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RESUMO 

 

 

 

 

 

No ano de 1811, numa cidadezinha de nome Yorkshire, no coração da 

Inglaterra, um grupo de trabalhadores ingleses do setor têxtil cognominados 

de “Luditas”, rebelou-se invadindo fábricas e destruindo máquinas, ao se 

sentirem  ameaçados pela nova ordem econômica estabelecida a partir da 

introdução de tecnologias que iriam modificar radicalmente, não só o sistema 

produtivo, mas toda uma estrutura social vigente. Desde então, a tecnologia 

segue provocando mudanças estruturais no seio das sociedades modernas, 

levando o homem contemporâneo a uma permanente reciclagem em sua 

maneira de agir diante das transformações súbitas por ela provocada.O avanço 

tecnológico traz, em sua composição, elementos modificadores da ordem 

objetiva e subjetiva prescrita. As representações e significações geradas no 

processo de percepção, assimilação e compreensão das novas tecnologias vão 

subsidiar a criação de linguagens determinantes na concepção de uma lógica 

orientadora das relações e crenças sociais. O presente trabalho acorda, a partir 

da reflexão teórica dos estudiosos dos fenômenos contemporâneos da 

tecnologia da informação e comunicação - TIC, os dilemas e enfrentamentos 

na organização da burocracia pública. E através de uma investigação empírica, 

que busca sob o ponto de vista da comunicação, as origens dos elementos 

geradores das representações e significações, quando da transição da 

burocracia do papel para a burocracia virtual no governo eletrônico – E-gov,  

no Estado de Pernambuco.    

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

In the year of 1811, in a town named Yorkshire, in the heart of England, a 

group of English workers of the textile section nicknamed "Luditas”, rebelled 

invading factories and destroying machines, as they felt threatened by the new 

economical order established by the beginning of the introduction of 

technologies which would later radically modify not only the productive system, 

but an entire effective social structure. Ever since, technology keeps provoking 

structural changes in the breast of modern societies, leading contemporary 

citizen to a necessity of permanent recycling in his way of acting, due to the so 

provoked sudden transformations. Technological progress brings with it 

modifying elements to the subscribed objective and subjective order. The 

generated representations and significances in the perception, assimilation and 

understanding of the new technology processes will subsidize the creation of 

determining languages in the conception of a guiding logic for the social 

relationships and faiths. The present work takes into account the specialists' 

theoretical reflection about the contemporary phenomena of the information 

and communication technology - TIC, and discusses the dilemmas and 

confrontations involved in the organization of the public bureaucracy. By 

means of an empiric investigation, from the point of view of the 

Communication Sciences area, the origins of the generating elements of the 

representations and significances, at the time there is a transition from the 

paper bureaucracy to the virtual bureaucracy in the electronic government - E-

gov, in the State of Pernambuco.  
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01 - INTRODUÇÃO 

 

 

  O domínio da mecânica e a descoberta da combustão foram, 

para a humanidade, fatores preponderantes das mudanças 

significativas na maneira de o homem se relacionar com as forças 

produtivas. Esses dois grandes eventos trouxeram em seus cernes não 

só uma nova concepção, no que se refere ao processo produção de 

bens, como também inovações nas esferas sociais, tecnológicas e 

organizacionais da vida cotidiana.  

Tal metamorfose, chamada de Revolução Industrial, quando 

estabelecida desencadeou uma série de transformações tanto do ponto 

de vista da organização do trabalho, com a divisão e especialização 

das atividades motivadas pelo aumento da produtividade, quanto do 

prelúdio de uma fase que veio a proporcionar condições para a 

invenção gradual de novos aportes tecnológicos. 

  Sem sombra de dúvidas, uma das maiores invenções desse 

período foi a combustão como força propulsora, induzindo 

definitivamente  o processo da evolução tecnológica, juntamente com 

as estradas de ferro, facilitando sobremaneira as interligações entre as 

fontes de matérias-primas, os estabelecimentos industriais e os 

centros consumidores.  

A evolução da tecnologia se caracterizou por um processo 

contínuo, uma incessante busca, por parte do homem, de novas 

ferramentas, as quais proporcionaram o despontar de uma nova 

sociedade, em que os sistemas sociais e as formas de sociabilidades 

foram alterados sobremodo pelas representações e significações 

produzidas pela passagem da ferramenta da mão humana para um 

mecanismo, aporte que transformaria radicalmente todo um processo 

produtivo da época. 

 Com o desenvolvimento motor a combustão, da energia elétrica, 

do telefone e a acelerada evolução das ciências técnicas, os processos 

inovadores deram prosseguimento às grandes transformações, não 

apenas nas esferas sociais e econômicas mas, principalmente, nas 
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formas de interação e relacionamento do homem com mundo exterior. 

A partir de então, com o emprego da tecnologia e o papel decisivo e 

alicerçante da ciência, o homem cria ferramentas, tendo como insumo 

a informação, o que irá implementar consideravelmente o uso de 

outras tais. 

     A revolução tecnológica informacional estabeleceu não apenas 

um novo modelo de produção, como também promoveu a ruptura com  

modelos estruturados exclusivamente numa concepção técnica. A 

constituição de um paradigma baseado na informação e comunicação 

fez despontar uma nova sociedade, onde se estabeleceu um modelo de 

produção que se apossou da máquina não só como ferramenta, mas 

como extensão do próprio pensamento humano. O paradigma 

informacional transformou, portanto, de maneira abrupta a relação do 

homem com as diversas formas de pensamento.  

O surgimento dessas novas tecnologias gerou, entre outras 

coisas, situações que oportunizaram mudanças no campo 

comunicacional forjando novos conceitos, no que concernem a 

percepção, compreensão e assimilação do que sejam os  objetos de 

pesquisa dessa esfera científica,   o que vem contribuir para uma 

melhor visualização e formatação do campo da comunicação como 

ciência.       

A comunicação no âmbito do campo de pesquisa e estudo 

científico tem pouco mais de um século o que a caracteriza em um 

campo de conhecimento em fase de desenvolvimento, estruturação e 

definições conceituais. Como ciência, é um campo de saber em 

construção onde um corpo de fundamentos alicerçados em uma 

produção científica está em processo de constituição e sistematização. 

O avanço da comunicação como campo científico de conhecimento, 

subentende igualmente o crescimento de um conjunto de métodos e 

técnicas de investigações que proporcionam o surgimento da 

configuração de um campo de discernimento, determinando limites e 

especificidades, e estabelecendo convenções para a inter-relação com 

outras disciplinas. Esses procedimentos são pertinentes e necessários 
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para o avanço do campo comunicacional e, conseqüentemente, a  

construção e a consolidação de um paradigma.  

Com relação ao campo de saber, a comunicação vivencia, como 

qualquer outra ciência em fase embrionária, um período de modo 

multifacetado, até mesmo pelas transformações incessantes a que as 

manifestações comunicacionais estão submetidas na 

contemporaneidade. Essa particularidade intensifica uma busca 

assídua por novas investigações dos fenômenos da comunicação o que 

colabora no fornecimento de dados que contribuem para uma melhor 

visualização da comunicação como ciência.  

À primeira vista, o campo da comunicação oferece uma 

amplitude e uma riqueza de possibilidades concernentes a objetos de 

experimentações, propiciando uma inter e transdisciplinaridade com 

outros campos do conhecimento, configurando-se, desta feita, o 

caráter multiface da comunicação como área de exploração científica. 

Porém, diante disso, devemos ter uma atitude reflexiva, norteadora no 

sentido de que a questão comunicacional deva ser o problema central 

na pesquisa em comunicação. Esse procedimento metodológico faculta 

ao campo do saber da comunicação a edificação de um arcabouço, que 

contribui para sua estruturação, cientificidade e autonomização como 

campo de conhecimento.      

Essa singularidade do campo da comunicação, no que diz 

respeito à fase de construção de um referencial teórico e de um 

embasamento metodológico, deixa transparecer atualmente um 

progredimento do campo comunicacional através do avanço da prática 

da pesquisa e, conseqüentemente, o desenvolvimento de uma prática 

metodológica e o construto do que seja o objeto de estudo da 

comunicação.  

 

A independência da comunicação como ciência vem, ao longo 

dos anos, sendo legitimada por intermédio de um processo 

acumulativo de apropriação do conhecimento do objeto da 

comunicação, bem assim da constituição de um paradigma que, de 
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certa forma, intermedia questões relativas entre sujeito e objeto e, 

evidentemente, o próprio processo de produção do conhecimento.         

 

“A produção de conhecimento em uma 

ciência vincula-se ao desenvolvimento de 

uma tradição intelectual comum, que é 

usada e renovada para resolver seus 

problemas. Kuhn chama as idéias de uma 

tradição científica de paradigma.O paradigma 

pode ser considerado a visão do mundo 

partilhada por uma comunidade científica 

que se expressa por meio do trabalho 

teórico. Ele determina quais problemas são 

investigados, quais dados são considerados 

pertinentes que técnicas de investigações 

são utilizadas e que tipo de solução se 

admitem aos problemas” (LOPES,2001:36). 

 

 
 Na construção de um paradigma, são fatores preponderantes as 

especificidades inerentes à área do saber ao qual o mesmo pertence. 

No campo da comunicação, elementos pertinentes e teorias relativas 

ao contexto empírico vão articular e legitimar a formatação do referido 

modelo. Ao lançar o olhar para o contexto empírico do campo 

comunicacional, é preciso perceber a comunicação em dois aspectos 

inerentes à mesma: primeiro, a comunicação como processo social 

dinâmico gerador de linguagens; linguagens que auxiliam a 

compreensão de um mundo objetivo e subjetivo. Segundo, como 

elemento mediatário das ações mútuas entre os indivíduos, e, 

conseqüentemente, entre os diversos campos sociais; distingue-se 

como elemento catalisador da produção e difusão do conhecimento.  

 

“Considerando a comunicação como uma 

relação de natureza social, em imbricamento 
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com o lugar onde ela se dá, com a história 

daquela sociedade, com os mecanismos de 

constituição das visões de mundo daquele 

espaço social, com os modelos mais 

interiores de percepção de um mundo 

igualmente social ou de uma sociabilidade 

mais abrangente que visualiza um processo 

complexo, estamos enfatizando que esta 

relação perpassa vários saberes, mas que 

possui uma forma de olhar que lhe é 

peculiar. A comunicação diz respeito a um 

ato comunicativo, a uma linguagem, a uma 

construção, a um sujeito e a uma história, 

com todas as implicações – culturais e 

políticas – que estas correlações 

engendram”. (BARBOSA, 2002:74).   

 

 Na urbanização contemporânea, o campo da pesquisa em 

comunicação se depara com mais uma problemática no que se refere a 

uma nova ecologia cognitiva, com o advento da Tecnologia da 

Informação e Comunicação – TIC, a qual não se trata apenas de mais 

um suporte tecnológico, que aporta nos dias de hoje, e que vai apenas 

eficientizar meios e métodos de armazenamento  e   gestão de dados. 

Entretanto, conduz em seu bojo elementos que, ao interagir com a 

realidade atual, vai propiciar a geração de sentidos e o surgimento de 

uma nova lógica que irá constituir e ser constituída por uma linguagem 

formadora de um novo cenário, gerado através de um  processo de 

hibridização com elementos novos e elementos já estabelecidos. Esse 

processo dialético promovido de maneira inédita e revolucionária pelo 

advento da Tecnologia da Informação e Comunicação está 

proporcionando uma mudança radical sob diferentes formas e 

implicações em nosso modo de apreensão da realidade, interferindo de 

forma incisiva no cotidiano das sociedades modernas.  
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Ao se estabelecer essa nova ordem, em razão das 

transformações tecnológicas, são criados novos padrões de 

sociabilidades  o que faz  com que a relação dos indivíduos e da 

própria sociedade sofram alterações consideráveis, não apenas no que 

se refere a novas práticas sociais, mas em alterações da própria 

relação do tempo e do espaço como elementos norteadores da 

experiência social.  

A comunicação como campo de estudo dos fenômenos sociais, 

ao estabelecer uma área de fronteira com as novas tecnologias da 

informação e comunicação, identifica claramente elementos gerados 

nessa interface, de essência inteligíveis e cientificamente analisáveis 

como objeto de estudo da área, o que torna possível à constituição  de 

um campo empírico de investigação da ciência da comunicação, o atual 

paradigma tecnológico informacional. 

Esse estudo teve a sua gênese na constatação desses 

fenômenos produzidos através da imbricação da comunicação com 

esse novo aporte tecnológico informacional; não só através de 

observações no campo empírico como, igualmente, a  partir de uma 

reflexão teórica sobre análises e conceitos de autores  contemporâneos 

estudiosos das causas do surgimento das representações e 

significações sociais geradas na convergência e inter-relação da 

comunicação com a TIC.   

Mesmo surgindo como conseqüência das necessidades humanas, 

representando algo inerente à cultura do homem, na historia da 

humanidade, o emergir de uma nova tecnologia traz, em sua essência 

elementos que suscitam comportamentos de aprovação ou 

desaprovação por parte dos indivíduos. Um exemplo patente dessas 

reações, de repercussão na história da sociedade moderna aconteceu 

no século XIX, precisamente no ano de 1811, numa cidadezinha de 

nome Yorkshire, no coração da Inglaterra, quando um grupo de 

trabalhadores ingleses do setor têxtil cognominados de “Luditas”, 

rebelou-se invadindo fábricas e destruindo máquinas, ao se sentirem  

ameaçados pela nova ordem econômica estabelecida a partir da 
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introdução de tecnologias que iriam modificar radicalmente não só o 

sistema produtivo mas toda uma estrutura social vigente.   

Nos dias de hoje tal conduta de não aceitação permanece 

presente quando do advento de uma nova tecnologia; reação, 

desprovida de uma análise mais detalhada que a fundamente e  

justifique. 

O estudo aqui desenvolvido é um trabalho investigativo inerente 

ao campo comunicacional que busca, à luz da comunicação, identificar 

e interpretar os fenômenos gerados, quando da utilização, por parte do 

homem contemporâneo, da Tecnologia da Informação e Comunicação 

– TIC, no governo eletrônico – E-gov. O processo interpretativo de tais 

fenômenos adotou como metodologia a identificação das causas e 

origens das representações e significações que provocam o 

comportamento da não aceitação da lógica produzida pelo processo de 

utilização da TIC, assim como as linguagens geradas a partir desse 

mesmo processo, as quais tornam-se determinantes do sentido da 

comunicabilidade no cenário social prescrito.  

Para o mencionado estudo, buscamos sustentação teórica em 

cientistas contemporâneos estudiosos dos fenômenos comunicacionais 

ligados à TIC. A Secretária de Defesa Social do Estado de Pernambuco 

foi selecionada como campo empírico haja vista que a mesma na sua 

cotidianidade desenvolve tarefas cujo  insumo principal é a informação 

e a comunicação.                                                                                                    
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1.1  Apresentação do tema 

 

O advento da Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC  

nos remete a uma nova realidade sócio-cultural-econômica, lastreada 

em sistemas de redes multidirecionadas e policonectadas, 

proporcionando o surgimento de uma metalinguagem que traz em seu 

bojo a capacidade de integrar ao mesmo sistema as modalidades 

escrita, oral e audiovisual da comunicação humana, mudando de forma 

fundamental o caráter dessa comunicação. Esse conjunto de 

conhecimento, baseado em princípios científicos, alicerçados na 

tecnologia da informação e comunicação vem proporcionando ao 

homem moderno novas maneiras de convivência e pensar.  

 

“A tecnologia sempre foi uma das dimensões 

fundamentais, onde o homem a utiliza como 

meio para transformar o mundo e 

conseqüentemente promovendo uma 

autotransformação”.Vivemos hoje uma 

redistribuição da configuração do saber que 

havia estabilizado no século XVII com a 

generalização da imprensa. Ao desfazer e 

refazer as ecologias cognitivas, as 

tecnologias intelectuais contribuem para 

fazer derivar as fundações culturais que 

comandam nossa apreensão do real” 

(LÉVY,1997:10). 

 

 

Atualmente, artefato tecnológico torna possível a construção de 

uma nova base cultural da sociedade, na qual o gênero humano pode 

edificar mundos simbólicos destituídos de referências reais da vida 

concreta. O processo de integração a esse novo meio de interação 

social possibilita o surgimento de um novo modelo de mediação nas  
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relações humanas, e, conseqüentemente, a criação contínua de um 

universo de sentidos dessemelhantes, produzindo concepções 

contraditórias em relação a esse novo paradigma relacional. Nele, uma 

nova ordem de representações, fundamentada em novos saberes, 

avança sobre o tradicional conteúdo concreto apreendido pelos 

sentidos, pela imaginação, pela memória ou pelo pensamento.   

Na história da humanidade, o surgimento de uma nova 

tecnologia sempre gerou conflitos de juízo, em sua maioria, por ir de 

encontro a interesses diversos nos campos culturais, econômicos, 

políticos e sociais, ou causado pela carência de informação sobre o 

novo aparato e, conseqüentemente, a ausência de elementos para 

uma fundamentação e reflexão sobre o conjunto do processo, por 

parte dos agentes do ato. Esse conjunto de conhecimento, aplicável a 

um determinado ramo de atividade, efetiva-se através da mediação da 

comunicação humana, que se configura como elemento externalizador 

de ideologias, conceitos, idéias e opiniões, materializados através de 

atos, comportamentos e palavras, reorientando um universo de 

sentidos e representações, e tendo como conseqüência a reconstrução 

e reestruturação do contexto cultural.  

