
Globalização e as conquistas da  Sociedade da Informação quanto à
inclusão digital e ao tratamento da informação

Mylene Oliveira

A sociedade atual é marcada pela celeridade da informação, fruto do processo de
globalização, o qual foi impulsionado pelas mudanças ocorridas a partir do final do século
XX (SANTOS, 2001). Nesse sentido, cabe analisar se a conquista da sociedade globalizada
com relação à inclusão digital e ao tratamento dado à informação é, realmente, igualitária, ou
se contribui para a expansão da lógica capitalista.

Vale ressaltar, a princípio, que a globalização, por um lado, acelerou a comunicação
entre pessoas e aumentou o número de dados transmitidos, mas, por outro, ela é responsável
pela segregação entre classes, alicerçada nos interesses econômicos em detrimento das
necessidades sociais. Sob esse viés, é notório que a globalização é uma perversidade
(SANTOS, 2001), a qual revela que a distribuição desigual da renda é, também, responsável
pela diferença de acesso à informação e às Tecnologias da Informação (TICs).

Ademais, é profícuo considerar que o mundo globalizado permitiu a chegada da
internet e de equipamentos eletrônicos, como celular e computador, em áreas antes
inatingíveis, como aldeias indígenas e nas periferias. Tal feito propiciou o exercício da
liberdade de expressão por meio de produções culturais disseminadas, muitas vezes, nas redes
sociais, nas quais as pessoas podem denunciar a realidade e dar visibilidade aos imbróglios
que enfrentam.

Contudo, a ideia de massificação da informação é uma das características da
globalização como fábula (SANTOS, 2001), isto é, não reflete a realidade como ela
realmente é, pois os grandes detentores do poder financeiro, que também detêm o controle
ideológico, apresentam uma ideia de consumo para todos. Todavia, a população pobre não
recebe, ao mesmo tempo que as elites, o acesso às novas tecnologias (SORJ; GUEDES, 2005
apud MATTOS; SANTOS, 2009) e nem usufrui do desenvolvimento tecnológico da mesma
forma que essa classe. Desse modo, a informação tratada por meio das TICs revela uma
inclusão ilusória e uma conquista parcial.

Portanto, é notório que a inclusão digital não atinge a sociedade de modo equânime.
Logo, é necessário que o governo invista em políticas públicas para democratizar o acesso às
informações, além de viabilizar a transformação delas em conhecimentos não restritos à elite.
Para efetivar tal ato, é fulcral que as denúncias sociais dos grupos minoritários atingidos pelas
TICs repercutem nas mídias de grandes alcance cobrando, assim, uma ação do Estado para
promover a participação ativa dos indivíduos segregados no ciberespaço e na sociedade
(LEVY, 2000 apud MATTOS; SANTOS, 2009) e garantir o exercício da cidadania.
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