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SESSÃO 1 – TESTEMUNHOS/TESTIMONIOS  
(08.11.2018 – 15h-17h30min) 
 

 

HISTORIA SOBRE LA RED DE PROGRAMAS DE INGENIERÍA DE 
SISTEMAS – REDIS EN COLOMBIA 

  

Manuel Dávila Sguerra1 

 

La historia de la Ingeniería de sistemas en Colombia se remonta a los años 

cincuenta, un poco después de que llegaran los primeros computadores al país. Hay 

un artículo en la revista Semana, una de las más importantes de Colombia, titulado 

“La máquina que cambió al País” en el que se habla de dos hitos relacionados el 

uno con la llegada del primer Main frame en 1957 y el otro la llegada de los 

primeros microcomputadores en 1980.  

Otro registro que muestra la historia es el programa de televisión sobre Los 

pioneros en la historia de la computación colombiana llamado MiBios, el cual se 

encuentra en internet en dos versiones, una televisiva y otra académica con las 

entrevistas a 21 pioneros que cuentan parte de esta historia inicial cubriendo entre 

otras cosas el inicio de la Ingeniería de sistemas de Colombia. Entre esos años hay 

muchos eventos importantes debido al desarrollo acelerado de la computación a 

nivel mundial con la participación de las universidades que desarrollaron y 

maduraron los programas de la Ingeniería de sistemas a nivel nacional.  

En este documento queremos exponer la historia de la Red de programas de 

Ingeniería de sistemas y afines – REDIS que ha logrado mantener en reunión 

permanente, desde hace 16 años, a más de cien universidades de Colombia 

representadas por los directores y decanos de los diversos programas académicos 

de la Ingeniería de sistemas y afines.  

  

Presentaremos cómo fue el comienzo de esta experiencia que permitió que 

en dos reuniones iniciales en el año 2002 se pudieran convocar 18 universidades 

                                                           
1 Asociación Colombiana de Ingenieros de sistemas – ACIS - manuel_davila@acis.org.co (apunta a 
madavila@e-logicasoftware.com) 
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de Bogotá que tenían programas de sistemas hasta llegar hoy día a treinta y dos 

universidades en Bogotá y cerca de cien en todo el país, daño así fuerza a una 

experiencia académica que ha permitido trabajar mancomunadamente entre ellas y 

con el Estado Colombiano para darle dignidad a esta profesión tan útil y necesaria 

para el País.  

Contaremos como, con tres simples reglas que hemos bautizado como las 

reglas de la continuidad y el compromiso, la regla de la “vergüenza” y la regla de 

los resultados hicieron posible la constitución de una red tan importante. De la 

misma manera compartiremos como se han podido incluir a los estudiantes, nuestra 

razón de ser, para que esta iniciativa cumpliera con el objetivo de relacionarlos con 

las empresas contratantes y en unos casos, financiadores de proyectos.  

En un principio nos preguntamos  ¿Cuál es el perfil de nuestros 

profesionales?  Nosotros lo hicimos y a través de un grupo llamado Perfiles  y 

logramos identificar los referentes nacionales e internacionales más comunes para 

tratar de establecer una norma de base para la construcción de nuevos programas 

de Ingeniería de sistemas de manera mancomunada a nivel nacional entre los 

diferentes miembros de la red.  

Con respecto de la relación con el Estado, nosotros no conocemos la manera 

como eso se da en los otros países ni podemos hacer comparaciones de nuestros 

logros, pero lo hemos hecho a tal grado que los Ministerios de TIC y el Educación 

trazan sus planes teniendo a la red como invitada permanente para escucharnos y 

hemos podido contribuir en las políticas del Gobierno con respecto de la educación 

en esta Ingeniería en Colombia, hechos que narraremos en el documento final.  

Lo anterior incluye experiencias fallidas del gobierno que nacieron de la falta 

de conocimiento de los políticos que dirigen las instituciones en los que la Red ha 

logrado enderezar esos procesos como una muestra de la importancia de estas 

redes en nuestros países. Al crearse la red, se constituyó como un Corpus que se 

mueve con identidad propia y que también ha sido un imán para atraer a muchos 

visitantes de talla mundial en los temas informáticos y hemos descubierto que a 

ellos, fuera de cualquier aspecto económico, se interesan por establecer relaciones 

con la comunidad académica, de tal manera que sus experiencia le son transmitidas 

a los directores y decanos miembros para luego pasarla a los estudiantes a través 
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de los medios. Compartiremos alguna de ellas, más como un modelo de 

relacionamiento internacional que como anecdotario.  

Continuaremos narrando los encuentros nacionales que se dieron desde la 

constitución de nodos de las diferentes regiones del País pues el ideal siempre fue 

el de constituir una red nacional evitando al máximo los centralismos que con tanta 

frecuencia se dan en nuestros países y que con las capacidades de publicación de 

los académicos ha permitido escribir varios libros recopilando las opiniones a nivel 

da nacional relacionados con los temas de los encuentros.  

De esa manera, la propuesta nuestra para la publicación será complementada 

con la manera como nos hemos constituido para lograr los resultados, la forma 

como trabajamos el concepto relacionados con lo que se le llama Universidad-

Empresa-Estado-Sociedad cuyo nivel de abstracción no permite tenerlo tan claro ni 

definirlo como lo hacemos con nuestros proyectos informáticos pero que visto como 

un proceso no terminal nos ha dado luces para la búsqueda de logros en esa 

integración de instituciones.  

Finalmente proponemos que este modelo sea proyectado a nivel 

latinoamericano o complementado en unión de aquellos países que tengan logros 

equivalentes pues Latinoamérica, como una unidad que deberá continuar 

fortaleciéndose en el ámbito profesional de la Ingeniería de sistemas en los 

diferentes países. Nuestro riesgo está en seguir siendo consumidores de las 

tecnologías y no creadores para ser dueños de nuestro futuro, sobre todo hoy en 

día en que la sociedad está siendo transformada por ellas sin que nos demos cuenta 

de qué manera.  

 

Palabras claves: historia, ingeniería de sistemas, redes, academia 
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CUASICONFESIONES DE UNA FUNDADORA. GÉNESIS DEL PROYECTO 
JOVEN CLUB DE COMPUTACIÓN EN VILLA CLARA, PROVINCIA 

CENTRAL DE CUBA. 
 

Esther Lidia Pérez Coello2 y Alexander Jiménez Díaz3 

 

Trabajo enmarcado en los tópicos de tratamiento al tema de los inicios de la 

informática en ALC y su correspondiente contextualización en Cuba, el desarrollo 

de la informática en instituciones públicas, las políticas  nacionales  de  la 

informática, la  contribución  a  la existencia  de  políticas  de  estado  en  el  

desarrollo  nacional  de esta rama y el pensamiento latinoamericano sobre ciencia 

y tecnología con sus contribuciones a los proyectos de informática nacionales y 

regionales. Dentro de la categoría de contribución  de la Producción de Testimonio, 

pretende dejar elementos de la vivencia de primera mano asociadas a un 

movimiento tecnológico nacido en Cuba a finales de la década del 80. Es el 

argumento de este trabajo la historia de los albores del movimiento de los Joven 

Club de Computación y Electrónica (JCCE),  que  se funda por iniciativa del 

Comandante en Jefe Fidel Castro Fidel Castro persiguiendo el objetivo de contribuir 

a la socialización, preparación y conocimiento masivo - profesional del uso de las 

técnicas computacionales  orientado al objetivo de la informatización de la sociedad 

cubana. Es la autora de esta propuesta, testigo presencial y una de sus ejecutores 

y protagonistas. La política pública de masivisar el dominio de las TICs y de 

alfabetizar al ciudadano cubano en estos campos del conocimiento tecnológico son 

harto elocuente de la voluntad de superación social y derroche de voluntad y 

sapiencia política.   

Germinó como uno de los primeros proyectos del mundo que por su alcance 

se haya propuesto contribuir extensivamente en todos los ciudadanos de un país, 

al  dominio de las técnicas de computación y la electrónica, por lo que como 

intención se aborda la mirada al surgimiento del Programa de los Joven Club de 

Computación y Electrónica, los antecedentes que confluyeron en su creación, 

                                                           
2 MSc. Unión de Informáticos de Villa Clara, Cuba, estherli.perez@vcl.desoft.cu, Oquendo No. 253 
e/A y Circunvalación. Sta Clara. Villa Clara 
3 MSc. Dirección Provincial de la Radio Villa Clara, Cuba 
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desarrollo, evolución e infinitas posibilidades que fue abriendo y que exhibe aún su 

consolidación y repercusión creciente durante varias décadas de historia, en un 

contexto de una lucha sin precedentes entre los conocimientos y la ignorancia, la 

igualdad y la desigualdad en una nación por demás sometida a bloqueo comercial 

y tecnológico real y no virtual. 

  
 
Palabras Clave: Joven Club de Computación y Electrónica, informatización, Fidel. 
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LA HERENCIA DE LA POROTA 
 

Daniel Bollo4 

 

Este relato pretende encuadrar históricamente el desarrollo del Centro de 

Cómputos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 

Córdoba a partir de su primera computadora y enfocarse en el legado en desarollo 

de capital humano y producción de investigaciones y soluciones administrativas que 

permitió este equipamiento computacional y los que le sucedieron. 

En 1970, la Facultad recibe en donación un equipo IBM 1130 de parte de 

la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), equipamiento con el que nace 

el Centro de Cómputos de esta facultad, primer centro de este tipo de la Universidad 

Nacional de Córdoba.  

La Porota, como se la denominaba familiarmente, permitió que 

investigadores y profesionales de esta y algunas otras Facultades, el INTA y Agua y 

Energía Eléctrica, entre otros, desarrollaran importantes trabajos estadísticos, de 

programación lineal, cálculos estructurales, estabilidad de presas y gestión de 

sueldos, incluyendo tesis doctorales. 

A la Porota le sucedió en 1983, una VAX 11-730, con 14 terminales, 

permitiendo conectar departamentos e institutos, además de otras facultades. 

A partir de allí, con el advenimiento de las PC, servidores arquitectura Intel y 

redes locales que, a partir de 1995 se unen a la red universitaria e Internet, 

comienza una etapa de descentralización que se sigue transitando actualmente. 

Hace 20 años se realizó una publicación con estas historias y el estado de la 

informática en la Facultad, convirtiéndose en fuente ineludible de este relato.  

 

  

                                                           
4 Ex Director del Centro de Cómputos de la Fac. de Cs. Económicas. Actual Director de Sistemas de 
la Universidad Nacional de Córdoba-Argentina - dbollo@unc.edu.ar  
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YENDO Y VINIENDO DE LA INDUSTRIA A LA ACADEMIA. A LA DERIVA 

DE LA POLÍTICA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA ARGENTINA 

 

Jorge A. Aguirre y Laura V. Pérez5  

 

El objetivo de este testimonio es ejemplificar, a través del relato de mi carrera 

como informático, cómo los cambios de dirección de la política científica no sólo 

determinaron la demora en el desarrollo de esa disciplina en la Argentina sino que 

signaron nuestras vidas personales y el desarrollo de nuestras carreras 

profesionales. Trataré de contar las vicissitudes de mi historia laboral que se 

caracterizó por el hecho de haberme visto obligado a um permanente cambio entre 

la actividad académica y la actividad de desarrollo en la indústria del software. 

Trataré de mostrar cómo esos cambios fueron casi en su totalidad forzados por 

decisiones políticas o por las consecuencias de las políticas económicas que se 

fueron implementando en mi país desde los años setenta hasta la actualidad. El 

interés de compartireste testimonio personal, radica en que se trata de un ejemplo 

de muchas historias similares que vivieron mis colegas contemporáneos. Considero 

además que, en una etapa de la historia latinoamericana en la que vemos repetirse 

recortes a los presupuestos en ciencia y tecnología, la difusión del presente relato 

contribuirá a predecir situaciones y sus resultados, constituyendo de esta forma un 

aporte a la conciencia de las nuevas generaciones. Es esto último el principal 

objetivo de este testimonio. 

  

                                                           
5 Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina Email: lauvirperezp@gmail.com  
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MEMÓRIA ORAL PROCERGS 
 

Cláudia Sarzi Sartori6 e Dulce Helena Cardoso7 

 
A PROCERGS - Companhia de Processamento de Dados do Estado do RS é 

uma empresa de economia mista fundada em 28/12/72 como órgão executor da 

política de informática do Estado.  

É especializada no desenvolvimento de soluções de alto valor agregado, atua 

em 100% dos órgãos do executivo. 

Muitos funcionários estão na Empresa há mais de 30 anos e alguns desde sua 

criação. Para não perdermos essa história, que afinal confunde-se com a história da 

informática no RS, foi projetado o Memória Oral, hoje já como um programa, com 

seu processo estruturado.  

O Memória Oral é um programa em vídeo, em que os colegas relatam suas 

experiências e histórias a respeito do universo PROCERGS ao longo de sua trajetória 

na Empresa. 

Como tudo iniciou? Como a empresa funcionava naquela época? Quais eram 

os principais projetos? Como era o ambiente? As pessoas?  Como foi o seu 

trabalho? São perguntas respondidas por quem estava lá, por quem fez, a quem 

chamamos PROTAGONISTAS.  

As gravações são conduzidas pela Coordenação de Comunicação (CCOM), mas 

o conteúdo dos depoimentos, com foco nos relatos individuais, é livre. Cada história 

é ÚNICA, e por isso tem durações variadas. A participação é espontânea, a partir 

dos convites realizados pela CCOM.  

O programa já tem 34 publicados, e em 2017, com as comemorações dos 45 

anos da Companhia, se focou em uma edição especial com os ex-presidentes. Foram 

6 que aceitaram participar, incluindo os fundadores.  

                                                           
6 PROCERGS – Companhia de Processamento de Dados do Estado do RS – claudia-
sartori@procergs.rs.gov.br 
7 PROCERGS – Companhia de Processamento de Dados do Estado do RS – dulce-
helena@procergs.rs.gov.br 
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Os episódios estão disponíveis na TV PROCERGS, no Youtube 

(https://www.youtube.com/user/TVProcergs). 
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MEMÓRIAS DO CURSO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA UFBA NO 
PERÍODO 1977-1982 E A SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO 

DE ANALISTAS DE SISTEMAS NA BAHIA  
 

Thereza Olívia Rodrigues Soares8 

 

O testemunho tem como objetivo relatar a experiência da graduação no 

Curso de Processamento de Dados da UFBA – Universidade Federal da Bahia, no 

período 19771982. O curso, iniciado em 1969, equivale ao atual Bacharelado em 

Ciência da Computação, sendo o primeiro curso de graduação no Brasil nesta área 

ao lado do curso de Ciência da Computação da UNICAMP. Busca-se abordar tópicos 

referentes à estrutura curricular do curso, conteúdos das disciplinas, perfil do corpo 

docente e práticas de programação à época. No perfil do corpo discente, destaca-

se a participação de muitas mulheres que ingressavam via vestibular e que 

concluíram o curso, constituindo um conjunto significativo de profissionais do sexo 

feminino nessa área de atuação. Pretende-se apresentar também o perfil dos 

egressos e a alocação destes no mercado de trabalho, considerando a importância 

dessa geração para a modernização do serviço público e para o desenvolvimento 

das empresas estatais e privadas na Bahia, coincidindo com o período do 

surgimento da Análise Estruturada de Sistemas. Considera-se importante também 

pontuar que estes foram os primeiros anos de redemocratização do país pós 

ditadura militar, havendo a reestruturação do Diretório Acadêmico de 

Processamento de Dados, no contexto geral de reestruturação das instituições de 

representação estudantil a nível nacional.  

  

                                                           
8 Bacharel em Processamento de Dados pela UFBA - therezaolivia@yahoo.com.br  
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SESSÃO 2 – TESTEMUNHOS/TESTIMONIOS  
(08.11.2018 – 17h30min – 19h) 
 

 
 

PROJETO VLSI: NCE/UFRJ DESENVOLVE TECNOLOGIA PARA 
PRODUZIR CHIP 

 

João Sérgio dos Santos Assis9 

 

O Brasil dos anos 1980, graças à política de informática começada na década 

anterior, projetava e produzia computadores em empresas sediadas no próprio país. 

Este tipo de política teve ampla participação das universidades, cujos pesquisadores 

faziam parte de uma “comunidade de informática”, que divulgava suas pesquisas 

através de congressos, feiras e revistas especializadas, em português. Paralelamente 

a isso, cada vez mais a arquitetura dos computadores estava sendo “encapsulada” 

em circuitos integrados (chips).  

Neste contexto foi criado na UFRJ o projeto VLSI, cujos objetivos incluíam: 

aprender e disseminar no país as técnicas de projeto de circuitos integrados, formar 

pessoal especializado, desenvolver as ferramentas de projeto, projetar circuitos e, 

futuramente, construir uma fábrica de circuitos integrados na UFRJ.   

Em 1982 surgiu a oportunidade de produzir um primeiro chip. A equipe foi 

desenvolvendo ferramentas à medida que os projetistas iam fazendo seu trabalho. 

O projeto foi concluído em oito meses, o Chip foi produzido e foi premiado pela 

SBC em 1983. Para o projeto do chip foi desenvolvido o sistema CADMOS, 

contendo diversas ferramentas e um programa de edição gráfica, Edmos, que 

utilizava um terminal gráfico desenvolvido no NCE.   

Em 1986, começou a ser desenvolvido o TEDMOS, uma versão simplificada 

do CADMOS para máquinas IBM/PC. Este sistema foi aos poucos ganhando mais 

funcionalidades, despertando o interesse de diversas instituições universitárias para 

o ensino e o projeto de circuitos integrados. Ele foi distribuído para diversos países 

                                                           
9 Instituto Tércio Pacitti (NCE) – UFRJ - joao@nce.ufrj.br  
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da América Latina e foi utilizado no desenvolvimento do chip BRAMEX, num 

convênio com uma universidade mexicana.  
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FRAMEWORK DEMOISELLE: CONTROVÉRSIAS DE UMA COMUNIDADE 
FABRICADA PARA UM SOFTWARE LIVRE E PÚBLICO 

 

Flávio Gomes da Silva Lisboa10 

 

Este testemunho traz o relato da criação e manutenção do software e da 

comunidade do Demoiselle, um framework de desenvolvimento de aplicações Java, 

construído pelo Serviço Federal de Processamento de Dados e liberado sob uma 

licença de software livre em 2009. Neste testemunho serão abordadas as 

motivações para a criação do software dentro do contexto histórico e as 

controvérsias relacionadas ao artefato tecnológico e o que foi produzido a partir 

dele. Será feita uma síntese dos atores envolvidos e da rede de relacionamentos 

que se construiu em torno do projeto de software.  

  

                                                           
10 Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – PPGTE - flavio.lisboa@alunos.utfpr.edu.br  
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EXPRESSO: OS DESAFIOS DA CONCILIAÇÃO DE INTERESSES EM UM 
PROJETO DE SOFTWARE LIVRE PATROCINADO POR GOVERNOS 

 

Flávio Gomes da Silva Lisboa11 

 

Este testemunho traz o relato da experiência de uso e trabalho com a família 

de softwares Expresso, com foco no ExpressoV3 ou ExpressoBr, distribuição criada 

e mantida pelo Serviço Federal de Processamento de Dados até 2016 com base no 

projeto de software livre Tine 2.0. Inicialmente será feita uma contextualização por 

meio de uma linha de tempo iniciada com a criação do projeto Expresso pela 

Companhia de Informática do Estado do Paraná e a formação da comunidade de 

usuários e desenvolvedores para então abordar os conflitos envolvendo os 

mantenedores do software que culminaram na criação do ExpressoV3. A partir daí 

será relatada com detalhes a experiência de estabelecer e manter a integração entre 

duas comunidades de software livre sediadas em países e continentes diferentes e 

as lições aprendidas com essa experiência.  

  
  

  

                                                           
11 Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – PPGTE - flavio.lisboa@alunos.utfpr.edu.br  
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COMO A DEFESA DE UMA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA 
GANHOU AS PÁGINAS DA GRANDE IMPRENSA  

  

Silvia Helena Vianna Rodrigues12 

 

Em 1975 o Jornal do Brasil era o mais poderoso do país. A cobertura de 

tecnologia era praticamente inexistente. Embora houvesse na época dos governos 

militares uma intenção de desenvolvimento de tecnologia brasileira, essa discussão 

não chegava à esfera jornalística.  

A história aqui é esta: como se inaugura na chamada grande imprensa a 

cobertura sobre a viabilidade de uma indústria brasileira de informática (Tecnologia 

da Informação não era o termo usado naquele momento) via Jornal do Brasil. A ideia 

do meu testemunho é contar como isso aconteceu. Repórter do jornal, eu fui 

responsável por sugerir e iniciar essa cobertura, de um ponto de vista 

essencialmente político. Como descobrir, como escrever, como justificar a 

importância do assunto não somente para o leitor, mas também junto às pessoas 

que definiam o que o Jornal do Brasil devia publicar?   

A Política Nacional de Informática em si, com seus erros e acertos, não faz 

parte do meu tema. Fiamos aqui no limite de um relato - quase uma reportagem 

sobre as reportagens da época – que fala sobre a conquista de um espaço 

importante para a defesa dos pontos de vista dos que desejavam instituir essa 

política.   

  

  

                                                           
12 Email - shvrbr@yahoo.com.br 
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A TRAUMÁTICA TROCA DE COMANDO DA PNI  
 

Vera Dantas13 

 

Em 1979, o general João Figueiredo substituiu o general Ernesto Geisel no 

governo brasileiro. Seria o último mandatário do regime militar iniciado em 1964, 

e imprimiria mudanças na política econômica do país. Uma das principais e mais 

abrangentes foi relacionada à Política Nacional de Informática, criada pela Comissão 

de Atividades de Processamento Eletrônico (Capre), do Ministério do Planejamento, 

com o apoio das comunidades científica e profissional. A Capre foi extinta e, em seu 

lugar, assumiu a recém-criada Secretaria Nacional de Informática (SEI), tendo à frente 

quadros oriundos da Escola do Serviço Nacional de Informações (ESNI). Outros 

órgãos do setor como a Digibrás e a empresa Cobra tiveram seus titulares 

substituídos por “indicações” dos demais agentes envolvidos no “golpe” na PNI, o 

embaixador Cotrim (Itamaraty) e José Dion de Melo Teles (CNPq).  

Meu Testemunho abordará o processo que envolveu essa traumática troca 

de comando, que vivenciei como repórter e depois editora do jornal Data News: as 

convocações dos quadros da Capre, Digibrás, Serpro e comunidade acadêmica para 

“depoimentos” secretos – na verdade, interrogatórios – conduzidos por 

interlocutores do SNI; o afastamento dos condutores da PNI; a troca do centro de 

decisões do Rio para Brasília, as dificuldades no relacionamento com os novos 

interlocutores – havia muita desconfiança de ambos os lados – e a imposição de um 

relacionamento praticamente “clandestino” com as “fontes” que restaram do 

governo anterior – como Arthur Pereira Nunes, ex-funcionário da Capre que 

permaneceu na SEI.  

  

                                                           
13 Jornalista e mestre pelo programa de História da Ciência, das Técnicas e Epistemologia (HCTE) da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e-mails: verinha.dantas@yahoo.com.br e 
vera.dantas1@gmail.com  
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INTERESSES DEFENSIVOS VERSUS OFENSIVOS - A RESERVA DE 
MERCADO NA INFORMÁTICA NO BRASIL 1984 – 1991 

 

Francisco Horácio Bento de Mello14 

 

O presente testemunho se propõe a especular, sob a ótica do autor, se a 

estratégia da Reserva de Mercado de Informática no Brasil, fundamentada em 

interesses defensivos foi uma escolha acertada. Para isso relata experiências, fatos 

e narrativas que ilustram o ambiente então vigente no Brasil e compara essa escolha 

com a de outros setores que se posicionaram seguindo interesses ofensivos de 

Comércio Exterior. 

O conteúdo se divide em narrativas de episódios que demonstram o 

comportamento baseado em interesses defensivos de comércio exterior, expresso 

em uma política de relações exteriores altamente protecionista, e a comparação com 

o adotado nas áreas aeronáutica e agropecuária. 

Há indicações de que a ideia de uma reserva de mercado de informática 

nasceu nas salas do Serviço Nacional de Informações SNI, com raízes no patriotismo 

autoritário que predominava em alguns setores das forças armadas, e se consolidou 

pela influência de agentes do setor privado, sob a capa da ABICOMP, SBC, APPD e 

outros, com motivações muito mais objetivas e de curto prazo, resultando no viés 

protecionista. 

A convicção na capacidade nacional de desenvolver localmente a tecnologia 

que, em tese, poderia se sustentar com as vendas no mercado interno 

aparentemente desprezou o potencial de mercados globais. 

Admitindo que tínhamos a capacidade intelectual, não havia razão aparente 

para não olhar o mundo como mundo, tal como faziam os engenheiros aeronáuticos 

que foram buscar o mercado global de aviação regional ou a Embrapa que 

desenvolvia variantes de alta produtividade e competitivas a nível mundial. 

                                                           
14 Engenharia Mecânica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica em 1967, trabalhou na IBM Brasil 
entre 1968 e 98, onde ocupou diversos cargos técnicos e gerenciais, e na Embraer, de 2001 a 
2010, quando se aposentou no cargo de Diretor de Relações Institucionais - fhbmelloz6@gmail.com  
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Palavras-chave: Reserva de Mercado de Informática, Estratégias de Comércio 
Exterior, Competição Internacional e Inovação 
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SESSÃO 1 – TRABALHOS DE PESQUISA/TRABAJOS DE INVESTIGACION 
(07.11.2018 – 16h-18h) 
 

 
NARRATIVAS PARA CONSTRUÇÃO DE METODOLOGIAS DE 

CONHECIMENTO TECNOLÓGICO ENTRE MULHERES 
 

Narrira Lemos de Souza15 
 

Resumo: Como as revoluções sociais e políticas são relacionadas à revolução digital 
e às vidas das mulheres? Teóricas feministas têm argumentado por uma 
tecnociência feminista, que considere as relações de gênero, mas também classe e 
raça, muito além das visões utópicas e distópicas que o imaginário tecnocientífico 
tem apresentado, tanto nas ficções como nos projetos futuros. Como uma pequena 
introdução à tecnociência, esse texto explora narrativas ciberfeministas para a 
produção de conhecimento tecnológico, que permeiam as relações de corpo, 
metáfora, história e ação. 