 

Na pré-modernidade, os processos de interações sociais foram 

efetuados face a face. As interações face a face, como conceitua 

Giddens, são compromissos com rosto e se referem às relações ditas 

autênticas que são mantidas ou expressas em contatos sociais 

estabelecidos em condições de co-presença. Nesse período da história 

da humanidade, as pessoas mantinham relações entre si na 

aproximação e no intercâmbio de forma simbólica. A oralidade era a 

tecnologia responsável pela manutenção do contexto sócio-histórico-

cultural, o qual mantinha as tradições relativamente restritas em 

termos de alcance geográfico, pois as transmissões das informações 

dependiam da interação face a face, como também do deslocamento 

físico do indivíduo de um ambiente para outro. 
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Com o avanço da ciência, a interação face a face se incorporou a  

instrumentos de mediações mais modernos, instituindo na sociedade 

novos modelos de transmissão e recepção de informação. O 

desenvolvimento desses meios de comunicação cria novas formas mais 

atualizadas de ação e interação, gerando novos tipos de estilo e 

costume de vida e organização social. As novas tecnologias, sobretudo 

a tecnologia da informação e comunicação, trazem em seu cerne 

concepções originais de relacionamentos, onde o tempo subordina o  

espaço e ambos passam a ser fatores primordiais na compreensão da 

relação social.  

 

“O advento da modernidade arranca 

crescentemente o espaço do tempo 

fomentando relações entre outros ausentes, 

localmente distantes de qualquer situação 

dada ou interação face a face” (GIDDENS, 

1991: 27), 

 

  Essa desconjuntura das relações sociais da esfera local de 

interação e sua reedificação, através de extensões indefinidas de 

tempo e espaço, produz uma interação dissociada do ambiente físico 

onde os agentes podem interagir uns com os outros sem compartilhar 

do mesmo ambiente.  

 

Essa ação recíproca destituída da presença física dos atores, 

denominada de “compromisso sem rosto”, são relações sociais que se 

desenvolvem através de fichas simbólicas – meios de troca que 

circulam sem apresentar as características específicas dos agentes ou 

grupos que lidam com ela em qualquer ocasião particular - ou sistemas 

peritos – campos de primazia técnica ou competência profissional que 

organizam áreas dos contextos materias e sociais de uma comunidade;  

apresenta uma gama de características diferentes da interação que 

acontece num contexto de co-presença, os participantes da ação 

mediada podem estar em campos espacial e temporal distintos não 
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compartilhando do mesmo referencial de tempo e espaço, mecanismo 

este denominado por Anthony Giddens de desencaixe: 

 

“Por desencaixe me refiro ao deslocamento 

das relações sociais de contexto locais de 

interação e sua reestruturação através de 

extensões indefinidas de tempo e espaço 

(GIDDENS 1991:29). 

 

Esse sistema de interatividade abstrata, que se caracteriza pela 

retirada da atividade social dos contextos localizados, reorganizando as 

relações sociais através de grandes distâncias tempo-espaciais, a qual 

Giddens denomina de compromissos sem rosto, são relações sociais 

estabelecidas em circunstâncias da não presença. Podem gerar cautela 

ou até mesmo a falta de confiança no sistema. A desconfiabilidade do 

indivíduo contemporâneo nos sistemas abstratos advém de prática 

social pré-moderna onde a comunicação não era mediada por qualquer 

instrumento ou artefato. Nesta, as interações sociais sejam com 

estranhos, conhecidos ou indivíduos íntimos, envolvia hábitos 

vinculados à construção e à manutenção da confiança. A confiança 

rudimentar nascida num processo de iniciação de uma confluência 

social tende a ser validada por uma percepção de confiabilidade 

estabelecida na relação através da manutenção de rituais informais de 

tato e polidez, que são dispositivos de proteção mútua usados pelos 

indivíduos, nas relações face a face, intencionalmente e de maneira 

tácita objetivando o alicerçamento de um relacionamento baseado na 

confiança.  

 

Nos dias de hoje, a confiabilidade nas relações sociais é 

estruturada em duas vertentes: aquela que tradicionalmente é 

estabelecida entre indivíduos conhecidos, e que, baseado num 

relacionamento duradouro e de co-presença, desenvolvem e nutrem 

um sistema de crença situando o relacionamento sob a égide da 

credibilidade; a segunda vertente está assentada ou referenciada nas 
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relações de confiabilidade, no que diz respeito ao sistema de 

interatividade abstrato ou mecanismo de desencaixe. Mecanismos, 

como já foram conceituados, que deslocam as atividades sociais da 

esfera local, desconsiderando a co-presença. Essas duas modalidades 

de conexão social, apesar de eqüidistantes em suas modalidades de 

interatividade, apresentam, no seu íntimo, um elemento de natureza 

idêntica, parte integrante das suas fundamentações: a credibilidade, 

elemento inerente a qualquer relação social. 

Sendo assim, os compromissos ou interações baseados em 

sistemas abstratos, apesar de se caracterizarem pelas relações 

desencaixadas, não pressupõem encontro algum com os indivíduos ou 

grupos que são responsáveis por eles. Todavia, podemos ressaltar 

que, em certas situações, o ator leigo, sujeito não perito, pode ter 

acesso a indivíduos ou grupos mesmo se tratando de uma relação na 

esfera do sistema abstrato. Esse encontro se efetiva nos denominados 

“pontos de acesso” dos sistemas abstratos, que são a esfera comum 

das relações sociais com rosto e sem rosto. 

 
Em condição de modernidade, uma quantidade cada vez maior 

de instituições está profundamente relacionada ao mecanismo da 

confiança em sistemas abstratos. Na contemporaneidade, as conexões 

sociais estão sendo amplamente estruturadas pela confiança conferida 

aos sistemas abstratos envolvidos nas instituições modernas. Porém, 

os atores leigos, apesar de estarem cotidianamente em contato com 

esses sistemas, são obrigados rotineiramente, ao estabelecer interação 

com os mesmos, calcular vantagens e riscos onde o conhecimento de 

perito não oferece condição de avaliação. No entanto, cria um mundo 

de eventos subjetivos através da percepção, assimilação e 

processamento da informação, e sua transformação em conhecimento, 

por intermédio da apropriação reflexiva do mesmo, vai ocasionar a 

produção de um conhecimento sistemático sobre a vida social como 

conseqüência da contínua reflexividade. Essa ação consiste em um 

monitoramento das práticas sociais proporcionando uma constante 
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reformulação dessas próprias práticas através das informações 

geradas por elas.   

Na modernidade, os sistemas abstratos evoluíram para um 

patamar onde se tornou imprescindível ao indivíduo do nosso tempo a 

percepção e assimilação da lógica implícita nesses sistemas. Tamanho 

é o envolvimento do individuo contemporâneo com esse novo 

paradigma comunicacional, que se estabelece e ratifica um conceito 

singular de confiança instituído pelo compromisso sem rosto. 

Atualmente, é humanamente impossível uma rotina profissional ou não  

que se possa  optar por sair completamente dos sistemas que dizem 

respeito ao desenvolvimento   de  fé   em ficha simbólica ou sistemas 

peritos.  

Esse envolvimento voluntário ou não dos atores das sociedades 

do século XXI com os sistemas abstratos, através de novos artefatos 

tecnológicos, vem implementando um novo modo de desenvolvimento 

informacional, distinguido pela sua capacidade de reconfiguração, um 

aspecto decisivo na sociedade moderna, caracterizada por constantes 

mudanças e fluidez organizacional.  

Esse novo modo de desenvolvimento tem como matéria-prima a 

informação, e  esta, nos dias atuais, pode ser considerara parte 

integrante de toda atividade humana. A penetrabilidade dos seus 

efeitos é intensa e constante interferindo diretamente em todo o 

processo da existência individual e coletiva.  

Apesar de serem oriundos das esferas dominantes da sociedade, 

os modelos de desenvolvimentos difundem-se por todo o conjunto de 

relações e estruturas sociais, modelando toda a esfera de 

comportamento social, inclusive a comunicação simbólica.   

Como a tecnologia informacional é estruturada no conhecimento 

e na informação, proporciona uma estreita ligação entre cultura e força 

produtiva, entre subjetividade e objetividade, provocando o 

surgimento de formas de interação, controle e transformação social. 

Todas essas mudanças geradas pelo aparecimento de uma nova 
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tecnologia, neste caso a informacional, produz nos não peritos ou 

atores leigos o emergir de uma postura cética e cautelosa.  

Esse comportamento de desconfiança assentado no 

convencional, em relação à tecnologia da informação, pode trazer 

entraves   no    que   concerne à percepção e ao entendimento da 

lógica presente na sua essência. E, conseqüentemente, uma rejeição 

ao novo modelo de desenvolvimento, produzindo obstáculos que 

interferirão no novo estilo de produção material e simbólica, no modelo 

da comunicação loco-globalizada de uma determinada região, no  

gerenciamento das corporações e na administração da vida do 

indivíduo nas sociedades modernas. 
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1.2 - O estudo 

 

Na história do desenvolvimento humano, o surgimento de um 

paradigma tecnológico sempre trouxe em sua essência elementos que 

exerceram uma forte influência não só nas reconfigurações teóricas 

dos vários campos dos saberes, como também na desconstrução de 

uma lógica vigente no que concerne ao modo de desenvolvimento de 

uma sociedade. As relações entre os indivíduos, o trabalho e a própria 

inteligência, dependem da mudança incessante de dispositivos de 

todos os gêneros. Essas ferramentas mediadoras estiveram sempre 

presentes desde os primórdios da civilização humana, auxiliando os 

indivíduos na obtenção de seus objetivos sejam eles de interesse 

privado ou coletivo. 

O emergir de um novo padrão comunicacional contribuiu na 

arquitetura de uma nova lógica relacional, recaracterizando, desta 

feita, os modelos econômicos e de organização social instituídos, 

dispondo de  outro modo o cenário geopolítico de um Estado-nação.    

Cada dispositivo de comunicação seja ele a fala, a escrita a 

pintura na caverna, o livro ou o hipertexto, gera um certo tipo de 

relação, de conhecimento da realidade. Sendo a técnica considerada 

como um instrumento que possibilita o relacionamento entre 

indivíduos e organizações, é possível compreendê-la um dos elementos 

fundamentais na transformação do mundo humano. 

Os aparatos tecnológicos utilizados no campo das conexões 

sociais são responsáveis pelo estabelecimento da forma de 

relacionamento entre os homens, na organização social, cultural e 

política e são, também, ao mesmo tempo, ativamente influenciadas 

por essas mesmas instituições, circunstanciando favoravelmente a 

transformação do mundo humano por ele mesmo. 

A mediação da comunicação por meio desses dispositivos 

tecnológicos, disponíveis e empregados em uma determinada época, 

influenciou e continua influenciando intimamente a percepção, 

assimilação, compreensão e o relacionamento com a realidade, 
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proporcionando um condicionamento, através de recursos cognitivos 

internos e externos, na maneira de pensar e funcionar de uma 

sociedade. 

“Os diversos trabalhos desenvolvidos em 

psicologia cognitiva a partir dos anos 

sessenta mostraram que a dedução ou a 

indução formais estão longe de serem 

praticadas espontaneamente e corretamente 

por sujeitos reduzidos apenas aos recursos 

de seus sistemas nervosos (sem papel, nem 

lápis, nem possibilidade de discussão 

coletiva). É possível que não exista nenhuma 

faculdade particular do espírito humano que 

possamos identificar como sendo a “razão”. 

Como alguns humanos conseguiram, apesar 

de tudo, desenvolver alguns raciocínios 

abstratos, podendo sem dúvida explicar esse 

sucesso fazendo apelo a recursos cognitivos 

exteriores ao sistema nervoso. Levar em 

conta as tecnologias intelectuais permite 

compreender como os poderes de abstração 

e de raciocínio formal desenvolveram-se em 

nossa espécie. A razão não seria um atributo 

essencial e imutável da alma humana, mas 

sim um efeito ecológico, que repousa sobre o 

uso de tecnologias intelectuais variáveis no 

espaço e historicamente datadas”. 

(LÉVY,1997:152). 

 

    

As tecnologias inteligentes, quando da sua concepção, levam em 

conta particularidades sensoriais e intelectuais da espécie humana, 

hábitos adquiridos com antigas tecnologias, práticas e agenciamentos 

semióticos diversos, sendo o principal deles a própria língua, 
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integrando todos estes elementos, na construção do sentido e 

significado dentro do que seria uma "ecologia" ou um "ecossistema" 

cognitivo.  

Na modernidade, a Tecnologia da Informação e Comunicação 

vem exercendo a função de elemento sociocatalisador e com a 

eficiência e eficácia necessárias para coordenar em tempo real um 

grande número de ações imbricadas e incomensuravelmente variadas, 

fator esse característico das sociedades modernas. Porém, o 

aparecimento de uma nova tecnologia traz, em sua essência, 

elementos indutores de mudanças não só de ordem material como de 

ordem psicossocial, produzindo nos diversos campos da sociedade 

inquietações e apreensão, implicando em uma ambivalência de 

atitudes, por parte dos agentes sociais, no que diz respeito à aceitação 

ou rejeição com relação à singularidade do artefato prescrito.       

Esta pesquisa, à luz da comunicação, pretende estudar os 

fenômenos geradores das atitudes de rejeição à tecnologia da 

informação e comunicação no processo de transição da burocracia do 

papel para a burocracia virtual no e-gov. A investigação está 

estruturada através da análise da comunicação estabelecida por meio 

de mecanismos inerentes ao desenvolvimento das instituições 

modernas, denominado por Giddens de mecanismos de desencaixe, o 

que vem a ser o deslocamento das relações sociais, originado pelo 

surgimento da tecnologia da informação, da esfera local da ação 

mútua para um outro contexto, onde a ausência dos agentes 

envolvidos na ação é um fator preponderante e característico desses 

mecanismos.      
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1.3 – A proposta  

 

 “A ciência tem assim por logo tempo 

mantido uma imagem de conhecimento 

fidedigno que se verte numa atitude de 

respeito para com a maioria das formas de 

especialidade técnica. Ao mesmo tempo, 

contudo, as atitudes leigas em relação à 

ciência e ao conhecimento técnico são em 

geral tipicamente ambivalentes. Trata-se de 

uma ambivalência que reside no âmago de 

todas as relações de confiança, seja em 

sistemas abstratos seja em indivíduos. Pois 

só exige confiança onde há ignorância – ou 

das reivindicações de conhecimentos de 

peritos técnicos ou dos pensamentos e 

intenções de pessoas íntimas com as quais 

se conta. A ignorância, entretanto, sempre 

fornece terreno para ceticismo ou pelo 

menos cautela” (GIDDENS,1991:92). 

 

O estudo da comunicação, em sua essência, tem como uma de 

suas preocupações básicas a análise da procedência dos fatores 

generantes de interferências na comunicabilidade.Essa intervenção é 

comumente   denominada   na esfera comunicacional de ruídos, os 

quais podem ter suas origens por conta de lógicas diferentes nos 

códigos de valores que fundamentam as mais diversas culturas.   

Um dos objetos da investigação são os códigos de valores 

culturais, geradores de identidades, alicerçados numa lógica moderna 

ou tradicional, onde a compreensão, o entendimento, a atitude e o agir 

são orientados pela lógica vigente, que produz uma postura reativa ou 

proativa em face de uma relação através de sistemas de co-presença 
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ou abstrato, onde a comunicação exerce a função gerencial desse 

intercâmbio de decodificação.  

Este trabalho de pesquisa consiste num estudo à luz das teorias 

da comunicação sobre os fatores responsáveis pela construção de 

significados e representações sociais geradores da resistibilidade 

comportamental do campo da recepção, no processo da transição da 

burocracia do papel para a burocracia virtual na Secretaria de Defesa 

Social do Estado de Pernambuco. 

Trata-se de um estudo intra-institucional sobre os aspectos 

sócio-culturais-históricos e organizacionais envolvidos na produção de 

elementos objetáveis à interação do agente com a tecnologia da 

informação e comunicação.  

Nesse contexto, a questão central investigada vincula-se às 

origens dos elementos geradores do conteúdo concreto apreendido 

pelos sentidos, pela imaginação, pela memória ou pelo pensamento 

que se contrapõe ao processo de desenvolvimento, assimilação e 

receptividade    das     normas   técnicas e culturais de uma burocracia  

pública informacional, indispensável aos padrões contemporâneos dos 

estados modernos.  

O escopo do trabalho consiste numa abordagem alicerçada num 

aporte comunicacional, frente a um processo de interação com base na 

relação indivíduo e tecnologia da informação e comunicação, lançando 

mão de recursos explicativos interdisciplinares, objetivam colaborar 

com novas reflexões e conhecimentos no sentido de compreender os 

fenômenos em sua complexidade, levando em consideração seu 

aspecto dialético mais amplo, ou seja, como dimensão de construção 

de representações simbólicas.          
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1.4 – O objeto 

 

 

“Pelo caminho em que localizamos uma 

proposição filosófica em ressonância com o 

que enxergamos da definição etimológica, 

torna-se objeto da comunicação o fenômeno 

do encontro de planos cognitivos que pela 

percepção do outro são arrastados para uma 

fronteira criativa de novas formas cognitivas. 

