;oamento continuo no ano 2020. Eles
interessante neste sitio e que existe urn espa~o para a mapearam todo urn conjunto de ideias sobre o que seria
amplia~ao da discussao sobre os softwares e as analises urn born futuro. A maioria das ideias foi deixada de lado
realizadas pelos especialistas. Cada professor que utiliza ou ao longo do caminho e os participantes escolheram
conhece urn programa, pode aceder a rede e deixar os seus finalmente a melhor. A proposta vencedora foi a de que a
comentarios sobre o produto. Mas o curioso -e que e Uniao Europeia, a Organiza~ao das Na~6es Unidas, os
fundamental na minha perspectiva -e que, tambem la, esta Estados Unidos e outras grandes organiza~6es deveriam
discussao nao ocorre. Verificando em Julho de 1999 esse sitio, dar para o publico em gerallivre acesso a todas as suas
numa visita aleat6ria a quase totalidade dos mais de mil informa~6es atraves de uma conexao Internet gratuita e
softwares analisados, nao encontrei nenhum comentdriofeito irrestrita. (AAVV, 1999, tradu~io do autor)
por professores. Em troca de mensagens corn a equipa da
BECTa, responsavel pela area entre 16 e 19/07/99, ficou Quem sabe, nesse cenario, ao pensarmos sobre aquela
evidenciado urn nao conhecimento por parte do 6rgao central cidade no interior da Bahia, onde o velho agricultor ainda
das causas da nao participa~ao dos professores. Mais do que resiste a aceitar as mudan~as do horario do verao, onde o
isso, parecia nao ser problema da equipa da BECTa a nao novo tempo, by Swatch, nao passa de pura abstra~ao -
participa~ao do professorado.)9 virtualidade, quem sabe?! -a professora do curso de

Mais uma vez, repetem-se as velhas sistematicas. especializa~ao nao esteja com uma certa razao. Afinal, qual
Enquanto isso, de outro lado, produtores e distribuidores de o oceano que nos separa deste mundo tao alucinado? Talvez,
softwares realizam uma pressao sobre os professores de cada esta seja a nossa primeira questao.
disciplina para que os mesmos passem a adoptar este ou aquele
software, da mesma forma como ainda ocorre corn os livros Notas
didacticos.

Imaginamos esses cenarios e estamos querendo montar J [http://www.greennet.org.uk/juneI8/index.htmiJ
urn espectaculo que nao seja uniforme e que nao seja inibidor 2 [http://www.g8cologne.de/J
dos movimentos individuais -de pessoas ou grupos. ) http://www.the-times.co.uk/news, recuperado em 28.06.99
Precisamos pensar, para tal, na necessaria amplia~ao das 4 [http://www.abc.org.uk/J
possibilidades de comunica~ao. Precisamos pensar, como s Financial Times, 10/6/99. [http:IIwww.ft.com/index.html

Castells ( 1996), na sociedade rede. Mas uma sociedade rede recuperado em 01.07 .99
nao s6 para os assuntos econ6micos e sim para todos os 6 [[http:IIwww.sunday-times.co.uk/news/pages/Sunday- Times;

campos do conhecimento. Precisamos, como afirma frontpage.html?3079670] Murdoch nasceu em 1931 e tern, port3nto,
Boaventura dos Santos, ver este movimento de baixo para 67 anos.
cima, ver a globaliza~ao como urn processo de amplia<;ao 7 [http://www.niwi.se]
das culturas, das possibilidades de manifesta~6es e produ~6es R [http://www.niwl.se/wI2000/]
de culturas e identidades. Precisamos de uma rede que articule 9 11Ie New Media Industry Development; Regions. Networks and

de forma plena as escolas -professores, alunos e comuni- Hierarchies. Estocolmo, Suecia, 2-4/6/99. The New Media
dade -num amplo programa de conexao, onde a produ~ao Companies; Work, Organization and Employee Relation.f.
de cultura e de conhecimento seja o elemento estruturante de Estocolmo, Suecia, 5-6/6/99. Coordent;ao cientffica de Ann-Katrin
todo o processo pedag6gico. Uma rede, enfim, que tenha seus 8acklund e Ake Sandberg. [http://www.niwl.se]
n6s fortalecidos enquanto emissores e nao apenas como i() Depoimento na "workshop" reaiizada em Estocolmo, Suecia em

pontas receptoras de uma cultura, urn conhecimento ou, o 02/06/99. Anotat;ao livre do autor.
pior, uma mercadoria, produzida alhures. JI Correspondencia pessoal, via email, em 01/07/99.