 

Foi nos laboratórios da Nasa, no final dos anos 1960, que o termo ciborgue 

foi explorado como hoje o conhecemos: um híbrido de máquina e organismo. Não 

só isso, ciborgue era considerado pelos cientistas Clynes e Kline como uma solução 

na corrida espacial, em que se poderia ajustar o corpo para sobreviver às condições 

extraterrestres, ao invés de levar as necessidades biológicas, como o oxigênio, nas 

viagens espaciais. Nessa corrida por testes, os animais não humanos são sempre as 

primeiras vítimas, e é assim que nasce o primeiro ciborgue que temos notícia: 

oncomouse. Produzido pelos cientistas Clynes e Kline, oncomouse foi um rato de 

laboratório que carregava, segundo a legenda da imagem acima, uma bomba 

ciborgue: “que alimentava produtos químicos num ritmo lento e controlado na 

corrente sanguínea (do ciborgue), usada no trabalho de câncer para dar drogas a 

camundongos. É impulsionado por osmose, a difusão de líquidos através de uma 

membrana”.  

Essa jornada tecnocientífica é materializada e estabelecida no contexto pós-

Segunda Guerra Mundial, fruto de uma aspiração pós-apocalíptica, em que cientistas 

                                                           
15 Doutoranda em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia – UFRJ. E-mail: 
narrirals@gmail.com 
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se engajaram para pensar mundos e possibilidades para os piores dos cenários: são 

as guerras químicas e nucleares, Hiroshima e Nagasaki, Guerra Fria. Corpos de 

animais humanos e não-humanos destroçados pelas ruas, queimados, esquecidos, 

sem rumo, sem porto; o choro pela política que destroçou uma realidade antes 

“humana”, agora pós-humana. O impacto da utilização de armas nucleares ainda 

não está bem resolvido: cidades devastadas e abandonadas, e pessoas que não 

morreram nos ataques, mas que viveram as consequências posteriores, com vidas 

impactadas por doenças derivadas do uso de tais armas. A produção tecnocientífica 

desta corrida espacial fica assim, navegando entre vislumbres utópicos e distópicos: 

uma promessa de um mundo melhor e mais bonito, se por acidente ou ganância 

este mundo for destruído. 

A tecnociência emerge nesse cenário como um conhecimento que não vive 

a suposta neutralidade da ciência ou da tecnologia, ela é o reconhecimento da 

existência de contexto, das ciências sociais, da sociedade. 

A tecnociência é uma semiose materializada. É como nós nos 
engajamos com e no mundo. O que não é a mesma coisa que 
dizer que o conhecimento é opcional. É dizer que há nele uma 
especificidade que você não pode esquecer. (HARAWAY, 
entrevista, 2015) 

Mas a tecnociência não é por si só revolucionária, algumas umas teóricas 

feministas como Judy Wajcman (2004) têm alertado há algum tempo sobre a relação 

da ciência e da tecnologia com a reprodução de desigualdades nos campos de 

gênero, classe e raça. O ciberfeminismo também degusta as fontes cibernéticas de 

Wiener (1968) nos anos 1960, mas igualmente as relações com a internet dos anos 

1990 e movimento ativistas antiglobalização do mesmo período, além de carregar 

sua própria trajetória política.  

O começo dos anos 2000 foi marcado por séries de movimentações entre 

grupos autônomos e anticapitalistas, numa transição para o que conhecíamos como 
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“globalização”, hoje já em desuso como termo, mas não como condição. Nesse 

processo, vários grupos e coletivos surgiram e passaram a explorar as novas 

camadas tecnológicas que insistiam em surgir e se espalhar, como a Internet. Na 

exploração dos espaços online, uma nova palavra (não tão nova assim) passa a 

acompanhar as demais como construções sociais: o “ciber”: – ciberespaço, 

ciberativismo, ciberfeminismo, etc. 

O corpo do ciborgue é cheio de potência: de robocop a blade runner, ele é 

o retrato da imaginação masculina sobre sua própria força física e intelectual, e sua 

luta contra as fragilidades humanas. Ele é tecnociência, sujeito resultado do 

contexto tecnocientífico. As ciborgues imaginadas nesse cenário também são 

resultado da construção teórica desses sentidos, mas estão mergulhadas no retrato 

histórico falocentrado: a romântica Rachel do filme Blade Runner, inspirado no 

romance “Do Androids Dream of Electric Sheep?16” de Philip Dick, a histérica Linda, 

mãe do Selvagem do “Admirável Mundo Novo” de Aldous Huxley, entre várias 

outras que passeiam entre as categorias determinadas por séculos às mulheres. 

As narrativas históricas que permeiam as teorias e ficções científicas parecem 

ser centradas na construção masculina do homem branco europeu, refletindo a 

reprodução situada de “verdades” únicas, característica de uma ciência 

normatizadora e positivista. É na percepção das verdades parciais que alguns 

grupos ativistas e, especialmente feministas, localizam a necessidade de criar seu 

próprio espaço de produção de narrativas, e concebem várias localizações “ciber”, 

como os mídia ativistas. 

Este texto é resultado preliminar da pesquisa de doutorado e explora 

algumas produções de narrativas de grupos de ativistas ciberfeministas brasileiros. 

Através da observação-participante em reuniões e oficinas das chamadas “coletivas 

                                                           
16 Traduzido no Brasil com duas versões: “Androides sonham com carneiros elétricos?” (2014) e “O 
caçador de Androides” (1985). 
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feministas” do Brasil, e de entrevistas com ativistas. Também foi possível mapear 

algumas iniciativas e suas metodologias de construção de conhecimento no campo 

das tecnologias para mulheres, que serão tratadas aqui com a produção de três 

tópicos que abordam corpos ciberfeministas. 

Referências 

CLYNES, Manfred E., and Nathan S. Kline. "Cyborgs and Space," Astronautics 
(September, 1960): 27-31. Originalmente publicada como "Drugs, Space and 
Cybernetics," Proceedings of the Psychophysiological Aspects of Space Flight 
Symposium, Air Force School of Aviation Medicine, San Antonio, TX, May, 1960. 
New York, NY: Columbia University Press, 1960. Republicada em The Cyborg 
Handbook, Edited by Chris Hables Gray, New York, NY: Routledge, 1995: 29-33. 

DICK, Philip K. O Caçador de Andróides. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989. 

HARAWAY, Donna. Manifesto Ciborgue: ciência, tecnologia e fmeinistmo-socialista 
no final do século XX. In: SILVA, Tomaz Tadeu da. Antropologia do ciborgue – as 
vertigens do póshumano. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 
 
___. Fragmentos: Quanto como uma folha. Entrevista com Donna Haraway. Revista 
Mediações, v. 20, n 1, janeiro a junho de 2015, p. 48-68. Fragmentos publicados 
originalmente em How like a leaf: an interview with Thyrza Nichols Goodeve / Donna 
J. Haraway. New York and London: Routeldge, 1999. 
WAJCMAN, Judy. Technofeminism. Cambridge: Editora Polity, 2004. 

WIENER, Norbert. Cibernética e Sociedade: o uso humano de seres humanos. São 
Paulo: Editora Cultrix, 1968. 

 

Palavras-chave: ciberfeminismo, tecnociência, corpo. 

  



V SIMPOSIO DE HISTORIA DE LA INFORMÁTICA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
RIO DE JANEIRO/BRASIL – 07 A 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

40                                                 ISBN 978-85-61815-03-5 
 

UMA VISÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA SOB A PERSPECTIVA DE UM 
SOFTWARE DE DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO: JOGAVOZ – 

TRAJETÓRIA E PRODUÇÕES  
  

Flavia Ernesto O. Alves17 e Denise A. Oliveira18  
 

Segundo o Comitê de Ajudas Técnicas – CAT, “Tecnologia Assistiva é uma 

área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, 

recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 

funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, 

incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social” (BRASIL – SDHPR, 2012).Dentre as estratégias 

utilizadas como Tecnologia Assistiva existem as que utilizam a tecnologia como 

ferramenta e são denominadas de Tecnologias Assistivas Apoiadas por 

Computador, da qual fazem parte uma série de softwares e aplicativos criados não 

como proposta de assistencialismo, mas sim de autonomia e independência.   

Este resumo irá apresentar um editor de jogos educacionais voltado para 

deficientes visuais, sua trajetória, diferentes áreas de utilização e aplicabilidade. O 

JOGAVOX é parte integrante do DOSVOX, um sistema operacional criado em 1994, 

a partir da necessidade e desafio de um professor, após receber um aluno com 

deficiência visual em sala de aula na Universidade. Criado em 2004, ele tem como 

objetivo possibilitar aos professores a autonomia para a construção de estratégias 

em produzirem seus próprios jogos, desenvolvendo-os e aplicando-os durante as 

aulas.    

Histórico do Projeto  

O JOGAVOX foi desenvolvido no Núcleo de Computação Eletrônica da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (NCE/UFRJ), como subproduto de uma 

dissertação de Mestrado e da monografia de uma especialização. As duas teses 

tiveram orientação do Prof. Josefino Cabral e co-orientação do Prof. José Antônio 

Borges, criador e idealizador do DOSVOX.   

                                                           
17 IFRJ - flavia.ernesto@ifrj.edu.br 
18 UFRJ - HCTE denisecaoliveira@hotmail.com  
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As pesquisas desenvolvidas tiveram como foco, o emprego de jogos 

eletrônicos na educação de deficientes visuais. Nelas situaram-se o interesse pela 

utilização desses jogos e a dificuldade encontrada por professores na busca de 

material que atendesse às suas expectativas com recursos adequados e de fácil 

adaptação às necessidades dos alunos, incluindo conteúdos que pudessem ser 

levados para sala de aula, sem abandonar o caráter lúdico, motivador e estimulante.   

  

Alguns dos Participantes desta Trajetória 

Dentre as diversas pessoas que participaram de alguma maneira na 

construção do Jogavox, serão destacadas algumas e suas devidas contribuições que 

podem ser encontradas no site http://www.jogavox.nce.ufrj.br/os-construtores-do-

projeto:   

José Antonio dos Santos Borges, Informático pela UFRJ, Mestre e Doutor em 

Engenharia de Sistemas e Computação pela COPPE-UFRJ. Trabalha no NCE/UFRJ 

coordenando diversos projetos de acessibilidade.   

Elizabeth Canejo, Mestre em Educação Especial pela UERJ e Especialista em 

Deficiência Visual pelo Instituto Benjamin Constant-IBC. Ex-professora de 

Informática de software para cegos no IBC.  

Olivia Dornelles, pesquisadora do Jogavox, principalmente em relação a 

jogos envolvendo histórias e enigmas.   

Lidiane Figueira da Silva, Professora de Informática. Criou o Geometrix, jogo 

pedagógico computacional que ensina geometria e conceitos matemáticos para 

alunos com deficiência visual, através de experiências táteis e sonoras utilizando um 

software.   

Tiago Paixão Borges, sua monografia de especialização na UFRJ foi um 

estudo de caso, envolvendo o treinamento de professores cegos e videntes na 

Metodologia Jogavox.    

Jean Roberto Silva Cruz é desenhista, graduado em História e pós-graduado 

em História da África e do Negro no Brasil. Produziu os jogos de História do Projeto 

Jogavox.   
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Novos Rumos do Dosvox: Aplicação de Jogos para a Estimulação Cognitiva.   

Segundo TROMBLY&RADOMSKI (2005), o termo cognição ”reflete o 

empreendimento mental relacionado a absorver informação, pensamento e ação 

dirigida a um objetivo. Esta consiste em uma hierarquia interativa que inclui a s 

capacidades de orientação, atenção, memória, raciocínio, formação de conceitos e 

solução de problemas”.   

Com o propósito de estimular as funções cognitivas utilizando jogos 

computacionais, algumas pesquisas estão sendo realizadas, das quais serão 

apresentadas duas: (SILVA e  

SÁ, 2016) utilizaram o JOGAVOX  no estudo da interação entre o aluno e jogos 

digitais adaptados a partir da análise das habilidades cognitivas, como a memória, 

a atenção e a tomada de decisão, pela pessoa com deficiência visual   e (ALVES e 

OLIVEIRA, 2017) que  iniciaram a experimentação do JOGAVOX em uma nova 

perspectiva, o atendimento de pessoas com déficits cognitivos decorrentes do AVC. 

Os jogos terapêuticos foram elaborados para atender as necessidades específicas 

dos pacientes em atendimento no processo de reabilitação. Em 2018, a segunda 

pesquisa teve sua construção expandida, a partir da elaboração de jogos para 

pessoas idosas sem comprometimento da atenção e memória. O objetivo foi a 

prevenção das perdas decorrentes do processo do envelhecimento. Atualmente as 

pesquisas e construções se estendem à construção de jogos voltados para o 

atendimento de pessoas no processo de demência.   

  

Conclusão    

A utilização do Jogavox sob a Perspectiva de um Software de 

Desenvolvimento Inclusivo, por sua simplicidade operacional quando comparado a 

outros softwares com o mesmo fim, permite uma autonomia na construção de jogos 

que podem ser personalizados a partir das necessidades das pessoas que 

apresentam deficiências. Por sua história e trajetória, percebe-se a possibilidade de 

uma produção contínua, favorecendo inicialmente pessoas com deficiências visuais 

e atualmente pessoas com déficits cognitivos. Por se tratar de um software gratuito, 

permite que sua utilização seja livre de impedimentos econômicos, facilitando a sua 
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aplicação nas diferentes áreas de utilização, possibilitando infinitas formas de 

contribuição para o processo de inclusão de pessoas com deficiências.    
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DA REGLETE AO BRAILLE FÁCIL – UMA BREVE HISTÓRIA DO 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO BRAILLE NO BRASIL 

  

Marcos Fialho de Carvalho19, Angélica Fonseca da Silva20, José Antonio dos Santos 
Borges21 e Júlio Tadeu Carvalho da Silveira22 

  

Se imaginarmos uma pessoa que fosse nascida cega no Brasil antes de 1850, 

ela seria certamente analfabeta, pois não havia para ela meios de comunicação além 

da oral.  Nesta época, já existia na França os primeiros desenvolvimentos da escrita 

para cegos, sendo a mais importante inventada por um jovem aluno do Instituto de 

Jovens Cegos de Paris, Louis Braille. [BORGES, 2009]  

Na época, havia um contato grande do Brasil com a França, com diversas 

pessoas oriundas daquele país frequentando a corte e atividades de comércio. Um 

jovem cego, nascido de uma família influente de comerciantes, foi mandado para 

estudar naquele Instituto francês, em regime de internato, de onde retornou em 

dezembro de 1850, após 6 anos de estudos, tendo assimilado, não apenas os 

mecanismos de escrita para cegos, mas também um alto nível cultural – diz-se que 

era o primeiro aluno do Instituto. José Álvares de Azevedo, rapaz de 17 anos, foi 

convidado a dar aulas para a filha do médico do Imperador, Xavier Sigaud, que fica 

muito admirado da cultura do jovem. Ele transmite a Adèle, sua aluna, a escrita, a 

poesia e sua grande força interior. Sigaud, então decide levar Azevedo ao 

Imperador, que teria exclamado quando o viu ler e recitar em francês: “A cegueira 

quase já não é uma desgraça!” [MALCHER, 2014].  

O jovem, com o apoio de Sigaud, expressou a D. Pedro II o desejo de criar 

no Brasil uma instituição aos moldes do Instituto de Paris, para dar novas 

oportunidades aos brasileiros. O imperador fica impressionado e assume o 

compromisso dar apoio à criação do instituto sonhado por Azevedo, o que só foi 

conseguido após uma intensa busca por aliados que durou muitos meses, até o 

influente ministro Ferraz conceder-lhes os meios de construir o que seria chamado 
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de Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que infelizmente o jovem não viu 

inaugurado: faleceu seis meses antes da abertura de suas portas.   

No dia 17 de setembro de 1854 a escola foi inaugurada, na forma de 

internato. Mudou várias vezes de local e até de nome, sendo-lhe retirado o 

“Imperial” na proclamação da República.  Finalmente veio a ocupar um prédio 

vetusto na zona Sul do Rio de Janeiro e em 1891, muda seu nome definitivamente 

para Instituto Benjamin Constant (IBC) em homenagem a um dos seus mais 

importantes diretores – que era genro de Sigaud.  Esse foi o início de uma instituição 

que atravessou mais de 160 anos efetuando um trabalho que é reconhecido em 

todo país, para auxílio à pessoa com deficiência visual, vindo a ser o maior 

responsável pelo desenvolvimento da escrita Braille no país. [BORGES, 2009]  

Diferentemente de alguns países como os Estados Unidos (que adotavam 

processos de escrita em relevo linear, como o Boston Line Type, o Sistema Braille 

teve plena aceitação no Brasil, utilizando-se praticamente toda a simbologia usada 

na França [LEMOS, 2009]. O Instituto utilizou, de início, livros, mapas e dispositivos 

de escrita doados pelo pai do finado Álvares de Azevedo, além daqueles que haviam 

sido previamente importados para o funcionamento da escola.  O Imperador 

também mandou imprimir no Instituto de Paris, com recursos pessoais, a primeira 

obra em Braille impressa em Braille: o Método de Leitura em Português.  Com a 

dificuldade de obter materiais impressos na França, em pouco tempo se fez instalar 

uma oficina tipográfica e de encadernação, usando tipos metálicos importados da 

França, que foi a semente da produção Braille em série no Brasil [CERQUEIRA, 1996]  

A impressão de material em Braille sempre foi uma das principais atribuições 

do Instituto Benjamin Constant. Nos primeiros anos, praticava-se, intensamente, a 

cópia dos textos em regletes (dispositivos de escrita manual), e apenas textos mais 

importantes eram impressos tipograficamente.  Os livros em braile eram altamente 

valorizados e, não raro, bons alunos eram premiados com obras transcritas neste 

sistema.  Ao início do século XX, foram introduzidas as máquinas de escrever Braille, 

com 6 teclas e um espacejador, que aumentou muito a velocidade de escrita, mas 

também gerava uma cópia de cada vez. [LEMOS, 2009]  

Com a necessidade da impressão em grande volume, nos anos 1930 foram 

adquiridas máquinas de estereotipia que geram matrizes em metal para posterior 
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impressão em papel. Em 1944 foi criado o Departamento de Imprensa Braille que 

tinha a incumbência de imprimir e distribuir gratuitamente todos os livros utilizados 

na educação para todas as escolas do país. Nesta época o instituto já possuía 7 

máquinas de estereotipia que só foram substituídas em 1983 por três máquinas 

alemãs, Puma que foram responsáveis pela produção da maior parte do material 

Braille no Brasil até o início dos anos 2000. [CARVALHO, 2017]  

 Outro local muito importante na difusão do Braille no Brasil foi a Fundação 

para o Livro do Cego no Brasil (hoje Fundação Dorina Nowill - FDN), que em 1948, 

recebeu, da Kellog’s Foundation e da American Foundation for Overseas Blind, uma 

imprensa Braille completa, com maquinários, papel e outros materiais.    

O início da impressão Braille computadorizada, no Instituto Benjamin 

Constant, se dá no ano de 1993, quando uma impressora computadorizada foi 

adquirida.  Sem um software conveniente para impressão, ao início uma 

programação brasileira foi feita pelo prof. Alvino Sombra, a partir de uma 

codificação manual digitada num editor de textos precário, sendo depois substituída 

por diversos desenvolvimentos oriundos do Núcleo de Computação Eletrônica da 

UFRJ, (em particular o sistema INTERPON), criado como subproduto do sistema 

DOSVOX e que se tornaram o padrão de software de impressão na época [BORGES, 

2001].  

Desenvolvimentos importantes tiveram lugar nesta época, em particular a 

robotização das máquinas de estereotipia Puma (1999), que permitiu que os textos 

fossem digitados e conferidos no computador sendo transferidos para as matrizes 

de alumínio por um sistema eletromecânico, diminuindo o estresse da operação 

manual dessas barulhentas máquinas. [CARVALHO, 2017].   

Em 1999, um convênio firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) e o IBC, 20 livros didáticos foram adaptados e transcritos para 

atender ao Plano Nacional do Livro Didático (PNLD - que fazia a distribuição de 

livros para as escolas), de forma experimental, para alunos cegos matriculados na 

rede regular de ensino. Essa experiência evidenciou alguns obstáculos, 

principalmente no que dizia respeito à leitura e à escrita no Sistema Braille, uma 

vez que as normas da Grafia Braille para a Língua Portuguesa seriam instituídas 

apenas em 2002 (Portaria no 2.678) [MEC. 2006].  Com a ampliação do PNLD, 
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tornou-se necessário o uso de uma ferramenta automática para a transcrição dos 

textos em Braille. Nesse contexto, foi desenvolvido no NCE/UFRJ o programa Braille 

Fácil, sistema integrado de editoração que realizava automaticamente a transcrição 

e visualização do texto em Braille.  Por conta da produção necessária para o PNLD, 

este programa foi rapidamente adotado no processo de produção dos livros 

didáticos e paradidáticos no IBC e na FDN.    

É importante notar que nesta época, já havia programas importados capazes 

de imprimir Braille em Português, entretanto, a adequação completa às normas do 

Braille no Brasil, o suporte técnico pelo IBC, a simplicidade do método de 

transcrição, além da gratuidade do Braille Fácil, impediram estes outros programas 

de se disseminar.  Em poucos meses o Braille Fácil foi também adotado pelo 

ministério de Educação de Portugal, e ele se tornou, até hoje, o programa de 

impressão Braille mais usado nos dois países.  

O Braille Fácil vem sendo usado desde 2007 usado como base para um 

processo de produção descentralizada, com a instalação de milhares de impressoras 

Braille nas escolas e Centros de Apoio Pedagógico, conectados por Internet, 

capazes de trabalhar colaborativamente na produção de Braille [BORGES, 2009].  

Em resumo, a versão estendida deste trabalho, utilizando do ferramental dos 

estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade pretende, a partir da análise da rede 

subjacente, descrever o desenvolvimento do Braille no Brasil, desde os primórdios 

até a consolidação do Braille Fácil como o sistema padrão para impressão Braille 

no Brasil e em Portugal.  
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REBE GUBER Y SU APORTE A LA INFORMÁTICA Y A LA GESTIÓN 
CIENTÍFICA EN ARGENTINA 

 
Pablo Miguel Jacovkis23 

 

Rebeca Cherep de Guber, Rebe, fue la más importante protagonista femenina 

de los comienzos de la computación en Argentina. Nacida en un muy humilde hogar 

en 1926, siguiendo los pasos de muchos hijos de inmigrantes tuvo apoyo familiar 

para estudiar, y terminó obteniendo un título de doctora en matemáticas en la 

Universidad Nacional de La Plata en 1949, bajo la dirección de Luis Santaló. Su 

tema de tesis, sobre “el estudio de los invariantes afines asociados de las curvas 

del espacio y de ciertos elementos geométricos ligados con las mismas de manera 

afín”, indicaba que su futuro debía estar en la Universidad, como docente e 

investigadora. Pero el hecho de no aceptar afiliarse al Partido Peronista durante el 

gobierno de Perón le cerró las puertas de la Universidad, por lo cual, después de 

su casamiento con el ingeniero José Guber, se dedicó a escribir, en colaboración 

con Manuel Sadosky, el libro sobre cálculo diferencial e integral en dos tomos, el 

famoso “Sadosky-Guber”, libro de cabecera en la Argentina de estudiantes de 

ingeniería y varias carreras de ciencias exactas y naturales durante muchísimo 

tiempo desde su primera edición en 1956 (su 22° y última reimpresión fue en 2004; 

luego prosiguió en formato digital).  

A la caída de Perón en 1955 pudo volver a la Universidad, y fue entre 1960 

y 1966 la Secretaria Técnica del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, instituto que era en esa 

época la columna vertebral de la matemática aplicada y de la computación en la 

Universidad. De hecho, Rebe era la máxima autoridad del Instituto después de 

Sadosky. El instituto, aparte de ser la base de la primera carrera universitaria de 

computación de Argentina (computador científico), alojó la primera computadora 

universitaria a partir de 1961 y, en buena medida gracias a la capacidad 

organizativa de Rebe, realizó investigación en análisis numérico, estadística, 

investigación operativa, mecánica aplicada, economía, lingüística computacional, 

                                                           
23 Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina pjacovkis@untref.edu.ar   
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ingeniería electrónica y programación (área en la cual se diseñó un lenguaje 

computacional, COMIC, útil para los proyectos de modelización matemática del 

Instituto).   

Al poco tiempo de ser derrocado el presidente constitucional Illia en 1966 

por un golpe militar, el nuevo gobierno abolió la autonomía universitaria y, tras una 

violenta represión al anochecer del 29 de julio (que incluyó un simulacro de 

fusilamiento), detuvo a numerosos docentes, graduados y estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Exactas, luego de lo cual se produjo una renuncia masiva de docentes, 

entre ellos ella y casi todos los colaboradores del Instituto de Cálculo. Alejada de la 

Universidad, Rebe, Manuel Sadosky, Juan Chamero y David Jacovkis fundaron una 

consultora en modelización matemática computacional, ACT, Asesores Científico 

Técnicos, que no solamente llevó a cabo trabajos importantes, tales como la 

modelización de parte de la cuenca del río de la Plata, sino que permitió que 

numerosos ex integrantes del Instituto de Cálculo y de otras dependencias de la  

Universidad siguieran desarrollándose profesionalmente o tuvieran lugar de trabajo 

hasta encontrar horizontes mejores. En ACT los contactos industriales y 

empresariales de Rebe y sus gestiones fueron vitales para la obtención de contratos.   

En 1970 los cuatro socios originales de ACT vendieron la empresa a algunos 

de sus empleados. Rebe fue un tiempo asesora y posterior directora de APS, 

Asociación de Prestaciones Sociales - Personal de Dirección, hasta que la situación 

política en Argentina, ya muy deteriorada durante el gobierno de la viuda del 

general Perón (1974-76), se agravó luego del golpe militar de marzo de 1976 que 

instaló al general Videla como presidente al frente de la más sanguinaria dictadura 

de Argentina del siglo XX; los empresarios amigos y conocidos de Rebe fueron 

perseguidos por la dictadura, y muchos se refugiaron en el exterior, en particular en 

Venezuela. Rebe fue obligada a renunciar a APS en abril de 1976 y un año después 

emigró a Caracas, donde permaneció hasta 1983, trabajando fundamentalmente en 

la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho.   