Torna-se objeto da comunicação essa 

interface e suas propriedades, o processo de 

estabelecimento do vínculo que permite o 

desenho   de  uma fronteira. Torna-se objeto  

da comunicação o que emerge, o terceiro 

plano que não havia antes do encontro de 

todas as partes dialogantes”.DUARTE, 

2003:51)   

 

Segundo Vygotsky, a interação do homem com o mundo se 

processa através de dois tipos de relações: a relação direta, que se 

caracteriza pela geração de mecanismos elementares de ações reflexas 

e reações automatizadas, produzidas por fatores inatos ao indivíduo; e 

a relação mediada que tem como elemento caracterizador um processo 

de intervenção de um instrumento intermediário na relação. Este 

instrumento, construído ao longo de um processo sócio-histórico, tem, 

no contexto cultural, o elemento do qual representa parte essencial de 

sua constituição. A relação do mundo subjetivo com o mundo objetivo 

é fundamentalmente uma relação mediada por instrumentos. Ao longo 

do desenvolvimento do indivíduo no contexto sócio-histórico-cultural, 

as relações mediadas passam a predominar sobre as relações diretas.  
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“A importância dos instrumentos na 

atividade  humana, para Vygotsky, tem clara 

ligação com sua filiação teórica com os 

postulados marxistas. Vygotsky busca 

compreender as características do homem 

através do estudo da origem e 

desenvolvimento da espécie humana, 

tornando o surgimento do trabalho e a 

formação da sociedade humana, com base 

no trabalho, como sendo o processo básico 

que vai marcar o homem como espécie 

diferenciada. É o trabalho que, pela ação 

transformadora do homem sobre a natureza 

une homem e natureza e cria a cultura e a 

historia humanas. No trabalho desenvolvem-

se, por um lado, a atividade coletiva e, 

portanto, as relações sociais, e, por outro 

lado, a criação e utilização de instrumentos”.  

(OLIVEIRA, 1997:27-28). 

 

 

Desde os primórdios de sua história o homem está sempre em 

busca de novas concepções e construções de instrumentos, com o 

intuito de estabelecer a produção de bens materiais e simbólicos como 

elementos facilitadores de suas inter-relações. Essa busca incessante 

por novas técnicas vem desde tempos remotos, quando da utilização 

da pedra como instrumento de trabalho, passado pelo fogo, o machado 

a roda e tantos outros suportes utilizados como elemento de mediação 

nesse processo de intervenção nas relações com a natureza e o campo 

social.  

A sociedade agrária se estruturou politicamente e em termos de 

relação de produção, em torno da terra, utilizando-se da tecnologia de 

uma forma ainda rudimentar. Enquanto que sociedade industriall 
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estruturando-se politicamente e em termos de relação de produção em 

torno do controle dos meios ou instrumentos de produção, a utilização 

do suporte técnico ficou bastante evidenciado.  

A passagem da sociedade agrária para a sociedade industrial, 

ocorrida em meados do século XVIII, fez eclodir um novo paradigma 

de sociedade em termos planetários. Essa primeira Revolução 

Industrial substituiu a força do homem pela força da máquina. No 

século XIX uma segunda transformação ocorre, também na esfera 

industrial quando os meios de produção, até então dispersos, e 

baseados na cooperação individual, passaram a se concentrar em 

grandes fábricas ocasionando profundas transformações culturais, 

sociais e econômicas. 

 Da mesma forma que um mundo inédito surgiu na passagem da 

sociedade agrária para a sociedade industrial, gerado através dessas 

duas revoluções tecnológicas, com o término do segundo milênio, 

vários episódios de relevante importância histórica têm transformado o 

panorama político-social e cultural da vida humana. Uma revolução 

centralizada nas tecnologias da informação e comunicação está 

remodelando a base material da sociedade em ritmo acelerado. O 

modelo clássico do início do século XX, baseado no Taylorismo,  

defensor da separação do trabalho mental do trabalho físico e a 

retenção de todo o poder de decisão nas mãos da gerência, é 

abandonado em favor de uma abordagem de equipe cooperativa, 

projetada para aproveitar a capacidade mental total e a experiência 

prática de todos os envolvidos no processo de produção. 

As novas tecnologias da informação e da comunicação têm tanto 

aumentado o volume, quanto acelerado o fluxo de atividade em cada 

nível da sociedade. A compressão de tempo requer respostas e 

decisões mais rápidas para continuar competitivo. Na era da 

informação, "tempo" é uma mercadoria crítica e as corporações, 

atoladas nos antiquados esquemas gerenciais hierárquicos, não podem 
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esperar tomar decisões com rapidez suficiente para acompanhar o 

fluxo de informações que requerem resolução instantânea.  

As sociedades avançadas estão vivenciando, nas suas 

estruturas, um processo de transformação, conseqüência dessa 

revolução, fundamentada na tecnologia da informação e comunicação.   

Trata-se de um processo de profunda reestruturação, caracterizado 

por uma maior flexibilidade de gerenciamento; descentralização das 

empresas e sua organização em redes e uma ênfase acentuada na 

desburocratização, visando a conhecer e atender melhor o campo da 

recepção.  

Com a desconstrução e construção de novos paradigmas do 

trabalho, o conhecimento e a informação se transmudam nos 

elementos fundamentais de produção de riqueza e de poder nessa 

nova sociedade.  

A comunicação moderna, como processo de relações mediadas e 

mediadoras, cujo fim representa a afirmação da individualidade e a 

confirmação do social, assume  várias características, como exemplo, 

vê-se a mudança constante no ritmo da retroalimentação do sistema 

comunicacional, possibilitando uma ampliação na identidade social em 

busca de uma intensificação hegemônica no mercado. 

 O desenvolvimento da sociedade da informação traz, em seu 

bojo, questões complexas a serem analisadas e solucionadas, não só 

no âmbito tecnológico como também de origem gerencial, político-

social e cultural.       

O advento de novas tecnologias como ferramentas propulsoras 

na concepção de novos paradigmas da organização social demandam 

uma redefinição de modelos nas esferas pública e privada, os quais 

poderão gerar, por falta de ponderações sobre as novas técnicas, 

incompatibilidade com os sistemas tradicionais de comunicação. Fato 

justificável pelo não domínio, nas sociedades tradicionais, do 

conhecimento e conseqüente ausência de difusão e aplicabilidade de 

padrões tecnológicos e gerências em curso nas sociedades 

desenvolvidas.  
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Para romper com o status quo conservador na lógica 

comunicativa, é necessário ordenar uma nova lógica “loco-globalizada” 

e “desterritorializada” associada aos novos paradigmas de organização 

social e econômica, permitindo às sociedades tradicionais a geração de 

informações gerenciais empreendedoras, através da hibridização dos 

antigos signos locais com os signos da racionalidade moderna e 

globalizada. As funções públicas governamentais monitoradas 

eletronicamente proporcionam aos sujeitos sociais mediar seus 

interesses privados com as normas públicas, estimulando o 

empreendedorismo gerencial e cultural na esfera da participação 

político-cidadã.  

Os desafios imediatos de qualquer governo, que têm como 

objetivo ultrapassar a fronteira digital, passam pela: desconstrução 

paulatina de instâncias burocráticas tradicionais e conseqüentemente a 

constituição de um novo sistema de crença do cidadão; conhecimento 

da lógica da ferramenta digital, assentada no imediatismo, na 

transparência, na resignificação do tempo e do espaço (contração 

tempo e espaço); na interatividade indicial e na construção de novos 

cenários na esfera produtiva; uma maior difusão do meio eletrônico na 

produção em geral, passando pela capacitação e desenvolvimento dos 

recursos humanos para operar de forma ágil e criativa o novo sistema.  

O desenvolvimento das sociedades da informação é permeado 

por questões complexas, de origem gerencial, cultural e político-social, 

no que tange ao comprometimento, liderança política, investimento, 

educação, organização e regulamentação. 

 Governo e outras estruturas públicas, como empresas privadas 

e o terceiro setor, dividem a responsabilidade de impulsionar a 

evolução para uma sociedade digital e a economia do conhecimento, 

firmada numa nova lógica no campo tecnológico e no desenvolvimento 

de capacidades individuais com ganhos coletivos. 

 O surgimento de novas tecnologias exige das democracias 

modernas uma redefinição dos paradigmas da administração pública. A 

tecnologia da informação e comunicação proporciona aos governos 
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aproximarem-se do cidadão, ampliar eficiência e pactuar uma aliança 

com todos os setores da sociedade. Assim, todas as instâncias 

governamentais passam a agregar novos conceitos de administração, 

desenvolvendo instrumentos de relacionamento e interação dinâmica 

das instituições do Estado com os cidadãos, empregados e empresas. 

A transparência, a intercomunicação direta com a sociedade e a 

agilidade e eficiência na gestão são advindas das mudanças 

administrativas proporcionadas pela tecnologia da 

informação/comunicação.  

Ao longo do século passado e no atual, vem se realizando uma 

excessiva diversidade de pesquisa sobre novas tecnologias na esfera 

informacional/comunicacional em suas diferentes formas, condições e 

estágios de desenvolvimento, na conformação das sociedades 

contemporâneas. Em conseqüência de tal contexto, aparecem 

evidências e tendências de estudo pormenorizado da comunicação, que 

remetem às dimensões de processos, quer os sociais e políticos, quer 

os econômicos. Nesses estudos, encontram-se as tecnologias e a 

própria comunicação como um cenário a ser resgatado em sua 

configuração no que concerne a um campo gerador e estruturador de 

sentidos e representações.  

No Estado de Pernambuco, iniciativas de estudos no campo da  

recepção da lógica digital ainda são incipientes tanto no âmbito da 

empresa privada como na administração pública. Um estudo realizado 

em  maio/2002     (Análise    da   capacidade instalada dos agentes de 

comunicação no Estado de Pernambuco - setembro/2002) pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Tecnologia do Estado de 

Pernambuco – FACEPE, juntamente com o Departamento de 

Comunicação Social da UFPE,  constatou  através de uma análise 

específica do meio digital, enquanto fonte de comunicação subordinada 

à esfera pública, que o Estado de Pernambuco apresenta um grande 

potencial para o desenvolvimento de Tecnologia digital, possuindo um 

conceituado pólo de tecnologia da informação (Centro de Informática 

da Universidade Federal de Pernambuco-Cin/UFPE, Centro de Estudos 
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e Sistemas Avançados do Recife-CESAR e o Projeto PORTO DIGITAL) e 

notáveis iniciativas em governo eletrônico – e-gov (Expresso Cidadão, 

projeto coordenado pela Secretaria de Administração e Reforma do 

Estado). Porém, na administração pública do Estado, a cultura da 

tecnologia da informação, embasada em um modelo estruturado na 

inter-relação e desburocratização na prestação de serviço, ainda não é 

muito difundida e utilizada. Uma nova tecnologia, quando inserida em 

qualquer meio humano, sempre vem acompanhada de ponderações, 

receios e críticas.  

Por outro lado, provoca expectativas e euforias. Para a 

assimilação e aceitação dessa complexa concepção do novo, faz-se 

necessária uma séria e cuidadosa reflexão. A lógica que envolve os 

novos aparatos tecnológicos, no contexto da comunicação e 

informação, exige da sociedade usuária não só o domínio e o 

conhecimento no campo tecnológico, no que diz respeito à 

operacionalização, como também soluções para questões mais 

complexas de origem gerencial, político-social e cultural, sobretudo no 

que se refere às singularidades espaciais.  

 Partindo dessa constatação e das reflexões geradas a partir das 

análises realizadas no trabalho supra citado, efetuado pela 

FACEPE/UFPE, e, buscando um maior aprofundamento atinente ao 

estudo do processo de recepção sobre o foco da comunicação, no que 

diz respeito  à assimilação, compreensão e aceitação da lógica digital, 

a nossa  investigação tem como seu objeto de estudo os elementos 

motivadores (representações simbólicas) da receptividade, ou seja, 

repercussões e objeções  geradas na interação dos agentes operadores 

de segurança da Secretária de Defesa Social do Estado de 

Pernambuco, com as normas técnicas e culturais da burocracia 

informacional   no processo de transição da racionalidade instrumental 

do papel para a racionalidade instrumental  virtual. 
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1.5 – Base Teórica 

 

O que caracteriza a tecnologia da informação/comunicação não é 

a centralidade da informação e dos conhecimentos, mas a aplicação 

destes ao lado da informação para a geração de novos conhecimentos 

e de dispositivo de processamento da informação, em uma seqüência 

cumulativa.  

 

“O ciclo de realimentação entre a introdução 

de uma nova tecnologia, seus usos e seus 

desenvolvimentos em novos domínios torna-

se muito mais rápido no novo paradigma 

tecnológico. Conseqüentemente, a difusão da 

tecnologia amplifica seu poder de forma 

infinita, à medida que os usuários 

apropriam-se dela e a redefinem” 

(CASTELLS, 1999:50) 

 

O desenvolvimento acelerado da lógica que envolve os novos 

paradigmas da tecnologia/comunicação exige o conhecimento público 

da capacidade instalada dos agentes envolvidos. Primeiramente, por 

possibilitar o desenvolvimento do nível de educação e da cultura;  e 

por representar um enorme potencial econômico e do alargamento do 

acesso às informações disponíveis de modo mais democrático e 

universal. Por outro lado, vale ressaltar que a implantação e 

implementação desses novos modelos podem gerar possíveis 

conseqüências no que concerne à inclusão e exclusão no interior da 

estratificação social.  

O aproveitamento da tecnologia na comunicação pode não 

mostrar uniformidade dependendo da racionalidade no planejamento 

público e no equilíbrio na horizontalidade e verticalidade intelectual da 

sociedade. Nesse sentido, o fosso entre incluídos e excluídos no 

ingresso   da   cultura    digital    pode   aprofundar-se,  dependendo 
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da capacidade de otimização das técnicas e manuseio da informação. 

Certos padrões tecnológicos, ao não racionalizar seu uso democrático, 

comportam o risco do isolamento social. 

A tecnologia da informação e comunicação com toda sua 

complexidade num contexto globalizado, abre ao cidadão um novo 

espaço de liberdade e visibilidade do mundo contemporâneo. Porém, é 

necessário investigar o processo de superação das formas tradicionais 

de comunicação para que a sociedade possa assimilar, discernir e fazer 

uso dos novos padrões tecnológicos. Padrões de tecnologia que 

conduzem em seu cerne uma certa abstinência por parte dos atores 

leigos com relação a essa nova concepção de interação, negociação e 

vinculação entre o indivíduo e as novas tecnologias de informação e 

comunicação. 

 

“Sabemos o bastante sobre a relutância com 

a qual, no início de cada fase do 

desenvolvimento social moderno, as 

populações se adaptaram a novas práticas 

sociais” (GIDDENS, 1991:92) 

  

O estudo do objeto da comunicação constitui-se um trabalho 

interdisciplinar que imbrica diversas áreas de conhecimento, sobretudo 

quando estão envolvidos novos paradigmas sociais e tecnológicos, 

onde a comunicação se constitui o agente de tradução e geração de 

representações sociais.  Para dar conta ao complexo corpus dessa 

investigação, recorremos a teorias concebidas por autores 

contemporâneos e teóricos que têm seus estudos focados na 

interpretação dos fenômenos da contemporaneidade na esfera 

comunicacional, no qual o homem moderno está imerso, e que se 

situam no cerne de suas preocupações e reflexões. Estudiosos  buscam 

através de seus paradigmas, ou matrizes disciplinares a construção do 

arcabouço teórico, que vai subsidiar as medidas necessárias de 

adequação dos modelos ao objeto empírico da investigação, e a 
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instância metódica, espaço analítico da problemática do estudo do 

objeto da comunicação.  

Lastreado em nomes como Antony Giddens, Manoel Castells, 

David Harvey e Pierre Lévy, cujos estudos norteam-se para a crítica, 

discernimento, reflexões dialéticas e formação de novos entendimentos 

sobre o emergir e a atuação das novas tecnologias da informação/ 

comunicação nas sociedades modernas, constituímos o nosso quadro 

de referência ou sustentáculo teórico no desenvolvimento das 

investigações no escopo de delinear um paralelo entre a cibercultura e 

as atitudes comportamentais dos atores leigos.    

A opção pelos autores em tela obedece a um critério dirigido por 

uma nítida convergência, por parte dos mesmos, no que se refere a 

uma conceituação teórica sobre o assunto abordado. Essa 

homogeneidade de concepções no que se diz respeito ao aporte 

teórico, vem proporcionar, quando do assédio do campo empírico, uma 

maior verticalizacão da investigação proposta. Esses teóricos também 

trazem em seus estudos uma multiplicidade e simultaneidade de 

visões e enfoques, desenvolvidos independentemente, porém voltados 

para uma lógica comunicacional, contemplando, desse modo, uma 

natureza interdisciplinar característica do campo da comunicação. Além 

dos autores supracitados lançamos mão de estudos desenvolvidos por 

autores em áreas correlatas, objetivando não só a edificação de uma 

base teórica complementar, como também a construção de um 

arcabouço teorético que possibilitasse proporcionar uma maior 

consistência e abrangência ao estudo do objeto em foco.           
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1.6 - Hipóteses 

 

 

“Na fase de definição ou construção do 

objeto de pesquisa, as operações iniciais de 

elucidação conceitual do problema e de sua 

contextualização num quadro teórico de 

referência  constituem  as fontes básicas das  

hipóteses da pesquisa. Desse ponto de vista 

as hipóteses têm sua origem na problemática 

teórica e se constituem em hipóteses 

teóricas da pesquisa. Daí decorre a 

necessidade de se ter sempre em vista, com 

a maior clareza possível, o método de 

interpretação adotado e suas implicações 

teóricas, e especialmente conceituais e as 

que se refletem na seleção das técnicas e 

métodos descritivos de pesquisa” (LOPES, 

2001:140)  

 

       

Fundamentado nesse pressuposto e tendo como propósito a 

constituição da conexão indispensável  entre teoria e investigação e 

teoria e fato; objetivando os diversos níveis de solidificação do objeto  

de pesquisa, como também a operacionalização dos conceitos em 

indicadores empíricos observáveis, foram construídas as seguintes 

hipóteses:  

   

 

- A identidade norteada pela tradição gera no potencial usuário 

da tecnologia da informação e comunicação medo e 

desconfiança. 

- Entraves na estrutura de fornecimento de novos bens 

simbólicos na esfera pública impedem a agilização na 
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implantação de uma nova concepção no campo 

comunicacional. 

