
Presidente em exercício José Alencar e ministro Tarso Genro defendem democratização 
do conhecimento 
 
O embaixador Samuel Pinheiro afirmou que, hoje, a nova reorganização produtiva da sociedade 
tem impacto nos mercados de trabalho e nas estruturas de capitais, ressaltando o papel 
estratégico para o país da apropriação do conhecimento. 
 
O governo federal, que prepara uma agenda estratégica na área do conhecimento para o país, 
reuniu nesta quarta-feira, no Palácio do Itamaraty, em Brasília, na abertura do Seminário 
Internacional 'Saber Global: Centro e Periferia na Sociedade do Conhecimento', o presidente da 
República em exercício, José Alencar, e os ministros Tarso Genro, do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social; Miro Teixeira, das Comunicações; Samuel Pinheiro 
Guimarães, interino das Relações Exteriores; Cristovam Buarque, da Educação; Benedita da Silva, 
da Assistência Social; Ivan Ramalho, interino de Desenvolvimento e Comércio Exterior, além do 
deputado Luiz Piauilyno, representante da Câmara dos Deputados.  
 
Coordenador do seminário, o ministro Tarso Genro disse que a metáfora mais adequada para o 
combate à exclusão do conhecimento e social é o pão, o livro e o computador e prometeu que o 
encontro 'vai produzir enunciados que serão um marco neste governo no combate à exclusão do 
saber'.  
 
Participam do seminário, intelectuais, cientistas e administradores públicos que debaterão até esta 
quinta-feira em oficinas e painéis os temas relacionados com a sociedade do conhecimento: 
políticas de inclusão digital, sociedade global de informação, fronteiras do direito do 
conhecimento, temas de hardware e software.  
 
O embaixador Samuel Pinheiro afirmou que, hoje, a nova reorganização produtiva da sociedade 
tem impacto nos mercados de trabalho e nas estruturas de capitais, ressaltando o papel 
estratégico para o país da apropriação do conhecimento.  
 
O ministro das Comunicações, Miro Teixeira, informou que uma das prioridades do governo é 
formar uma geração de pesquisadores, elegendo como prioridade o desenvolvimento de pesquisas 
científica e tecnológica, juntamente com a educação fundamental.  
 
Já a ministra Benedita da Silva questionou aos participantes do seminário como garantir a 
inclusão ao conhecimento para as 11 milhões de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza no 
Brasil.  
 
Aproveitando sua experiência como educador, o ministro Cristovam Buarque afirmou que o Brasil 
chegou ao século XXI despreparado, pois 'saímos do mundo em que dominavam as máquinas 
para um mundo dominado pelas patentes'.  
 
Cristovam enfatizou, entretanto, o potencial brasileiro diante dos países em desenvolvimento. 
'Não dá pra dizer que somos um país de periferia diante dos números do nosso PIB e das 
exportações brasileiras', disse.  
 
Em seu discurso, o presidente José Alencar elogiou a iniciativa do Conselho e disse que o 'Brasil 
há de crescer com a apropriação do conhecimento'.  
 
Ele comparou o presidente Lula ao ex-presidente Juscelino Kubistheck: a maior obra de JK não foi 
a construção de Brasília ou de grandes obras, mas ter mudado a mentalidade nacional fazendo 
com que os brasileiros acreditassem na capacidade do nosso país se emancipar.  
 



Ao falar na agenda internacional do presidente Lula, o presidente em exercício disse que 'Lula está 
trabalhando com competência para inserir o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, ganhando 
o respeito de estadistas do mundo inteiro'.  
 
Uma 'Carta pela Democratização Universal do Saber' contendo a síntese dos debates será lida 
pelo ministro Tarso Genro nesta quinta-feira, no encerramento do seminário.  
 
Durante a manhã, os participantes do seminário participarão de uma exposição do deputado 
italiano Pietro Folena, do professor italiano Umberto Sulpasso.  
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