A su regreso, en las primeras elecciones libres en Argentina en diez años, 

Raúl Alfonsín fue electo presidente en 1983, y nombró a Sadosky Secretario de 

Ciencia y Técnica de la Nación. Rebe fue su asesora hasta 1985, y a partir de ese 

año fue Subsecretaria de Coordinación Operativa de la Secretaría. Entre las 
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iniciativas que llevó adelante estuvieron la creación de la Escuela Superior 

Latinoamericana de Informática (ESLAI), instituto de élite de enseñanza de 

computación (una de las medidas más importantes tomadas por el gobierno para 

revertir el atraso en que la computación había caído desde 1966), que pereció por 

asfixia económica poco después de asumir la presidencia el candidato del partido 

justicialista Carlos Menem en 1989, y el INTECH, Instituto Tecnológico de 

Chascomús, que sobrevivió y funciona exitosamente. La ESLAI, pese a su corta 

duración, tuvo un papel relevante en la recuperación de la actividad académico en 

informática en el país.  

Rebe siguió colaborando en la función pública argentina hasta hace muy 

poco tiempo, en que pasados los ochenta años se retiró de la vida pública: fue 

asesora en la Subsecretaría de Estudios Económicos del Ministerio de Economía y 

en la Secretaría de Políticas Universitarias, donde tuvo participación protagónica en 

la creación e implementación  del Programa de Incentivos para docentes, asesora 

del Secretario de Ciencia y Tecnología, asesora del Consejo de Investigación de 

Ciencias de la Provincia de Buenos Aires, asesora del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, miembro del Directorio de la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica, y colaboradora (e integrante del grupo fundador) del Centro 

Redes, instituto dedicado a estudiar la relación entre ciencia y sociedad y 

especializado en determinar parámetros de producción científica en Latinoamérica.  

La doctora Guber fue indiscutiblemente la principal figura femenina en 

computación universitaria en los comienzos de la era informática en Argentina 

(principios de la década de 1960), y la principal figura femenina en el renacimiento 

de dicha disciplina en el país durante la presidencia de Alfonsín (en la década de 

1980), cuando se debía revertir su estancamiento y atraso a los que las dictaduras 

militares la habían llevado; como gestora y administradora universitaria en el primer 

caso, y como gestora gubernamental en el segundo. Y su impacto también se sintió, 

a partir de 1983, en la actividad científica argentina en general. El objetivo de este 

trabajo es documentar su relevancia.   
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SESSÃO 2 – TRABALHOS DE PESQUISA/TRABAJOS DE INVESTIGACION 
(07.11.2018 – 16h-18h) 
 

 
 

O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO BRASIL A PARTIR DOS 
TRABALHOS DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

AERONÁUTICA 
 

Cláudio Bernardino Junior24 

  

Em meados da década de 1970, mesmo momento em que a Coordenação 

das Atividades de Processamento Eletrônico de Dados (CAPRE) recebe a 

incumbência, por parte do governo brasileiro, de controlar a importação dos 

insumos de informática objetivando assim controlar a balança de pagamentos 

nacional, é possível observar um aumento considerável pelo assunto “informática” 

nos Trabalhos de Graduação (TGs) desenvolvidos pelos estudantes do Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Apesar da instituição possuir em seu quadro de 

professor Tien Wim Chu, que começou a ensinar a teoria da computação no começo 

dos anos 1960, avalio, por meio do levantamento dos TGs realizados pelos alunos 

da instituição, que o interesse pela informática passou a ter destaque cerca de 

quinze anos depois do professor Chu começar a ministrá-lo. Analisando os TGs 

disponíveis na biblioteca do ITA, foi possível constatar que foram apresentados para 

a Divisão de Ciência da Computação (IEC) apenas cinco trabalhos sobre o assunto 

entre o período de 1964 e 1966, não havendo nenhuma trabalho acadêmico 

disponível depois desta período até o ano de 1974, quando este número passa 

para oito. A partir daí, o número de trabalhos sobre informática cresceu 

constantemente, chegando a trinta e sete no ano de 1978. É possível observar a 

mesma tendência nos TGs apresentados para a Divisão de Engenharia Eletrônica. 

Em 1970 existe apenas um trabalho referente à informática dos vinte e sete TG 

apresentados. Em contrapartida, em 1975, esse número sobe para nove dos vinte 

e dois trabalhos apresentados neste ano. 

                                                           
24 Universidade de São Paulo - claudiobjr@usp.br  
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O ITA é retratado pela bibliografia que trata do desenvolvimento da 

informática no Brasil como uma instituição de destaque, uma vez que diversos 

alunos que lá se formaram compuseram o grupo de engenheiros e técnicos 

responsáveis por influenciar os rumos da política da informática adotada no país, 

principalmente por suas atuações na CAPRE e no Serviço Federal de Processamento 

de Dados (SERPRO). É o caso de Ivan da Costa Marques, Cláudio Mammana, Mário 

Dias Ripper, Wilson de Pádua, entre outros. É possível observar que, entre alguns 

estudantes do ITA que influenciaram parte da bibliografia a respeito do 

desenvolvimento de informática do Brasil, existe a tentativa de relacionar à 

instituição a criação do suposto primeiro computador nacional, apelidado de 

Zezinho. A revista Dados e Ideias, de agosto e setembro de 1977, traz o relato de 

José Ripper que, sob orientação do professor Chu, participou do grupo de quatro 

estudantes de engenharia cujo TG fora a construção de um computador para fins 

pedagógicos. Este TG é citado em obras como Histórias para Contar, Amigos para 

Encontrar, de Ana Paula Soares e Camila Delmondes e Guerrilha Tecnológica, de 

Vera Dantas. Se, por um lado, o TG que resultou no Zezinho é citado com certa 

frequência na bibliografia a respeito da história da informática brasileira, os demais 

TGs produzidos pelo ITA receberam pouca ou nenhuma atenção. 

O objetivo deste trabalho é olhar para esta produção acadêmica, 

apresentando-a como um material bibliográfico variado capaz de contribuir 

substantivamente para a construção da memória da informática no Brasil. Propomos 

também ler os artefatos tecnológicos por elas descritos como resultado das tensões 

de diferentes grupos de interesse brasileiros. Muitos trabalhos descrevem 

detalhadamente projetos de equipamentos, componentes e periféricos 

desenvolvidos por empresas privadas, como a SID, institutos científicos, como o 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e estatais de telecomunicação, 

como a Telecomunicações do Paraná (TELEPAR). Estes projetos dialogariam mais 

tarde de maneira direta ou indireta com a política de informática que se desenvolveu 

no Brasil durante a atuação da CAPRE e, posteriormente, da Secretaria Especial de 

Informática (SEI). 

Apresentaremos alguns trabalhos desenvolvidos entre os nove anos que se 

passaram desde que a CAPRE começou a controlar as importações, em 1975, até 

o ano de 1984, quando a Política Nacional de Informática foi votada e 
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institucionalizada por vias democráticas pelo Congresso Nacional marcou a 

consolidação da informática em todos os setores da sociedade, da produção 

científica, ao controle burocrático e a otimização da produtividade. A dificuldade 

dos brasileiros em adquirir computadores abaixo da faixa dos minis bem como os 

seus periféricos precisava ser equacionada pelas iniciativas nacionais públicas ou 

privadas. Iniciativa privada, estatais e universidades empenharam-se para construir 

soluções que, mesmo não sendo as mais eficientes ou adequadas para as situações 

apresentadas, estavam em conformidade com a política econômica e tecnológica 

desenvolvida pelo país. 

Para atender aos diversos, e muitas vezes contraditórios, interesses que 

permeavam o campo da informática no Brasil, apresentaremos alguns artefatos 

tecnológicos presentes nos TGs do ITA: a Unidade de Memória Cassete para 

Microcomputador controlável por programa, que desenvolve um software capaz de 

controlar um gravador de fitas cassete para que ele possa gravar em fitas comerciais 

cassete as informações digitais geradas pelos computadores; a Impressora de 

Esfera, que adapta, através de software e hardware, uma máquina de escrever 

elétrica IBM Selectric II – modelo 835 para que seja conectada ao microcomputador 

SID-3000 e passe a funcionar como uma impressora comercial; e o Supervisor de 

Comunicação HP-ASTRO, que interliga dois sistemas de computação alocados no 

Departamento de Engenharia Espacial do INPE, um minicomputador HP2116B e um 

minicomputador ASTRO S/1. 

Através da análise destes projetos, procuraremos apresentá-los como 

soluções nacionais que surgem a partir da influência mútua de múltiplas questões 

apresentadas no campo da informática no Brasil: a necessidade de se controlar a 

balança de pagamentos, o que exige baixo índice de importações na produção dos 

periféricos de computador; as iniciativas públicas e privadas responsáveis por 

apresentar soluções tecnológicas ao público ao mesmo tempo em que buscavam 

sobreviver 
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economicamente em um mercado cada vez mais dispustado; e os usuários, também 

públicos ou privados, que precisam ferramentas adequadas às suas necessidades 

cotidianas. Desta forma, os TGs do ITA apresentam-se como um importante material 

bibliográfico que permite a leitura deste período a partir de seus múltiplos aspectos 

sociais, políticos, econômicos e tecnológicos. 
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ENSINO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO ISERJ: UM RELATO HISTÓRICO 

 

Patrícia F. Amorim25 

 

O presente artigo visa relatar a implantação do Curso de Educação 

Profissional, Técnico em Informática, e as transformações que aconteceram no 

Colégio de Aplicação do Instituto superior de Educação do Rio de Janeiro. O 

Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), antigo Instituto de 

Educação, é uma instituição de ensino centenária do Rio de Janeiro, mantida pela 

FAETEC, voltada à formação profissionais nas áreas de administração, informática, 

secretariado escolar e graduação em pedagogia.   

Em 6 de março de 1880 pelo decreto imperial nº 7684 era criada a Escola 

Normal da Corte. No dia da inauguração, 5 de abril, estavam presentes o imperador 

D. Pedro II, a imperatriz Teresa Cristina e toda a comitiva ministerial. Para primeiro 

diretor da escola foi nomeado Benjamin Constant Botelho de Magalhães. Não tinha 

sede própria. Começou funcionando no Colégio Pedro II, depois, foi transferida para 

a Escola Politécnica no Largo de São Francisco. Mais tarde, mudou-se para a Escola 

Rivadávia Corrêa, posteriormente foi levada para a Escola José Pedro Varella, no 

Largo do Estácio. O projeto de criação do prédio próprio foi idealizado por três 

grandes educadores: Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira. Os 

três usaram o argumento de que era inadmissível que a Escola Normal, sediada na 

capital e formando professores que atuavam em todo o país, funcionasse em prédio 

alheio, para convencer o prefeito Antônio Prado Júnior a criar uma sede própria 

para a escola. Em 1927 o Prefeito adquiriu o terreno da Rua Mariz e Barros e 

instituiu um concurso para arquitetos para escolha do projeto da Escola Normal. 

Venceram os arquitetos Brunhs & Cortez, e a construção neocolonial terminou em 

1930 (ISERJ, 2018).  

A inauguração aconteceria no dia 12 de outubro de 1930, porém neste 

mesmo período explodiu a revolução de Getúlio Vargas. Começaram a correr boatos 

                                                           
25 Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro – FAETEC. pfamorim@gmail.com  
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de que tropas gaúchas iriam ocupar o prédio recém-construído da Escola Normal. 

Os alunos e professores, temendo a invasão do prédio, carregaram todos os móveis 

e livros das antigas instalações para as novas. Assim foi a inauguração da sede da 

Escola Normal. Em 1932, o então diretor de Instrução Pública, professor Anísio 

Teixeira e os outros dois educadores conseguiram mudar o nome para Instituto de 

Educação, por meio do Decreto nº 3810 de 19 de março de 1932. O primeiro 

diretor do Instituto de Educação foi o professor Fernando de Azevedo, 

coincidentemente ele também criou em 1929 no Instituto João Alfredo (atual 

colégio estadual), os cursos de eletrônica e mecânica visando o mercado de trabalho 

fonográfico, radiofônico e motores, efetivando a criação das Escolas Técnicas. Foi a 

partir da reforma Capanema na era Vargas que se estruturou o Ensino Técnico-

Profissional (ISERJ, 2018).   

Atualmente controlada pela FAETEC, oferece o curso de licenciatura em 

Pedagogia, Pósgraduação na área de educação e possui o Colégio de Aplicação 

que, além de todas as etapas da Educação Básica, oferece Educação Profissional a 

nível médio, em Informática, Administração e Secretaria Escolar, na forma integrada, 

concomitante e subsequente.  

A ampliação da educação profissional no estado do Rio de Janeiro deu-se 

por meio da implementação de um projeto destinado a atender menores carentes 

e alunos oriundos de escolas regulares, sob a coordenação de Prof.ª Dr.ª Nilda 

Teves. Este projeto deu origem ao Centro de Educação Integral – CEI que visava 

desenvolver uma proposta educacional baseada na educação, ludicidade e trabalho, 

formando para a cidadania de forma crítica e produtiva.   

Em 9 de fevereiro de 1996 através do decreto Nº 22011 a Fundação de 

Apoio à Escola Pública –FAEP (criada no governo Moreira Franco em 1987 na Lei 

1176 de 21-10-87) foi transferida da Secretaria de Educação juntamente com 8 

escolas técnicas estaduais e mais o Centro de Educação Integral de Quintino para a 

Secretaria de Ciência e Tecnologia. E, finalmente através da lei nº 2735 de 10 de 

junho de 1997, a FAEP foi modificada administrativamente e teve sua denominação 

alterada para FAETEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de 

Janeiro. Em 1998 colocava á disposição da população além do ensino técnico e 

profissionalizante, diversos cursos extracurriculares nas áreas de informática, 
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esporte, cultura e lazer. As escolas da Educação Básica que foram incorporadas na 

transferência: CEI - Centro de Educação Integral de Quintino, com origens da 

FUNABEM inicialmente sob administração federal, conhecido como Escola 

República, possuía todo o ensino básico, dividido em vários centros educacionais, 

Instituto de Educação (Educação Infantil, Ensino Fundamental); as escolas técnicas 

Ferreira Viana, Juscelino Kubitschek, Oscar Tenório  e Visconde de Mauá (Ensino 

Fundamental), na cidade do Rio de Janeiro; João Luiz do Nascimento escola técnica 

em Nova Iguaçu; João Barcelos Martins, escola técnica em Campos; Henrique escola 

técnica em Niterói. Em 1999 foi dado início a Educação Superior, fechando todo o 

ciclo da educação escolar conforme a LDB em vigor (ISERJ, 2018).  

Há vinte anos, em 1998, era iniciado o Curso Técnico em Informática no 

Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, com duas turmas de primeira 

série, uma no turno da manhã e outra no turno da tarde, com o objetivo de habilitar 

profissionais de nível médio, com formação técnico-científica a conhecimentos 

teóricos e práticos na área. A matriz curricular inicial do técnico era concomitante 

ao Ensino Médio e os alunos cursavam as disciplinas por semestre enquanto as 

disciplinas do núcleo básico eram anuais. A matriz era muito semelhante a um curso 

tecnólogo, com pré-requisitos semelhantes aos sistemas de créditos.  

Atualmente é oferecido de forma integrada, concomitante e subsequente.  
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A QUE/A QUEM SERVE A UNIVERSIDADE BRASILEIRA? 
ALGUMAS RESPOSTAS À LUZ DA HISTÓRIA DA INFORMÁTICA NO 

BRASIL 
 

Henrique Cukierman26 e Victor Freitas Costa27 

                                           

O objetivo do artigo é propor uma reflexão sobre a que/a quem serviu e 

segue servindo a universidade brasileira, tomando como ponto de partida a crise 

havida em 1977, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), que 

levou à dissolução do Laboratório de Projetos de Computação (LPC), então 

envolvido com o projeto de construção do software para um minicomputador 

brasileiro. O fechamento do LPC trouxe à baila a discussão sobre qual a relação que 

caberia à universidade entreter com a ambição de implantar uma indústria de 

minicomputadores projetados e fabricados no Brasil em meados da década de 

1970, conhecido como o período da “reserva de mercado”.   

“A universidade deve se dedicar a trabalhos em ciência pura mesmo que 

estes sejam alienados”, declarou a O Globo (24/10/1977) o então vice-decano do 

Centro Técnico-Científico da PUC-RJ, Alceu Gonçalves Pinho, justificando o 

fechamento do LPC. Esta afirmação dá bem a medida do que circulava, e continua 

circulando, como proposição a respeito do que deveria ser a pauta da universidade 

brasileira (ainda que o declarante estivesse se referindo à universidade de forma 

“universal”), a saber, a da “ciência pura”. Poderia se dizer que o vicedecano estaria 

possivelmente se posicionando contra a “reinvenção da roda”, uma vez que aquela 

tecnologia de fabricação de minicomputadores já era amplamente dominada em 

outros países, em especial EUA, Alemanha, França, Inglaterra e Japão. E, portanto, 

como o conhecimento de como se “inventava a roda” do minicomputador seria 

“universal”, “neutro” e disponível “gratuitamente” para quem desejasse reinventá-

la, não haveria sentido em produzir um conhecimento que já era de domínio 

“universal”, leia-se estrangeiro. Caberia então à universidade brasileira apenas 

                                                           
26 Professor Associado, Programa de Engenharia de Sistemas e Computação (COPPE) - Programa de 
História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia (HCTE) - Engenharia de Computação e 
Informação (Escola Politécnica) - UFRJ - hcukier@cos.ufrj.br          
27 Bolsista de Iniciação Científica e graduando em Engenharia de Computação e Informação (Escola 
Politécnica) - UFRJ - victorcosta07@poli.ufrj.br 
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estrangeirar-se, mesmo ciente de que tratava de conformar-se a “trabalhos 

alienados”.  

“Ciência pura” ressoa com a famigerada “pesquisa de ponta”, cujo 

pressuposto é que a “ponta da pesquisa” é igualmente “neutra” e “universal”, jamais 

local. Pressupõe igualmente que as agendas de pesquisa são “universais” e 

“neutras”, e que só restaria ao Brasil submeterse a tais agendas, procurando filiar-

se a todo custo ao concerto das nações “desenvolvidas”, ainda que à custa de 

“trabalhos alienados”. Não é difícil perceber as ressonâncias entre esta pertinência 

colonizada, ou “alienada”, ao cenário internacional, no qual somente o estrangeiro 

é o que conta, com os atuais processos de avaliação da produção científica 

brasileira, cujo valor só reconhece quando seus resultados são publicados no ... 

estrangeiro! “[D]ir-se-ia que o nosso público sofre de ceticismo do mérito brasileiro, 

hesita em acreditar nele; e só quando um atestado de valor traz a estampilha do 

velho mundo, é que nos curvamos à verdade”, já dizia o biógrafo de Oswaldo Cruz, 

Salles Guerra, no alvorecer do século 20 (apud Cukierman, 2007, p. 147)28. Mais 

de um século depois, parece que seguimos em busca do mesmo atestado de valor, 

mesmo com as nossas universidades persistentemente encalhadas em alguma 

posição de três dígitos em quaisquer dos rankings das “world best universities”.  

A pesquisa que subsidia o artigo se concentra em: (a) apresentar os trabalhos 

realizados pelo LPC previamente ao encerramento do Laboratório; (b) investigar a 

crise e a subsequente dissolução do LPC ocorrido no ano de 1977; (c) ressaltar as 

vinculações entre a crise e a discussão do que (não) se deveria esperar como 

contribuição da universidade brasileira.  

Caberá especial atenção ao processo e as consequências da absorção do grupo dos 

engenheiros e técnicos do LPC pela empresa estatal COBRA (Computadores 

Brasileiros) S.A., assim como os desdobramento desse episódio no desenvolvimento 

da computação no cenário brasileiro até os dias de hoje. Serão estudadas 

especialmente as relações entre as Universidades e o governo militar por meio de 

entidades de fomento, em particular a FINEP.    

                                                           
28 Cukierman, Henrique, 2007, Yes, Nós Temos Pasteur - Manguinhos, Oswaldo Cruz e a História da 
Ciência no Brasil. Rio de Janeiro, Relume Dumará/Faperj.  
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A pesquisa está sendo realizada por meio de buscas em arquivos físicos e 

digitais, bem como por meio de entrevistas com ex-integrantes do LPC e com ex-

dirigentes da PUC envolvidos naquela crise.  Entre os arquivos digitais, destacamos 

os arquivos de O Globo e do Jornal do Brasil. Entre os arquivos físicos, destacamos 

os arquivos da FINEP29 e da SBPCSociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(que acompanhou a crise do LPC de perto).  

  

  

  
  

                                                           
29 A FINEP é “uma agência pública de inteligência que pensa o desenvolvimento do Brasil através 
do fomento à trinca ciência, tecnologia e inovação” (em http://www.finep.gov.br/, visitado em 
22/07/2018).  
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MUSEU DA COMPUTAÇÃO DA UFRJ: UM ESPAÇO DE MEMÓRIA E 
TECNOLOGIA - A HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO DE ARTEFATOS 

TECNOLÓGICOS BRASILEIROS ENTRE AS DÉCADAS DE 1970 E 1990 
   

Ana Lucia F. C. Rodrigues30 e José Antonio dos Santos Borges31 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar um recorte da pesquisa de mestrado 

sobre a criação do Museu da Computação da UFRJ com ênfase na sua relevância 

para o NCE (antigo Núcleo de Computação Eletrônica, transformado desde 2011, 

em Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais). Em 2017, 

ano de seu Jubileu de Ouro, o NCE lançou o Marco Zero do Museu da Computação 

da UFRJ.   

Ciente dessa importância, o Museu da Computação da UFRJ buscou respaldo 

institucional e hoje representa um projeto oficial de extensão universitária que 

envolve o NCE, o Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGI/UFRJ), o 

Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática (DCC/IM/UFRJ) 

e o Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e 

Epistemologia (HCTE/UFRJ).   

Partindo da hipótese de que a iniciativa da criação do Museu pretende 

resgatar a memória institucional e preservar o legado da Universidade na área da 

Computação, refletiremos sobre os artefatos tecnológicos construídos nos 

laboratórios de pesquisa em um período em que o país, e, em especial a UFRJ, 

mostrou sua capacidade de desenvolvimento tecnológico.   

Inicialmente, identificamos que o NCE comportou-se de maneira diferenciada 

de outros centros de computação universitários, pois seus pesquisadores eram 

analistas de sistemas e programadores - pessoal técnico de alta qualificação. 

Partindo dessa constatação, a presente pesquisa vem apontando um tecno-olhar 

por parte desses profissionais em ação na pesquisa, no ensino, na informatização 

da UFRJ e nas organizações que definiram e decidiram sobre as políticas e sobre as 

                                                           
30 Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e 
Epistemologia (HCTE/UFRJ) - ana_lucia@nce.ufrj.br  
31 Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e 
Epistemologia (HCTE/UFRJ) - antonio2@nce.ufrj.br  
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escolhas tecnológicas que se impuseram ao longo do tempo. Nessa perspectiva, o 

tripé ensinopesquisa-extensão norteou a atuação do NCE durante os seus 50 anos 

e propiciou o desenvolvimento de artefatos associados a sua aplicação prática, o 

que pretendemos exemplificar.   

Na tarefa de preservar o patrimônio da universidade, é preciso levar em conta 

não só a forma de conservar e estudar os objetos, mas também a melhor forma de 

comunicar o que eles representaram em seus respectivos contextos históricos. Os 

museus universitários são recursos indiscutíveis de pesquisa e geração de 

conteúdos educativos, importantes tanto para complementar a formação acadêmica 

dos alunos, como para constituírem-se como espaços de educação não formal nos 

quais se reforça e se estende o vínculo com a comunidade.  

Cientes de que não é simples, no âmbito universitário, colocar em prática a 

criação de um Museu, torna-se motivador analisar e apresentar os desafios a serem 

ainda transpostos para que o projeto se concretize integralmente. Dessa forma, 

além de confirmarmos a intenção do Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e 

Pesquisas Computacionais, e seus parceiros no projeto na criação do Museu da 

Computação da UFRJ como um espaço de tecnologia, o destacaremos também como 

um lugar de memória, que visa contribuir para a sedimentação de lembranças e para 

o reforço de uma identidade institucional.  

Palavras-chave: Museu da Computação, Construção de Artefatos 
Tecnológicos, História do NCE, História da Computação na UFRJ 
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PERCURSOS ENTRELAÇADOS NA CONFIGURAÇÃO DE CAMPOS DE 
SABERES EM COMPUTAÇÃO 

 

Isabel Cafezeiro32, Leonardo Cruz da Costa33, Ivan da Costa Marques34 e Ricardo 
Kubrusly35 

 

Os percursos que abordamos nesta pesquisa se desenvolveram em torno de 

dois embates na configuração de saberes em computação: (1) a construção de um 

caminho brasileiro ou a opção por seguir o modelo internacional. (2) o 

reconhecimento da participação de processos sociais ou a adoção por um modelo 

de ciências exatas. Argumentamos neste texto que estes percursos não são 

dissociados. 

No Brasil, os cursos de terceiro grau em computação começaram a surgir em 

torno da década de 1970. Nesta época, o país ainda iniciava o seu percurso no 

estabelecimento de uma indústria de software e hardware. A partir de 1964, em 

decorrência do golpe militar, atores importantes da construção da ciência no Brasil 

foram expulsos, obrigados a buscar exílio no exterior. Acompanhando essa 

dispersão de pesquisadores, fortaleciase no país a concepção de que o 

desenvolvimento viria a partir da adesão aos modelos praticados no exterior. Ao 

final da década de 1960, a agência responsável pelo financiamento da pesquisa no 

Brasil, o CNPq, passou a adotar o financiamento de doutorados em universidades 

renomadas do exterior. Mais tarde, retornando ao Brasil, os novos mestres ou 

doutores perceberam que, a despeito de sua capacitação, o cenário brasileiro lhes 

reservava o papel de vendedores das multinacionais que operavam aqui. Em recusa, 

se empenharam na organização de seminários (SECOMU) de onde surgiram 

propostas de cursos de graduação. Muitas destas propostas eram redigidas em 

Inglês e discutidas em congressos no exterior, o que demonstra a aderência ao 

modelo estrangeiro na área da computação.  

Vemos aqui um percurso embaraçado na configuração dos currículos: de um 

lado uma pressão pela aderência aos modelos internacionais considerados 

                                                           
32 IC-UFF - isabel@dcc.ic.uff.br  
33 IC-UFF - leo@dcc.ic.uff.br  
34 HCTE- UFRJ - imarques@nce.ufrj.br 
35 HCTE – UFRJ - kisk@hcte.ufrj.br  
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científicos, por outro lado a demanda interna urgente pela formação de profissionais 

capazes de conduzir a construção do aparato computacional do país. Nessa disputa, 

ganhou força no âmbito acadêmico a tendência em favor do modelo estrangeiro, 

embora fosse clara para um grupo de pesquisadores brasileiros a inevitável 

imbricação entre os processos sociais e as ciências e tecnologias, ou seja, a 

inadequação da cisão entre demanda local e ciência.  