- A meta de uma democracia eletrônica só é alcançada através 

da transição da recepção passiva de informação para a ativa 

participação do cidadão. 

- A falta de interesse político na esfera pública causa 

empecilhos na inserção de novas tecnologias. 

- Ausência da capacidade técnica e administrativa instalada 

produz retardo na superação das tecnologias tradicionais. 
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1.7 - Justificativa e objetivo  

   

O capitalismo, em nossos dias, atravessa um processo 

acentuado de reestruturação, assinalado por intensa flexibilização. 

Essa flexibilidade ocorre nos mais diversos setores da sociedade 

contemporânea, caracterizada pela mudança do paradigma de 

gerenciamento, onde a descentralização das grandes corporações e 

sua organização em redes tanto internamente quanto em suas 

vinculações com outras corporações é o fator preponderante desse 

novo construto organizacional. A nova revolução, no que concerne às 

relações sociais, tem como conseqüência a gênese de um conjunto de 

elementos coordenados entre si, e que funcionam como estrutura 

organizada, interagindo através de um moderno  sistema de 

comunicação, o qual se utiliza de uma linguagem universal digital,  

promovendo a integração global da produção e distribuição de 

palavras, sons, imagens, costumes e crenças das mais diversas 

culturas como  a personalização das identidades.  

 

 “Devido a essa tendência, houve também a 

acentuação de um desenvolvimento desigual, 

desta vez não apenas entre o norte e o sul, 

mas entre os segmentos e territórios 

dinâmicos das sociedades em todos os 

lugares e aqueles que correm o risco de 

tornar-se não pertinentes sob a perspectiva 

da lógica do sistema” (CASTELLS, 1999:22) 

      

 A concepção e implantação de uma política de inclusão digital 

passa, necessariamente, pela análise das transformações e conflitos 

causados no contexto gerencial, político-social e cultural, pela inserção 

do novo sistema em qualquer campo da atividade produtiva.  À 

administração pública, que pleiteia a sua inclusão digital, faz-se 

necessária a implementação de novas condutas a partir de políticas de 

desenvolvimento à admissão dos novos sistemas dos programas de 
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capacitação, objetivando a assimilação, compreensão e aceitação da 

lógica da nova tecnologia, minimizando o choque da passagem da 

burocracia do papel para a burocracia virtual. 

Fundamentando-se nessa asserção, a presente investigação 

buscou encontrar meios para subsidiar a elaboração de políticas de 

comunicação, com a finalidade de otimizar o processo de 

desenvolvimento e assimilação das normas técnicas e culturais de uma 

burocracia pública informacional, indispensável aos padrões 

contemporâneos dos estados modernos. Desta maneira, possibilita a 

plena utilização da capacidade produtiva gerada pelas novas 

tecnologias, e oferece subsídios para a implantação e implementação 

de uma política de aperfeiçoamento da tecnologia gerencial, com fins 

de racionalizar (otimizar) os padrões modernos do e-gov.    
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1.8  - Procedimentos Metodológicos 

 

 

O trabalho de investigação teve um procedimento analítico de 

ordem qualitativo/estatístico, lastreado em duas vertentes. A primeira, 

de nível  conceitual, onde foi realizado um estudo do objeto da 

pesquisa à luz de conceitos teóricos nos campos: culturais, nas novas 

tecnologias e produção/recepção na esfera comunicacional. Tais 

conceitos obedeceram a uma opção por autores analistas da 

historicidade da inclusão de novas tecnologias na esfera da atividade 

humana, manifestando a importância da conjugação de 

homem/burocracia digital, e teóricos no campo da produção 

(codificação) e recepção (decodificação) de sistemas de comunicação.  

Esta análise teve o intuito de clarificar, através de um olhar 

crítico, o objeto em estudo, com propósito de ter uma sensata 

compreensão de sua estrutura e funcionalidade.  

A segunda etapa, fundamentada na fase anterior da 

investigação, concentrou-se a nível operacional, tendo as seguintes 

atividades: plano de coleta de dados (aplicação de questionário); 

análise funcional/estrutural do espaço percorrido pela burocracia do 

papel compreendendo a produção e recepção do seu significado.  

A fase de observação da realidade teve como campo empírico a 

Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, e foi utilizado  

como público alvo da pesquisa os servidores policiais, civis e militares.  

        A pesquisa abrangeu a cidade do Recife, Região Metropolitana e 

Interior do Estado, totalizando 44 cidades; a coleta de dados foi 

realizada através de entrevistas diretivas, num total de 240 

questionários aplicados. A amostragem foi estratificada por sexo, 

idade, tempo de serviço, posto e cargo dos entrevistados.     

A relação do indivíduo com a TIC é uma ação recíproca em que 

um processo dinâmico de construção e reconstrução da realidade. Esse 

processo tornar-se patente, quando da geração de representações e 

significações simbólicas, por parte do agente, procedentes da ação 
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interativa do mesmo com a TIC. E, quando do aperfeiçoamento 

constante e gradativo da TIC, não só no aspecto físico-técnico, como 

também na reestruturação da lógica inerente à mesma, processo esse, 

também desenvolvido através da interatividade entre o homem e o 

aporte tecnológico. Ao levarmos em consideração a natureza 

mutagênica que leva a relação homem e TIC, optamos em abordar o 

problema através de uma investigação de caráter qualitativa que 

fornecesse um quadro explicativo e compreensivo, no plano teórico, do 

conjunto de hipóteses a serem testadas empiricamente.    

Quanto aos dados, coletados foram detalhadamente trabalhados 

em nível de seleção, interpretação, qualificação e análise crítica, 

alicerçadas nas concepções teóricas dos autores que fundamentaram 

este estudo.        
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02 – CAPÍTULO I  -   O contexto Real 

  

 No contexto da modernidade, as condições transitórias e voláteis 

são de natureza inseparável dos bens simbólicos. Essa circunstância 

estabelece um novo curso à história e impõe ao homem moderno uma 

sucessão de movimentos e situações que se processam em um ritmo 

alucinante com a inexistência de qualquer regularidade. A aceleração 

do processo que conduz à crescente integração no campo cultural das 

sociedades dos Estados-nação mostra uma tendência em direção a 

uma homogeneização global. O ritmo estonteante imposto pela 

compressão do tempo e do espaço estimula a fragmentação dos 

processos de conclusão da análise histórica e ofusca quaisquer meios 

disponíveis com vista à consecução de objetivos específicos num futuro 

distante.  

Dentro dessa realidade contemporânea, a velocidade da 

informação toma dimensão intensa nunca vista antes, acarretando um 

vazio psíquico da noção de passado, presente e futuro. Todo esse 

processo ativo em escala global que conecta e integra comunidades e 

organizações em novas conformidades de tempo e espaço chamado de 

globalização, tem a TIC como o seu principal elemento propulsor, 

principalmente no que se refere à formatação das novas características 

temporais e espaciais, resultando na compressão das distâncias e das 

escalas temporais.         

Esse momento singular que a sociedade moderna vivencia, a era 

da informação, está estruturado por processos cada vez mais 

organizados em torno de redes. Redes conceituadas por Castells como 

um  conjunto de nós interconectados que compõem estruturas abertas 

capazes de se expandir de forma ilimitada.  

As redes possibilitadas pela tecnologia da informação e 

comunicação são sistemas abertos, dinâmicos, suscetíveis de 

inovações no que concerne à flexibilidade e à adaptabilidade, 

proporcionando um contínuo processo de desconstrução e 

reconstrução. Essa nova morfologia das sociedades contemporâneas 
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redesenha um modelo de estrutura social e é alicerçada num processo 

de globalização e concentração descentralizada que modifica de forma 

considerável as formas de conexão e gerenciamento das corporações.    

 Com o surgimento da TIC, as democracias modernas estão 

sendo obrigadas a determinar novos paradigmas para a administração 

pública. A tecnologia informacional permite aos governos 

estabelecerem uma relação mais próxima com o cidadão e 

conseqüentemente fixa alianças e convenções com os setores 

constituintes da sociedade através do governo eletrônico – E-gov. 

sistema, caracterizado pelo acesso fácil das informações de interesse 

público, possibilitando o acompanhamento, por parte do cidadão, dos 

trâmites e ações dos poderes constituintes  da sociedade politicamente 

organizada. Amplia, deste modo, as possibilidades de controle da coisa 

pública, oferecendo uma maior organização social.  

 O Estado de Pernambuco se configura hoje como uma relevante 

matriz em produção de bens simbólicos e significados através de uma 

rede digital e uma infraestrutura de telecomunicação e informática que 

alcança todo Estado. O Porto Digital,  principal empreendimento 

alavancador do setor, possui um ambiente de negócio de estruturação 

e gestão sustentável, com capacidade para criar e consolidar 

empreendimentos, a nível mundial, em tecnologia da informação e 

comunicação. Apesar dessa distinção pujante, dinâmica e moderna do 

Porto Digital, o mesmo está circundado por uma cultura voltada para o 

passado a qual alicerça o comportamento dominante àquele que 

orienta as ações do sujeito, responsável pela construção de uma 

identidade norteada pela tradição que traz  em seu espírito um 

sentimento tradicionalista e regional.  

As análises dos dados empíricos levantados no presente estudo 

constatam a existência, na esfera administrativa pública, de um 

discurso predominante de modernidade, onde a TIC é apontada como 

elemento primordial na execução das tarefas profissionais (gráfico 01) 

o que contradiz com um comportamento dominante, em que  a 

ausência do aporte tecnológico moderno no campo comunicacional é 
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verificado (gráfico 02), podendo causar empecilho na assimilação de 

novos bens simbólicos e, conseqüentemente, na implantação de uma 

nova concepção na esfera da comunicação. 

 

 

Gráfico 01 
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 Gráfico 02 
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Outro elemento comprovador do comportamento dominante 

tradicional na esfera administrativa governamental é a ausência de 

políticas públicas voltadas para treinamentos específicos do servidor, 

de uma maneira geral, na área das novas tecnologias da informação e 

comunicação, objetivando a compreensão e assimilação, por parte do 

mesmo, das novas concepções comunicacionais.   

 A apropriação e a usabilidade do conhecimento adquirido 

através de cursos e treinamentos vai proporcionar ao agente um maior 

entendimento lógico do potencial do artefato tecnológico, o que 

também vai provê-lo de habilidades facilitadoras quando da realização 
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de suas tarefas profissionais, tornando-o apto ao uso racional da 

ferramenta.  

 A ausência dessa instrumentalização cognitiva torna-se 

evidente quando a maior parcela dos entrevistados (gráfico 03) afirma 

que não recebem qualquer tipo de treinamento para utilização, quando 

da aquisição, por parte da instituição, de um novo equipamento no 

campo da TIC. 

 

Gráfico 03 
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 Esse procedimento excludente pode, quando da utilização, por 

parte do servidor dos suportes tecnológicos comunicacionais, suscitar 

representações e significados que poderão servir de insumo na criação 

de uma atitude de rejeição, com relação a novas ferramentas e, 

conseqüentemente, a geração de uma linguagem orientadora do 

comportamento dominante que subjetivamente irá nortear as ações 

individuais e coletivas dentro da instituição com relação à TIC.          
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2.1 - Tecnologia e Sociedade 

  

A inovação tecnológica exerce uma enorme influência no 

processo produtivo dos sistemas de geração de bens materias e 

simbólicos de qualquer nação, seja ela desenvolvida ou em estado de 

desenvolvimento.  

Esse fenômeno converte-se em um fator determinante de 

crescimento social devido a sua penetrabilidade em todas as esferas da 

atividade humana. 

 

“E claro que a tecnologia não determina a 

sociedade. Nem a sociedade escreve o curso 

da transformação tecnológica, uma vez que 

muitos fatores, inclusive criatividade e 

iniciativa empreendedora, intervêm no 

processo de descoberta científica, inovações 

tecnológicas e aplicações  sociais de forma 

que o resultado final depende de um 

complexo padrão interativo. Na verdade o 

determinismo tecnológico e, provavelmente, 

um problema infundado, dado que a 

tecnologia é a sociedade, e a sociedade não 

pode ser entendida ou representada sem 

suas ferramentas tecnológicas”. (CASTELLS, 

1999:25) 

     

O que deve ser distinguido nessa relação entre tecnologia e 

sociedade é a atuação do Estado como elemento de mediação na 

promoção e na implementação de novas ferramentas tecnológicas. A   

experiência   histórica mostra o Estado como vetor no desenvolvimento 

de inovações tecnológicas, promovendo ou levando a energia 

inovadora autônoma da sociedade a uma condição de inércia. 
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Embora não determinando a tecnologia, a sociedade pode, 

sobretudo, através do Estado, impedir ou dificultar o seu 

desenvolvimento, podendo ocorrer também o oposto, da mesma 

forma, pela intervenção estatal, a sociedade pode atuar como agente 

catalisador, estimulando a modernização tecnológica, o que pode  

causar mudanças significativas num curto prazo de tempo nos campos 

da economia, da cultura e, principalmente, no terreno do bem-estar 

social.  

A capacidade das sociedades em saberem lidar com 

competência, especialmente, com tecnologias que são 

estrategicamente decisivas em cada período da história, pode 

incorporar em seu cabedal teórico, intelectual, histórico e cultural, 

aptidões, habilidades e conhecimentos que irão subsidiá-las na sua 

capacidade de transformação evolutiva. 

Na história da humanidade, são identificáveis inúmeras 

experiências em que a atuação do Estado na promoção e 

implementação de novas tecnologias foi fator preponderante, 

contribuindo para o avanço, ou não, nos contextos sociais, econômicos 

e culturais das nações.  

No século XV, a China era o país mais avançado em tecnologia 

do mundo. Enquanto o Continente Europeu enunciava uma ruptura 

profunda com o sistema medieval, através do renascimento, plantando 

as sementes  intelectuais   da    transformação    tecnológica as quais  

iriam preponderar três séculos depois, a civilização chinesa estava 

usufruindo da mais avançada tecnologia, por meio de artefatos como, 

por exemplo, o caso dos altos-fornos, que permitia a fundição de ferro, 

o arado de ferro, utilizado no cultivo do arroz em campo molhado.  

No setor militar, os chineses, além de inventarem a pólvora, 

tinham uma indústria química altamente avançada capaz de produzir 

poderosos explosivos. No campo da medicina, a civilização chinesa 

utilizava técnicas de acupuntura atualmente reconhecida em todo 

mundo. A China foi pioneira no processamento da informação, onde o 

papel e a imprensa foram inventados. Enquanto que o Ocidente só 
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depois de mil anos teve o conhecimento do papel, a China, no final do 

século XIV, esteve a ponto de se industrializar.  

Todavia, o isolamento imposto pelo Estado chinês, com relação 

ao Ocidente, como pretexto de proteger o “Império do Meio” das 

conseqüências maléficas da inferioridade tecnológica exterior, decisão 

que trazia  em na sua essência um fato de cunho político determinante  

do conservadorismo tecnológico; o temor da classe dominante chinesa 

pelo impacto  que podia causar na estabilidade social, a difusão e 

implementação de novas ferramentas tecnológicas advindas do 

ocidente, trouxe sérias conseqüências ao desenvolvimento da 

sociedade Chinesa.  

Na percepção dos burocratas chineses, o desenvolvimento 

tecnológico poderia afetar o status quo, possibilitando o 

desencadeamento de conflitos sociais que poderiam aglutinar outras 

fontes dissimuladas de  oposição,  numa sociedade mantida sob a 

égide de um rígido controle estatal. Esse fato político-ideológico, 

liderado pelo Estado, foi o motivo principal que levou a civilização 

chinesa a ser sentenciada a mais de um século sem desenvolvimento 

tecnológico, isso provocado pelo desvio catastrófico, promovido pela 

interferência do Estado, no processo de intercâmbio tecnológico em 

sua  trajetória histórica.      

A intervenção do Estado é fator preponderante na estagnação ou 

implementação da inovação tecnológica. Porém, a ação isolada do 

Estado, sem a co-participação da sociedade civil, pode levar o mesmo 

a tomar rumos destoantes no que diz respeito  às aspirações, à difusão 

do conhecimento  e das necessidades prementes  da sociedade, 

podendo a sua ação exclusiva induzir trajetórias díspares. Na China de 

séculos atrás essa exclusividade trouxe conseqüências irreparáveis, até 

meados do século XX, causadas pela dominação colonial e a guerra 

civil. 

 Na história contemporânea, podemos identificar fatos análogos, 

entretanto, com conseqüências diferentes, com referência à atuação 

do Estado na inovação tecnológica. Na União Soviética, a inabilidade 
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do estatismo, modo de produção onde o controle e o excedente da 

produção não é exercido pela esfera econômica e sim, controlado pelo 

poder estatal, para dominar a revolução causada com o advento da 

Tecnologia da Informação e Comunicação, provocou descontinuidade 

na sua capacidade produtiva, debilitando,assim, o sistema produtivo e 

afetando de maneira direta o poder industrial. 

 O Japão pode ser citado como um contra-exemplo de 

interferência do Estado em relação à atuação da China e da União 

Soviética. O Estado japonês, apesar de ter, a princípio, uma história 

semelhante ao Estado Chinês, em termos de intercâmbio, o seu 

processo de isolamento foi parcial e o crescimento tecnológico interno 

não sofreu descontinuidade, o que veio a proporcionar mudanças 

significativas na sociedade nipônica.  

Ademais, a interferência estatal criou as condições políticas para 

uma decisiva implementação da modernização de seus aportes 

tecnológicos, principalmente, desenvolvendo ferramentas em áreas 

estratégicas da comunicação e engenharia elétrica. Tal revolução 

tecnológica só foi possível através de uma política que contemplou o 

intercâmbio de conhecimentos e o incentivo à pesquisa interna, 

gerando excelência nas mais diversas áreas do saber, e a socialização 

desse conhecimento na comunidade japonesa.  