O desafio, corn esses cenarios, e grande e, nao somente J2 [http://www.swatch.corn/] recuperado em 01/07/99
para paises como o Brasil, que possui outros enormes 11 [http://www.swatch.corn/J recuperado em 01/07/99
problemas para serem enfrentados. Mesmo na Europa, essa e 14 6rgao do Ministerio da Educat;ao do Govemo Federal do 8rasil.
a ordem do dia. Como parte da Conferencia Work Life 2000, IS O temaja foi tratado por Marisa Lajolo (1987), NildaAlves (1987),
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Regina Zilberman (1989 e 1984), Decio Pacheco (1983), Nelson em 05/07/99.

Pretto ( 1985), entre tantos outros .:1' Maria Cristina Davini, Expositora, Sess3o Especial, 19a. Reuniilo
16 Livros produzidos para serem usados pelos alunos apenas durante Anual da ANPEd, dia 24.09.96, Tema da Sess3o -Educal;3o Basica

urn ano lectivo, ja que os exercfcios eram feitos no proprio livro, e Educal;3o Profissional: Novas tecnologias e novas competencias.
inutilizando-o para uso posterior. :16 Iomal da Ciencia (IC E-Mail) de 15 de Iulho/99, no 1327, por
17 A FAE e urn org3o do Ministerio da Educal;3o, responsavel por Yuji Gushiken

diversos programas assistencias na area da educal;3o, como ode :17 http:l/www.becta.org.uk/information/cd-roms/index.html

merenda escolar eo do livro didactico. Possui urn dos maiores :18 http:/lwww.becta.org.uk/information/cd-roms/index.html

orl;amentos do Ministerio. :19 Troca de emails corn Maureen Quigley -Education Officer

180 Globo de 13/1/298, divulgado pelo Iomal da Ciencia (IC E- (Information) em Iulho de 1999. E.mail: Enquiry Desk

Mail) No.1168 em 13 de Dezembrol98. <enquiry_desk@becta.org.uk>
19 Veja por exemplo, a Biblioteca Virtual de Educal;3o a Distancia

PROSSIGA/UFBA [http://www.prossiga.br/ediatancia]; NECTAR, BIBLIOGRAFIA
projecto de En8enharia Telem4tica da ComiNsBo Eutopeil1 [http://

www.nectar.org/update/eventslindex.htm]; Education Show [http:/ Alves N. (Org.). (1987). O Cotidiano do livro didatico. Campinas.
/www.education.net.co.uk/education/index.html], entre tantos AAVV (1999). Workshop: Innovations, Improvements -Or just
outros. Change? Relatorio Final: Improvement, innovations or just
20 N3o vou aprofundar este tema aqui mas ele esta sendo trabalhado change ? [http://www.niwl.se/wI2000/workshops/workshop20/

pelo nosso grupo de pesquisa, em pesquisas ainda em curso. article_en.asp]
21 Conferencia de Nigel Paine na Feira BETT'99, 15/01/99. [http:/1 Carvalho, M. C. (1998). MEC informatiza 6 mil escolas, mas n3o

www.education-net.co.uk/bett/index99.html] SCET: http:// sabe para que. Folha de Sd'o Paulo, 13/02/98, pp. 3-9.
www.scet.corn/]. Anotal;ao do autor Castells, M. (1996). The Rise of the NetworkSociety. Oxford, UK:
22 Aprofundo essa questao no artigo Educafd'o e inovafoes Blackwell.

tecnologicas: urn olhar sobre as polfticas publicas brtisileiras, Cini, M. (1998). Un pradiso perduto -Dall'universo delle leggi

Revista Brasileira de Educal;aO, Mai/Iun/IuV Ago 1999 no II e em naturali al mondo dei processi evolutivi (Parafso perdio -Do

varios outros artigos e textos que tenho publicado, disponfveis em universo das leis naturais ao mundo dos processos evolutivos).