No cenário internacional, a passagem dos anos 60 para 70 já dava sinais de 

que a imbricação entre os processos sociais e o desenvolvimento científico e 

tecnológico eram inevitáveis na conformação da Computação, e a disputa entre uma 

identidade curricular como ciências exatas ou a abertura para a interdisciplinaridade 

se fazia evidente. Nas famosas conferências da OTAN, marco inaugural da 

institucionalização do campo da computação, já era clara para alguns pesquisadores 

a participação de questões sociais na computação, e daí a necessidade de 

conhecimentos humanísticos na conformação dos currículos. Porém a tendência à 

matematização se mostrou mais forte resultando no esforço declarado por parte de 

um grupo acadêmico de renome em posicionar a computação como Ciências Exatas. 

Os currículos matematizados se tornaram referência no campo, de acordo com o 

relatório “Curriculum 68” da ACM, assumido como referencial curricular.  

Nos anos setenta, ao propor uma política educacional para o 

desenvolvimento da computação no país, o pesquisador Carlos Lucena se apoiou 

na forte separação entre sociedade e conhecimento técnico (matemático), 

identificando no domínio da técnica o que é exato, verdadeiro e correto. Lhe pareceu 

razoável que a técnica se pusesse a serviço da sociedade, fornecendo explicações 

sobre suas dinâmicas. Daí, propôs políticas que herdariam da exatidão matemática 

a corretude e certeza necessárias para bem conduzir os rumos educacionais na 

formação do campo da computação. O autor desenvolveu um argumento que 

terminou por separar “cursos de extensão” e “programas de ciência e engenharia” 

na formação em computação, os primeiros visando atender diretamente ao mercado 

e os segundos visando contribuir no desenvolvimento da ciência e tecnologia. Esta 

concepção evoluiu para uma proposição mais explícita que foi abraçada pela 

Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e se tornou fundamental na organização 

dos currículos atuais. Ele sugeriu chamar de “atividades-fim” tarefas diretamente 

relacionadas com as máquinas e “atividades-meio” aquelas relacionadas à gerência 
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tanto no âmbito das tecnologias quanto no âmbito geral. O primeiro grupo assumiu 

uma identidade estritamente “técnica e científica”, onde computadores e sistemas 

computacionais são enfocados por si só, como entidades autônomas. O segundo 

grupo admitiu uma aproximação entre sistemas e sociedade, já que as atividades 

que o sistema gerencia se efetuam no âmbito de uma empresa ou organização.  

Esta divisão de tarefas recebeu forte acolhimento na comunidade da 

computação. No currículo de referência da SBC em 1999, os Bacharelados em 

Ciência da Computação ou Engenharias de Computação são exemplos que têm a 

computação como “atividadefim”. Nesse sentido, a Ciência da Computação ocupa o 

lugar da técnica, justificando seu posicionamento como ciências exatas, assumindo 

um papel de destaque na produção de ciência e tecnologia. Por outro lado, o 

segundo grupo, que teria a computação como “atividade-meio”, organiza-se em 

torno da compreensão de que computadores e sistemas computacionais operam na 

sociedade e portanto, sua construção e uso satisfatórios requerem a compreensão 

do ambiente onde serão postos em operação. Esta classificação abrange os antigos 

cursos da década de 1970 que visavam a formação de analistas de sistemas e os 

atuais Cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação. A SBC não destaca 

claramente a contribuição desses cursos para o desenvolvimento da ciência e 

tecnologia. Embora possa passar despercebidamente, se estabelece aqui uma 

divisão de papéis que posiciona o segundo grupo como uma formação de menor 

prestígio, como uma pseudo-ciência prestadora de serviços, destituída de um 

caráter científico.  

Argumentamos que os embates entre a construção de um caminho brasileiro 

ou a opção por seguir o modelo internacional não são dissociados das disputas 

sobre o reconhecimento da participação de processos sociais no campo da 

computação ou a adoção por um modelo de ciências exatas. A adesão ao modelo 

internacional se ampara na suposição de que a ciência seria universal, ou seja, os 

mesmos critérios poderiam ser adotados tanto no Brasil quanto nos centros 

hegemônicos como os Estados Unidos e Europa, ou em qualquer outro lugar. Assim, 

as diretivas curriculares produzidas lá, deveriam ser adotadas aqui, de maneira a 

permitir que os nossos currículos seguissem um suposto “caminho correto” na 

formação profissional. Para isso se faz necessário afastar dos currículos as questões 

sociais, pois elas aproximam os conteúdos curriculares da localidade onde o 
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currículo se aplica, provocam a remodelação de conteúdos, abordagens e ideias 

conforme as demandas de cada lugar.  

Essa divisão de tarefas apoia-se no mito fortalecido ao longo da era moderna 

de que fatos científicos ou artefatos tecnológicos  não seriam parte componente de 

uma intrincada rede de tensões sociais da qual participam fatores diversos.  Haveria 

então uma natureza intrínseca, inerente à técnica, sobre a qual se estabelecem as 

noções de corretude, universalidade, neutralidade, linearidade e purificação. É 

precisamente essa suposta “natureza intrínseca da técnica” que é enfocada na 

abordagem da computação como “atividade-fim”, e dá sentido a considerar 

computadores e sistemas de maneira desvinculada do mundo onde operam. 

Interessa, portanto, à ciência hegemônica (aos grandes produtores mundiais de 

ciência e tecnologia que ocupam o lugar almejado por nós, e que nos empenhamos 

em alcançar repetindo seus procedimentos, e critérios) fortalecer a ideia de que 

sociedade e ciência não se misturam. Consolida-se uma dicotomia entre ciência e 

trabalho que estabelece uma forte separação entre mente e corpo, pensar e fazer, 

objetividade e subjetividade, raciocinar e sentir, técnicas e humanidades. Nesta 

dicotomia, o lado trabalho-corpo-fazer-subjetivo-sentir-humano é 

inquestionavelmente desprestigiado. Concluímos que a divisão “atividade-fim” e 

“atividade-meio” situa os cursos classificados como de “atividades-meio” em 

posição de desprestígio pois priorizam o trabalho, a sociedade e as demandas 

locais.  
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SESSÃO 3 – TRABALHOS DE PESQUISA/TRABAJOS DE INVESTIGACION 
(08.11.2018 – 8h-9h30min) 
 

 
A TRAJETÓRIA DO GOVERNO ELETRÔNICO NO BRASIL (1999-2010) 

COMO TRADUÇÃO DA IDEIA DE DEMOCRACIA DELEGATIVA 
  

Rodrigo Costa Japiassu36 

 

A noção de ‘sociedade da informação’ permeia o desenvolvimento inicial do 

governo eletrônico brasileiro, ao final da década de 1990. Inicialmente 

desenvolvido sob um governo de forte inspiração neoliberal e no contexto de uma 

reforma gerencial do Estado brasileiro, o desenvolvimento do governo eletrônico 

aponta para questões não apenas de desenvolvimento tecnológico, mas também de 

maior proximidade no relacionamento entre o governo e o cidadão. Esta 

caracterização permitiria, em tese, um aprimoramento do controle social da 

população brasileira perante o Estado, em especial, no âmbito do Poder Executivo 

Federal. A trajetória do governo eletrônico brasileiro aponta não só mudanças na 

concepção de cidadania durante o segundo governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1999-2002) e os governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), mas também 

da importância da Política Nacional de Informática (PNI) como documento público 

que norteia o desenvolvimento da informática brasileira e seu reflexo nos órgãos 

estatais, bem como da eventual transversalidade da PNI com outras políticas 

(inclusive, públicas). Aponta-se na literatura diversos níveis de implantação de um 

governo eletrônico, que indicam diferentes formas de interação entre o governo e 

os cidadãos e, também, diferentes concepções de democracia. A hipótese levantada 

é de que o marco regulatório do governo eletrônico como instrumento de promoção 

da cidadania não se traduz nas ações efetivas implantadas nos portais, indicando 

um sentido de cidadania mais na direção do ‘cidadão-consumidor’, caracterização 

                                                           
36 Tribunal Regional Eleitoral/RJ - Mestre em Ciência da Informação – UFF - rodrigocj76@gmail.com    
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mais próxima de uma democracia delegativa, em detrimento de uma democracia 

deliberativa. Será utilizada pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo para o 

desenvolvimento da ideia de governo eletrônico e de seu desenvolvimento no 

Brasil, bem como para a caracterização da Política Nacional de Informática brasileira 

e de seus marcos regulatórios durante os governos supracitados e, ainda, sobre 

democracia delegativa e democracia deliberativa. Será utilizado o método 

comparativo para, a partir de critérios levantados na literatura sobre governo 

eletrônico e os tipos de democracia supracitados, observar-se como os serviços 

desenvolvidos por órgãos públicos federais refletem concepções diversas de 

cidadania e de democracia. Conclui-se que a baixa interação entre o governo e o 

cidadão indica um enfraquecimento da política como território de relacionamento 

entre Estado e sociedade. Tal quadro caracteriza-se por ações que, com poucas 

exceções, indicam a concepção predominante de uma democracia delegativa, em 

que apresentam-se, em muitos casos, soluções técnicas implantadas por 

especialistas, com predomínio de aspectos econômicos em detrimento dos políticos, 

indicando um insulamento do governo perante a sociedade.  
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INFORMÁTICA Y SOBERANÍA. EL IBI Y LA INTEGRACIÓN 
LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA 

 

Raul Jorge Carnota37 

 

La informatización de la sociedad 

El desarrollo de las aplicaciones de la informática es un factor de 

transformación de la organización económico y social y del modo de vida; conviene, 

pues, que nuestra sociedad esté en condiciones de promoverla y, a la vez, de 

dominarla, para ponerla al servicio de la democracia y del desarrollo humano. 

Con estas palabras comienza la carta que el presidente de Francia Valery 

Giscrd d’Estaing le dirigió en diciembre de 1976 a Simon Nora, alto funcionario de 

su gobierno. En la misma le solicitaba la elaboración de un informe que contuviese 

una reflexión sobre “los medios de conducir la informatización de la sociedad”. Este 

fue el origen del denominado Informe Nora-Minc muy influyente en esos años. El 

término informática, acuñado en Francia hacia 1962, aludía a “tratamiento 

automático de la información”. Sin embargo, esta definición no permitía aun 

vislumbrar sus implicaciones económicas, sociales y políticas, tal como ya se percibía 

a mediados de la década de 1970. 

En sectores dirigentes de los países del llamado tercer mundo comenzó a 

manifestarse la preocupación por lo que podría significar un agravamiento de la 

brecha respecto de las potencias centrales y un refuerzo de su condición 

dependiente. 

La Oficina Intergubernamental para la Informática 

En los años de la postguerra la UNESCO impulsó la constitución de Centro 

Internacional de Cálculo (International Computing Center – ICC) con sede en Roma, 

que fuera un un ámbito donde científicos de todo el mundo compartieran el uso de 

las nuevas (escasas y costosas) computadoras electrónicas. Cuando la nueva 

institución estuvo constituida este objetivo ya carecía de sentido. Hacia 1967 el 

destino del ICC era su cierre. Con esa perspectiva en 1968 es elegido Director 

                                                           
37 Grupo de Historia- Departamento de Computación – FCEN-UBA - carnotaraul@gmail.com 
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General el argentino Fermín Bernasconi quién, contrariando el “destino manifiesto” 

de la organización,  encaró un proceso de reconversión que culminó en 1974 con 

la adopción de una nueva Convención constitutiva, nuevos objetivos y una nueva 

denominación: Interguvernmental Bureau of Informatics (IBI). Ya antes de esa fecha, 

Bernasconi desplegó una intensa actividad promoviendo iniciativas políticas 

alrededor de un enfoque de la informática que quedó plasmado en los 

considerandos de la nueva Convención:  

 

 “...Que la informática tiene una influencia considerable en la 
sociedad y que debe ponerse a disposición en particular de 
los países en vías de desarrollo para contribuir al bienestar 
de la humanidad en su contexto cultural, económico y social;” 

  El IBI se orientó hacia los países del tercer mundo. Realizó en esos primeros 

años desde asesorías técnicas hasta congresos internacionales y fue plasmando en 

numerosos documentos su particular enfoque. Un evento que le dio gran presencia 

internacional fue la Conferencia SPIN (Strategies and Policies in Informatics) 

realizada en Torremolinos, España en 1978. Posteriormente tuvieron gran 

convocatoria las Conferencias Mundiales sobre Flujo de Datos Transfrontera 

sostenidas en 1980 y 1984. 

En la primera mitad de la década de 1980, el IBI llegó a contar con 44 estados 

miembros, todos del tercer mundo con excepción de Francia, España e Italia, cuyos 

aportes cubrían el grueso de su presupuesto.  

 

  El IBI impulsaba la definición de Políticas Nacionales de Informática, que 

abarcasen desde las normas y controles para la adquisición de equipamiento 

adecuado hasta proyectos industriales y la existencia de Autoridades Nacionales en 

altos niveles de los gobiernos para conducir esa política.  También advertía acerca 

de los problemas de soberanía implicados en el flujo de datos transfrontera en 

momentos en que las grandes corporaciones a través de los estados representados 

en la OCDE pugnaban por el “free flow of information” para facilitar la globalización 

de sus negocios. Por otra parte, el IBI realizó acciones de asistencia técnica a 

Nicaragua y a Cuba, contrariando los bloqueos dispuestos por los EEUU de 

Norteamérica. 
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La presión de los intereses afectados produjo un debilitamiento del apoyo de 

Francia, España e Italia, que tampoco habían logrado acceder al mercado 

informático de los países subdesarrollados. Sumado su enfrentamiento con la 

UNESCO, que lo veía como competidor, y en medio de una crisis financiera, en 1987 

Bernasconi renunció a su cargo y, al año siguiente, el IBI se auto disolvió. 

 

El IBI en América Latina 

Fue muy intensa la presencia del IBI en América Latina a través de iniciativas 

políticas y de acciones técnicas, tanto a nivel de los países como en el plano 

regional. Señalare brevemente dos de las mas relevantes en este último aspecto. 

Las CALAI 

En 1970 se realizó en Buenos Aires la primer Conferencia de Autoridades 

latinoamericanas en Informática (CALAI), promovida por el IBI-ICC y hospedada por 

el gobierno argentino. Lo notable fue que, a la fecha, no existían autoridades en 

informática en ningún país de la región. Una Recomendación de la conferencia 

expresaba: Recomendar que cada país latinoamericano, …, institucionalice un 

organismo permanente a alto nivel, encargado de elaborar la política gubernamental 

en materia de informática y de coordinar y controlar las acciones que al respecto 

decide ejercer el estado. 

Recién a partir de la III CALAI, en 1979, las conferencias se realizaron regularmente. 

Todas ellas fueron auspiciadas por el IBI hasta su desaparición. Para esa época gran 

parte de los países de la región tenían autoridades en informática y la CALAI poseía 

una Secretaría Permanente y un boletín informativo (“Informática e Integración”) 

que, a mediados de 1987, alcanzaba su número 22.  

El Club de Cali 

En 1981 se realizó en México el encuentro” Informática, Desarrollo y Paz” 

auspiciado por el IBI y la presidencia de la república. Continuando esa línea de 

acción, en mayo de 1984, con el auspicio del IBI y del presidente de Colombia 

Belisario Betancur, se realizó en la ciudad de Cali una reunión de reflexión, de la 

que participaron “52 distinguidas personalidades de las esferas económica, política, 

académica y científico-técnica” de 15 países de la región., entre ellos figuras de 
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primer nivel de organismos regionales.  La reunión de denominó “Informática y 

Soberanía: La Informática, una estrategia para la integración regional”. En esa 

oportunidad quedó constituido el Club de Cali. Entre sus fines principales estaba el 

“logro de consenso en la búsqueda de caminos comunes para los grandes 

problemas de América Latina y el Caribe” para lo cual se procuraría “orientar a 

nuestros gobiernos en la formulación de políticas que aprovechen el enorme 

potencial de la informática para el desarrollo económico y social”. Luego de una 

segunda reunión en 1985 el Club de Cali propuso desarrollar en forma integrada 

entre los países de la región un Programa LatinoAmericano de Nuevas Estrategias 

en Tecnologías Avanzadas (PLANETA), cuyos lineamientos generales quedaron 

planteados en esa oportunidad. Con la crisis y disolución del IBI el Club de Cali 

perdió impulso y desapareció  

Objetivos 

Luego de su disolución, la intensa actividad del IBI en las décadas de 1970 

y 1980 e incluso su propia existencia han caído en el olvido. El objetivo del presente 

trabajo es recuperar, en su contexto histórico, la trayectoria de esta organización 

que promovió la autonomía tecnológica de los países de la periferia, destacando su 

aporte a la integración latinoamericana y caribeña.  
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SURGIMIENTO DE LAS INICIATIVAS REGIONALES QUE MARCARON EL 
ORIGEN DE LA GOBERNANZA DE INTERNET EN AMÉRICA LATINA 

 

Julián Dunayevich, Claudia Milena Parra, Gabriela Ramirez y Camila Trentadue38 
 

“Nada es posible sin los hombres, nada es durable sin las 
instituciones”. 
Jean Monnet 

 

Si bien la Gobernanza de Internet a nivel mundial se hizo tangible con la 

creación de instituciones como ISOC (1992) o ICANN (1998) y con la Cumbre de la 

Sociedad de la Información (Ginebra 2003 y Túnez 2005), éstas en realidad fueron 

resultado de procesos de colaboración y cooperación que se venían gestando en 

las regiones desde hacía muchos años y que, después de recorrer un proceso de 

maduración, devengaron en la creación de estas instituciones. Para América Latina 

este paso significó no sólo la formalización de un proceso, sino también un 

mecanismo para obtener independencia de los recursos que ya se estaban 

utilizando y concretar la participación activa de diferentes actores que se venían 

involucrando en la Gobernanza de Internet en la región.  

A través de este trabajo buscaremos reflexionar acerca de cómo surgieron 

las iniciativas que dieron origen a la Gobernanza de Internet en América Latina. Para 

esto analizaremos cómo confluyeron la creciente necesidad de conexión de sectores 

como la academia, los avances técnicos en torno a Internet y los cambios que se 

presentaban en algunos países de la región en el surgimiento de proyectos 

regionales e internacionales que marcaron el inicio de la Gobernanza de Internet.   

Queda en evidencia que a medida que se apropiaron los avances técnicos 

internacionales, la colaboración que se generaba entre los diferentes participantes 

desplegaba una cadena de efectos locales no sólo en cuanto a aspectos técnicos 

del desarrollo tecnológico, sino también en cuanto a la consolidación de vínculos y 

                                                           
38 NIC Argentina - gabriela@nic.ar  
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lazos políticos en el ámbito de la academia y de las organizaciones. Estos avances 

se concretaron en iniciativas como:   

• La creación de la reunión SIRIAC (1991) en Santiago de Chile, realizada por 

iniciativa de redes en América Latina (Chile, Argentina, Perú, Puerto Rico, Brasil, 

Costa Rica, Colombia) donde se debatió sobre cómo crear la iniciativa 

latinoamericana de redes para conectarse a Internet. Como resultado de esta 

iniciativa se creó el Foro de Redes de América Latina y el Caribe (ENRED) en Río, 

Brasil (1991), en donde se reunieron cerca de 200 líderes de la región y que contó 

con la presencia y apoyo de organismos como la National Science Foundation (EUA), 

Red Iris (España); Saúl Hahn (OEA) y Unión Latina.  

• El Taller sobre Tecnologías de Redes Internet para América Latina y el Caribe 

(WALC) EsLaRed (1992), iniciativa que a través de capacitaciones que abarcaban el 

estado del arte de las tecnologías de información y comunicación de la época 

agrupó a técnicos de la región y expertos internacionales.  

• La Red Intersur para conectar a los países del Mercosur (1995) y la creación 

de la Comisión de Universidades de los países del Mercosur. Grupo Montevideo 

(1996)  

• La realización del Foro permanente de redes de LAC en la Habana (ENRED, 

1997), en el cual se decidió crear un organismo propio para administrar las 

direcciones IP en  

LAC. El objetivo era contar con un organismo que, además de constituir el “Registro 

de Direcciones de Internet para la región”, fuera la entidad que promoviera el 

crecimiento, la generación de capacidades y la inclusión digital. Fue éste entonces 

el germen de la creación de LACNIC en 1999.  

Todo este camino será documentado en base a entrevistas realizadas a 

diferentes actores involucrados que fueron pioneros en estos procesos desde los 

años 80s hasta la fecha, como también diversos artículos escritos sobre la temática 

y documentos y actas propios de cada una de estas instancias. De esta forma, 

apuntamos a  reponer los principales hitos y avances en torno a la Gobernanza de 

Internet que tuvieron lugar tanto a nivel nacional como regional en sus inicios, así 

como el impacto de políticas públicas y marcos regulatorios en el desarrollo de la 
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informática y la forma en que, en determinadas ocasiones, estos mismos pudieron 

haber limitado el alcance de dichos avances y el crecimiento de las comunidades.  

Analizar el devenir histórico de la Gobernanza es esencial para comprender 

cómo Internet se constituye, se organiza y se piensa a sí misma: múltiples partes 

interesadas abordando diversos problemas y discusiones en sus respectivos campos 

para poder ponerlas en discusión dentro de una red más amplia. Y, a su vez, nos 

permite asimilar que estas problemáticas no deben ser pensadas desde una mirada 

cerrada, finita, sino que se debe apostar a continuar propagando, profundizando y 

aprehendiendo nuevas temáticas y discusiones en función de las necesidades que 

surjan en las distintas comunidades. Por ello se vuelve una tarea fundamental e 

indispensable expandir la participación, acercar nuevas voces y robustecer los 

espacios de diálogo y debate.   
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SOFTWARE PÚBLICO REGIONAL: CONECTANDO O MECANISMO 
COLABORATIVO REGIONAL ENTRE PAÍSES DA AMÉRICA LATINA E 

CARIBE 
 

Luis Felipe Coimbra Costa39, André Sobral40 e Henrique de Andrade41 

 

Este artigo faz uma análise retrospectiva do Software Público Regional. 

Narrando também a conjuntura do Governo Brasileiro de 1995 a 2015 - em 

especial no Distrito Federal - e da Rede de Governo Eletrônico da América Latina e 

Caribe (Rede GEALC), compreendendo o período entre 2012 e 2014 na 

implementação de políticas tecnológicas e sociais, relacionadas com o Mecanismo 

Colaborativo Regional (MCR), projeto submetido pela Rede Gealc, por intermédio da 

Iniciativa para a Promoção de Bens Públicos Regionais do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). São destacadas as situações onde o objeto de estudo do 

artigo está em construção, seus atores, reuniões e decisões tomadas, bem como os 

enredamentos feitos para criar o MCR, usando o método Ator Rede para apoiar a 

narrativa .   

Desde 2003, as agências de governo eletrônico dos países da América 

Latina e do Caribe têm realizado esforços para consolidar a sua cooperação 

horizontal através de órgãos como a Rede Gealc. Nos últimos anos, a incorporação 

das Tecnologias de Informação e Comunicação(TIC) para as políticas públicas em 

todos os Estados da região vem sendo discutida de forma intensa, o que tem 

influenciado não só no crescimento, mas também o investimento de tempo 

necessário para a aquisição e implementação de software, como podemos observar 

no caso do Brasil, através de um relatório elaborado pela Controladoria Geral da 

União(CGU). A ação de controle justificou-se pela materialidade dos gastos em 

aquisições e desenvolvimentos de softwares na Administração Pública Federal, que, 

em 2012 e 2013, atingiram o montante de aproximadamente R$ 2 bilhões42. Ações 

                                                           
39 Programa de Engenharia de Sistemas e Computação - PESC - UFRJ - luisfcosta@cos.ufrj.br  
40 Programa de Engenharia de Sistemas e Computação - PESC - UFRJ - lealsobral@cos.ufrj.br 
41 Programa de Engenharia de Sistemas e Computação - PESC - UFRJ - handrade@cos.ufrj.br 
 
42 Para mais informações consultar relatório CGU, disponível em 
https://softwarepublico.gov.br/social/articles/0004/7430/RAG_4_CGU_-_Portal_do_Software_P 
_blico.pdf    
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como esta, levaram os governos da região a desenvolverem iniciativas de Software 

Público a fim de produzirem conhecimentos suficientes para uma maior autonomia 

tecnológica na produção de software, bem como compartilhar aprendizados entre 

seus membros. Em tais iniciativas públicas as funções de compartilhar, reutilizar e 

co-criar softwares são muito importantes, e devem ser entendidas e incorporadas 

pelos governos. Não somente pela autonomia de realizar auditorias de código e 

verificar como o sistema executa suas operações, mas também pela independência 

sobre o desenvolvimento de software, contribuindo para a soberania nacional.  

O software Público é distribuído, adaptado e reutilizado, seguindo os 

princípios de desenvolvimento de software livre. É essencial a co-produção e o 

compartilhamento internacional dos resultados produzidos para o melhor 

aproveitamento das potencialidades relacionadas ao trabalho coletivo do 

desenvolvimento de software, seus processos e conhecimentos técnicos. O processo 

de compartilhamento de software público é complexo, envolvendo humanos e 

máquinas e requer uma gestão específica que é gerada em torno de cada aplicação, 

como resultado da reutilização e adaptação a diferentes pessoas, projetos e lugares. 

Por esta razão a Rede Gealc promoveu a ideia de criar, em 2013, um mecanismo 

de cooperação regional para potencializar o uso de TIC entre todos os países 

envolvidos. Para gerenciar esse conhecimento através de um modelo de 

colaboração se fez necessário discutir metodologias, visando impulsionar a co-

criação de conhecimento e sua utilização por países da região. Este desafio levou a 

necessidade do desenvolvimento de uma Plataforma e de diversos outros artefatos 

para gerenciar os ativos de software público compartilhados regionalmente.  

Dessa forma, os governos de 12 países da América Latina e do Caribe, 

através de seus responsáveis pelo governo eletrônico, realizaram o compromisso 

de levar adiante essa ideia como parte de um projeto regional liderado pelo Centro 

Nacional de Tecnologias de Informação (CNTI) da Venezuela e com apoio à 

implementação da Fundação Julio Ricaldoni do Uruguai. BID apoia esta iniciativa 

através do Programa de Bens Públicos Regionais, a fim de responder aos desafios 

descritos. Este projeto é chamado "Modelo Colaborativo de Software Público 

Regional", e visa acelerar a incorporação de TIC em todas as áreas da administração 

pública, facilitando o acesso a soluções desenvolvidas em ambientes abertos e 

parcerias entre governos da América Latina e Caribe. A Fundação Julio Ricaldoni, 
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do Uruguai, foi escolhida como Agência de Execução de projetos com a tarefa de 

coordenar e desenvolver as medidas necessárias para obter os objetivos e os 

resultados esperados.  