O produto desta intervenção estratégica do Estado, através da 

incorporação e geração de inovações tecnológicas foi a projeção do 

Japão, internacionalmente, no século XX, como um país moderno e 

desenvolvimentista. 

 

“O que deve ser guardado para o 

entendimento da relação entre tecnologia e a 

sociedade é que o papel do Estado seja 

interrompendo,   seja    promovendo,     seja  

liderando a inovação tecnológica, é um fator 

decisivo do processo geral, à medida que 

expressa e organiza as forças sociais 
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dominantes em um espaço e época 

determinados. Em grande parte, a tecnologia 

expressa habilidade de uma sociedade para 

impulsionar seu domínio tecnológico por 

intermédio das instituições sociais, inclusive 

o Estado. O processo histórico em que esse 

desenvolvimento de forças produtivas ocorre 

assinala as características da tecnologia e 

seus entrelaçamentos com as relações 

sociais”.(CASTELLS, 1999:31). 

 

Na contemporaneidade, o surgimento da tecnologia da 

informação e comunicação, caracterizada por dispositivos 

personalizados e sistemas interativos fomentados através da formação 

de redes, vem proporcionar junto às sociedades modernas, apesar de 

apresentar variações históricas nos diferentes países, a difusão de uma 

ferramenta informacional com espírito libertário, o que a conduz a uma 

apropriação e assimilação instantânea por parte de organizações, 

instituições e a sociedade em geral.  

Esse pertencimento da TIC pela sociedade vem modelar uma 

nova relação entre Estado, Tecnologia e Sociedade, tirando do Estado 

uma hegemonia nas decisões políticas na implantação de inovações 

tecnológicas levando-o, consciente ou inconscientemente, à construção 

de novo paradigma de desenvolvimento voltado para o crescimento 

econômico, a maximização da produção, a acumulação de 

conhecimento e maiores níveis de complexidade no processamento da 

informação.     
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2.2 - Tecnologia da informação e comunicação – TIC  e sistemas 

         econômicos sociais. 

           

São as relações sociais de produção ou o modo de produção que 

determinam a produtividade de um sistema e, conseqüentemente, o 

excedente dessa produção, o qual é determinado pela relação entre a 

quantidade ou valor produzido e a quantidade ou valor dos insumos 

aplicados à produção, caracterizando a eficiência e a eficácia do 

sistema produtivo.  

A história da humanidade mostra o homem lançando mão a 

diversas fontes de desenvolvimento ou de incrementos para gerar um 

determinado bem material ou simbólico. A opção por um determinado 

modo de desenvolvimento, conjunto de técnicas e processos pelos 

quais o homem atua sobre o bem tangível ou intangível para gerar um 

determinado produto, implica na utilização de um determinado 

processo tecnológico, responsável pela estruturação e organização do 

sistema de desenvolvimento em nível de quantidade, qualidade e 

excedente produzido. 

O modo agrário de desenvolvimento tinha, como fonte principal 

geradora de excedente de sua produção, o aumento da quantidade da 

mão-de-obra e da terra utilizada para o cultivo.  

No modo de desenvolvimento industrial, a introdução de novas 

fontes de energia e a capacidade de seu emprego descentralizado, 

constituem-se no fator predominante na maximização da produtividade 

e da qualidade do excedente. 

No modo informacional de desenvolvimento, que tem como 

sustentáculo a tecnologia da informação, a fonte de incremento da 

produção encontra-se na geração do conhecimento e no processo de 

comunicação de símbolos, originários da produção e processamento da 

informação. A sua especificidade encontra-se na ação do conhecimento 

sobre os próprios conhecimentos como fonte geradora de produção.  

O processamento das informações no sistema informacional 

objetiva não só a geração de conhecimento e o incremento do 
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processo da comunicação simbólica, mas também, a aplicação desse 

conhecimento como elemento estimulante na geração e na acumulação 

de conhecimentos e maiores níveis de complexidade do processamento 

da informação.            

A revolução tecnológica causada com o surgimento da tecnologia 

da informação e comunicação se constituiu um fator preponderante 

para a implementação de um processo de reestruturação, em termos 

globais, dos paradigmas de produção e desenvolvimento. 

No século XX, tivemos fundamentalmente dois sistemas 

predominantes de produção: o estatismo e o capitalismo. Segundo 

Castells, o estatismo, modo de produção que se caracteriza pelo 

princípio do controle do Estado no estabelecimento das regras que 

determinam a produção, apropriação e o uso do excedente, tentou 

redefinir os meios de consecução de seus objetivos estruturais, 

embora preservasse a essência desses objetivos, ou seja, espírito da 

reestruturação (ou perestroyka, na Rússia). Contudo, a tentativa do 

estatismo soviético fracassou a ponto de haver o colapso de todo 

sistema, em grande parte, em razão da incapacidade do estatismo 

para assimilar e usar os princípios do informacionalismo embutidos nas 

novas tecnologias da informação. 

Embora apresentando variações consideráveis, dependiam da 

história, cultura, instituições e relações do país com o sistema 

capitalista global, o modo capitalista, sistema de produção que tem 

como elemento predominante na sua constituição a maximização dos 

lucros, ou seja, o aumento do excedente controlado pela esfera 

privada, teve o discernimento e a compreensão do novo modelo que se  

desenhava e reestruturou o seu sistema de produção fundamentado 

nas manifestações dessa revolução tecnológica.  

Esses sistemas ou modos de produção vêm exemplificar o 

quanto o desenvolvimento da tecnologia pode influenciar e ser 

influenciado por determinados sistemas econômicos.  
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Essa ação sinérgica, real entre os modos de produção e os de 

desenvolvimento, é substancial para o aprimoramento e desenvoltura 

dos processos e formas sociais que compõem uma sociedade.  

A Tecnologia e as técnicas de produção, apesar de serem 

fomentadas em paradigmas provenientes das esferas dominantes da 

sociedade, propagam-se por toda a estratificação e conjunto das 

relações sociais, penetrando no poder, nas experiências, modificando 

os seus critérios e funcionalidade. 

Partindo dessa premissa, podemos asseverar que os modos de 

desenvolvimento podem modelar todo o contexto comportamental de 

um agrupamento social até mesmo a comunicação simbólica. Quando 

essa disseminação é impedida por barreiras institucionais, verifica-se 

um retardamento tecnológico na sociedade em que ocorreu o fato 

impeditivo. Isso ocorre devido à falta da retroalimentação social 

/cultural das instituições e órgãos de fomento de pesquisas inovadoras 

e dos próprios agentes pesquisadores.             

 A estagnação tecnológica, nos nossos dias, pode trazer sérias 

conseqüências à sociedade no que concerne ao seu desenvolvimento 

econômico, social e cultural, haja vista que as sociedades 

contemporâneas são organizadas em processos estruturados por 

relações historicamente determinadas de produção, experiência e 

poder.       

“Produção é a ação da humanidade sobre a 

matéria (natureza) para apropriar-se dela e 

transformá-la em seu benefício, obtendo um 

produto, consumindo (de forma irregular) 

parte dele e acumulando o excedente para 

investimento conforme os vários objetos 

socialmente determinados. Experiência é a 

ação dos sujeitos humanos sobre si mesmos, 

determinada pela interação entre as 

identidades biológicas e culturais desses 

sujeitos em relação a seus ambientes sociais 
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e naturais. É constituída pela eterna busca 

de satisfação das necessidades e desejos 

humanos. Poder é aquela relação entre os 

sujeitos humanos que, com base na 

produção e na experiência, impõe a vontade 

de alguns sobre os outros pelo emprego 

potencial ou real de violência física ou 

simbólica”.(CASTELLS, 1999:33). 

 

 A falta de iniciativa do poder público na implementação de 

políticas que contemplem a programas de incentivos à pesquisa e à 

execução de inovações tecnológicas pode gerar retardos ou inércias ao 

desenvolvimento de um país em todos os campos sociais que os 

compõem, tendo como efeito, a médio e longo prazo, o surgimento de 

dependências econômicas e tecnológicas. 

  Ao longo da história, o desenvolvimento humano vem sendo 

pontuado por paradigmas econômicos e tecnológicos que se 

caracterizam por uma inter-relação de inovações técnicas, 

organizacionais e administrativas. Apresentando, como fator 

preponderante a produção, um insumo específico ou um conjunto de 

insumos que vão proporcionar a queda do custo relativo do produto 

gerado,a qual é causada pela disponibilidade em termos de quantidade 

e diversidade de locais desse insumo.    

Na contemporaneidade, as mudanças de paradigmas 

econômicos e tecnológicos se caracterizaram basicamente pela 

mudança dos insumos. Foi, justamente, a transferência de uma 

tecnologia lastreada, principalmente, em insumo de energia para um 

outro modo de desenvolvimento,  tendo a informação como seu 

insumo predominante, oriundo do avanço da tecnologia em 

microeletrônica e telecomunicação, que se distinguiu a passagem do 

modelo industrial para um modelo informacional, impulsionado pelo 

advento da tecnologia da informação e comunicação. 
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O paradigma informacional traz, em seu bojo, uma era de 

rupturas e descontinuidade em relação ao antigo modelo, promovendo 

através da comunicação transformações significativas, em alta 

velocidade, nas formas de pensamentos, costumes e hábitos na 

sociedade contemporânea e, em conseqüência, uma radical 

transformação no campo social em escala global.       
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2.3 – A construção da lógica da TIC no espaço regionalizado 

 

A modernidade transporta, em sua essência, a globalização 

como elemento inerente à sua existência. O processo de globalização 

se caracteriza pela intensificação e multiplicidade das relações sociais 

em escala mundial, promovendo condições de conexões entre 

diferentes regiões ou contextos sociais, de tal maneira que eventos 

locais são delineados, materialmente ou intelectualmente, por 

acontecimentos que ocorreram ou estão ocorrendo a milhares de 

quilômetros de distância e vice-versa.  

Essa constatação da ação recíproca nas relações sociais vem 

evidenciar também a lógica dialética do processo de globalização, onde 

os eventos locais podem se deslocar para uma direção oposta às 

relações muito distanciadas que as delineiam; esse movimento mútuo 

da informação vai gerar novos cenários sociais construídos através da 

hibridização de signos locais com signos de outras regiões.  

Outro elemento inerente a esse processo de integração, em 

escala global, é o nível de distanciamento em relação a tempo e 

espaço, estabelecendo novas relações entre envolvimentos locais 

(condição de relação de co-presença) e interação através de distância 

(conexões de presença e ausência).   

“A transformação local é tanto uma parte da 

globalização quanto à extensão lateral das 

conexões sociais através do tempo e do 

espaço. Assim, quem quer que estude as 

cidades, hoje em dia, em qualquer parte do 

mundo, está ciente de que o que ocorre 

numa vizinhança local tende a ser 

influenciado por fatores – tais como dinheiro 

mundial e mercado de bens – operando a 

uma distância indefinida da vizinhança em 

questão. O resultado não é necessariamente, 

 57



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
A COMUNICAÇÃIO E A TRANSIÇÃO DA BUROCRACIA DO PAPEL PARA A BUROCRACIA 

 VIRTUAL NO E-GOV 

ou mesmo usualmente, um conjunto 

generalizado de mudanças atuando numa 

direção uniforme, mas consistente em 

tendências mutuamente opostas.” 

(GIDDENS, 1991:70) 

 

Além de originar mudanças em determinadas características da 

relação social, o desenvolvimento do processo de globalização vem 

paulatinamente modificando alguns aspectos no que concerne ao 

conceito do  sentimento nacionalista. Segundo Stuart Hall, “uma nação  

não é apenas uma entidade política, mas algo que produz sentidos”. 

Partindo desse pressuposto, podemos asseverar que os indivíduos não 

são apenas cidadãos que integram uma determinada nação, porém 

participam da idéia da nação tal como representantes de sua cultura, 

edificando subjetivamente um sentimento de identidade e lealdade em 

relação à mesma.  
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2.4 - Identidade  Cultura e a construção de  realidade  

 

As identidades nacionais não são inatas dos indivíduos, mas 

elementos constituídos, principalmente nas sociedades modernas, 

transformados constantemente no interior das representações. A 

identificação cultural está relacionada a atributos da religiosidade e por 

isso pretendem a perenidade.  

Com o advento da modernidade nas sociedades ocidentais, 

houve gradualmente uma transferência ou um deslocamento das 

diferenças regionais e étnicas para uma esfera representativa mais 

abrangente colocando o conceito de identidade cultural sob o teto ou 

subordinação do estado-nação, tornando assim as identidades culturais 

modernas numa fonte poderosa de significados.  

A formação de uma cultura fundamentada em elementos da 

nacionalidade cria um padrão de homogeneidade, basicamente, no que 

diz respeito à unificação da língua vernácula, e logicamente a produção 

de um modelo comunicacional, e de critérios para a criação de 

instituições culturais, como por exemplo os sistemas educacionais. As 

culturas nacionais são constituídas de instituições, como também de 

símbolos e representações,  elementos que constroem uma lógica para 

organizar e exercer uma preponderância tanto nas nossas ações 

quanto no conceito que formulamos de nós mesmos.  

A combinação desses sentidos está contida nas estórias 

contadas e escritas sobre a nação. Estórias que abastecem o individuo  

de imagens, rituais, panoramas, contextos, acontecimentos históricos, 

símbolos nacionais que evidenciam e representam as experiências de 

êxito e fracasso, vitória e derrota, perdas e conquistas que dão sentido 

à nação.  

Essa série de elementos faz a conexão do passado com o 

presente, proporcionando a produção de um conjunto de caracteres 

imaginários, próprios e exclusivos, com os quais o indivíduo vai se 

reconhecer e se identificar. 
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A identidade nacional, que no inicio de sua construção foi 

considerada centrada, coerente e inteira em relação a sua constituição, 

está sendo presentemente deslocada pelo processo de globalização. O 

deslocamento da identidade nacional, provocado pelo processo de 

globalização, remete as sociedades modernas para um nível contextual 

onde a homogeneidade cultural é deslocada para um novo patamar, 

desterritorializando o seu referencial cultural, fonte de extração de 

significados e artefatos responsáveis pela construção do conjunto de 

características humanas que são preservadas e transmitidas através 

da comunicação e integração dos indivíduos na sociedade. 

Esse processo de intercâmbio cultural, atuante numa escala 

global, que atravessa fronteiras nacionais integrando e conectando 

nações e instituições, tem como um dos principais aspectos as novas 

características  temporais e espaciais. Esses elementos inerentes à 

modernidade, além de ordenar a vida em sociedade, intensifica e 

imprime maior velocidade no sistema  de troca de informações entre 

as mais variadas comunidades do planeta, atuando de maneira direta 

sobre o processo de constituição das identidades culturais, trazem   

como conseqüência, o surgimento de identidades abertas, inacabadas 

e fragmentadas, gerando nas culturas predominantemente tradicionais 

concepções contraditórias e o surgimento de  indagações sobre o 

futuro das identidades sociais.  

O que está acontecendo com a genuinidade da identidade 

cultural na modernidade? Podemos elencar três possíveis tendências 

da identidade cultural, geradas pela realidade de um mundo mais 

interconectado: a) o crescimento da homogeneização cultural 

provocada pelo processo de integração e conexão das comunidades, a 

organização numa escala global está tendo como resultado a 

desintegração das identidades nacionais; b) a resistência, por parte de 

algumas comunidades, ao processo de globalização está reforçando as 

identidades nacionais e regionais; c) as sociedades modernas 

intensificaram, através da adoção de novas ferramentas, 

principalmente,  na esfera informacional, suas capacidades de conexão  
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e comunicação resultando numa maior troca de informação e 

assimilação de elementos de outras culturas devido à compressão do 

tempo-espaço, por conseqüência uma a reconfiguração das 

identidades nacionais através de um de processo de hibridização.        

Alguns estudiosos dos fenômenos contemporâneos apresentam 

argumentos em que o processo de globalização tem como resultado o 

enfraquecimento das formas nacionais de identidade cultural. Essa 

flexibilidade na reconstrução   das    identidades    culturais,        na 

modernidade, evidencia um desapreço na utilização de signos  

impregnados de laços e lealdades locais, na maioria das vezes, 

reverenciando o passado, e um reforçamento pela utilização de signos 

globais da racionalidade moderna. 

Em razão de as identidades estarem  excessivamente envolvidas 

no processo de representações, todo esse fenômeno observável na 

globalização, referente às identidades culturais, está produzindo 

influência direta na diminuição da exaltação do sentimento nacional 

em relação aos estados-nação. Por outro, lado a lógica dialética da 

globalização vem evidenciando uma intensificação de sentimento 

nacionalista mais localizado ou regionalizado, promovendo um 

fortalecimento em direção a uma autonomia local e, 

conseqüentemente, uma identidade cultural mais regionalizada. 