htt://www.ufba.br/-pretto/textos/textos.htm Entrevista a Revi.l"ta da Ciencia Hoje, no 138. [http:l/
2:1 Trabalho Redes, Conexoes e polfticas publicas, encomendado para www.sbpcnet.org.br. ]

aXReunid'oAnualdaANPEd(GTXVI: Educal;aoeComunical;ao) DeLanda, M. (1992). Nonorganic life. In I. Crary & S. Kwinter,
Caxambu/MG, 22 a 25.9.97. Incorporations -Zone 6 (pp. 128-167). New York: MITPress.
2.1 [http://www.proinfo.gov.br/prf_docs.htm]. Visita a pagina em Fonseca, M. (1999). 0 Banco Mundial ea Educal;ao a Distancia. In

25.06.99 N. Pretto (Org.), Globolizafd'o & Educafd'o: Mercado de
2~ Na p3gina do PROINFO existem, no entanto, links para os NTEs trabalho, tecnologias de comunicofiio, educafd'o a distoncia e

que ja possuem home-pages. .I"ociedade planetaria. Ijui/RS: Editora UNIJUI. 02.
:!6 Instituto privado de pesquisa de opini3o e estatfsticas [http:// Freitag, B. (Org.). (1987). 0 estado da arte do livro diddtico no

www.ibope.com.br) Brasil. Brasilia: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
27 [http://www.worldpaper.corn/] Educacionais -INEP, Rede Latino-Americana de Informal;aO

2R [http://www.idcresearch.nV] e documental;ao em Educal;ao -REDUC.

290 Estadode sao Paulo, 13.12.98. Divulgadoeletronicamente pelo Hazemi, R., Hailes, S., et al. (Eds.). (1998). The digital University

Iomal da Ciencia (IC E-Mail) [http://www.sbpcnet.org.br]. -Reinventing the academy. Computer supported and
;10 0 Estado de sao Paulo, 13.12.98. Divulgado eletronicamente pelo coorporative work. London: Spring- Verlag.

Iomal da Ciencia (IC E-Mail) [http://www.sbpcnet.org.br]. Hill, G., Iessel, I., & Yamaguchi, E. ( 1998). Information technology

'10 Estado de Sfio Paulo, 13/12/98, divulgado eletronicamente pelo contrasting national contexts: Towards an anglo-japonese

Iomal da Ciencia (IC E-Mail) [http:/lwww.sbpcnet.org.brJ. perspective on the use of computers in school. Goldsmiths
'2 Secl;fio V, Art. 60 do regulamento da ANATEL, existindo cinco Journal of Education, I ( I ), 2-9.

comites: Defesa dos U.l"udrios de Servifos de Telecomunicafoes, Kuhn, T. S. ( 1975). A e.l"trutura da.1" revolufoes cient(ficas. Sfio Paulo:

Universalizafd'o do.1" Servifos de Telecomunicafoes, Uso do E.l"pectro Editora Perspectiva.
e de Orbita, Defesa da Ordem Economica e Infra-E.l"trutura Nacional Lajolo, M. (1987). Livro didatico: Velho tema, revisitado. Em Aberto

de hiformafoes [http://www.anatel.gov.br/), recuperado em 24.02.99. 6 (35), 1-9.
:1' [http://www.anatel.gov.br/] recuperado em 24.02.99. Nixon, H. (1998). Fun and games are serious business. In I. Sefton-

:1.1 [http://www.uol.com.br/fsp/brasiVfc04079912.htm], recuperado Green, Digital diver.l"ions: Youth culture -in the age of
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multimedia (pp. 21-42). London: UCL Press. Sassen, S, (1999). Digital networks and power. In S. Lash & M.