 

Palavras chaves: Software Livre, Software Público, Software Público Regional  
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FREE SOFTWARE PRODUCTION IN BRAZILIAN STATE-OWNED 
ENTERPRISES: A CASE STUDY OF SERPRO PROGRAM FOR FREE 

SOFTWARE 
 

Flávio Gomes da Silva Lisboa43 e Marilene Zazula Beatriz44 

 

The theme of this research project is about free software production inside 

brazilian government organizations between 2003 and 2018. At end of presidency 

of Fernando Henrique Cardoso, in 2002, was created an Electronical Government 

Program for Brazilian State – PBGE – and one of its guidelines said that free software 

was one strategical resource for that program. According to Feenberg (In: NEDER, 

2013, p. 57-64), technology is neither neutral nor autonomous, but loaded with 

values  and humanly controlled. So, even when free software is found inside state 

policies, it brings values from people that produces and defend it. However, 

Birkinbine (2016, p. 3893) However, argues that government projects involving 

free software “do not adequately link intention to outcome when assessing the 

effectiveness of the projects or policies”. Searching to verify this argument, this 

research aims to investigate which were the consequences of  free softwares 

production by brazilian state for society. Within the limits of a research that involves 

the entire Brazilian state was selected a state-owned enterprise for a study case. 

The brazilian data processing service – SERPRO – is a state company that created a 

free software incentive program in 2003 (TIBONI, 2014, p. 40). This research has 

some assumptions related to state-owned enterprises and free software. One 

assumption is that state-owned enterprises is ambiguos, according to Abranches 

(1979, p. 97): it oscillates between an enterprise face searching for profit and a 

state face searching public interests. A second assumption it that free software 

organization unit, the free software community, is a kind of solidarity economy 

enterprise, so free software production is oriented by solidarity development 

concept (SINGER, 2004, p. 11). A third assumption is that free software can be a 

social technology according defined by Dagnino (2011, p. 1). A fourth assumption 

is that software production in information technology state-owned enterprises is 

guided by capitalist development concept (SINGER, 2004, p. 9). A fifth assumption 

                                                           
43 Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – PPGTE - flavio.lisboa@alunos.utfpr.edu.br  
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is that software as capitalist development product is a conventional technology.  In 

view of the contradictions among the assumptions, it is assumed that the production 

of free software within a state company caused some change in its way of 

developing software. General goal with study case is to understand how one of free 

softwares produced by SERPRO was created and maintained between 2003. For 

reaching this goals, it were defined some specific goals: to verify if sociotechnical 

adequacy  (DAGNINO, 2014, p. 101106) can be found in production of selected 

free software; to analyze if anarchical community model gets to survive inside an 

hierarchical enterprise; to discover if and how private interests of enterprise face of 

SERPRO interfere with public interests of a free software; and to  identify aspects of 

free software production that not belongs to solidarity development model nor 

capitalist model. A bibliometric survey showed that there is absence of researches 

about free software production by state-owned enterprises so there is a opportunity 

to contribute with knowledge about dynamics involved in this production. As 

methodological procedures was defined the following steps for research: a 

documentary research for identifying free softwares produced by SERPRO between 

2003 and 2018; selection of one of these softwares for a case study; selection of a 

reference model for free software production as comparison parameter; analysis of 

chosen software and its users and developers. The first, second and third steps of 

research were concluded and this article will be present the results obtained.  
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SESSÃO 4 – TRABALHOS DE PESQUISA/TRABAJOS DE INVESTIGACION 
(09.11.2018 – 10h-12h) 
 

 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL COMPLEJO INFORMÁTICO-ELECTRÓNICO 

EN ARGENTINA EN EL RETORNO DEMOCRÁTICO (1984-1989). 
CONSENSOS E INSTRUMENTOS 

 

Gastón Blasquiz45 y Diego Aguiar46 

 

Basado en el amplio consenso existente con respecto a la importancia que 

reviste la ciencia y la tecnología para el desarrollo tanto social como económico de 

una sociedad, es que el análisis en particular de la informática, como así también, 

de las políticas para promoverla toma vital importancia. En esa tónica es que 

diversos autores afirman que el esfuerzo que los países dedican a las actividades 

de investigación e innovación y a generar una fuerte capacidad de innovación 

tecnológica, son reconocidos como elementos que condicionan el crecimiento 

económico. Asimismo, la teoría económica parece confirmar que los esfuerzos en 

I+D (Investigación y Desarrollo) y en tecnología son determinantes de los niveles 

de competitividad de las economías (Nelson y Romer, 1996). 

En este sentido, la comprensión sobre las políticas, instrumentos e instituciones que 

impulsan el crecimiento de la informática en Argentina es fundamental. 

En este marco, es que este trabajo se propone analizar los procesos sociales 

de concepción, negociación y construcción de consenso en la elaboración de las 

políticas de informática en Argentina entre 1984 y 1989, llevadas adelante por la 

presidencia de Raúl Alfonsín (UCR), como así también, los instrumentos diseñados 

para alcanzar los objetivos manifestados y los cambios políticos, sociales, 

económicos y tecnológicos que impulsaron o pusieron freno a los procesos de 

transformación del Complejo Informático-Electrónico argentino.  
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Con el retorno democrático, desde la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECYT) 

se buscó fomentar el desarrollo de la informática en base a la perspectiva conocida 

como “Tercera Revolución Industrial”. Para cumplir con el objetivo del desarrollo del 

Complejo Informático-Electrónico es que, desde la SECYT, se constituyó un nuevo 

diseño institucional tripartito, que se encargaría de la planeación y la ejecución de 

las políticas en ese sector. Este nuevo diseño estaría integrado por la Comisión 

Nacional de Informática (CNI), la Subsecretaría de Informática y Desarrollo (SID) y el 

Programa Nacional de Informática y Electrónica (PNIE). 

A su vez, autores como Jacovkis (2004) y Smukler (2012), entre otros, 

identifican a este año (1983) como un punto de inflexión para el desarrollo de la 

informática en Argentina, principalmente por el hecho de que fue la primera vez en 

que se establecieron los lineamientos de una política para ese sector, lo que 

convierte a este periodo en un objeto de estudio atractivo para el estudio.  

Para llevar a cabo el análisis pretendido es que se conformó un abordaje teórico-

metodológico que integra los conceptos de política pública (Gerston, 1997; Dye, 

1976; Bachrach y Baratz, 1963; y Guerrero, 1993); de análisis de políticas públicas 

(Dye, 2010; Roth Deubel, 2006; Oslak & O´Donell, 1995); de políticas de ciencia y 

tecnología (Salomon, 1977; Oteiza, 1996; Elzinga & Jamison, 1996) y el de 

imaginarios socio-técnicos (Jasanoff, 2009; Gaudilliére & Joly, 2009; Joly, 2010). 

 A su vez, con el fin de alcanzar los objetivos planteados con anterioridad se 

realizó una triangulación metodológica (Jick, 1979), es decir se emplearon distintas 

herramientas de recolección, muestreo y análisis de datos. Las principales técnicas 

de recolección de información fueron la entrevista semi-estructurada y el análisis de 

documentos oficiales de organismos públicos. 

 Se trata, en consecuencia, de una investigación orientada a reflexionar 

críticamente sobre la conformación de las políticas de informática en la Argentina, 

intentando colaborar a la creación o el reconocimiento de distintas herramientas 

útiles para quienes tengan la responsabilidad de diseñar las políticas.  
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DUAS HISTÓRIAS DE HARDWARE E SOFTWARE COMO SUPORTE AO 
DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO BRASILEIRA 

 

Marcia de Oliveira Cardoso47 

 

Em 4 de outubro de 1984 o Congresso Nacional brasileiro aprovou a 

chamada Política Nacional de Informática (PNI), que permitiria o controle da 

importação de bens e serviços da área de computação pelos próximos oito anos. 

Esta aprovação foi favorecida pelas iniciativas das décadas anteriores, como criação 

de laboratórios e cursos de pós-graduação, que capacitavam pessoas para atuarem 

no desenvolvimento da computação no Brasil. Os esforços frutíferos destas 

iniciativas culminaram com o estabelecimento de uma indústria nacional de 

computadores, surgindo empresas como Scopus, Itautec e Cobra, entre outras. Este 

trabalho segue a trajetória de dois destes esforços para a sustentação do 

desenvolvimento da computação: o computador chamado Patinho Feio, construído 

nos primórdios da capacitação em computação, e o sistema operacional 

UNIXcompatível, chamado SOX, desenvolvido no seio da PNI. O retrato da trajetória 

de construção do Patinho Feio segue o modelo para o processo de desenvolvimento 

tecnológico em ciclos de concepção/adoção descrito por Michel Callon (1995). Para 

a história do SOX, utilizou-se o conceito de discurso sugerido por Paul Edwards 

(1996) e o artigo de John Law (1992) sobre a teoria atorrede. Para a construção 

das histórias, também foram utilizados depoimentos e entrevistas fornecidas pelos 

participantes dos processos, além de livros e artigos de jornais e revistas 

especializados da época.  

O Patinho Feio 

Das iniciativas das universidades para a capacitação de pessoas, surge o 

Patinho Feio, um computador desenvolvido em 1971 no laboratório de Sistemas 

Digitais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (LSD-EPUSP). 

Construído durante um curso de arquitetura de computadores e “inaugurado” em 

1972, o computador funcionou durante 8 anos, contribuindo para o fortalecimento 

dos cursos de pós-graduação e auxiliando nos processos administrativos da EPUSP.  
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O texto sobre o Patinho retrata ciclos de concepção/adoção de algumas 

partes do computador para que se possa visualizar a dinâmica das negociações e 

decisões que influenciaram a escolha da sua configuração final. Nesta dinâmica, 

surgem as técnicas de construção utilizadas, algumas inexistentes no Brasil.. Desta 

forma, pode-se olhar o computador como um suporte para o desenvolvimento da 

computação e observar que sua construção foi crucial para a capacitação de um 

grupo de pessoas. Este grupo iria contribuir com a PNI em prol de uma autonomia 

tecnológica para a computação no Brasil. 

O SOX 

Dos esforços em busca de capacitação na área da computação também surge 

o SOX, um sistema operacional UNIX-compatível, desenvolvido pela empresa 

nacional e estatal Computadores Brasileiros S.A. (Cobra). O projeto de 

desenvolvimento do sistema foi iniciado no início da década de 1980 para os novos 

modelos de computadores da empresa. Estes novos modelos também se 

encontravam na fase de projeto e estavam baseados em novas arquiteturas que, 

por sua vez, justificavam a necessidade de se construir um novo sistema 

operacional. 

A trajetória do SOX é retratada aderente ao então discurso de autonomia 

tecnológica, que norteava a PNI, não olvidando das escolhas feitas durante sua 

construção que conseguiram estabelecer novas alianças e fazer do sistema um 

suporte importante para este discurso. Desta forma, por estar imbricada com os 

esforços de manutenção do discurso de autonomia tecnológica, a equipe de 

desenvolvimento da Cobra, responsável pelo SOX, optou por um projeto local, sem 

utilização do código do UNIX, da empresa norte-americana AT&T, como base. 

Embora outras empresas estivessem avançadas no desenvolvimento de seus 

sistemas UNIX-compatíveis, que construíam a partir do sistema UNIX original, o 

esforço da Cobra resultou em um sistema possuidor das mesmas características do 

UNIX (portabilidade, linguagem de alto nível e tempo real) mas arquitetonicamente 

diferente, que figurou como um sistema 100% nacional. E, para rebater as dúvidas 

sobre suas características, o sistema foi submetido a testes de acordo com o padrão 

europeu X/Open Portability Guide 2 (XPG2), obtendo uma certificação internacional. 
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Historicizar o SOX pela sua aderência ao discurso de autonomia tecnológica 

ajuda na compreensão do término do desenvolvimento do sistema, em 1992 (com 

o fim próximo da PNI e o discurso fragilizado, não haveria motivo para que se 

mantivesse o SOX a serviço deste discurso). Porém, nesta mesma historicidade, 

pode-se perceber um esforço da equipe de construção que buscou o 

desenvolvimento da computação brasileira. 

Hardware e software como suporte ao desenvolvimento da computação brasileira 

 

Este trabalho relata as trajetórias de construção do computador Patinho Feio 

(hardware) e do sistema operacional SOX (software), reforçando que estes dois 

artefatos foram suportes para o desenvolvimento da computação no Brasil e para 

uma autonomia tecnológica, no que diz respeito à capacitação de pessoal. Tanto o 

Patinho Feio, quanto o sistema SOX foram pilares para a capacitação tecnológica 

brasileira, tiveram seu lugar de fala e saíram de cena com êxito. 

Atualmente, o Patinho Feio pode ser observado no corredor do prédio da 

administração da EPUSP. E, pela capacitação proporcionada pelo sistema SOX, 

alguns de seus desenvolvedores foram recrutados por  empresas norte-americanas 

após o fim da PNI. 
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HISTORIA DE NIC ARGENTINA EN EL MARCO DE LA EVOLUCIÓN DE 
INTERNET 

  
  

Julián Dunayevich48, Gabriela Ramírez, Camila Trentadue, Daniel Franca y Tamara 

Zylbersztejn  

  

Internet no siempre fue lo que es hoy y, más importante aún, no lo será 

tampoco. Cantidad de desafíos tenemos frente a nosotros, y muchos más 

aparecerán en el horizonte para los cuales todavía no estamos preparados. Pero 

podemos conseguir las herramientas para estarlo si continuamos el esfuerzo por 

concebir a la Red como fenómeno interdisciplinario: este enfoque es el que nos 

obliga a mantener discusiones multipartitas, el que nos abre la posibilidad de 

entender que hoy en día debemos pensar tanto soluciones técnicas para problemas 

culturales, como soluciones culturales para problemas técnicos. La influencia de la 

Red hoy está presente en todas las esferas de la sociedad, pero no siempre lo 

estuvo y es por eso que se decide enfrentar en este documento la tarea de revisitar 

el devenir histórico de Internet, específicamente en el contexto argentino, a través 

de un caso particular: la evolución de NIC Argentina.   

Este recorrido - que construiremos a partir de un proceso de investigación, 

relevamiento de estadísticas y recolección de testimonios de primera mano - nos 

permitirá comprender cómo fue se gestó un modelo que comenzó impulsado por 

sectores técnicos y académicos y, paulatinamente, habilitó la incorporación de 

actores de las áreas más diversas. Con tres décadas de historia, NIC Argentina se 

consolida como caso paradigmático para un acercamiento verdaderamente histórico 

de la tecnología en el país: aquel que no pierde de vista que documentar la 

evolución de determinados procesos tecnológicos a través del tiempo supone un 

doble desafío. En principio, registrar los procesos históricos es esencial, pero 

también analizar cómo fueron alcanzando y transformando aspectos de la cultura, 

la política pública y la sociedad, que en un primer momento eran impensados. Desde 

el ámbito académico, el acontecimiento técnico nunca es un fenómeno aislado, sino 

producto y disparador de fenómenos complejos que lo trascienden, lo enmarcan, y 

                                                           
48 NIC Argentina – julian@nic.ar 
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obligan a una reflexión necesariamente contextual que dé cuenta de su inmersión 

en un entramado de relaciones.  

En esta lógica, podemos afirmar que NIC Argentina ha progresado de su 

función inicial de administrador de dominio y logrando traspasar las fronteras del 

universo técnico para transformarse en una organización con voz activa y 

protagónica en diversos espacios de debate sobre diferentes temáticas 

contemporáneas. Y es por eso que planteamos el acercamiento a su historia como 

prueba de que la técnica no debe mostrarse como afirmación acrítica de sí misma49: 

lo que comienza en la década del ochenta en nuestro país no debe ser leído como 

una concatenación de avances tecnológicos, sino como parte de un camino que 

ilustra tanto el modo en que la historia de la informática debe ser leída en forma 

contextual y relacional, como el hecho de que sus protagonistas han trabajado de 

esa forma, interdisciplinaria y colaborativa, saltando barreras políticas y económicas 

y discutiendo modelos posibles.  

En este sentido, si bien podemos marcar esa época como etapa clave en el 

nacimiento de la Red en nuestro país y para el posterior surgimiento de NIC 

Argentina, será necesario rastrear sus orígenes en décadas anteriores, en hitos 

como la creación de la carrera de Computación Científica o el Instituto de Cálculo. 

Pero también será imprescindible comprender las condiciones específicas que nos 

hacen entender los años ochenta como momento disparador. Porque es allí donde 

comienza una nueva era, inaugurada por el esfuerzo de científicos, programadores 

e investigadores, que consolidará el camino de Internet en Argentina: un camino 

que comenzó con la discusión en nicho pero que a lo largo de los años hizo propia 

la responsabilidad de incorporar voces. No es casualidad que a nivel nacional la 

computación científica haya ganado impulso con el advenimiento de la democracia. 

La innovación, la capacidad crítica y el interés por las tendencias y novedades que 

procedían del extranjero eran parte de los intereses principales que fluían en las 

casas de altos estudios. A este contexto se sumaba el retorno de investigadores y 

estudiantes, que regresaban al país luego de un prolongado exilio y volvía a 

transformar a las universidades en epicentros de fervientes debates.  

                                                           
49 Héctor Schmucler. Artefacto, pensamiento sobre la técnica. Artefacto 1. 1996.   
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Años atrás Oscar Varsavsky postulaba la construcción no de una universidad 

ideal, aislada de la sociedad sino de aquella que entre en relación dialéctica con esa 

sociedad, buscando la transformación de ambas50. Esa idea recorría los pasillos de 

la Facultad de Ciencias Exactas, donde el objetivo de desarrollar la ciencia 

informática y otorgarle un estatus propio se entrelazaba con los recursos escasos 

de la universidad pública y la discusión de modelos que influenciarían las décadas 

por venir.  Si esas partes todavía no eran conscientes del proceso que se estaba 

gestando, lo serían con el correr de los años. Recién en 2005 se formaliza el 

concepto de Gobernanza como el principal paradigma para pensar y desarrollar las 

políticas que “gobiernan” Internet. Y la historia de NIC Argentina es en gran parte 

la historia de cómo todos los sectores involucrados fueron comprendiendo su 

relevancia y cómo enfrentan hoy un proceso permanente de debates y tensiones 

que tienen como objetivo hacer funcionar un mecanismo de legislaciones locales, 

convenios internacionales y autorregulación con miras al crecimiento de la red.  

Es verdad que a pesar de los avances y acuerdos producidos en estos últimos 

años, son considerables las tensiones que se dan entre los diferentes sectores a la 

hora de generar políticas que impulsen el crecimiento y la democratización de 

Internet. Los debates sobre brecha digital, responsabilidad de intermediarios, el 

derecho al olvido, la libertad de expresión o la protección de datos personales nos 

obligan a enfatizar que una lectura lineal y técnica no es suficiente para comprender 

este proceso. Si hoy hablamos de modelo de Múltiples Partes Interesadas es porque 

partimos de una base tanto técnica como filosófica que lo habilita. Si lo que 

comenzó aparentemente como discusión en un nicho de especialistas llevó al 

desarrollo de un ente donde hoy se discuten cuestiones de género, marcos 

regulatorios y economía digital, es porque las bases de ese proceso ya estaban 

condicionadas para algo más: para dar lugar a una institución que trasciende su 

espacio técnico encarando los desafíos que se presentan hoy y a futuro.  

  
  

                                                           
50 Varsavsky, Oscar. Hacia una política científica nacional. Ediciones Periferia, 1972.  
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ALGUMAS TRAJETÓRIAS DE AUTONOMIA TECNOLÓGICA NA 
INFORMÁTICA NA AMÉRICA LATINA E CARIBE 

 

Ana Christina Saraiva Iachan51 

 

Este estudo apresenta algumas trajetórias de países da América latina e 

Caribe na tentativa de desenvolvimento autonomia tecnológica, uma proficiência 

local em informática, seja pela fabricação de equipamentos seja pelo 

desenvolvimento de software para atender às suas necessidades específicas. A 

escolha dos países foi feita com base na tabela de BARQUIN (1976)52 que apresenta 

a base instalada na América Latina.  O período de análise vai do final da década de 

1970 até a década de 1980. Em cada país o recorte pode variar um pouco em 

função das especificidades de cada história. Assim com base no número de 

equipamentos instalados até 1976, foram selecionados além do Brasil (1500), o 

México (850), a Argentina (500), Venezuela (420), Cuba (70) e Chile (60).    Na 

década de 1970, o Brasil era o mais avançado dos países do Terceiro Mundo no 

uso da Informática. A quase totalidade dos equipamentos era importada. Dada a 

necessidade de poupar divisas foi ganhando terreno, em 1977, o argumento da 

proteção à indústria infante   em um recorte específico - o segmento de 

minicomputadores. Em 1984, foi promulgada a Política Nacional de Informática 

(PNI), Lei n.º 7.232, com prazo de vigência de 8 anos, a lei estabeleceu uma reserva 

de mercado em diferentes segmentos para as empresas de capital nacional.  

Nos anos 1980, foi a vez do México elaborar uma política de informática de 

médio prazo (1982-1985) para o segmento de microcomputadores.  A política tinha 

como objetivos:  desenvolver a capacitação na fabricação, promover os fabricantes 

nacionais apoiando-os com incentivos e criar empregos ao longo da cadeia 

produtiva.  As vendas para o setor público, maior usuário, eram condicionadas a um 

certificado de empresa nacional. Foram impostos requisitos de conteúdo local e 

estabelecido o “Compromisso de Investimento” por parte das empresas em centros 

de P&D e em formação técnica.  O México liberalizou a sua política nos anos 1990.    

                                                           
51 HCTE- UFRJ - anacsiachan@gmail.com  
52 Annotated Bibliography and Other Sources of Information Ramon C. Barquin  
Source: Latin American Research Review, Vol. 11, No. 1 (1976), pp. 75-102 Published by: The Latin 
American Studies Association ,   
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A Argentina apresenta uma experiência precursora de construção de um 

computador na América Latina. Entre 1958 e 1960, um grupo de pesquisadores e 

estudantes da Faculdade de Engenharia de Buenos Aires construiu um computador 

de primeira geração denominado CEFIBA.  O objetivo não era a produção industrial 

, mas  formação de especialistas capazes de projetar e  construir computadores. Em 

1966, ocorreu um golpe militar na Argentina que impactou  ambiente acadêmico, 

diversas universidades sofreram intervenção e muitas das lideranças foram 

perseguidas e projetos cancelados. Merece destaque a iniciativa  da FATE Eletrônica 

S.A de  produzir minicomputadores na década de 1970.  O resultado em 1974 foi 

o minicomputador, denominado série  1000.  O projeto da FATE não contava com 

nenhum apoio governamental , os prejuizos começaram a ser aculumar  e a 

empreitada acabou por ser abortada. Nenhuma politica específíca foi delineada para 

nenhum segmento de mercado ao longo das décadas de 1970 e 1980 , nem dado 

nenhum incentivo específico.   

A Venezuela aparece em quarto lugar em número de computadores 

instalados.  Os sistemas mais destacados, ligados à área bancária e de petróleo, 

embora desenvolvidos localmente tinham relação com os fornecedores de 

equipamentos de grande porte, todos estrangeiros. Não se registram esforços de 

desenvolvimento de uma ação governamental no segmento, nem posteriormente, 

no segmento de PCs. O número significativo de computadores instalados na 

Venezuela, nas décadas de 1970 e 1980, era de mainframes e estavam ligados ao 

atendimento das demandas da indústria petrolífera.   

No início da década de 1970, Cuba apresenta a mais destacada experiência 

de fabricação local de minicomputadores. O embargo imposto pelos EUA impedia 

Cuba de comprar equipamentos no mercado americano, somente poucos 

equipamentos de origem francesa foram adquiridos.  Em 1967, Cuba tomou a 

decisão de construir uma indústria no segmento de minicomputadores. Sua primeira 

máquina, um minicomputador cujo projeto foi baseado no DEC PDP-8, foi lançada 

em 1970.  O primeiro minicomputador construído na ilha foi o CID 201. Os 

desenvolvimento dos  equipamentos CID levou ao domínio do processo tecnológico 

da concepção à manutenção. No entanto, as dificuldades com as perdas de safra de 

açúcar, principal item da pauta de exportação, fragilizaram a economia cubana. Foi 

necessário buscar novos caminhos. Em 1972, o país se juntou ao Conselho para 
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Assistência Económica Mútua (CAEM) sob a liderança soviética.  Esta colaboração 

fez chegar a Cuba financiamento, novos equipamentos, software e especialmente a 

filosofia de trabalho dos soviéticos.  A formação de profissionais no segmento ficou 

centrada na França e União Soviética. No final da década de 1980, o conhecimento 

adquirido foi dirigido para o desenvolvimento de equipamentos médicos para 

monitoração e diagnóstico. A área de medicina e saúde foi uma das que recebeu 

maiores incentivos e investimentos por parte do governo.  

Com o Chile encerra-se a presente investigação. ALVAREZ e GUTIERREZ 

(2012)53 assinalam que as ações para desenvolvimento de uma infraestrutura 

nacional de ciência e tecnologia na década de 1960 estavam alinhadas às ideias da 

época de planejamento central, tanto político quanto administrativo. A estratégia 

adotada seguia as recomendações da Comissão Econômica das Nações Unidas para 

a América Latina (CEPAL).  Durante o governo de Salvador Allende (1970-1973) 

diversas empresas foram nacionalizadas e sua administração de forma eficiente e 

centralizada requeria novos processos.   Como solução desta demanda foi proposto 

o   projeto CYBERSYN  para construir “modelos cibernéticos de gestão” do setor 

nacionalizado.  O CYBERSYN contava com 3 módulos:  uma rede de comunicação 

nacional de telex (CYBERNET), um módulo de controle de Operações (CYBERSTRIDE) 

e um modelo de simulação   do “comportamento econômico futuro” (CHECO). O 

simulador serviria como "laboratório experimental do governo ' uma parte 

importante do “laboratório social” proposto por Allende para a transformação do 

para a transformação do Chile. O golpe de Estado de setembro de 1973 pôs fim 

ao CYBERSYN.   