Ao transportarmos todas essas constatações para o contexto de 

experimentação da investigação, objetivando fundamentar 

teoricamente o campo empírico, podemos visualizar, que no Estado de 

Pernambuco, alguns elementos que apontam para os fundamentos 

culturais dominantes  constituem-se de uma moderna cultura que, 

apesar de não ter ainda uma evidência objetiva, é fator norteador de 

procedimentos culturais  orientadores de ações comunicativas, tanto 

na esfera do consumo de bens simbólicos gerados pelos meios de 

comunicação, como também pelas ações gerenciais dos produtores 

desses bens. Essa estrutura cultural sistematiza todo um processo que 

norteia em suas ações predominantes – elementos inerentes de uma 

cultura que vêm tornar clara  a maneira de ser  de uma sociedade, 
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porém, guiado por uma subjetividade contrária ao modo de proceder    

na identidade individual e coletiva. Como elemento estruturador do 

ethos pernambucano, podemos exemplificar a detenção de uma 

significativa tradição no que concerne ao pioneirismo, principalmente 

no campo da comunicação, onde o espírito empreendedor focou com 

mais intensidade por meio de realizações precursoras: o primeiro 

jornal da América latina (Diário de Pernambuco, fundado em 1825), a 

primeira televisão Educativa do Brasil (Televisão Universitária da 

Universidade Federal de Pernambuco que foi ao ar em 1968), e a 

emissora de rádio mais antiga do Brasil (Rádio Clube de Pernambuco 

fundada em 1919). Esse pioneirismo inerente da identidade cultural 

pernambucana, por outro lado, apresenta um paradoxo: a tradição 

pioneira revela uma ausência de continuidade. Porém, apesar das 

superações do pioneirismo por projetos hegemônicos do centro sul, 

Pernambuco continua detentor de um pólo dinâmico de comunicação 

no âmbito regional, constituindo-se como a principal fonte atual do 

Nordeste em produção e resignificação de bens simbólicos.  

Outra característica do pernambucano é sua postura 

asseverativa de forte, lutador e precursor – o que lhe intitulava, em 

um passado não muito longínquo, de Leão do Norte - que se reproduz 

na essência editorial da comunicação, não só na transmissão das 

matrizes simbólicas como também na sua auto-referência. A 

comunicação produzida no Estado legitima esses bens por meio de um 

discurso da pernambucanidade, o qual endossa sempre o mérito 

emerso no mito fundamentado na ingenuidade nativa.       

O sistema de significação e representação cultural vem  

exercendo um papel preponderante  na formação de uma identidade 

apoiada nas tradições e naquelas  estruturas onde a sociedade tem 

uma certa dificuldade de visualizar, ou sejam, as transformações 

inerentes à modernidade.  

A idéia de uma identidade que se autodenomina unificada e 

coerente, norteada por bens simbólicos arraigados de elementos do 

passado, sob um ethos tradicional, associada a toda uma 
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complexidade política, econômica e sóciocultural, vem produzindo 

historicamente uma certa resistência à aceitação de uma identidade 

voltada para a racionalidade moderna fundamentada na loco-

globalização.  

“A mídia pernambucana, majoritariamente, 

retrai-se a uma produção de abrangência 

local e de lógica subsidiária, na qual a 

paráfrase é substituída pelo pastiche 

suburbano, o humor crítico da realidade pelo  

deboche, o documentário pela denúncia de 

um retrato depressivo da nossa auto imagem 

por vezes lúdica, porém assentada nas 

representações da ingenuidade nativa como 

centro gerador de uma identidade tardia” 

(Relatório de pesquisa: Capacidade Instalada 

dos Agentes de Comunicação Social de 

Pernambuco, 2002:6). 

 

 

 63



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
A COMUNICAÇÃIO E A TRANSIÇÃO DA BUROCRACIA DO PAPEL PARA A BUROCRACIA 

 VIRTUAL NO E-GOV 

03 – CAPÍTULO II – O contexto Virtual 

  

Ao fazer uma apreciação sobre as conseqüências da 

modernidade, no final do século XX, Giddens (1994) apresenta um 

conceito que merece ser considerado e refletido, no que diz respeito à 

gênese do ciberespaço. Para ele, os avanços tecnológicos da sociedade 

moderna têm permitido um distanciamento progressivo dos indivíduos  

a referências de tempo e espaço, proporcionando um  deslocamento 

das relações socioculturais da esfera local de interação para a esfera 

loco globalizada.  Na época atual, o tempo tem se esvaziado e perdido 

cada vez mais sua relação com a experiência prática da vida dos 

homens de um determinado lugar. O espaço concreto cria seu 

contraditório que é o espaço virtual e, conseqüentemente, propicia o 

surgimento de novas formas de relações entre os indivíduos.  

 

“Em condição de modernidade, uma 

quantidade cada vez maior de pessoas vive 

em circunstâncias nas quais instituições 

desencaixadas, ligando práticas locais a 

relações sociais globalizadas, organizam os 

aspectos principais da vida 

cotidiana”.(GIDDENS, 1994:83)   

 

         Considerado uma nova expressão material dos avanços da 

sociedade contemporânea, o ciberespaço, ao ser mencionado, 

comumente é pensado ou entendido, pelo individuo leigo, como algo 

distante de nossa realidade. Todavia, constitui-se em um espaço 

presente no mundo do homem moderno; gerado através de um 

processo de desencaixe promovido pela telemática, onde relações 

sociais, culturais e econômicas são estabelecidas. Espaço intermediário 

não material ou físico que vem proporcionando a passagem do 

industrialismo - fase de aperfeiçoamento técnico avançado, alcançado 
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por intermédio da ciência aplicada, cujas características típicas são a 

produção em larga escala e o emprego da energia mecânica como 

insumo - para o pós-industrialismo – conceito adotado de forma 

significativa no final da década de 60, que simboliza a passagem de 

uma sociedade marcada por uma economia produtora de bens, para 

uma sociedade produtora de serviço, onde a informação e o seu 

principal insumo - oferecendo ao indivíduo contemporâneo a sua 

participação em fluxo de informações globalizadas, conectando-o às 

ações não presentes, conseqüentemente, gerando um modelo de 

relações sociais trazendo,  em seu cerne, o surgimento de um 

“tribalismo” informacional.   

       A sociedade moderna faz emergir uma nova forma de produção 

sócio-espacial. A concepção materialista está em transformação, 

provocando a emersão de um novo sistema de relações sociais 

expresso no ciberespaço, no qual o tempo real-instantâneo é um 

tempo sem tempo e a prática  habitual  é destituída de espaço e 

matéria. A virtualidade e as diversas possibilidades de transmissão e 

recepção de mensagem on-line possibilita o surgimento de um novo 

ambiente derivado das redes comunicacionais e informáticas.  

        Tais redes são o suporte estrutural para a produção dos 

ambientes ou cidades virtuais, resultado de uma conjunção de 

instrumentos que interagem simultaneamente, via rede de 

informática (internet, por exemplo), resultando num esvaziamento do 

espaço e um investimento no tempo. 

 

”A nova sociedade baseada em 

conhecimento, organizada em torno de 

redes e parcialmente formada de fluxos, a 

cidade informacional não é uma forma, mas 

um processo, um processo caracterizado 

pelo predomínio estrutural do espaço de 

fluxos (CASTELLS, 1999:423). 
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 Não obstante as relações sociais, como também a economia se 

processarem, majoritariamente, nas cidades reais, cada vez mais, 

temos a expansão de uma “cidade informacional” colocada pelas 

redes. Isso porque esses ambientes informacionais incrementam a 

materialidade da economia capitalista via redes e sistemas interativos 

diversos. Logo, todo esse aparato tecnológico possibilita,  não só   

uma  desterritorialização  da  sociabilidade,   mas também uma 

desmaterialização de processos capitalistas de produção, circulação e 

consumo. Cabe lembrar que a dinâmica imaterial do ciberespaço é 

apoiada no avanço das forças produtivas do sistema capitalista, na 

sua busca incessante por aumentar a velocidade de rotação do capital 

e das transações mercantis e financeiras em escala planetária. 

O ciberespaço constitui um espaço social de trocas entre 

indivíduos dos mais diversos locais do planeta, cuja cambialidade 

simbólica produz não só as mais diversas representações sociais,como 

também o surgimento de uma hibridização cultural onde costumes, 

hábitos e comportamentos são afetados através de um processo de 

aculturação. 
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3.1 - A produção de representações simbólicas e a compressão 

        tempo espaço 

   

Se tomarmos o registro histórico da civilização moderna, é 

perceptível, em termos gerais, que existe uma relação direta com a 

proximidade dos locais promotores de inovações tecnológicas e as 

transformações das sociedades no que diz respeito ao 

desenvolvimento das condições sociais. Todavia, um fato 

contemporâneo também mostra que os sistemas em redes, 

característicos das tecnologias informacionais, tornam a inovação 

tecnológica não mais uma ocorrência isolada.        

A interatividade proporcionada pela lógica da rede pode, agora, 

ser implementada materialmente, contemplando a mais remota 

sociedade   com   paradigmas   que     conduzem    em   seu  cerne um  

agrupamento de inovações técnicas, organizacionais e administrativas 

inter-relacionadas, cuja singularidade está na rapidez das operações.  

 As novas tecnologias da informação e comunicação têm sido 

fator preponderante no processo de transformação do conceito de 

tempo e espaço nas sociedades modernas. O emprego desses aportes 

tecnológicos informacionais tem proporcionado a gênese de um 

fenômeno denominado compressão do tempo e espaço,o que,  

anteriormente, se constituía num fato imperceptível. Porém, é evidente 

a sua presença nas relações sociais rotineiras estabelecidas na 

contemporaneidade.  

A compressão do tempo e espaço, além de estabelecer novos 

parâmetros para a vida cotidiana da sociedade contemporânea, 

dissocia esses dois elementos e cria um espaço virtual, onde são 

celebradas interações sociais sem uma referência espacial, concedendo 

às instituições modernas uma organização, uma racionalização e um 

dinamismo que contrasta fortemente com as condições sociais pré-

modernas. Na condição de modernidade, as instituições têm 

competência para fazer conexões do local com o global afetando de 

maneira rotineira a vida de milhões de indivíduos e, 
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conseqüentemente, interferindo de maneira contundente nas práticas 

e hábitos das sociedades mais tradicionais.  

 Da mesma forma que o mundo industrializado gerou 

novos paradigmas no que diz respeito às relações 

socioculturais e econômicas, as novas tecnologias que 

coletam, estocam, manipulam, simulam e transmitem 

informações forjam um novo mundo, alicerçado na 

informação e no conhecimento, criando paradigmas 

relacionais que vêm se sobrepor às remotas representações 

materiais util izadas anteriormente. 

Nas sociedades pré-modernas, o tempo e espaço tinham 

relações diretas. O fator presença dominava as dimensões espaciais 

da atividade social, induzindo o espaço e tempo a se coincidirem. O 

materialismo dialético – conceito desenvolvido no século XIX por 

teóricos europeus (Plekhanov, Marx, Engels, etc.)-entendia tempo e 

espaço como formas próprias da existência da matéria em movimento, 

desse modo, a materialidade social só existia no tempo e no espaço. 

Assim, o movimento da matéria constituía-se a base de tudo que 

existe no mundo objetivo. Ela era também a realidade concreta, causa 

e efeito da subjetividade humana. Havia uma impossibilidade da 

existência do tempo sem o espaço. Os dois achavam-se ligados aos 

aspectos de sua coexistência e mutação.  

 A realidade da vida habitual ou da vida cotidiana na pré-

modernidade estava  estruturada   “neste instante”   e    “neste lugar”,  

tempo e espaço do presente de quem vivencia a experimentação de 

adquirir conhecimento que é transmitido pelos sentidos. 

”O domínio do tempo e o controle do 

ritmo colonizaram territórios e 

transformaram o espaço no vasto 

movimento de industrialização e 

urbanização realizados pelos dois 

processos históricos de formação do 
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capitalismo e estatismo. A 

transformação estruturou o ser, o 

tempo moldou o espaço.” (CASTELLS, 

1999:490) 

  

Com as transformações tecnológicas advindas da 

modernidade, tempo e espaço foram transformados em 

entidades concretas pelo processo de industrialização. Os 

seus conceitos foram alterados em sua essência. Após dois 

séculos de industrialização em que predominou a dominação 

física de energia e de matéria, o tempo foi 

compartimentalizado e o espaço esculpido pelo mesmo. 

O desenvolvimento vertiginoso da ciência e da tecnologia 

reorganizou permanentemente novas formas de relacionamento, esse 

paradigma relacional traz no seu bojo a concepção espacial não 

física  ou    territorial,   porém uma compreensão desterritorializada de 

viver de espaço, onde o tempo sofre uma compressão, tornando-se 

não mais real e concomitantemente desconectado da noção do espaço. 

Com o estabelecimento da modernidade, surge uma nova 

modalidade de relação sócioespacial caracterizada na inexistência ou 

ausência dos agentes da ação no contexto espacial. Esse fato de 

natureza social traz em seu conteúdo a instituição do espaço vazio, 

concedendo ao espaço a representação sem referência a um local, 

como também tornando possível a substituição de diferentes unidades 

espaciais. 

“O advento da modernidade arranca 

crescentemente o espaço do tempo 

fomentando relações entre outros 

“ausentes’’, localmente distantes de qualquer 

situação dada ou interação face a face. Em 

condições de modernidade, o lugar se torna 

cada vez mais fantasmagórico: isto é os 
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locais são completamente penetrados e 

moldados em termos de influências sociais 

bem distantes deles. O que estrutura o local 

não é simplesmente o que está presente na 

cena; a forma visível do local oculta as 

relações distanciadas que determinam sua 

natureza”. (GIDDENS, 1991:27) 

 

 Esse processo de desmaterialização produzido pela redefinição 

do espaço e pelo tempo real é também responsável pela transição e 

criação de novas identidades, negando,assim, o indivíduo de costumes 

austero e hermético, um sujeito unificado, centrado nas suas ações, 

oriundo de uma identidade individualista, resquício de uma concepção 

surgida no final do século XVII e início do século XVIII, onde um 

original sistema de análise, na lógica e na matemática, implementou o 

indivíduo como uma entidade maior. 

O emergir da concepção da individualidade, no sentido moderno, 

pode se relacionar ao desmoronamento da ordem social, econômica e 

religiosa da Idade Média. No movimento em oposição ao regime feudal  

e com a implementação do pensamento político do Iluminismo uma 

nova distinção foi dada à existência pessoal do homem.   

 

“No centro da mente ele colocou o sujeito 

individual, constituído por sua capacidade 

para raciocinar e pensar. “Cogito ergo sum” 

era a palavra de ordem de Descartes: “Penso 

logo existo”. Desde então esta concepção do 

sujeito racional, pensante e consciente, 

situado no centro do conhecimento, tem sido 

conhecido como “o sujeito cartesiano”. 

(HALL, 2002:27)    
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 Porém, a complexidade estrutural, funcional e relacional da 

sociedade alavancou posteriormente o surgimento de uma nova 

compreensão desse indivíduo, fazendo crer que ele não era autônomo, 

ou auto-suficiente, sua formação estava subordinada a processos 

interativos com outros indivíduos, os quais mediavam esse conjunto 

complexo de códigos e padrões que regulam a ação humana e se 

manifesta em, praticamente, todos os aspectos da vida: modos de 

sobrevivência, normas de comportamento, crenças, instituições, 

valores espirituais e criações materiais. 

Essa concepção de indivíduo que Hall (2002) denomina de 

“sujeito sociológico” tinha características não semelhantes ao sujeito 

anterior de concepção individualista, onde o centro essencial do eu era 

a sua identidade. Um sujeito que possuía em seu cerne um “eu real” 

que sofre contínua modificação na sua constituição, fomentada pelo 

ininterrupto diálogo entre o mundo cultural subjetivo e o mundo 

objetivo, preenchendo o espaço interior e exterior entre o mundo 

pessoal e o mundo público; proporcionando ao sujeito a produção de 

uma identidade formada na interatividade entre o eu e a sociedade, 

através de um processo de internalização de significados e valores que 

contribuem para fazer o alinhamento dos sentimentos subjetivos com 

os espaços objetivos, que são ocupados no mundo social e cultural, 

gerando uma estabilidade tanto do sujeito quanto dos espaços 

culturais que ele ocupa, tornando espaço e sujeito mais convergentes.     

Com o sobrevir da tecnologia da informação e comunicação, a 

sociedade passa por mudanças relevantes no seu sistema  estrutural e 

institucional, cujo processo produz alterações significativas no sujeito 

antes previsível e unificado, o qual anteriormente, detentor de uma 

identidade estável, agora é submetido a uma fragmentação da mesma, 

através do que vivencia um processo de identificação cultural mais 

provisório, variável e problemático, na medida em que os sistemas de 

significação e representações sociais e culturais se tornam mais 

numerosos e o faz deparar-se com uma variedade desconcertante e 
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permutante de identidades contraditórias, empurrando-o em diferentes 

direções e causando descontinuidade e deslocamento do mesmo.  

“A questão da identidade está sendo 

extensamente discutida na teoria social. Em 

essência, o argumento é o seguinte: as 

velhas identidades, que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social, estão em 

declínio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o indivíduo moderno, até aqui 

visto como um sujeito unificado. A assim 

chamada “crise de identidade” é vista como 

parte de um processo mais amplo de 

mudança, que está deslocando as estruturas 

e os processos centrais das sociedades 

modernas e abalando os quadros de 

referência  que   davam   aos indivíduos uma 

ancoragem estável no mundo social”. (HALL, 

2002:7) 

 

            Todo esse processo de transformação que ocorre nas 

sociedades modernas vem causando significativas mudanças não só na 

fragmentação, descontinuidade, ruptura e deslocamento da identidade, 

fenômeno esse que motiva a constituição de novas identidades, como 

também, mudanças de caráter estrutural e funcional na esfera social. 

A compressão tempo-espaço, fator  característico da modernidade, 

vem proporcionando o surgimento de novos campos relacionais, onde 

as conexões entre os indivíduos se dão através do que Gilddens 

nomeia de mecanismos de desencaixes.  

 

“Por desencaixe me refiro ao “deslocamento” 

das relações sociais de contextos  locais de 

interação e sua reestruturação através de 
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extensão indefinida de espaço-tempo.” 