Pacheco, D. ( 1983). Tarefa de escola: Andlise dos exerc(cios Featherstone, Spaces of culture: City -nation -world (pp. 49-

propostos no.f livros diddtico.f. Campinas: Papirus. 63). London: Sage.
Pretto, N. L. (1985). A ciencia nos livros diddticos. Salvador/ Sefton-Green, J., (Ed.). (1998). Digital diversions: Youth culture -

Campinas: Editora da Universidade Federal da Bahia/Editoro in the a8r ofmultimediQ. L(lndon: UCL Press.
da Uncamp. UNICAMP ( 1989). O que sabemos sobre livro diddtico. Biblioteca

Santos, B. S. ( 1998a). Economia de Cassino. Folha de sao Paulo, Central. Campinas: Editora da UNICAMP.
1-3. Zilberman, R. (1984). O livro did:itico eo ensino de literatura na

Santos, B. S. (1998b). O acordo multilateral de investimentos. Folha escola. Leitura: Teoria e prdtica, 3 (4- Dez.99).

de sao Paulo, 2. Zilberman, R., & Bordini (Org.). (1989). Guiade leituraparaalunos

Santos, B. S. (1999). Towards a multicultural conception of human de 10 e 2° graus/Centro de pesquisas literdrias, PUCRS. sao

rights. In S. Lash & M. Featherstone, Spaces of culture: City -PauIo/Porto Alegre/Brasilia: Cortez/INEP, MEC/CPL, PUCRS.

nation -world (p. 214-229). London: Sage.

POLrTICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS: DOS MATERIAlS DIDAcTICOS AOS MATERIAlS MULTIMEDIA

RESUMO

O artigo parte da montagem de urn cenario em seis partes, onde se estabelece uma visao panordmica do mundo

contempordneo, especificamente focando a presen~a generalizada das Tecnologias da Informa~ao e Comunica~ao (TIC).
Nesse cenario sao analisados o desenvolvimento cientifico e tecnol6gico, a globaliza~ao e os sistemas educacionais, corn

enfase na realidade brasileira. Ao trazer para o cenario actual a questao dos materiais didacticos, o artigo mostra como a

I escola esta, essencialmente, sendo dirigida de fora. Recupera a hist6ria da chegada da Internet no Brasil e de que fonna a

Sociedode do Informo{'ilo esta sendo implantada no pais.

A presen~a das TIC na educa~iio e abordada como uma oportunidade para romper corn a tradicional16gica vertical das

poIfticas educativas, corn possibilidades de constru~iio de uma educa~iio corn diversifica~iio curricular, sendo os professores

elementos essenciais no sistema.

Polovros-chove: Internet; TIC; Globaliza~iio; Educa~iio e tecnologias; Materiais didacticos.

EDUCATIONAL PUBLIC POLICIES: FROM DIDACTIC MATERIAL TO MULTIMEDIA

ABSTRACT

The article starts out building a scenario divided in six parts, where it establishes a panoramic overview of contemporary

world, focusing specifically the generalized presence of the Information Communication Technologies (ICT). In this scenario
scientific and technologic development, globalisation and educational systems are analysed, emphasising brazilian reality.

As it brings up the issue of the didactic materials it shows how the school is being directed from outside. It brings back the

arrival of the Internet in Brazil and the way the Information Society is being settled in the country.

The presence of the ICT uses in education is shown as an opportunity to break up the traditional vertical logic of the

educational public politics, through the possibilities of constructing an education system based on curriculum diversity, being

teachers the base of this system.

Key-words: Internet; ICT; Globalisation; Education and technologies; Didactic materials.
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LES POLITIQUES PUBLIQUES EDUCATIVES: DES MATERIELS DIDACTIQUES AUX MATERIELS MULTIMEDIA

REsUME
L'article commence en organisant un scenario de six parts, oil on etablit une vision panoramique du monde contemporain,

surtout en ce que se rapport a la presence generalisee des Technologies de l'lnformation et Communication (TIC). Dan. "e
R"6narlo on QnalyRe le developpment Icientlflque et technologique, la globalisation et les systemes educatives, focalisant
surtout la realite bresilienne.

Quand on met dans la situation actuelle la question des materiels didactiques, on cherche montrer comme I' ecole se dirige
surtout a partir du dehors. On se recupere l'histoire de l'aITivee de l'Intemet au Bresil et comme la Societe de l'Information
s'implante au pays.

La presence des TICs a l'education se constitue comme une opportunite pour se rompre la logique verticale traditionnelle
des politiques educatives, avec la possibilite de construire une education avec diversification curriculaire, les professeurs
etant des elements essentiels au systeme.

Mots-cle: Internet; TIC; Globalisation; Education e technologies; Materiels didactiques.
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