  

  

                                                           
53 Alvarez, Juan e Gutierrez Claudio History of Computing in Chile, 1961–1982: Early Years, 
Consolidation, and Expansion, IEEE Annals of the History of Computing, 1058-6180/12/$31.00 
o2012 IEEE  
 



V SIMPOSIO DE HISTORIA DE LA INFORMÁTICA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
RIO DE JANEIRO/BRASIL – 07 A 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

96                                                 ISBN 978-85-61815-03-5 
 

HISTORIA DE LA INFORMÁTICA EN LA UCR, COSTA RICA Y PARTE EN 
CENTROAMÉRICA 

  
 

Mario Feoli Escalante54 
  
  

Este documento representa el resumen de una ponencia que el autor desea 

presentar ante el V Simposio de Historia de la Informática en América Latina y el 

Caribe (SHIALC)  

Éste se presenta en calidad de resultado de una investigación solicitada al 

autor por el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana 

(CIICLA), y autorizada y aprobada por la Vicerrectoría de Investigación de la 

Universidad de Costa Rica, pues el autor vivió (trabajó) con la primera computadora 

que se instaló en la UCR y también la primera de tipo científico del país.  El autor 

conoce de primera mano la mayoría de los avatares que se sufrieron y vivieron con 

ella y en todo el proceso del desarrollo de la informática del país.  

Por consiguiente, este trabajo va a girar principalmente alrededor de la 

historia de Matilde, esa primera computadora marca IBM modelo 1620-II, pues fue 

la que inició el verdadero desarrollo de la informática en la UCR y del país, y con la 

que más convivió el autor, sin embargo, esta historia, junto con los eventos 

contemporáneos, forma gran parte de la historia de la informática de Costa Rica y 

de Centro América.  Se mencionarán también cómo se iniciaron otras actividades 

informáticas en el país.  Cubre un período aproximado desde antes de 1968 (fecha 

de adquisición de Matilde) a 1979.     

  

Todo esto se facilitó debido a que el autor fue la primera persona de Costa 

Rica que estudió formalmente informática.  Estudios que se dieron a nivel de 

posgrado en la Universidad de Londres.  

Gran parte de este tema, pero con mayor profundidad, se trata en el libro 

titulado: MATILDE, un ícono; Testimonios de la historia del primer computador 

                                                           
54 DCMS - Catedrático Pensionado de la UCR - Diploma in Computer Management Systems, London 
University - feolimario@yahoo.com  
 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA DA INFORMÁTICA DA AMÉRICA LATINA E CARIBE  
RIO DE JANEIRO/BRASIL – 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018  

 

ISBN 978-85-61815-03-5                          97 
 

electrónico de la Universidad de Costa Rica, del autor de esta ponencia, que está 

siendo publicado por la Editorial de la Universidad de Costa Rica (SIEDIN).  

La ponencia incluirá los siguientes temas:  

A.- Primeros pasos, previos a la computación o al desarrollo de la informática 

como tal en el país y en Centro América.  En este tema se mencionarán los 

universitarios precursores de todo este proceso, principalmente en la UCR.  

-  Computadoras iniciales y otros equipos de procesamiento de datos como 

los de Registro Unitario, predecesores de las computadoras.  

B.- Matilde:  Primera computadora de la UCR, una máquina marca IBM 

modelo 1620-II, y revolución de la Informática y del procesamiento de datos 

científico en el país.  

Este punto incluye, desde la financiación y compra de Matilde, la primera 

computadora de la UCR y la primera con capacidad de efectuar cálculos de tipo 

científico, en 1968, la cual quedó instalada en el segundo semestre de 1969, hasta 

el inicio de los primeros cursos de programación.  

  

C.- El Centro de Cálculo Electrónico y la creación del Centro de Informática 

de la UCR  

El desarrollo de la Informática en la UCR se inició en la Facultad de Ingeniería, 

adonde además de actuar como un laboratorio para la Facultad, desde el inicio se 

consideró que sus funcionalidades y beneficios serían para toda la Universidad y 

para el país.  

Por esta razón en 1974 este Centro de Cálculo Electrónico se convirtió en 

el Centro de Informática, ya dependiente de la rectoría de la Universidad.  

D.- Actividades informáticas en la UCR  

Se describen las principales actividades informáticas que el CI desarrolló en 

la UCR, especialmente en los campos de Docencia, Investigación, Acción Social y 

Administración, con el respaldo de las computadoras de la UCR.  

- Computadoras y actividades apoyadas por Matilde y otras computadoras en 

la UCR.  
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- Desarrollo académico: Docencia e Investigación  

    Cursos individuales 

    Carreras de pregrado (Bachillerato y Licenciatura) 

    Carrera de Posgrado en Informática  

           Carrera Regional de Informática (Centroamericana)  

    Cursos cortos, seminarios y otras actividades sobre informática 

- Apoyo a la investigación de la UCR y del país.  

Principales proyectos de investigación e investigadores que se valieron de 

las facilidades computacionales de la UCR para desarrollar sus trabajos científicos 

y tecnológicos.  

- Apoyo a los procesos administrativos de la UCR.  

Sistemas administrativos de matrícula universitaria, admisiones, planillas, 

financiero, presupuestos, y otros.  

E.- Otras computadoras posteriores en la UCR y en el país  

En este aparte se describen otras actividades y equipos con los que la UCR 

contó y que en muchos casos ayudaron a otras instituciones del país y de Centro 

América, que se encontraban mucho más rezagadas en el desarrollo de la 

Informática.  

- Instalación de la siguientes computadoras y equipos informáticos en la 

UCR.Computadora IBM 360-40 y Data General Nova 3 D y Lectora Óptica e la UCR 

y sus funciones.  

En otras Instituciones y empresas:  

- La Oficina Mecanizada del Ministerio de Hacienda, posteriormente llamada 

Dirección de Informática.  

- La Oficina de Estadística y Censos del Gobierno Central, actualmente: 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

- La informatización de los documentos del Registro Nacional (propiedades 

muebles, inmuebles, intelectual catastro y de navegación).  

- La computación en el ICE - Instituto Costarricense de Electricidad, y su 

desarrollo inicial.  

- El centro de cómputo del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).  
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- El Servicio Nacional de Acueducto y Alcantarillados - SNAA (posteriormente 

AyA Acueductos y Alcantarillados) y sus funciones informáticas.  

- Los bancos del Estado:  Nacional (BNCR), Anglo Costarricense (BAC), de 

Costa Rica (BCR).  

Casi no hubo, durante este período, actividad computacional en empresas 

privadas, excepto en unos dos o tres centros de procesamiento de datos como 

SERCOFI y el “Data Center” de la IBM y en las de las compañías bananeras.  La 

principal fue el Departamento de Computación de la United Fruit Co. (SEDCA) y la 

Standard Fruit Co.  

 F.- Otras carreras de informática creadas con posterioridad.   

 En el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), la Universidad Nacional 

(UNA), y luego las universidades privadas.   
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SESSÃO 5 – TRABALHOS DE PESQUISA/TRABAJOS DE INVESTIGACION 
(09.11.2018 – 10h-12h) 
 

 
EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS INTELIGENTES EN EL 
CONTEXTO DE LA ROBOTIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA. UNA 

INTERSECCIÓN VITAL ENTRE AMBOS CAMPOS 
 

Alejandro Hossian55, Hernán Merlino56 y Florencia Pollo57 

 

El presente trabajo de investigación se estructura en base a cuatro ejes; a 

saber: 1) el encuadre de las tecnologías inteligentes en el contexto de la Inteligencia 

Artificial, 2) Origen y desarrollo del campo de la Robótica, 3) las tecnologías 

inteligentes como disciplina transversal al tópico de la robótica móvil y 4) aspectos 

sociales y tecnológicos vinculados al proceso de robotización y automatización en 

el marco de la Cuarta Revolución Industrial del siglo XXI.   

1. La inteligencia constituye una de las disciplinas más antiguas y motivo de 

grandes interrogantes por parte de grandes filósofos; quienes realizaron denodados 

esfuerzos por comprender como aprende, recuerda y razona el ser humano. Desde 

una perspectiva formal, la Inteligencia Artificial (IA) intenta reproducir las acciones y 

el razonamiento de los seres vivos inteligentes en dispositivos artificiales, cuyo 

objetivo es conseguir una teoría comprensiva de la inteligencia tal y como aparece 

en animales y máquinas. En virtud de poder proporcionar una definición ágil y 

sencilla en sintonía con las Tecnologías Inteligentes (TI), la IA se focaliza en la 

construcción y comprensión de entidades inteligentes. Desde un punto de vista 

histórico, en los albores de los años sesenta estas entidades se concebían como 

métodos algorítmicos capaces de hacer pensar a los ordenadores; es decir, 

programas que emulen la capacidad de raciocinio de la mente humana. Estos 

programas se formalizaron en la línea de tiempo y se estructuraron 

                                                           
55 Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional del Neuquén – Email: 
alejandrohossian@yahoo.com.ar   
56 Universidad Nacional de Lanús – Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico – Email: 
hmerlino@gmail.com  
57 Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Buenos Aires – Email: 
fpollo@posgrado.frba.utn.edu.ar   
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taxonómicamente en distintas disciplinas que en la actualidad se llaman TI; tales 

como: “Sistemas Expertos”, “Redes Neuronales Artificiales”, “Algoritmos Genéticos”, 

“Búsqueda Heurística” y “Lógica Borrosa”, entre otras.  

 

2. Los orígenes del campo de la robótica se remontan a la historia de la 

humanidad en sintonía con la eterna pretensión humana de crear seres artificiales 

capaces de imitar las funciones y los movimientos de los seres vivos. Desde un 

enfoque histórico y etimológico, el año 1921 marcó la existencia del término 

robótica, que tiene su origen en el idioma checo y se asocia a la palabra robota que 

significa: fuerza de trabajo o servidumbre. Muchas aristas conforman lo que se 

denomina el desarrollo de la robótica como disciplina; en este sentido, el presente 

eje se focaliza en los avances tecnológicos que se desarrollaron en la segunda mitad 

del siglo XX, fundamentalmente, a partir del nacimiento del período de la posguerra. 

Numerosos hitos tuvieron lugar en este ciclo y que fueron significativos para el 

desarrollo del campo; entre los que cabe citar: a) a fines de los años sesenta se 

sientan las bases de las primeras investigaciones en robótica dentro de las 

universidades y se diseñan los primeros brazos manipuladores, como el robot 

PUMA, b) en 1980 se crea en Estocolmo la Federación Internacional de Robótica 

(IFR), c) en 1997 el robot móvil Sojourner da inicio a su accidentada andadura sobre 

la superficie rocosa de Marte y realizando distintas medidas sobre ella. Este robot 

recorre más de 100 metros durante 2000 horas; siempre teleoperado desde la 

Tierra y a pesar de que el retraso de la señal de comunicación, ida y vuelta entre la 

Tierra y Marte, variaba entre 20 y 40 minutos lo cual obligó a que el dispositivo 

contara con un cierto grado de autonomía.  

 

3. Las tecnologías inteligentes como las citadas en el eje 1 constituyen 

verdaderas especialidades dentro del campo de la IA, con sus características propias 

y procurando resolver problemas de la vida real. En este sentido y ante un cierto 

problema, el especialista debe identificar la o las tecnologías que mejor se adapten 

a tal efecto. La cuestión de identificar la tecnología adecuada a aplicar en cada caso 

ha constituido históricamente, y también en la actualidad, uno de los principales 

cuellos de botella en el desarrollo de estas tecnologías. En este eje se muestra la 

transversalidad de estas tecnologías con el área de la robótica de navegación en 
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base a tres líneas que se consideran conceptualmente entrelazadas: A) el grado de 

autonomía que posee el robot, B) la arquitectura de control y 3) el ambiente de 

operación del robot. Por ejemplo, un robot es más autónomo en la medida que 

tenga mayor capacidad de reacción ante situaciones no previstas en la 

programación de su sistema de control. A modo de análisis, los robots 

manipuladores clásicos que operan en células de trabajo fijas y en ambientes de 

trabajo estructurados (aquellos cuya forma y posición de los objetos son conocidas), 

se programan en base a un paradigma clásico de programación secuencial. En el 

caso de tener un robot móvil que deba desarrollar tareas en un entorno cambiante 

en el tiempo y no totalmente conocido por el diseñador, no es posible que el robot 

esté totalmente preprogramado. Es en estos casos donde tecnologías inteligentes 

como las citadas en el eje 1, dotan al robot de una arquitectura cognitiva de control 

que le permita establecer las vinculaciones correspondientes entre lo que el robot 

percibe del ambiente (entradas capturadas por su sistema sensorial) y las acciones 

que el realiza sobre el mismo (salidas de los actuadores).  

 

4. En este eje se abordan aspectos sociales y tecnológicos vinculados al 

proceso de robotización y automatización en el marco de la Cuarta Revolución 

Industrial del siglo XXI; la cual está generando cambios estructurales en el comercio 

y el empleo, como históricamente ha sucedido con las revoluciones tecnológicas de 

los siglos XIX y XX. Esta temática tan rica en la actualidad se la presenta en base a 

tres puntos clave de análisis: I) la importancia de reconvertir la matriz productiva 

para América Latina y el Caribe, procurando que los cambios tecnológicos se 

orienten a promover la igualdad social, II) avanzar en la concreción de un acuerdo 

tecnológico – social que considere la posibilidad de una renta básica universal para 

la región; tratando así de disminuir la amplia brecha existente entre las economías 

emergentes y las más avanzadas y III) fomentar el acceso universal a una educación 

de calidad que desarrolle la capacidad de crear y pensar distinto; cualidades 

fundamentales para los trabajos del futuro, las cuales permitirán a los trabajadores 

una mejor transición hacia nuevas ocupaciones.        
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PRÉ(HISTÓRIAS) DE CRUZAMENTOS DE OLHARES: CRIPTOMOEDAS E 
MOEDAS SOCIAIS ELETRÔNICAS BRASILEIRAS 

 

Luiz Arthur Silva de Faria58 

 

Nigel Dodd (2014), em “The Social Life of Bitcoin”, defende que “quase todas 

as formas de dinheiro contém uma tensão (strain) utópica”. O autor identifica  

(…) milhares de sistemas monetários alternativos em 
operação ao redor do mundo, usando uma gama de 
diferentes mídias e considerando esquemas projetados para 
fomentar crescimento econômico local, resistir à exclusão 
financeira ou desafiar o que muitos acreditam ser a 
hegemonia persistente e danosa de estados e bancos no 
caminho que o dinheiro é produzido e manejado. 

Para Dodd, desde a década de 1990 há uma “onda de interesse” em mudar 

a natureza do dinheiro, o que teria alcançado um público maior após as crises 

financeiras (DODD, 2014). No Brasil, tal onda materializa-se a partir do final da 

década de 1990 com uma metodologia, que reúne microcrédito e “moeda social”, 

desenvolvida pelo pioneiro Banco Palmas (Fortaleza, Ceará). A metodologia ganhou 

relativa escala, contando na atualidade com a rede de mais de uma centena de 

Bancos Comunitários de Desenvolvimento (BCDs), em que pese a precariedade de 

seu cotidiano. A partir do início da presente década, os BCDs e suas moedas 

começaram a experimentar diferentes versões de digitalização, onde as 

materialidades dos papéis-moeda que circulam em territórios relativamente 

pequenos, como um bairro ou um município, passaram a imbricar-se com cartões, 

aplicativos para celular etc.  

No mesmo ano em que Dodd tecia suas impressões (e também no seguinte), 

foi possível observar salas lotadas nos encontros do Fórum Internacional de 

Software Livre (Porto Alegre, RS) e do Latinoware (Foz do Iguaçu, PR) - os dois 

maiores congressos brasileiros sobre software livre –, em palestras que desenhavam 

histórias que hackeavam o dinheiro moderno de maneiras distintas dos BCDs: 

tratavam-se de palestras que buscavam traduzir as criptomoedas, e em especial, a 

Bitcoin, para um público brasileiro. O interesse pelo tema não parava nos fóruns 

tecnológicos: no encontro de inclusão financeira promovido pelo BACEN de 2016, 

                                                           
58 HCTE/UFRJ – luizart@gmail.com  
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entre as 15 chamadas Fintechs convidadas pelo BACEN havia 5 ligadas a 

criptomoedas – e apenas o “Palmas E-dinheiro” representando o “velho mundo” das 

moedas sociais.  

O presente trabalho tem como proposta relatar encontros e desencontros 

dessas duas redes de moedas, em especial a partir de vivências e entrevistas 

realizadas no FISL, no Latinoware, bem como nos Bancos Comunitários de 

Desenvolvimento Mumbuca (Maricá, RJ), Preventório (Niterói, RJ) e Palmas 

(Fortaleza, CE). De uma parte, deparei-me com estranhamentos de atores mais 

imbricados nas redes das criptomoedas em relação às experiências das moedas 

sociais: um deles, o de Wladimir Crippa (2015), para quem uma moeda emitida por 

um BCD “parece o Dotz”. De outra, Joaquim Melo, militante histórico dos BCDs, 

marcara posição tanto em relação à Dotz quanto às criptomoedas: a “moeda virtual” 

Dotz não possui lastro em Reais, seu espaço de circulação se estende por todo o 

território nacional, e não se sabe “quem é o dono, quem administra, a quem ela 

beneficia” (MELO, 2012); “sem polemizar com o pessoal da Bitcoin (…), não somos 

criptomoedas (…). Somos moeda social (…), [que] tem cara”, afirmou Joaquim Melo 

(2017), no BCD Mumbuca. 

O termo “(pré)histórias”, no título do trabalho, tem aqui dois sentidos. Um 

deles aponta para adiante, no sentido de que o relato trata muito provavelmente os 

primeiros olhares mútuos entre atores de propostas que têm potenciais ainda para 

um longo caminho de (des)encontros. O outro sentido indica conexões com o 

passado de ambas as redes, e sua influência na constituição de seus discursos, com 

suportes, metáforas, técnicas e tecnologias (EDWARDS, 1996) consideravelmente 

distintas. A investigação privilegia três principais características que marcaram 

minha observação sobre a “tecnoutopia” da Bitcoin (usando uma expressão de 

Dodd(2014)) e suas diferenças com as moedas que circulam na Rede dos BCDs. A 

primeira, que nomearei rastreabilidade anônima (uma versão de abertura e 

transparência permeada por proteção do indivíduo frente a Estados e bancos), 

dialoga com uma defesa de liberdades individuais frente aos governos. Situando a 

Bitcoin enquanto um artefato que nasceu e circula permeado de “referências a 

elementos da cultura estadunidense” (PRIMO, 2017), proponho relacionar o 

anonimato da Bitcoin à formação do “liberalismo americano contemporâneo” 

(FOUCAULT, 1978[2008]). A segunda, o metalismo digital (com a metáfora da 
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mineração e da escassez monetária embutida nos códigos) aponta para um 

paradoxo, segundo Dodd (2014): a potência representada pelo software (livre) é 

sob sua ótica contraposta de certa maneira pelo amparo em “uma teoria monetária 

mais ligada a políticas de austeridade que a uma reforma socialmente progressiva 

do dinheiro”. Finalmente, a confiança automatizada (pretensamente independente 

da interação entre os humanos, “salvos” pelas máquinas), ao contrário da 

proximidade entre os usuários e os coletivos administradores das moedas (exaltada 

na Rede dos BCDs), seria implementada por uma tecnologia, a do blockchain, no 

caso da Bitcoin.  
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UMA HISTÓRIA DA EVOLUÇÃO DAS REDES DE COMPUTADORES NO 
BRASIL 

 

Liane Margarida Rockenbach Tarouco59 e Jussara Issa Musse60 
 

A vinda do de Leonard Kleinrock da UCLA ao Brasil, para ministrar um 

seminário intitulado Computer Communication Networks, em novembro de 1973 

promoveu um interesse muito grande pelo assunto e levou ao desenvolvimento de 

uma dissertação de mestrado em Redes de Comunicação de Dados, no Programa 

de Pós-Graduação em Ciência da Computação, recém iniciado naquele ano. A 

dissertação deu origem ao livro de mesmo nome, selecionado pela Comissão de 

Coordenação das Atividades de Processamento Eletrônico (CAPRE) para distribuição 

nos cursos de computação no Brasil.   

Outras dissertações também na área de redes, nesta mesma época, levaram 

a protótipos de sistemas envolvendo comunicação de dados tais como um MCS–

Message Control System que permitia troca de mensagens usando o mainframe 

Burroughs B-6700 como base e soluções para RJE – Remote Job Entry para 

possibilitar a transmissão de lotes de serviço entre o B-6700  e sistemas como o 

IBM-1130 e HP-2100 da UFRGS.   

Aliado a estes desenvolvimentos de software, houve também um esforço 

para viabilizar a comunicação entre terminais localizados no Campus Centro da 

UFRGS e o mainframe B-6700 que havia sido instalado em 1973 no Campus Saúde, 

3 Km distante. As primeiras tentativas de interligação, usando cabo coaxial e uma 

solução equivalente à usada nas conexões diretas por par trançado que o 

computador permitia, não foram aceitáveis em termos de velocidade possibilitada 

e levaram ao projeto e desenvolvimento de um modem. Este projeto, conduzido por 

Juergen Rochol veio a constituir-se no primeiro projeto de modem nacional e levou 

a uma cooperação com a empresa Parks Systems tendo redundado em um produto 

designado com o nome de UP (Universidade-Parks).  
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Alguns sistemas online pioneiros foram implantados nesta fase inicial do 

processamento de dados na UFRGS. Um deles foi um sistema de apoio na apuração 

das eleições no estado. O sistema, coordenado por Clesio Saraiva dos Santos, foi 

desenvolvido pelos mestrandos do Programa de PósGraduação em Ciência da 

Computação da UFRGS, no ano de 1974. Envolvia estratégias para conviver com 

possibilidade de falhas, tinha como opção básica a digitação online dos dados dos 

boletins de apuração das eleições, que eram elaborados pelos mesários após 

contagem manual e verificação dos votos de cada urna. Estes dados eram 

continuamente apresentados em um terminal de vídeo e uma câmara da TV local 

disseminava para o grande público a evolução da apuração. Os terminais usados 

para a entrada de dados eram teleimpressoras que também tinham a possibilidade 

de gerar fitas de papel perfuradas com os dados digitados. O primeiro mecanismo 

de backup envolvia um sistema que lia estas fitas, extraindo os dados da apuração, 

abstraindo as mensagens de controle que estavam entremeadas no fluxo registrado. 

Este foi um primeiro sistema online relevante que deu origem a vários outros na 

área educacional.  

Em 1975, a UFRGS foi a primeira Universidade Federal a realizar matrículas 

on-line e este sistema facilitava a seleção das disciplinas pelos alunos, 

especialmente nos cursos onde a demanda por certas disciplinas era muito elevada. 

O aluno podia saber em tempo real se seu pedido de matrícula poderia ser atendido 

e, em caso contrário fazer os ajustes necessários para atender às suas necessidades 

de formação.   

Em 1978 a UFRGS lançou um programa de incentivo à modernização da 

educação e um dos projetos apoiados foi um sistema online de ensino por 

computador, denominado SISCAI – Sistema de Computer Aided Instruction, 

desenvolvido na linguagem DCALGOL e executado no mainframe B6700. O sistema 

oferecia aos alunos da Engenharia a possibilidade de aprender a linguagem 

FORTRAN, parte de seu currículo, de forma online, interativamente, em seu próprio 

ritmo e recebendo realimentação imediata. Este sistema de CAI – Computer Aided 

Instruction, foi apresentado no I Simpósio de Informática na Educação, organizado 

pela SUCESU-RJ em 1978, no Rio de Janeiro. O SISCAI, foi pioneiro nesta área e 

funcionou como catalisador para muitas experiências envolvendo o uso de 

computador na educação. Mais tarde, o crescimento da carga de trabalho no 
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mainframe e, em consequência, a redução da sua disponibilidade para aplicações 

educacionais,  levou à transferência do sistema online de ensino por computador 

para o ambiente de microcomputador, usando um microcomputador fabricado pela 

Polimax, uma das empresas que atuavam na fabricação de equipamentos nacionais 

na época da lei de reserva de Informática. Assim nasceu o CAIMI – CAI para 

microcomputador que, escrito em Basic, oferecia as mesmas funcionalidades do 

sistema online: edição e apresentação de conteúdo em forma de instrução 

programada ramificada com realimentação imediata para os alunos. Este sistema foi 

também usado em outras áreas tais como simulações médicas.  

Em 1986 a comunicação entre os PC XT e mainframes Unisys no Brasil não 

existia devido ao baixo desempenho do primeiro e da existência de protocolos 

proprietários no segundo. As Lojas Renner, para viabilizar o primeiro sistema de 

automação comercial do Brasil, necessitava de uma conexão eficiente ente seus 

computadores centrais e seus controladores de terminais PDV PC XT.  No projeto 

havia um egresso da UFRGS que definiu um produto conversor de protocolos, Poll 

Select Unisys para um especialmente elaborado com as características do PC-XT. O 

CPD da UFRGS foi o responsável pelo projeto e construção de um equipamento, 

chamado PAPAGAIO, que implementou a conversão.   Até surgirem PCs com 

performance suficiente para implementação interna (drivers), o CPD construiu vários 

PAPAGAIOs, viabilizando a conexão das unidades das Lojas Renner.   

  

No final da década de 80 teve início a era da integração com a Internet e as 

soluções utilizadas envolviam tanto o uso de protocolos da arquitetura TCP/IP como 

de protocolos da arquitetura ISO/OSI, sendo o X.400 para sistemas de mensagens 

o de maior uso. Mas implementações locais de outros protocolos como FTAM 

(transferência de arquivos) também foram realizadas.  

  Este artigo propõe a apresentação de um relato desta evolução das redes 

mostrando as soluções delineadas e implantadas, em termos de hardware e 

software utilizados.   
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ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y CALIDAD DEL DATO EN LA 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD EN 
COLOMBIA PRINCIPALMENTE EN HISTORIA CLÍNICA DIGITAL: CASO 

ESTUDIO SÍFILIS GESTACIONAL 
  

Juan David Prieto Rodríguez61, Violeta Suarez Hurtado62, María Fernanda 

Jiménez63 y Guillermo Castillo64 

  

La historia clínica del usuario es el único documento válido que permite 

demostrar el tipo de atención que ha recibido un paciente, por ende, debe reflejar 

fielmente la calidad de la atención brindada por parte de los profesionales de la 

salud, así como, información personal básica pero de vital importancia. En Colombia 

existe una gran dificultad que se interpone en el proceso de atención de calidad, 

dicha dificultad radica en que cada EPS (Entidad prestadora de salud) genera una 

historia clínica a sus afiliados, pero no la comparte con sus homólogos cuando un 

usuario decide migrar a otra EPS. En este documento se presentan las ventajas de 

la creación de un sistema nacional que contenga en formato digital una historia 

clínica única por usuario, la normatividad existente que propende por la privacidad 

de los datos personales, así como, las prácticas que aseguran la veracidad de la 

información suministrada en cada trámite médico y/o legal.  