(GIDDENS, 1991:29) 

Pode-se constatar uma relação desprovida do cenário físico e da 

presença dos agentes da atividade social. O contexto geográfico não é 

mais o fator súpero, determinante da identidade ou mesmo das 

representações sociais. O ciberespaço coloca o sujeito em contato 

direto com o remoto, promovendo atividades de caráter comunitária, 

onde indivíduos de diferentes regiões do globo podem desenvolver 

ações conjuntas através da comunicação, mediada por suportes 

tecnológicos de informação e comunicação, possibilitando relações não 

presenciais, de forma que os agentes participantes da ação possam 

cambiar experiências locais com experiências globais, contribuindo 

para potencializar uma maior integração do pensamento humano. 
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04 – CAPÍTULO III - Resistência à Mudança 

 

 

Nas sociedades modernas, mudanças e inovações acontecem 

freqüentemente, promovidas pelo emergir de novos aparatos 

tecnológicos, exigindo do homem contemporâneo uma atualização 

constante através da  assimilação, entendimento, reflexão, aceitação e 

potencialização dessas novas ferramentas.As tecnologias trazem em 

seu cerne uma reconfiguração teórica onde, por exemplo, o campo da 

comunicação repousa suas bases conceituais fundadas em relações 

verticais entre emissor e receptor.  

A mudança no cenário internacional, com o advento das redes 

telemáticas de comunicação, vem desafiando os mais diversos campos 

sociais a uma reflexão sobre os paradigmas interativos vigentes. 

Impulsiona-os a redimensionarem ou formatarem um novo modelo 

operacional interacional, levando em consideração a extensionalidade e 

intensionalidade das mudanças do contexto social.  

“Os modos de vida produzidos pela 

modernidade nos  desvencilharam de todos 

os tipos tradicionais de ordem social, de uma 

maneira que não tem precedentes. Tanto em 

sua extensionalidade quanto em sua 

intensionalidade, as transformações 

envolvidas na modernidade são mais 

profundas que a maioria dos tipos de 

mudanças característicos dos períodos 

precedentes”. (GIDDENS, 2000:14) 

 

         Transformações sem anterioridade na história da humanidade, 

no que diz respeito ao plano extensional, determina formas de 

interconexão sociais a nível planetário, estabelecendo tais relações de 

co-presença e interações, através de distância e interação 
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caracterizada pela ausência dos agentes da ação. Essa condição da 

não-presença intensifica o distanciamento entre tempo e espaço, 

proporcionando um alongamento das   relações na   medida em que as 

formas de comunicação entre diferentes territórios ou contextos sociais 

se entrelaçam através da superfície da terra como um todo, tornando 

as relações globalizadas e globalizantes de tal maneira que eventos 

locais são moldados por acontecimentos a milhas de distância e vice-

versa. 

“À medida que o espaço se encolhe para se 

tornar uma aldeia “global” de 

telecomunicações e uma “espaçonave 

planetária” de interdependências econômica 

e ecológica – para usar apenas duas imagens 

familiares e cotidianas – e à medida que os 

horizontes temporais se encurtam até ao 

ponto em que o presente é tudo que existe, 

temos que aprender a lidar com um 

sentimento avassalador de compressão de 

nossos mundos espaciais e 

temporais”.(HARVEY, 1992:240). 

      

 

No plano intensional, essa revolução promovida pela tecnologia 

da informação e comunicação está alterando significativamente a vida 

íntima do cidadão, como também das instituições a nível global, no 

que concerne à desconstrução e construção de uma nova ordem social 

caracterizada por um processo sem-fim de fragmentações, rupturas e 

deslocamentos, o que produz no seio da sociedade uma pluralidade de 

centros de poder. Essa diversidade tem causado um impacto 

considerável sobre as práticas político-econômicas, sobre o equilíbrio  

do poder de classe, bem como sobre a vida social e culturas individuais 

e coletivas.       

 75



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
A COMUNICAÇÃIO E A TRANSIÇÃO DA BUROCRACIA DO PAPEL PARA A BUROCRACIA 

 VIRTUAL NO E-GOV 

Na sociedade contemporânea, o redimensionamento ou o 

surgimento de um novo paradigma provoca transformações 

incessantes e significativas tanto nas grandes corporações, a nível 

internacional, como nas instituições privadas e públicas a níveis locais, 

influenciadas pelo fenômeno da globalização, o qual transforma o 

mundo numa realidade local, tanto na experiência como na troca de 

conhecimento, tornando-o mais interconectado; evidenciando, cada 

vez mais, um processo atuante numa escala global, que atravessa os 

limites dos estados–nação; integrando comunidades e organizações 

em novas disposições de espaço e tempo, no que diz respeito às 

relações pessoais, estas, induzidas pela criação de novas 

representações sociais, e principalmente na potencialização dos 

processos produtivos. 

A transição do mundo tradicional para o mundo moderno não só 

tem tornado as relações mais abrangentes e instantâneas, como 

também a interatividade tem se intensificado, através da 

reestruturação do conceito tempo-espaço. Essa mudança de escala 

proporciona na contemporaneidade um acelerado desenvolvimento nas 

instituições sociais modernas, promovido pelo advento de novos 

aparatos tecnológicos, essencialmente no que se refere à tecnologia da 

informação e comunicação, que traz em seu âmago uma lógica 

inovadora atinente à captação, processamento, armazenamento e 

difusão da informação. Torna, desse modo, as relações   institucionais   

e interpessoais mais seguras e transparentes, criando oportunidades e 

facilidades  para o individuo no campo comunicacional. A modernidade, 

além de ostentar esse caráter inovador nas interações, traz em sua 

retaguarda elementos que podem causar empecilhos para o progresso 

de seu próprio sistema, em face de não perceberem a ausência dos 

agentes que fomentam a substituição da fé em ficha simbólica ou 

sistema perito ou, simplesmente, compromisso sem rosto. 

 

“Com o desenvolvimento dos sistemas 

abstratos, a confiança em princípios 
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impessoais, bem como em outros anônimos, 

torna-se indispensável à existência social. A 

confiança impessoalizada deste tipo é 

discrepante da confiança básica. Há uma 

forte necessidade psicológica de achar outros 

em que confiar, mas as conexões 

institucionalmente      organizadas        estão 

faltando em relação às situações sociais pré-

modernas. (GIDDENS, 2000:122) 

 

O modo de vida cotidiano, com a chegada da modernidade, 

sofreu uma significativa mudança. As rotinas estão sendo estruturadas 

em sistemas abstratos que têm um caráter impessoal, provocado, 

gradativamente pelo afastamento das relações com rosto e, 

conseqüentemente, fazendo emergir as relações de conduta vazias que 

não se pautam pelas normas relacionais anteriores. A confiança, 

paradoxalmente, tende a se intensificar nesse modelo de relação; ela 

deixa de ser enfocada por ligações personalizadas no contexto social e 

nas redes de parentescos para se tornar um projeto a ser trabalhado 

pelas partes envolvidas num relacionamento alicerçado, através de um 

processo mútuo de auto-revelação, onde a confiança não pode ser 

controlada por códigos normativos fixos tão comuns nas relações pré-

modernas.     

         Todas essas mudanças trazidas no bojo das relações sociais 

causam significativa tensão nas condições preestabelecidas da 

sociedade, transformando-se em ameaça para a estabilidade da 

personalidade ou dos sistemas sociais. Tensão que se materializa 

metamorfosenado-se em rejeições e resistências às inovações 

tecnológicas e, conseqüentemente, às novas práticas comportamentais 

emergentes.    

 O final do século XX e início do século XXI são marcados por 

impasses  e   perplexidades   causados   por mudanças ou processos  
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de mudanças provocados pelo surgimento de novos paradigmas no 

universo da informação e comunicação, levando a sociedade 

contemporânea a viver, em escala global e mais do que nunca, uma 

série de profundas e inéditas transformações, tanto no campo empírico 

quanto no campo teórico, motivando o que Gilddens conceitua de 

reflexividade em todos os níveis sociais. Reflexividade responsável 

pelas características determinadoras de toda ação humana 

contemporânea.   

Torna-se rotina para o indivíduo uma constante consulta às 

bases cognitivas, ou seu repertório, como parte integrante do fazer. 

Esse acompanhamento sistemático da ação referenciado pelas 

experiências passadas (reflexividade) induz o indivíduo a um 

determinado comportamento no seu contexto social.  

Nas culturas pré-modernas, o passado era venerado e os 

símbolos adquiriam um grande valor porque continham e perpetuavam  

experiências de gerações. Com o surgimento da escrita, há uma 

expansão do nível de distanciamento tempo-espaço, criando-se uma 

perspectiva de passado, presente e futuro; além disso, à proporção 

que há um desenvolvimento no contexto social, no que se refere à 

capacidade de ler e escrever, a rotinização da vida cotidiana se 

desprende de sua referência única: o passado se projeta também em 

ações presentes e futuras, conduzindo o apossamento reflexivo do 

conhecimento a um apartamento da tradição. 

 Com o advento da modernidade a reflexividade é redefinida, e 

não há nenhum vínculo intrínseco da rotina da vida moderna com o  

passado, exceto com relação às ações anteriores que podem ser 

defendidas à luz do conhecimento renovado. A ação reflexiva consiste 

no fato de as práticas sociais serem continuamente refletidas e 

renovadas sob a influência de informações referentes às próprias 

práticas; em síntese, a reflexividade na modernidade se constitui em 

uma ação reflexiva do próprio discernimento.  

Desde a sua existência, as sociedades têm sofrido  

rotineiramente   mudanças    nas suas práticas sociais, provocadas por  
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descobertas sucessivas em todos os campos do conhecimento 

humano, as quais progressivamente, vêm se incorporar à  cultura 

dessas sociedades, passando a fazer parte da ação reflexiva dos seus 

atores. Na modernidade, tal prática vem sendo intensificada, e sua 

aplicação vem permeando, em princípio, todos os aspectos da vida 

humana, modelando e organizando conhecimentos, ações e 

experiências.                
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4.1 – Conhecimento e Reflexividade 

 

Desde os primórdios da humanidade, todas as formas de 

sociedades são constituídas pela produção de conhecimentos, gerados   

pelas ações objetivas e subjetivas de seus atores, e pela utilização 

desses mesmos conhecimentos como elemento referencial dessas 

sociedades. Durante muito tempo, a vida social teve, na oralidade, a 

mais   importante     tecnologia   para   a    geração  e  transmissão de  

conhecimento, possibilitando ao homem a capacidade de processar 

informações produzidas através de sua interação com o contexto 

social. A tradição oral desenvolveu mecanismos para a transferência 

de informações que são armazenadas na memória do homem. Essas 

informações funcionam como repertório cultural, constituindo-se o 

elemento principal na formação da memória coletiva. Todavia, esse 

tipo de registro sofre limitações quanto a sua utilização na elaboração 

e fixação de princípios e conceitos.  

Com a invenção da escrita, as idéias puderam ser retidas ou 

fixadas, passando o texto a ser um instrumento de registro da palavra, 

com limites claros, implicados numa certa sintetização das idéias e 

num discurso construído sintaticamente. Essa tecnologia possibilitou às 

sociedades tradicionais o acesso a enunciados, raciocínios e 

discernimentos produzidos anteriormente por outras culturas, 

proporcionando, assim, um contexto de interlocução de grande 

intensidade. A escrita e a leitura significaram um grande avanço no 

que tange ao surgimento de condições mais adequadas às 

interpretações e reflexões, facultando o desagregamento e o manuseio 

da informação no decorrer do processo de constituição das abstrações, 

colaborando de maneira intensa na construção do pensamento.  

O armazenamento da informação através da escrita possibilitou 

ao homem utilizar esse aporte tecnológico como extensão ou apêndice 

de sua própria memória, tornando possível a transferência de parte do 

seu processo cognitivo para essa nova ferramenta. O surgimento de 

novas tecnologias   no campo informacional vem proporcionar condição  
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para a ampliação do volume de informações armazenadas fora do 

contexto da emissão. Ao ser acumulada externamente, a informação é 

amplamente disponibilizada para ser utilizada pela sociedade como 

matéria-prima na construção do conhecimento leigo e científico. A 

fixação externa, à memória biológica do homem, da informação 

desencadeou um processo de afastamento da realidade próxima, 

tornando possível ao indivíduo a capacidade de descontextualização do  

presente imediato e, conseqüentemente, dando-lhe instrumentos para 

o aperfeiçoamento da ação analítica das idéias. Com o 

desenvolvimento dos suportes tecnológicos informacionais de 

captação, armazenamento, processamento e difusão da informação, a 

geração do conhecimento foi acelerada através de uma reflexividade 

mais intensa, que consiste num processo em que as práticas sociais 

são constantemente revistas, analisadas e reformuladas à luz da 

informação, geradas por meio dessas próprias práticas, ocasionando 

uma brevidade nos prazos das ações, fazendo com que a geração do 

conhecimento na contemporaneidade não tenha precedente na história 

da humanidade.            

Nos tempos atuais, diz-se com freqüência que existe um grande 

apreço pelo novo. Essa constatação talvez não retrate exatamente o 

que seja uma das características da modernidade, que não é aceitação 

do novo por si só, mas a intensificação e indiscriminação da 

reflexividade, criando uma aparente não percepção de novidade. A 

modernidade também traz em seu íntimo um elemento característico, 

que   é  ser  composta  por   conhecimento e através do conhecimento.  

Porém, esse conhecimento além de ter um caráter efêmero, ele é 

rotineiramente revisado e modificado na sua constituição, através da 

ação reflexiva, gerando uma sensação de incerteza nas sociedades em 

transição, principalmente naquelas que trazem em sua essência ideais 

tradicionais, ou que mantêm íntimas relações com conceitos 

iluministas, onde a defesa da razão oferece uma sensação de certeza e 

um estado de segurança no que diz respeito às ações sociais. 
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“Provavelmente estamos, somente agora, no 

final do século XX, começando a nos dar 

conta de quão profundamente perturbadora 

é esta perspectiva. Pois quando as 

reivindicações da razão substituíram as da 

tradição, elas pareciam oferecer uma 

sensação de certeza maior do que a que era 

propiciada pelo dogma anterior. Mas esta 

idéia parece persuasiva apenas na medida 

em que não vemos que a reflexividade da 

modernidade de fato subverte a razão, pelo 

menos onde a razão é entendida como o 

ganho de conhecimento certo. A 

modernidade é constituída por e através de 

conhecimento reflexivamente aplicado, mas 

a equação entre o conhecimento e certeza 

revelou-se erroneamente interpretada. 

Estamos em grande parte num mundo que é 

inteiramente constituído através de 

conhecimento reflexivamente aplicado, mas 

onde, ao mesmo tempo, não podemos nunca 

estar seguros de qualquer elemento dado 

deste conhecimento não será revisado”. 

(GIDDENS, 2000:122) 

 

 

Com o advento de novos paradigmas, principalmente aqueles 

que intervêm tecnologicamente no mundo material, como por 

exemplo, a tecnologia da informação e comunicação, o processo 

reflexivo se intensificou na determinação de uma maior mobilidade e 

abrangência do conhecimento, provocando uma ruptura em relação às 

verdades impostas pela razão iluminista. Essa nova conduta social vem 
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gerando  um autoconhecimento sistemático do mundo, contribuindo 

para uma concepção da natureza de mundo instável e mutável. 

Conseqüentemente, esse processo oscilatório, inerente à modernidade, 

vai de encontro à concepção, que emergiu com o iluminismo em 

relação à ordem social, econômica e política medieval no século XVIII. 

No final do século XX e inicio do século XXI, o mundo está vivenciando 

mais uma experiência inédita com a chegada de um novo paradigma, 

que traz em seu cerne a informação como matéria-prima, informação 

que não só atua sobre a tecnologia, mas também sofre a sua ação. 

Essa   característica   do   paradigma   da tecnologia da informação vai  

ensejar o surgimento de novas formas e processos sociais através da 

inserção desse novo modo de desenvolvimento.  

Uma outra característica desse paradigma tecnológico é sua 

capacidade de reconfiguração, fator determinante na sociedade 

moderna, marcada por constantes mudanças e pelo seu caráter 

paradoxal, contraditório e efêmero. Esse ambiente informacional 

catalisador de desintegração e renovação constante, vem causando, na 

sociedade   contemporânea,    uma   série    de     profundas  e 

inéditas transformações gerando tensão e angústia e, em 

conseqüência, uma resistência à lógica embutida nesse novo modelo 

tecnológico. 
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4.2 – Tecnologia e atitudes antagonistas 

 

Nas culturas alicerçadas em atos inveterados, o tempo anterior 

é honrado e as práticas sociais passadas adquirem um valor extremo 

porque contêm e eternizam experiências de gerações descendentes. 

Essa descendência cultural leva a um processo infinitamente  

continuado, fundamentado em atividades referenciadas pelo passado. 

As culturas em que predominam esses princípios adotam uma conduta 

que objetiva manter uma pressão sobre os elementos causadores de 

mudanças e, conseqüentemente, o aparecimento de comportamentos 

resistentes a qualquer tipo de inovação.    

Uma característica peculiar verificada nos processos de 

mudanças sociais, provocada  pelo  surgimento de um novo paradigma  

tecnológico, é a sensação de destruição do passado gerada em 

algumas culturas, isto é, a destruição dos mecanismos sociais que 

vinculam suas experiências às das gerações passadas. Esse 

rompimento com uma lógica estabelecida pode ocasionar o surgimento 

de comportamento de aversão ao novo suporte tecnológico que traz 

em seu bojo uma nova lógica relacional a ser assimilada. 

Podemos considerar os sistemas sociais como processos com 

tendência estacionária  buscando constantemente um equilíbrio que, 

quando sujeito a forças opostas, reage com a mesma intensidade, 

objetivando a manutenção do “status quo”. Porém, esses processos 

não estão em equilíbrio constante, por serem submetidos a 

movimentos oscilatórios provocados por mudanças que o deslocam 

para um novo patamar. Essas mudanças quando introduzidas no 

cenário sócio-político-econômico levam a uma resistência para com a 

sua assimilação e aceitação, resultado da tendência de certos valores 

assentados em princípios tradicionais, de se oporem a forças sociais 

que objetivam conduzir o sistema a um novo plano de equilíbrio. 