Teniendo en cuenta que en Colombia con la formulación de la ley 100 de 

1993 - artículo 173, se establece que el Ministerio de Protección Social (MinSalud) 

es el responsable de la recolección, transferencia y difusión de la información en 

los subsistemas a los que concurren obligatoriamente todos los integrantes de la 

seguridad social; con base en estas facultades el MinSalud reglamenta en el año 

1998 el “Sistema Integral de Información para el Sistema General de Seguridad  

Social en Salud” (SGSS),definido como el conjunto interrelacionado de usuarios, 

normas, procedimientos y recursos del sistema que generan y disponen información 

sobre procesos esenciales como afiliación, financiamiento, prestación de servicios, 
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63 Corporación Universitaria Minuto de Dios – maria.jimenez@uniminuto.edu   
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vigilancia en salud pública, participación social , procesos de gerencia y 

administración institucional  en cada uno de los integrantes del sistema y 

normatividad Colombiana  

La ley 715 de 2001 del congreso de la Republica de Colombia establece 

como competencia de la nación: la definición, diseño y reglamentación, 

implantación y administración del sistema integral de información en salud, con la 

participación de los entes territoriales. En el 2003 se inicia el reporte de actividades 

con la plataforma RUAF65 mediante el registro único de afiliados, de cumplimiento 

obligatorio en el territorio nacional, el objetivo es la consolidación de bases de 

datos relacionadas con afiliaciones al SGSS, pensiones y multiafiliación.  

El objetivo fundamental de esta investigación es el análisis de la gestión 

(flujo de la información desde el usuario inicial actor - hasta el sistema a reportar 

para los últimos 3 años para el evento epidemiológico gestacional ); por otra parte, 

se expone las variables actuales que las entidades de salud pasan por alto dada las 

brecha informática en la migración e implementación de la  historia clínica digital; 

es por esta razón que se considera oportuno verificar como desde ella se está 

solicitando estos datos; ya que el paciente es considerado el vector cero (o) en la 

línea de gestión del dato.  

Cundinamarca como entidad territorial y rectora en inspección vigilancia y 

control debe contar con unas políticas en seguridad, gestión, calidad y gobierno 

del dato, pues para los SIS (Sistemas de información en salud) y demás actores que 

reportan al sistema SISPRO66. Es por esta razón y atendiendo a esta necesidad La 

Secretaria de Salud del Departamento de Cundinamarca (SSDC), El Instituto 

Nacional de Salud (INS) y La Universidad de Oslo (UiO) acompañaran a la 

Universidad Minuto Dios (UNIMINUTO) en el Análisis de la gestión en seguridad y 

calidad del dato en la integración de los sistemas de información en salud en 

Colombia. I Fase evento epidemiológico: sífilis gestacional y congénita en el 

                                                           
65 RUAF es una herramienta que permite consultar a los afiliados al Sistema Integral de Seguridad 
Social (Salud, pensiones, riesgos profesionales, cesantías) su estado activo. El RUAF es una 
herramienta que integra los componentes del Sistema General de Protección Social y facilita la 
interrelación entre los diferentes procesos de afiliación, movilidad y asignación de beneficios a los 
afiliados.   

66 Sistema integral de información de la protección social  
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Hospital de Engativá, Bogotá, Cundinamarca. La sífilis gestacional y congénita es 

considerada una infección de transmisión sexual (ITS) trasmitida por el Treponema 

Pallidum; para el caso de la sífilis congénita, esta se presenta cuando la madre 

portadora de la sífilis infecta al feto en la gestación, alterando rápidamente la 

fisiología y desarrollo del mismo. La sífilis es considera un problema de salud 

pública de alto costo económico, social y humano  

Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos 

relacionados en la historia clínica digital se torna una obligación para las IPS 

(instituto prestador de salud) que optan por usar la tecnología. Dado que se ha 

identificado que en Colombia, las IPS usan diversas plataformas informáticas para 

la gestión de los datos de los pacientes, suscitará que el concepto de integridad y 

confidencialidad sea fácilmente vulnerado, pues no se ha identificado el uso de 

protocolos técnicos y humanos que garanticen la migración de los datos entre 

plataformas de manera segura.  

El proyecto define las necesidades de seguridad de la información que 

requiere una plataforma que posibilite la centralización de los datos de los 

pacientes y que está a su vez cumpla con las diferentes disposiciones de ley 

enmarcadas en el concepto de protección de datos personales, historia clínica 

digital y delitos informáticos en Colombia.  

De igual manera, tener lo datos centralizados permitirá al sector de la salud 

realizar estudios médicos, epidemiológicos, psicológicos, etc con un grado mayor 

de fiabilidad de las fuentes, y así mismo, en los tratamientos médicos se contará 

con la información histórica realizada en las diferentes IPS sobre el paciente. Esto 

forma un argumento adicional en la necesidad de garantizar la integridad de los 

datos.  
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TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E PROMESSAS DE 
AUTONOMIA NO BRASIL: DAS HISTÓRIAS DA POLÍTICA NACIONAL DE 

INFORMÁTICA À POLÍTICA DE FOMENTO AO SOFTWARE LIVRE 
 

Alberto Jorge Silva de Lima67 e André Vinicius Leal Sobral68 

 

 
Este artigo se aproxima das histórias da informática no Brasil a partir da 

revisão das narrativas construídas sobre duas experiências: (a) a Política Nacional 

de Informática (PNI) (1976-1992), concebida, com diversas fases e configurações, 

para promover o desenvolvimento local de tecnologias de computação através do 

estabelecimento de uma reserva de mercado; (b) e a política do governo federal de 

fomento à implantação do software livre (2003-2016). A revisão de literatura sobre 

o primeiro caso revelou um conjunto de histórias que produzem uma realidade na 

qual os esforços de fomento à criação de uma indústria de computadores poderiam 

ser associados, sobretudo, às promessas de autonomia e de superação de um atraso 

tecnológico, e na qual a política teria se constituído, em certo momento, como um 

obstáculo à inserção do país na era da computação pessoal. Contudo, histórias mais 

recentes, guiadas principalmente pelo processo de abertura de arquivos e/ou pelos 

marcos dos Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias, têm destacado aspectos 

até então pouco explorados, tais como as tensões advindas da entrada em cena dos 

órgãos de informação (e de repressão) da ditadura civil-militar. A revisão de 

literatura sobre o segundo caso, por sua vez, revelou sobretudo aproximações sobre 

o período que vai de 2003 a 2010, onde é destacado o papel dos ativistas do 

software livre que estavam na época ocupando cargos no governo, assim como a 

reedição, sob novos termos, das promessas de autonomia tecnológica a partir do 

software livre. A partir desta revisão, e em diálogo com as perspectivas 

metodológicas (ou o que denominamos modos de engajamento) da computação 

pós-colonial (PHILIP et al., 2012) e do método como política ontológica (LAW, 

2004), este artigo propõe a possibilidade de construção de novas histórias que 

permitam pensar simultaneamente sobre estes dois casos, focando nas promessas 

                                                           
67  Programa de Engenharia de Sistemas e Computação/COPPE/Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - alberto@cos.ufrj.br  
68  Programa de Engenharia de Sistemas e Computação/COPPE/Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - lealsobral@cos.ufrj.br  
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(por ex., de autonomia) das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e 

procurando superar a acepção das tecnologias na América Latina como mágica 

importada (MEDINA, MARQUES, HOLMES, 2014). Como um ensaio para esta 

proposta, o artigo encerra com algumas considerações preliminares derivadas de 

uma pesquisa sobre o ExpressoBR, software livre eleito pelo governo federal em 

2013 em resposta às acusações de vigilância em massa atribuídas à Agência de 

Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) e agências similares de outros países. 

Tais considerações, sustentadas por entrevistas e pela leitura de documentos 

oficiais, envolvem, por exemplo: a ressignificação das ideias de nacional e de 

autonomia tecnológica, uma vez que a comunidade de desenvolvimento associada 

ao ExpressoBR não está restrita ao Brasil; e a política de implantação deste software 

livre como um processo de negociação sociotécnica, de constante tradução de 

interesses e de transformações em artefatos com histórias e trajetórias específicas. 

 
Palavras-chave: software livre, política industrial, computação pós-colonial, política 
ontológica, Brasil, autonomia 
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SESSÃO 6 – TRABALHOS DE PESQUISA/TRABAJOS DE INVESTIGACION 
(09.11.2018 – 14h-16h) 
 

 
POLÍTICAS NACIONALES EN INFORMÁTICA. ANÁLISIS COMPARATIVO 

PARA EL CASO ARGENTINO 
 

Antonio Roberto Foti69 

 

Durante la elaboración del presente trabajo de investigación tratamos de 

explicar el entramado de  la mediación política del Estado que dieron como 

resultado las políticas nacionales hacia la industria informática comparando 

diferentes experiencias en perspectiva histórica.  

Siempre resulta revelador comprender la forma en que los asuntos llegan a 

recibir la atención de los funcionarios públicos y  de los formuladores de las 

políticas, como se establecen las agendas (agenda-setting).  

El carácter particular del proceso de políticas hace que sea especialmente 

importante analizar el contexto en que se dan estas acciones gubernamentales.  

Adicionalmente, indagamos sobre el “grado de éxito” o de alcance de los 

objetivos en la construcción de la política en el sector de Software y Sistemas 

Informáticos (SSI).  Elegimos como “banco de ensayos” al sector productivo del SSI 

para nuestro análisis dado que los interrogantes acerca de cómo gestar una política 

nacional exitosa de esta industria enfrentan aun enigmas en el mundo empírico (Hall, 

1990), pues si bien existe una abundante literatura académica que se ha explorado 

funcionando como “diagnostico” en esta temática, no ocurre así en la focalizada 

sobre el “desarrollo” de políticas públicas hacia dicho sector.   

La historia del sector SSI en Argentina es la resultante de una trayectoria 

diferente a las industrias convencionales.   

                                                           
69 Universidad Nacional de Lujan – Universidad Nacional de Tres de Febrero - foti.antonio@gmail.com  
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Hasta mediados de la década del 80, no existió ningún intento de definir una 

política estatal tendiente a conseguir una estructura determinada del complejo 

electrónico (CE) (Herrera, 1989).  

En términos generales, puede afirmarse que las primeras medidas dirigidas 

al área informática -electrónica, que se adoptaron a lo largo de este periodo a 

mediado de los 80 no solo se hizo de manera desarticulada entre sí, sino que 

además no fueron acompañadas por un cambio en el marco institucional vigente, 

que las  pudiesen convertir en instrumentos efectivos de desarrollo industrial. La 

nueva legislación convivió con sistemas educacionales o de investigación y 

desarrollo inadecuados, y con regímenes promocionales provinciales que resultaron 

más atractivos para la industria informática-electrónica que los beneficios  derivados 

de la Resolución N° 44 dictada a nivel nacional, en la medida que estos regímenes 

no exigían que las empresas promocionadas cumplieran con los objetivos de 

integración nacional de la producción o con la realización de las tareas de 

investigación y desarrollo en el país (por ejemplo, la armaduría en Tierra del 

Fuego)(Aspiazu, Basualdo y Notcheff; 1988   ).  

La llegada de  la convertibilidad en la década de los ´90 le planteó a este 

sector cambios de reglas profundos en la competencia - privatización y servicios 

financieros mediante- , y la salida posterior de la convertibilidad significó la 

posibilidad de nuevas formas de inserción de la economía argentina en el mundo 

globalizado. Debemos reconocer la existencia previa en dicho sector de un 

empresariado distinto: más formado, con una buena percepción de lo público y del 

papel del Estado. Provenía de una plataforma institucional con un desarrollo 

importante a través de su Cámara Empresarial Cámara Empresaria de Software y 

Sistemas Informáticos (CESSI) - que recorrió diferentes etapas durante su vida 

institucional - , una buena vinculación con la Universidad que le proporcionaba mano 

de obra calificada (esencial por su actividad cerebro intensiva) y una actitud siempre 

expectante de las acciones del Estado. De todas maneras, este desarrollo era 

fuertemente dependiente de actores e instituciones aún débiles.  

Es en el comienzo de la década del gobierno kirchnerista (2003), cuando la 

Secretaria de Industria decide la creación del “Foros de Competitividad Industrial 

de las Cadenas Productivas”, diseñado con el fin de convocar a los principales 



V SIMPOSIO DE HISTORIA DE LA INFORMÁTICA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
RIO DE JANEIRO/BRASIL – 07 A 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

116                                                 ISBN 978-85-61815-03-5 
 

actores de nueve cadenas de valor seleccionadas70. El objetivo principal de estos 

Foros era generar consenso alrededor de posibles medidas tendientes a mejorar la 

competitividad de cada una de las cadenas elegidas. Prácticamente el único Foro 

con resultados positivos, resulto ser el del sector SSI.  

Este Foro genero el Plan Estratégico 2004-2014 (o Libro Azul)71.  

De la comparación entre las políticas sectoriales aplicadas en los periodos 

del gobierno alfonsinista y del kirchnerista surgieron conclusiones enriquecedoras 

para nuestro análisis que pretenden iluminar un camino no del todo claro.  

Cuando señalamos que la mayor parte de los estudios sobre el sector 

estuvieron abocados a entender el desempeño del mismo nos referíamos a 

bibliografía y trabajos que – por ejemplo - explicaron la expansión de la producción, 

el empleo y las exportaciones (Lopez y Ramos, 2009). Incluso existen estudios 

enfocados en analizar el impacto de las políticas públicas sobre estos indicadores 

(Ginsberg. y Silva Failde 2009). Sin embargo – destacamos - existen pocos estudios 

que hacen referencia explícita al proceso de construcción de la política  y al rol de 

los diferentes agentes públicos y privados en la conformación de la misma (Berti y 

Zanotti, 2010) que los convierte en excepciones. Asimismo, hemos utilizado 

narrativas descriptivas por medio de entrevistas a actores relevantes de estos 

procesos.  

  

                                                           
70 Las nueve cadenas productivas se constituyeron en nueve Foros: cuatro sectores industriales 

tradicionales: madera y muebles, cuero y sus manufacturas, textil e indumentaria y maquinaria 
agrícola; un sector industrial de producción dura que no había sido abordado con anterioridad: 
industria de materiales para la construcción civil; u cuatro nuevos sectores que desarrollaron 
hasta aquí sus ventajas comparativas  a partir de la producción de nuevas tecnologías: SSI, 
industrias de base tecnológicas, industrias de gas vehicular e industrias de base cultural. 
Secretaría de industria, Comercio y PyME. Res. 148/ 2003, Art.1, en base una investigación 
llevada a cabo por la CEPAL y la agencia japonesa JICA(Agencia Japonesa).  

71 El Plan Estratégico incluía un análisis general del sector junto con tres metas para los siguientes 
diez años: aumentar las exportaciones de 150 a 2.000 millones de dólares, los puestos de 
trabajo de 20.000 a 180.000 y la participación del sector SSI en el PBI argentino, de 0,65% a 
2,8%. Por su parte, el Plan de Acción formuló medidas concretas a tomar para cada uno de los 
grupos temáticos en el corto plazo (Briozzo, 2007).  
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O COMPUTADOR BRASILEIRO NA REVISTA DADOS E IDEIAS: UMA 
PROPOSTA DE FUTURO DO PASSADO DA INFORMÁTICA NO BRASIL 

 

Márcia Regina Barros da Silva72 

 

O objetivo desta apresentação é avaliar a revista Dados e Idéias, veículo de 

comunicação do Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, órgão do 

governo federal do Brasil. Editada em plena ditadura brasileira vários foram os 

temas desenvolvidos na publicação, dedicada a questões específicas da área. Os 

temas discutidos iam de debates sobre processamento de dados às questões de 

política industrial, que interessavam tanto aos órgãos governamentais quanto à 

industria e também à universidade. A publicação foi iniciada em junho de 1976, 

com diversos de seus autores buscando influenciar na definição de uma política de 

informática nacional, mas isso significava a busca também por um computador 

também brasileiro? Quem apostou nisso? Qual foi a aposta?   

O dilema sobre a importação de tecnologia ou o seu desenvolvimento no 

Brasil foi uma constante na revista, colocando em campos opostos uma situação de 

dependência tecnológica e a possibilidade de implantação de uma indústria de 

minicomputadores com tecnologia nacional. Se os artigos publicados em Dados e 

Idéias apostavam em um futuro, a proposta aqui é a de tentar compreender qual 

foi o futuro que o passado da informática brasileiro planejou, e quais caminhos 

foram percorridos nesse processo.  

  
  

                                                           
72 Diretora do Centro de Apoio à Pesquisa em História – USP – FFLCH – Depto. de História - 
marciabarrossilva@usp.br  
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PAN-AMERICAN TABULATION AND BRAZILIAN FOREIGN DEBT: IBM IN 
BRAZIL BEFORE COMPUTATION 

 

Colette Perold73 

 

A Brazilian paycheck is often still referred to as an “holerite” in reference to 

IBM’s early paycheck-processing Hollerith machines. Though a regular term for most 

Brazilians, it speaks to the centrality of Brazil in the foundations of modern 

computing. Brazil was a strategic site for IBM’s global expansion long before 

computing, as it housed the first major IBM subsidiary outside the United States, 

and was the largest and most stable country for IBM operations in Latin America for 

much of the twentieth century. As the company positioned itself as indispensable to 

Roosevelt’s twin New Deal and Good Neighbor policies of the 1930s in the U.S., it 

was able to grow domestically through expanded social security operations, and 

expand internationally through its centrality to the operations of the U.S. Chamber 

of Commerce and the American political establishment’s renewed commitment to 

non-intervention and Pan-Americanism in the hemisphere.  

Yet the era also solidified IBM’s closeness to the Brazilian state through its 

relationship with the Vargas regime. The major spokesperson for IBM Brazil, 

Valentim Bouças, secured IBM’s continued contracting by the Vargas regime at a 

time when the populist dictator was otherwise nationalizing foreign industry. 

Through an IBM offshoot, Serviços Hollerith, Bouças led the census effort to record 

the Brazilian population while the Vargas regime projected itself as a “New State” 

(Estado Novo) made up of a newly recorded population. Bouças argued personally, 

through several letters to Vargas himself, that these efforts meant the regime would 

struggle to legitimize itself in the absence of IBM Brazil and Serviço Hollerith’s 

services. In addition, Bouças recorded the history of Brazilian foreign debt on IBM’s 

Hollerith tabulating machines, and published over five volumes on his findings—

almost certainly typed on IBM writing machines—which he presented repeatedly (on 

Serviço Hollerith letterheads and through the company’s annual reports) to Vargas’ 

                                                           
73 PhD Candidate, New York University - Department of Media, Culture, and Communication - 
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foreign trade organization. Through his ongoing relationship with the U.S. chamber 

of commerce and IBM’s president Thomas Watson, Bouças used his recording of 

Brazilian finances to negotiate the settlement of Brazil’s foreign debt with the U.S. 

By recording and narrativizing Brazilian financial history for a populist regime that 

was overwhelmingly concerned with memorializing itself, IBM’s early operations in 

Brazil placed the company at the heart of domestic politics and international 

financial negotiations in both the U.S. and Brazil, paving the way for the company’s 

rise to its status as the first multinational IT monopoly. Using original archival 

material from the U.S. and Brazil, this paper centers Brazilian tabulation and the 

history of Brazilian foreign debt in the global corporate history of networked storage 

machines. 

  



V SIMPOSIO DE HISTORIA DE LA INFORMÁTICA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
RIO DE JANEIRO/BRASIL – 07 A 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

120                                                 ISBN 978-85-61815-03-5 
 

EXPERTISES E ISOLAMENTO: COMPOSIÇÃO E PERFIS DOS 
INTEGRANTES DE GRUPOS TÉCNICOS PARA COMPUTADORES DURANTE 

O GOVERNO JUSCELINO KUBITSCHEK (1958-1961)  
  

Marcelo Vianna74 

  

Os primeiros computadores chegariam ao Brasil no final dos anos 1950, 

estimulados pela ascensão do governo nacional desenvolvimentista de Juscelino 

Kubitschek (JK) e o estabelecimento do Plano de Metas (1956-1961). Este, 

considerado um “ambicioso conjunto de objetivos setoriais” (LESSA, 1982, p.27), 

proporcionaria uma grande transformação estrutural na economia brasileira e 

aprofundaria o processo de substituição de importações em curso desde os anos 

1930. Em suma, a partir de 30 “metas”75, buscava-se o desenvolvimento de uma 

indústria nacional de bens de consumo (diversificação do setor secundário), 

acompanhada de investimentos maciços em setores estratégicos considerados 

gargalos para o desenvolvimento como Energia, Transporte, Siderurgia e Petróleo. 

O Plano de Metas incentivaria a importações de maquinarias e tecnologias, de 

maneira a suportar uma industrialização substitutiva de importações (ISI) (LAFER, 

1987), o que contribuiu para fomentar um mercado promissor de computadores no 

país.   

Um dos meios para viabilização do Plano de Metas foi a constituição de uma 

administração paralela, através da incorporação de especialistas em áreas técnicas 

na estrutura estatal (que formariam os Grupos de Trabalho e Grupos Executivos). 

Eles possibilitariam, em tese, uma atuação mais técnica, sem que houvesse 

ingerências clientelísticas no processo decisório. No caso dos computadores, o 

interesse em fomentar, propagar e absorver essas tecnologias no país, de modo dar 

suporte as metas do programa, fez com que o governo concebesse dois grupos 

técnicos – GTAC (Grupo de Trabalho sobre Aplicação de Computadores) em agosto 

                                                           
74 Pós-Doutorando em História – Unisinos. Servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul ((IFRS) – campus Osório. Coordenador do Laboratório de 
História Comparada do Cone Sul (LabConeSul/CNPq) – maverian1@gmail.com  

75 As metas estavam divididas em cinco setores: Energia, Transportes, Alimentação, Indústrias de 
Base e Educação. A elas somava-se a chamada “meta-síntese”, que era a construção de Brasília.  
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de 1958 e o GEACE (Grupo Executivo para Aplicação de Computadores Eletrônicos) 

em abril de 1959.   

Devidamente insultados na estrutura estatal, o papel dos agentes que 

integravam esses grupos era mediar as tecnologias computacionais, desde a 

implantação até a operação. Enquanto o GTAC seria incumbido de responder 

questões como “quais os problemas, exigentes de solução imediata, que poderiam 

ser objeto de aplicação de computadores eletrônicos?” ou “que tipos de 

computadores, dentre os existentes no mercado, serão mais adequados técnica e 

economicamente aplicados à solução dos problemas brasileiros”, o GEACE foi 

orientado para incentivar “a instalação de Centros de Processamento de Dados, bem 

como a montagem e fabricação de computadores e seus componentes.” Em síntese, 

os integrantes desses grupos deveriam aplicar suas expertises, manifestadas em 

decisões fechadas e falas autorizadas em público (através da Imprensa) para 

determinar os procedimentos adequados para instalar a tecnologia computacional 

e o preparo de usuários através de um treinamento intensivo para usar os 

computadores, alargando a base de conhecimento técnico.   

Nossa pesquisa irá discutir a composição e os perfis desses dois grupos 

técnicos (GTAC e GEACE), vistos como agentes modernizadores capazes de 

administrar as opções e as incertezas que uma tecnopolítica impunha aos envolvidos 

(HECHT, 2009), ou seja, os rumos de uma política tecnológica, com seus devidos 

reflexos na estrutura produtiva. Isso porque a opção desenvolvimentista do período 

foi a aquisição de tecnologias estrangeiras para proporcionar a rápida 

industrialização, entendendo que os países subdesenvolvidos poderiam tirar partido 

do “alto estoque de recursos científicos e tecnológicos” disponível nos Estados 

Unidos e Europa Ocidental, sem comprometer seus escassos recursos (FIGUEIREDO, 

1973; ERBER, 1981). Não por acaso, os primeiros projetos nacionais (computadores 

Zezinho e Lourinha) nunca extrapolaram os fins didáticos a que se propuseram.   

Essa opção foi reforçada pelo perfil dos integrantes do GTAC/GEACE? Em 

número de 13, esses indivíduos detinham, a princípio, características comuns, como 

alta expertise – se não em computadores, mas em Eletrônica ou administração – e 

representavam áreas que detinham know-how ou interesse na efetividade das 

tecnologias computacionais, como o Estado Maior das Forças Armadas (EMFA), 
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Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

Confederação Nacional da Indústria (CNI).   

A análise da composição e dos perfis irá destacar alguns aspectos, como o 

papel dos militares no GTAC/GEACE. A estratégia durante o governo JK foi aproximar 

os militares do Plano de Metas, mantendo e oferecendo postos estratégicos na 

máquina administrativa, controlando assim setores mais radicais das Forças 

Armadas, especialmente os militares conservadores (BENEVIDES, 1976). Esse 

mecanismo concedeu relativa estabilidade política e garantia aos projetos 

desenvolvimentistas, embora ao custo de “empoderar” os militares dentro do 

Estado, contribuindo para as articulações que levariam ao Golpe Militar de 1964. 

No GTAC/GEACE, eles foram especialmente representados pela Marinha, visto como 

uma das primeiras forças militares a se preocupar com a dependência tecnológica 

das suas frotas navais. Isso incentivou a Marinha aspirar ser um centro de expertise 

(formando em 1959 o Instituto de Pesquisas da Marinha), levando seus integrantes 

a aprofundar seus estudos no Exterior em áreas estratégicas (como Eletrônica e 

Energia Nuclear) e posteriormente integrar-se aos trabalhos dos grupos técnicos, 

como o capitão-de-corveta e PhD em Eletrônica, Geraldo Nunes da Silva Maia no 

GTAC/GEACE.   

Por sua vez, a participação de técnicos estrangeiros no GTAC/GEACE, como 

Theodoro Oniga e Helmuth T. Schreyer, também conferem interesse à pesquisa. Isto 

porque representa a capacidade do Estado brasileiro em atrair especialistas para 

seus centros de pesquisa, especialmente de emigrados europeus que buscavam 

novas oportunidades de trabalho no pós-Segunda Guerra Mundial.  A participação 

de Helmuth Schreyer nas discussões sobre computadores do país conferia 

autoridade, pois tratavase de um dos pioneiros da Informática, tendo participado 

dos projetos de Konrad Zuse que resultaram na construção do primeiro computador 

digital do mundo (Z3) em 1943.   