A mudança acelerada e constante provocada pela intensificação 

da apropriação reflexiva do conhecimento é o atributo mais acentuado 

da contemporaneidade. Esse fenômeno tem como elemento 
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dinamizador os novos aportes tecnológicos no campo da informação e 

comunicação, ferramentas que atuam como vetor de uma nova lógica 

no terreno das inter-relações, proporcionando a ligação de práticas 

locais a relações globalizadas.       

Em condição de modernidade, a vida cotidiana tem sido 

organizada sob a lógica do processo de globalização, atuante numa 

escala global, típico da segunda metade do séc. XX, que conduz a uma 

crescente hibridização das culturas dos Estados-nação. Esse fenômeno, 

vivenciado pela sociedade hodierna transporta consigo, além da 

intensa reflexividade, os mecanismos de desencaixes dos sistemas 

sociais, procedimentos que retiram a atividade social da esfera local 

reordenando-a em novas combinações de tempo e espaço, e se 

apresentam crescentemente de forma mais rotineira na vida moderna. 

 

“Nas sociedades pré-modernas, espaço e 

tempo coincidem amplamente, na medida 

em que as dimensões espaciais da vida social 

são, para a maioria da população, e para 

quase todos os efeitos, denominadas pela 

“presença” – por atividades localizadas. O 

advento da modernidade arranca 

crescentemente o espaço do tempo 

fomentado relações entre os outros 

“ausentes”, localmente distantes de qualquer 

situação dada ou interação face a face. Em 

condições de modernidade, o lugar se torna 

cada vez mais fantasmagórico: isto é, os 

locais são completamente penetrados e 

moldados  em    termos de influências sociais  

bem distantes deles. O que estrutura o local 

não é simplesmente o que está presente na 

cena; a  “forma visível”  do  local  oculta   as 
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relações distanciadas e que determinam sua 

natureza”. (GIDDENS, 2000:27)   

 

Esse recente modelo de ordenação das relações sociais, através 

de grandes distâncias temporais e espaciais, resulta em uma nova 

forma de vida social onde o conceito de confiança adquiriu uma nova 

conotação e significação.  

Na pré-modernidade, a confiança era conceituada 

diferentemente da concepção hoje a ela atribuída. Anteriormente as 

relações que incorporavam a confiança estavam intrinsecamente 

relacionadas com a co-presença no tempo e no espaço, quando a 

confiança em pessoas ou instituições estava vinculada a processos 

visíveis, cujos procedimentos fossem inteiramente conhecidos e 

compreendidos.   

A modernidade suscitou uma nova conceituação da confiança 

como elemento integrante das relações e a sua significação no 

contexto atual abrange situações onde a ausência do individuo ou 

instituição é um dos fatores predominantes nas relações. Na sociedade 

moderna, a confiança está excessivamente ligada aos mecanismos de 

desencaixes. Podemos aqui citar dois desses mecanismos que estão 

anexados diretamente com o desenvolvimento das instituições 

modernas: as fichas simbólicas, dispositivo de intercâmbio que pode se 

mover sem  apresentar  as características específicas dos indivíduos ou  

grupos que lidam com ele em qualquer situação e passam a atuar 

como meio de legitimação; o cartão de crédito, como exemplo de 

mecanismos de desencaixes, associado à contemporaneidade, no 

gênero ficha simbólica.  

O segundo exemplo de mecanismos de desencaixes inerente à 

modernidade são os sistemas peritos. Esses sistemas são 

categorizados como sistemas de excelência técnica ou competência 

profissional; esses conjuntos de elementos são responsáveis 

atualmente pela organização de grandes áreas dos ambientes material 

e social em que vivemos.  
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Os sistemas peritos, através de seus integrantes, detentores de 

uma competência adquirida por meio do conhecimento de uma 

determinada área do saber, prestam cotidianamente, consultorias 

profissionais – médicos, engenheiros, economistas, arquitetos, 

jornalistas, sociólogos, etc. - aos agentes leigos da sociedade. Esses 

profissionais depositários do conhecimento perito exercem uma 

constante influência, em muitos aspectos, no fazer habitual do 

indivíduo contemporâneo. 

Para os protagonistas leigos, a confiança na utilização dos 

sistemas peritos independe da consciência do processo ou do domínio 

pelo qual o conhecimento especializado é gerado. Os sistemas peritos, 

como  mecanismo de desencaixes, eles deslocam as relações sociais 

do contexto local para uma outra esfera relacional de interação, 

reestruturando-as  através de extensões indeterminadas de tempo e 

espaço. O deslocamento  das   relações   sociais  do  seu contexto local  

para um outro contexto implica na origem e desenvolvimento de uma 

conexão fundamentada num processo relacional de não-presença ou 

compromisso sem rosto. Toda essa mudança, trazida pelo surgimento 

de uma nova ordem social, significa que a trajetória do 

desenvolvimento social está se deslocando de um período de hábitos 

inveterados em direção a um novo patamar de entendimento, 

assimilação e concepção da realidade vigente.Obviamente, esse 

processo vivenciado atualmente significa também a reconfiguração do 

cenário de atuação da informação e da comunicação, provocando, 

desta feita, uma revolução sem precedentes na história da 

humanidade no que concerne às relações sociais.  

A ciência, ao longo da história, vem mantendo no conhecimento 

por ela gerado, uma imagem merecedora de crédito que se transforma 

numa atitude de respeito para com a maioria das formas de 

especialidades. Porém, a atitude dos agentes leigos em relação a 

novos conhecimentos científicos e técnicos é de uma visão 

ambivalente. Esse comportamento dúbio que os agentes leigos têm em 

relação aos conhecimentos técnicos e científicos, segundo Gilddens  
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trata-se de uma ambivalência que se encontra na essência de todas as 

relações de confiança, sejam em sistemas abstratos ou em relações de 

co-presença.  

A confiança é gerada através da ausência de elementos que 

podem subsidiar uma compreensão evidente sobre o assunto ou 

artefato em questão, pois só se exige confiança onde há ignorância. 

Porém, a confiança induzida através da ausência de conhecimentos 

peritos, técnicos e científicos sempre suscita   sentimento   de 

ceticismo,  mesclando a relação de atitudes de medo e respeito. O 

respeito e o temor nas relações no sistema abstrato - fichas simbólicas 

e sistemas peritos – fazem parte de uma espécie de barganha 

instituída pelo agente leigo para efetivar a relação. A natureza da 

barganha é conduzida por misturas específicas de acatamento e 

dúvidas, tranqüilidade e medo.  

O presente estudo constatou, em seu campo empírico, esse 

comportamento contraditório de acatamento e rejeição nos gestores 

da TIC, quando externalizam verbalmente a importância dos sistemas 

abstratos para alcance da  eficácia e da eficiência administrativa, o que 

vem conflitar com uma ação oposta, quando da tomada de decisão 

política por parte desses mesmos administradores, concernente à 

modernização das ferramentas tecnológicas na esfera comunicacional. 

(gráfico 04)  
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Na história da humanidade, percebe-se que o início de cada 

nova fase do desenvolvimento social, originada pelo surgimento de um 

novo paradigma tecnológico, pode produzir nas mais diferentes 

sociedades ceticismo e relutância e, até mesmo, a rejeição material do 

instrumento tecnológico e, conseqüentemente, à nova lógica gerada 

pelo mesmo. Essa atitude de rejeição, resultado do ato de interação da 

sociedade para com um novo aparato técnico, vai instituir, na relação, 

obstáculos causadores, na maioria das vezes, da inexistência da 

percepção, entendimento e assimilação da lógica norteadora dos novos 

processos de desenvolvimento social. 

Em condição de modernidade, as atitudes de confiança ou a falta 

de confiança para com sistemas abstratos são passíveis de serem 

intensamente induzidas em duas circunstâncias: a primeira, por meio  

da atualização do conhecimento, proporcionado pela informação 

difundida por meios de comunicação ou outras fontes. Essa 

modernização do conhecimento é proporcionada tanto para os agentes 

leigos como para os peritos técnicos. A outra condição em que a 

confiança é reforçada ou desestimulada são as experiências em pontos 

de acesso vivenciadas pelos agentes.  

Ponto de acesso são locais de interação entre indivíduos e 

sistemas abstratos ou entre leigos e peritos técnicos. Apesar de o 

ponto de acesso ser um lugar de tensão provocada pelo encontro do 

ceticismo leigo e da perícia técnica, essa confluência, quando suscita 

no agente leigo assimilação e compreensão, pode gerar uma atitude de 

aceitação e reforça a confiança nos sistemas abstratos, seja ficha 

simbólica ou sistema perito. Caso o p0rocesso induza o oposto no que 

concerne à assimilação e compreensão, o agente leigo irá ter um 

comportamento de objeção com relação à nova lógica e, 

conseqüentemente, o surgimento de uma atitude de resistência à 

mudança.  
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06 – ANEXOS 
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Universidade Federal de Pernambuco 

Departamento de Comunicação Social 

Programa de Pós-graduação em Comunicação 

Projeto de Pesquisa: A comunicação e a transição da burocracia do 

papel para 

                              a burocracia virtual no Egov. 

Aluno: Ari Luiz da Cruz 

Orientador: Profº. Dr. Dacier de Barros e Silva 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA   

 

Cidade:_________________ 

 

Data: ______/______/ 2005 

 

Perfil do (a) entrevistado (a) 

 

Sexo: (   ) masculino            (   ) Feminino  

 

Idade:  

De 18 a 30 ( ) De 31 a 40 ( ) De 41 a 50 ( ) De 51 a 60 ( ) Mais de 60 ( ) 

  

Posto/Cargo_______________________ 

 

Tempo de serviço___________ 

 

Grau de Escolaridade: 

  1.(   ) 1º grau completo   2.(   ) 1º grau incompleto 

   

  3.(   ) 2º grau completo  4.(   ) 2º grau incompleto 

   

  5.(   ) 3º grau completo  6.(   ) 3º grau incompleto 

  

  7.(   ) Especialização completa  8.(   ) Especialização Incompleta 
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  9.(   ) Mestrado completo  10.(    ) Mestrado incompleto 

 

11.(   ) Doutorado completo 12. (    ) Doutorado incompleto  

 

 

01 – No    exercício   de   sua profissão como o (a)  senhor (a)  

        classifica em uma ordem  de prioridade, numa seqüência   

         de  1a 12,  essas ferramentas de trabalho. 

 

(   ) Arma de fogo 

(   ) Algemas 

(   ) Informação 

(   ) Rádio transmissor (portátil)  

(   ) Computador   

(   ) Telefone convencional 

(   ) Cassetete 

(   ) Telefone celular 

(   ) Câmera fotográfica 

(   ) Câmera de vídeo 

(   ) Colete a prova de bala 

(   ) Rádio transmissor (carro) 

 

 

02 - Para realizar suas tarefas profissionais diárias o (a) senhor  

       (a) utiliza quais desses equipamentos, e com que  

       freqüência?  

  

● Computador:1.(  )muito   2.(  )mais ou menos  3.(  )pouco 4.(  )não  

   utiliza   

● Câmera fotográfica: 1.(  )muito  2.(  )mais ou menos  3.(  )pouco   

   4.(  )não utiliza   

● Câmera de vídeo: 1.(  )muito   2.(  )mais ou menos  3.(  )pouco 4. 

   (  )não utiliza   
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● Rádio transmissor (portátil): 1.(  )muito  2.(  )mais ou menos   

   3.(  )pouco 4.(  )não utiliza 

● Rádio transmissor (Carro): 1.(  )muito  2.(  )mais ou menos   

   3.(  )pouco 4.(  )não utiliza     

● Telefone convencional:  1.(  )muito   2.(  )mais ou menos   

   3.(  )pouco 4.(  )não utiliza   

● Telefone celular: 1.(  ) muito   2.(  ) mais ou menos  3.(  ) pouco 

   4.(  ) não utiliza 

● Outros  (   )  Quais e com que freqüência?   

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

03 – Quando confirmado o uso do equipamento na questão de  

         número   02,    mencionar     se    foi   realizado  curso  ou  

         treinamento para a utilização do mesmo.  

 

         

● Computador:1.(  )não     2.(  )sim         

   Qual?_________________________ 

● Câmera fotográfica: 1.(  )não      2.(  )sim      

   Qual? _________________________ 

● Câmera de vídeo: 1.(  )não      2.(  )sim         

   Qual? _________________________ 

● Rádio transm. (portátil): 1.(  )não  2.(  )sim    

   Qual?__________________________ 

● Rádio transm. (carro): 1.(  )não  2.(  )sim      

   Qual?__________________________ 

● Telefone convenc.: 1.(  )não     2.(  )sim        

   Qual?__________________________ 
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● Telefone celular: 1.(  ) não  2.(  ) sim           

Qual?__________________________ 

● Outros  (   )  

 

Quais?___________________________________________________ 

   

Curso:___________________________________________________ 

 

 

04 –  Os novos equipamentos de transmissão  e recepção de  

          informações  que estão  substituindo os antigos são: 

 

1. (   ) Melhores que os antigos  

2. (   ) Piores que os antigos 

Por 

quê?__________________________________________________ 

        

__________________________________________________ 

 

05 – Qual o    equipamento de transmissão e recepção de  

informações   que   o (a)    senhor   (a)     considera   

mais  importante na   atividade diária do  policial.  

   

1. (   ) computador  

2. (   ) câmara fotográfica  

3. (   ) Câmara de vídeo  

4. (   ) Rádio Transmissor (carro)  

5. (   ) Rádio transmissor (portátil)  

6. (   ) Telefone convencional 

7. (   ) Telefone celular 

     8. (   )Outros.  

     Quais___________________________________________ 
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06 – O número de equipamentos de transmissão e recepção de  

         informações  utilizados atualmente pela instituição: 

 

1. (   ) Atende às necessidades do serviço.  

2. (   ) Atende mais ou menos às necessidades do serviço. 

3. (   ) Não atende às necessidades do serviço.  

 

 

 

07 – A tarefa diária   da instituição  poderia ser melhor       

        desempenhada    se   a mesma     tivesse    acesso  

        a novos equipamentos de transmissão e recepção  

        de  informações.    

 

 

1. (   ) Sim. Quais? 

________________________________________________ 

                             

_________________________________________________ 

                             

_________________________________________________ 

2. (   ) Não          

 

08 – Como o (a) senhor(a) classifica a utilização da informação  

         no exercício da profissão policial?  

    

1. (   ) Muito importante  

2. (   ) Importante  

3. (   ) Pouco importante 

4. (   ) Sem importância  

Por 

quê?_______________________________________________         

___________________________________________________ 
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09 – Como o (a)  senhor(a) classifica o uso do computador no  

         exercício da  profissão policial? 

 

5. (   ) Muito importante  

6. (   ) Importante  

7. (   ) Pouco importante 

8. (   ) Sem importância  

     Por 

quê?____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

10 – Na atividade  burocrática  (permutas de informações) da  

        instituição em que  proporção são utilizados: o  papel e o  

        computador ? 

 

      1. (    ) 100% papel  

      2. (    ) 100% computador 

 3. (    ) 50% papel e 50% computador   

      4. (    ) 60% papel e 40% computador 

      5. (    ) 40% papel e 60% computador 

      6. (    ) 70% papel e 30% computador 

      7. (    ) 30% papel e 70% computador 

      8. (    ) 80% papel e 20% computador 

      9. (    ) 20% papel e 80% computador 

    10. (    ) 90% papel e 10% computador 

    11. (    ) 10% papel e 90% computador 

 

11 – Na sua percepção, qual o grau de interesse 

        da   administração    central   na   aquisição  

        de novos  equipamentos  de  transmissão e   

        recepção   de informações?   

 

1. (   ) muito interesse  

2. (   ) interesse proporcional às necessidades do serviço 
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     3.  (   ) Pouco interesse 

     4.  (   ) nenhum interesse  

 

 

12 – Qual o critério adotado quando da aquisição de novos  

         equipamentos de comunicação pela instituição? 

 

    1. (   ) Decisão da administração superior.   

    2. (   ) Decisão tomada a  partir de uma constatação por parte dos  

               responsáveis pela operacionalidade dos serviços. 

    3. (   ) Decisão do setor especializado em comunicação da 

instituição. 

    4. (   ) Decisão consensual por parte dos setores supra mencionados   

 

13 - Quando da aquisição de um novo equipamento de  

        comunicação  o  treinamento  para a utilização do  

        mesmo é dado para: 

 

      1. (   ) Todos os membros da instituição independente de posto ou  

                 cargo. 

      2. (   ) Somente para os gestores.         

      3. (   ) Somente para os operadores. 

      4. (   ) As pessoas aprendem a operar o equipamento através da  

                prática diária. 

 

14 – Na sua concepção qual o elemento causador da não  

        inserção  de  novas   tecnologias   de   informação e  

        comunicação (TIC) na instituição?  

 

1. (   ) Falta de interesse político por parte da administração  

                 superior. 

2. (   ) Falta de conhecimento das possibilidades  geradas pelas  

           novas tecnologias da informação e comunicação. 

3. (   ) Falta de recursos financeiros. 
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15 – Que observações o (a) senhor (a) faz quanto à utilização  

        da tecnologia  da  informação   e   comunicação  (TIC) na  

        realização de sua tarefa profissional diária? 
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16 – Esse item está reservado para comentários que  o (a)  

        senhor (a) deseja fazer sobre o assunto abordado na  

        pesquisa.  

        Obs: Os comentários são opcionais e não precisam  

                identificação.  
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