A análise da composição e dos perfis, acreditamos, possibilitar entender não 

só os motivos que levaram a ser recrutados e que espaços de poder representavam, 

mas refletir sobre as decisões, que resultariam no fracasso do GTAC/GEACE em 

1961. As ambições do Plano de Metas influenciaram as decisões do GTAC/GEACE 

em prol de um CPD de Governo, sem que diversos pontos envolvidos estivessem 
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devidamente esclarecidos, resultando em desperdícios na aquisição de um UNIVAC 

para execução do Censo de 1960. Além disso, a falta de apoio político e de uma 

rede de relações com a comunidade técnico-científica, contribuiriam na incapacidade 

do GTAC/GEACE em oferecer alternativas ao domínio crescente da IBM no início dos 

anos 1960 (VIANNA, 2016).   
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MAPEAMENTO DOS INVESTIMENTOS DA USAID EM INFORMÁTICA NO 
INÍCIO DA DITADURA EMPRESARIAL MILITAR (1964 – 1970)  

 

Lucas de Almeida Pereira76 

   

Um aspecto importante relacionado ao início do Golpe Militar de 1964 foi a 

reaproximação da administração brasileira com as agências estadunidenses de 

fomento o desenvolvimento, especialmente da USAID, principal agência de 

concessão de “safe loans”77. A USAID havia rompido com o governo brasileiro em 

um contexto de pressão para a deposição do presidente João Goulart. Neste período 

a agência deixou de investir em projetos associados ao Executivo e passou a 

trabalhar com a política de “Ilhas de Sanidade”, ou seja, deixou de investir em 

projetos federais e passou a financiar majoritariamente projetos de estados com 

governantes opositores a Goulart, especialmente Rio de Janeiro, São Paulo e Rio 

Grande do Norte.   

Após o golpe militar contra Goulart a USAID voltou a dialogar e investir no 

governo federal, prova disto foi o empréstimo de 50 milhões de dólares ao Brasil 

em caráter emergencial e que visava auxiliar o processo de estabilização da ditadura 

militar em andamento: “The loan averted a financial crisis and provided the time 

badly needed by the new government to work out the details of sound stabilization, 

development and reform programs” (USAID, 1966, p.3).   

Nos anos seguintes o Brasil passaria a ser o alvo prioritário dos 

investimentos da USAID na América do Sul, cujo auge foi em 1967 quando foram 

investidos quase 1 bilhão de dólares, cerca de 3% do PIB brasileiro em investimento 

externo para a execução de projetos, o que, obviamente, auxiliou o regime 

autoritário vigente no Brasil. Chama a atenção, neste sentido, a diversidade dos 

projetos financiados pela agência estadunidense, que incluía desde incentivos a 

projetos universitários, alvo de nossa análise neste trabalho, mas também 

investimentos em obras de infraestrutura como hidroelétricas e rodovias. O 

                                                           
76 Professor EBTT do IFSP campus Suzano / Professor Colaborador do Mestrado do PCHS da UFABC 
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financiamento à ciência e tecnologia representou montante considerável destes 

investimentos, que desempenharam papel relevante no desenvolvimento dos 

primeiros projetos de grande porte na área os Planos Nacionais Para o 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Observamos neste sentido, uma 

articulação complexa entre acadêmicos, técnicos e burocratas ligados ao governo, 

lotados ministérios e empresas públicas, o empresariado nacional e a influência do 

capital estrangeiro, tanto das multinacionais quanto dos investimentos de países, 

em especial na forma de empréstimos para o desenvolvimento local.  O objetivo 

deste trabalho será mapear projetos desenvolvidos com aporte financeiro da USAID 

no Brasil entre meados da década de 1960 e início da década de 1970. 

Enfatizaremos, neste sentido dois projetos: a reforma do Ministério da Fazenda 

(1964 – 1967), que esteve na base da criação  do SERPRO, primeiro órgão de 

processamento de dados do sistema administrativo federal e os acordos NAS-CNPQ 

(1969 – 1974) que promoveu projetos ligados ao uso de informática nas 

universidades brasileiras.  

 

Palavras-chave: História da ciência; Fomento científico; relações bilaterais  
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SESSÃO 7 – TRABALHOS DE PESQUISA/TRABAJOS DE INVESTIGACION 
(09.11.2018 – 14h-16h) 
 

 

MS101, LA MAQUINITA DE BAZÁN 
 

Ezequiel Chesini78, Gustavo del Dago79 y Nicolás Wolovick80  

 

En 1975 Julio Eduardo Bazán, Contador Público y dueño del centro de 

procesamiento de datos PROCECOR de Córdoba Capital (Argentina), decide 

embarcarse en un proyecto que mezclaba la necesidad de contar con más terminales 

de grabo-verificación con una nueva oportunidad de negocios. La idea era diseñar, 

fabricar y vender una terminal de grabo-verificación a mucho menor costo que, por 

ejemplo, una IBM3741, utilizando la reciente tecnología del microprocesador, 

manteniendo el uso del IBM diskette y proveyendo de más capacidades que este 

tipo de grabo-verificadoras nomicroprocesadas. 

Sumando talentos en turnos complementarios del personal de NCR, 

Burroughs e IBM de Córdoba, se trabaja sobre el prototipo durante 1976 y 1977. 

Comandados por Bazán, el equipo fué integrado por los hardwaristas Juan Salonia 

y Juan Carlos Murgui, y los softwaristas Héctor Müller y Freddy Díaz. Durante ese 

periodo Julio viaja a EEUU en dos oportunidades, una en 1976 y la segunda al año 

siguiente, asistiendo a la primera West Coast Computer Faire en San Francisco. En 

ambas adquiere hardware y contactos, observando el mercado y tratando de 

comprender la emergente industria de las microcomputadoras. 

El resultado, denominado Micro Sistemas MS101, se presenta en 

Expoficina77 en el predio de la Rural de Palermo. 

La Maquinita de Bazán (Freddy Díaz relata que se la denominaba así en 

algunas empresas del ramo) era una computadora basada en el Intel 8080, con 4 

KiB de memoria ROM y 8 KiB de memoria RAM, tarjeta de video de 1 KiB con 64x16 

caracteres conectada a un monitor blanco y negro integrado de 9 pulgadas dentro 
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de un gabinete de chapa. Sus periféricos externos eran un teclado con la disposición 

de la IBM3741 y una diskettera Shugart de 8”. Internamente presenta un bus 

mecánicamente compatible con S-100 y cuatro placas: CPU+ROM, diskettera, RAM 

y teclado. 

Se relevaron 4 ejemplares y se realizaron media docena de entrevistas a los 

actores directos o indirectos del proceso de diseño y posterior mantenimiento de 

la MS101. 

Se realizó un desensamblado y análisis completo de la ROM, infiriendo y 

luego confirmando la necesidad de un Diskette de Sistema que, aunque se 

obtuvieron 2 ejemplares, ninguno fue legible. El análisis del código de máquina 

muestra cierta precariedad del entorno de desarrollo, al menos en la parte del 

software. Respecto al hardware no se consiguió ningún blue print para conocer que 

tipo de desarrollo se siguió. 

La MS101 es una computadora interesante en muchos aspectos. Aunque 

presenta aspectos similares a otras microcomputadoras del momento (SOL-20 por 

ejemplo), fué un desarrollo totalmente a medida tanto en hardware como en 

software, y esto implicó que cualquier adaptación y expansión del hardware o del 

software para instalaciones particulares, necesitara de desarrollo local. Se estima 

que se fabricaron y vendieron en toda Argentina entre 300 y 400 máquinas. La 

MS101 expandida a más memoria, fue capaz de iniciar CP/M en 1978 y fue el 

puntapié para los desarrollos posteriores, la MS104 (híbrido MS101 con 

microcomputadora CP/M) y la MS51 que ya fue una clásica CP/M corriendo en Z80 

con bus compatible S-100. 

Este trabajo resume los hallazgos tanto en software como en hardware de 

esta que fuera, probablemente, la primera microcomputadora diseñada y fabricada 

en Argentina. 
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COISAS DE LABORATÓRIO NO BRASIL: QUEM CONTA? 
 

Eduardo Nazareth Paiva81, Cláudia Santos Turco82 e Marcos Fialho de Carvalho83 

 

Cena 1: Anos 70 - Laboratório de Pesquisa de uma Universidade Brasileira 

 

Uma olhadinha para verificar se o cronômetro e o 
defletômetro estão “zerados”. Pega a prancheta e confere se 
as anotações na folha de ensaio estão corretas. Sim, é o corpo 
de prova retirado do shelby a ser ensaiado. Anota o dia e a 
hora e prepara o carregamento. Atenção! É chegada a hora! 
Alerta máximo! Pronto! Carregamento feito! Começam as 
leituras no cronômetro e no defletômetro, praticamente de 
forma simultânea. Olhos no cronômetro e com a caneta 
escreve na folha de ensaio nos intervalos de tempo de 1/8, 
1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 15 minutos,1, 2, 4, 8, 24 horas e talvez 
mais, se forem necessárias. Quando o intervalo das leituras 
se torna maior faz um cálculo preliminar e traça um esboço 
de curva para ter uma ideia do andamento do ensaio. 
Posteriormente esses cálculos e gráficos serão feitos, 
primeiramente em papel milimetrado para depois serem 
desenhados em nanquim para integrarem os relatórios 
técnicos. 

 

Cena 2: Anos 90 - Laboratório de Pesquisa de uma Universidade Brasileira 

 

O software consulta o clock do microcomputador. Depois de 
milhares de consultas é chegada a hora determinada. O 
software envia um comando para o trigger que aciona o 
atuador e seus motores de passo. Simultaneamente é dado 
início à conversão analógica-digital das leituras dos 
transdutores e os processamentos numéricos e gráficos 
necessários do ensaio. A função logarítmica utilizada faz com 
que nos 10 primeiros segundos a quantidade de leituras seja 
tal que os pontos na curva representada na tela do 
computador parecem estar colados um ao outro. São 
centenas de leituras por minuto. O ensaio prossegue até que 
o software encontre a condição booleana de parada do 
mesmo. Passada a fase mais crítica do ensaio, no que diz 
respeito às quantidades de leitura pelo tempo, o software 
grava os dados em um servidor. Estes dados poderão ser 
acessados pelo interessado autorizado pela Internet e 
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analisados por um software de pós-processamento que já 
prepara a memória de cálculo e os gráficos que serão 
inseridos no relatório técnico. 

 

As cenas pretendem mostrar como a vida de laboratório é mutante ao longo 

do tempo e dependente das novas tecnologias. (LATOUR &  WOOLGAR, 1997). No 

Brasil essas mudanças adquirem contornos muito próprios. Ao nos debruçarmos 

sobre as cenas apresentadas, podemos perceber a força da “evolução” das 

tecnologias tipicamente utilizadas em ensaios de laboratórios. Mais dados, mais 

precisos, com cada vez menos interferência humana. O erro humano cada vez parece 

menos presente. Bom isso. Não? Parece que sim. Pelo menos é o que parecem 

concordar as hegemônicas “boas práticas”, as normas técnicas, as revistas 

indexadas, os eventos tecnocientíficos, os grupos de pesquisa, etc. Todos parecem 

fazer coro: “é por aí mesmo!”. Soa como algo “natural” rumando para um lugar da 

excelência, para o “estado da arte”. É a evolução. 

 

Mas, o que substitui o humano? De onde vem? Quem os traz? 

 

No cenário brasileiro vivemos, em geral, uma certa escatologia 

tecnocientífica. Embora, por um lado, se percebam iniciativas de se produzir alguns 

movimentos mais ousados, buscando soluções mais autônomas localmente, por 

outro lado, em geral, observa-se que, quando se está perto de se estabilizar uma 

inovação nesse campo dos equipamentos e práticas laboratoriais brasileiras, é 

noticiada no exterior uma nova geração de equipamentos, com novos e mais 

avançados padrões, com números de desempenho e precisão ainda maiores. Isso 

parece ser uma das principais fronteiras do que é centro e do que é periferia.(NEVES, 

2014). 

 

Cada vez mais os ensaios de laboratório estão ficando mais sofisticados e 

com instrumental também mais sofisticado. Existe uma evidência na hegemonia dos 

fabricantes não brasileiros, no fornecimento desses equipamentos e até nos 

insumos. Quando se pensa na nacionalização desses equipamentos, os chamados 

“Technological Gaps” produzem condições tão adversas para isso que elas parecem, 

em geral, inviabilizar as iniciativas que se  opõem a essa lógica.(GODIN, 2003). 
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Importante considerar que os desafios a serem enfrentados pelos 

laboratórios incluem as novas formas de virtualização, de automação, de fluxos de 

dados e de aplicações em redes de computadores, fazendo sincronizar atuações de 

actantes não-humanos que parecem apátridas e sem territórios. Alguns denominam 

isso da internet das coisas. ao produzir comunicações especiais entre não-humanos. 

(LEMOS, 2013). 

 

Essas parecem questões pequenas, mini questões, micro questões para os 

mainframes das tecnociências mundo afora. Mas elas determinaram e determinam 

rumos importantes nas políticas tecnocientíficas brasileiras. (MARQUES, 2003). 

 

Como refletir sobre os destinos dos laboratórios da tecnociência brasileira? 

 

Como pensar na historicidade das invenções e enredamentos das coisas dos 

laboratórios desde os microscópios, as bombas de vácuo, os micróbios, os micro 

transistores, os microprocessadores, os microcomputadores, etc? ( LATOUR, 1996). 

 

Quem conta? Quem faz as contas? 

 

Essa é a proposta deste ensaio. 
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DESARROLLO DE SOFTWARE DE BASE EN LA ARGENTINA DE LOS 
AÑOS SETENTA.  

PRESERVACIÓN Y ESTUDIO DEL BASIC 1620. 
 

Gustavo Del Dago84  

Desde principios del los años setenta, Jorge Aguirre dirigió el Grupo de 

Computación dependiente del departamento de Investigaciones Aplicadas del 

Observatorio de Física Cósmica de San Miguel en la provincia de Buenos Aires.  

Entre las producciones del grupo encontramos una biblioteca de funciones para el 

compilador FORTRAN 1620,  un programa depurador para la computadora IBM 

1620, un compilador cruzado IBM 1620 / Olivetti Programma 101 que reconoce 

un subconjunto del lenguaje FORTRAN y un intérprete interactivo del lenguaje 

BASIC. 

Se trata de una serie de innovaciones que al mismo tiempo que producían 

soluciones computacionales de avanzada pero destinadas a equipos de marcada 

obsolescencia, fue abrigando una concepción compartida respecto de la importancia 

que el desarrollo de software de base tendrá para la autonomía tecnológica del país 

y la región latinoamericana. 

Una parte sustancial de estos desarrollos está documentada por el mismo 

Jorge Aguirre en su trabajo “Caminando por la computación científica en la 

Argentina, alrededor del año setenta” presentado en el primer Simposio de Historia 

de la Informática en América Latina y el Caribe (SHIALC 2010). 

Aquí se propone avanzar en el análisis y estudio de uno de estos desarrollos 

desde la perspectiva que denominamos arqueología computacional, es decir: 

abordando los objetos materiales disponibles. Mauricio Strauchler, quien fuera 

miembro del equipo de desarrollo del Observatorio, conservó hasta nuestros días 

un lote de tarjetas perforadas con el código binario del BASIC 1620, eje de este 

trabajo de investigación. 

A lo largo de este escrito, se comentará brevemente el origen y estructura 

de la institución donde tuvieron lugar los trabajos presentados. A posteriori, se 

                                                           
84 Proyecto SAMCA gdeldago@gmail.com 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA DA INFORMÁTICA DA AMÉRICA LATINA E CARIBE  
RIO DE JANEIRO/BRASIL – 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018  

 

ISBN 978-85-61815-03-5                          133 
 

describirán las características técnicas de los equipos de computación utilizados. 

Finalmente reseñaremos la historia del Dartmouth BASIC y se señalarán algunas 

características del GOTRAN, lenguajes de los que el BASIC 1620 es, en distintos 

grados, heredero. Llegados a este punto tendremos el contexto adecuado para 

abordar el análisis de nuestro objeto de estudio principal: el BASIC 1620. 

En primer lugar se presentará una descripción detallada del lenguaje y su 

intérprete desde la perspectiva de los usuarios destinatarios. Luego se analizarán 

algunas de las características más relevantes respecto de sus aspectos constitutivos 

internos. Comentaremos detalles de su funcionamiento a partir de nuevas evidencias 

obtenidas luego de la puesta en funcionamiento del intérprete, utilizando un 

entorno de emulación y herramientas de depuración elaboradas especialmente para 

este trabajo de investigación. Antes de terminar describiremos las tareas de 

preservación y los productos obtenidos.  

Finalmente se comparten algunas reflexiones sobe el carácter pionero de los 

trabajos analizados y quedarán planteadas algunas hipótesis sobre las motivaciones 

que movilizaron los desarrollos y el impacto en proyecto ulteriores.   
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UN REPOSITORIO DE TESTIMONIOS DE LOS ORÍGENES INFORMÁTICOS 
ARGENTINOS 

 

Hernán Huergo85 

 

El 30/06/2015 el autor de este trabajo creó el blog Dinos y Dinas de la 

Informática en la Argentina, convocando a sus miembros, que son hoy alrededor de 

200 profesionales, muchos de los cuales fueron pioneros de los tiempos del 

despegue informático argentino, a que aportaran sus historias y experiencias 

específicas. Con el transcurso del tiempo y el aporte de los mismos el blog se 

constituyó en un importante repositorio de datos históricos de los orígenes 

informáticos argentinos. Contiene entre sus cientos de entradas una gran cantidad 

de testimonios, muy valiosos y enriquecedores desde el punto de vista histórico.  

A los fines de dar un foco a este trabajo, más allá del valor del Blog como 

repositorio histórico de los orígenes informáticos argentinos, el autor de este 

trabajo ha preferido centrarse en las entrevistas realizadas a algunos protagonistas 

relevantes, volcadas en el Blog en entradas denominadas Conversando con …  

El primer punto a comentar es cómo se eligen los personajes a entrevistar. A 

juicio de este autor el nacimiento de la Informática en la Argentina fue el resultado 

de distintos vectores, que confluyeron en las décadas del 50/60 del siglo pasado.  

● El primer vector tuvo como ámbito la Facultad de Ciencias Exactas de la 

Universidad de Buenos Aires, con un claro líder, el Dr. Manuel Sadosky. 

Durante la que algunos llaman la década de oro, 1956-1966, se 

produjeron avances sustanciales. El Instituto de Cálculo fue creado en 

1959. La primera computadora, una Mercury Ferranti traída de Manchester, 

Inglaterra, que fue bautizada Clementina, llegó al país en 1960. En 1963 

se creó la carrera de Computador Científico y el 30 de julio de 1964 se 

recibieron los primeros graduados,  Victoria Raquel Bajar y Juan Carlos 

Angió.  El Blog contiene numerosas entradas referidas a este vector de la 

historia, incluyendo las Conversaciones con Manuel Sadosky86 realizadas 

                                                           
85 Asesor en Organización y Sistemas - hhuergo@gmail.com 
86 En todos los casos el vínculo apunta al primero de una serie de varios artículos del Blog referidos 
al tema.   
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por Laura Rozenberg (once capítulos), que fueron una suerte de modelo a 

seguir a la hora de las entrevistas realizadas por el autor volcadas en sus 

Conversando con… 

● El segundo vector fue el originado en las acciones de los proveedores 

informáticos más relevantes de aquel momento. Comenzando por IBM, que 

en una época en que nuestras universidades apenas comenzaban a incluir 

a la Informática en sus planes de estudio, organizaban cursos de razonable 

calidad para formar profesionales en la nueva disciplina. A la par de IBM, 

claro líder entre los proveedores de la década, otras firmas desarrollaban 

modelos parecidos de desarrollo y entrenamiento en la Informática. De las 

cuales se destacaban las siguientes: Bull, Burroughs, Hewlett Packard, NCR 

y Univac. 

● Un tercer vector de importancia en esta historia fue la actuación del estado 

argentino para de algún modo gestionar el aluvión informático en las 

empresas bajo su órbita, que eran consumidores sustanciales de recursos 

informáticos. En 1967 se creó el Centro Único de Procesamiento 

Electrónico de Datos (CUPED), conducido con mano férrea y eficiente por 

el Ing. José Luis Mendiburu. En 1968 se creó la dependencia de Presidencia 

denominada  SCD (Sistemas de Computación de Datos), que en poco 

tiempo logró instrumentar el llamado escalafón SCD, una forma de 

complementar los magros sueldos del estado para pagar a valores de 

mercado al personal informático clave trabajando en el sector público. 

 

De modo que las entrevistas se realizaron con protagonistas de estos tres 

vectores. 

Del vector Ciencias Exactas, las entrevistas más antiguas realizadas 

correspondieron a quien se le atribuye ser la primera programadora argentina, 

Cecilia Berdichevsky. El Blog aún no había nacido y no había comenzado la serie 

Conversando con… cuando se publicó el artículo Para mi amiga Cecilia 

Berdichevsky, en su cumpleaños número 80 (31/03/2005). Para el autor se trata 

de una de las joyas más valiosas del Blog, ya que la historia incluye a una gran 

cantidad de personajes relevantes de ese vector, comenzando por quien fue su 
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compañera de colegio que le marcó el destino, Rebeca Cherep, luego de Guber.  

Entre las múltiples actividades realizadas para preparar ese artículo se destaca la 

visita realizada a Manuel Sadosky en su domicilio, quien aportó testimonios, 

palabras y conceptos más que interesantes. 

También a este vector corresponden los artículos Conversando con Hugo 

Scolnik, sin duda uno de los protagonistas salientes de los inicios, que ha mantenido 

su prestigio y vigencia hasta los tiempos presentes.  

En el vector correspondiente a proveedores aparecen: 

● Conversando con Ricardo Forno y Conversando con Gladys Rizzo por IBM. 

● Conversando con Alfredo Pérez por Univac. 

● Conversando con Pepe López de Lagar por Bull. 

● Conversando con Arturo Regueiro por NCR. 

● Conversando con Hugo Strachan por Hewlett Packard. 

En el vector correspondiente al estado argentino, el CUPED y la estructura SCD 

aparecen las siguientes entradas: 

● Conversando con José de la Cuesta Ávila. 

● Historias del Casco Vélez. 

Algunas curiosidades y concordancias que caben destacar de las entrevistas 

realizadas: 

● En la gran mayoría de los casos la Informática no fue la vocación inicial de 

los personajes entrevistados. Venían de otras carreras o trayectorias y por 

motivos a veces azarosos desembocaron en la Informática. 

● Las entrevistas no se refieren en forma excluyente a la parte informática de 

cada personaje entrevistado. Se le da especial importancia a aspectos 

complementarios de cada uno. Lo que este autor ha elegido llamar “la otra 

cara de la luna” de cada uno de ellos. De modo que las entrevistas se 

enriquecen y suelen atrapar a los lectores, al menos según los comentarios 

recibidos, muchos de los cuales aparecen en el mismo Blog. 

Por último, cabe señalar de que este es un trabajo en proceso, y la serie 

Conversando con… seguirá teniendo capítulos para seguir dando más y más 

pinceladas de la historia de la Informática en la Argentina.  
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A CAPES DISCIPLINADA EM SEUS SISTEMAS DE APOIO 
 

Maria Cristina O. Cardoso87 e Regina M. M. C. Dantas88 

 

Resumo 

Desde 1999 a CAPES investe em sistemas de controle e apoio para suportar 

as avaliações dos programas de pós-graduação. A complexidade dos critérios de 

avaliação, a diversidade dos programas e a quantidade de áreas de avaliação 

demandam sistemas capazes de minimizar erros de digitação e aumentar a 

transparência nas avaliações. O monitoramento do desempenho dos programas foi 

um acelerador para o desenvolvimento de sistemas de apoio. Sucupira, WebQualis, 

SDI, Lattes são vocábulos correntes no linguajar dos acadêmicos. Este trabalho 

pretende apresentar os caminhos trilhados pela CAPES pelos mundos da informática 

na busca de uma solução que integrasse as diversas informações que compõem os 

critérios de avaliação dos programas de pós-graduação brasileiros. 

Introdução 

Ainda muito se reclama das dificuldades em levantar os dados e do trabalho 

braçal que é digitar os mesmos no sistema que suporta a avaliação dos programas 

de pós-graduação no Brasil. Mas, até o ano de 2014, quando então foi lançada a 

plataforma Sucupira, estes mesmos dados eram manuscritos em formulários 

fornecidos pela CAPES. Desde 1999 a CAPES vem investindo em sistemas de 

controle e apoio para suportar as avaliações dos programas. A complexidade dos 

critérios de avaliação, a diversidade dos cursos e a quantidade de áreas de avaliação 

demandam sistemas capazes de minimizar erros de digitação e aumentar a 

transparências nas avaliações. A história dos sistemas de informação que suportam 

o ambiente acadêmico é longa e não se restringe aos sistemas que integram a 

Plataforma Sucupira. Muito se discute sobre o assunto, sendo a última discussão 

ocorrida em maio de 2018, quando foi realizado, na CAPES, o Seminário 

Internacional – Sistema de Informação para a Pós-graduação (BRASIL,2018). Neste 

                                                           
87 UFRJ/HCTE - mcocardoso@gmail.com 
88 UFRJ/HCTE - regina@hcte.ufrj.br 
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trabalho enquadraremos apenas os sistemas de informação que suportam o sistema 

de avaliação e distribuição de conceitos.  

Os sistemas de informação que suportam a avaliação 

Na década de 1980 já havia uma preocupação em informatizar e consolidar 

as informações da academia no Brasil. O CNPq, nesta época, lançou um banco de 

dados de currículos de pesquisadores brasileiros que posteriormente foi 

disponibilizado para as universidades com a possibilidade de realizar buscas através 

da rede BITNET (OLIVEIRA,2011). Esta captura de informações evoluiu do formulário 

de papel para os disquetes. Em 1999 o CNPq, após o desenvolvimento de uma 

versão única de currículos, lançou a Plataforma Lattes para ser utilizada pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo próprio CNPq. O desenvolvimento foi 

realizado pelo grupo universitário Stela, vinculado à Universidade Federal de Santa 

Catarina, o C.E.S.A.R, da Universidade Federal de Pernambuco, pela empresa 

Multisoft e pelos técnicos da Superintendência de Informática e Planejamento. 

Desde então a Plataforma Lattes aumentou sua abrangência e serve como uma das 

bases de informação para a avaliação de pesquisadores, professores e alunos.  

Já a avaliação dos programas de pós-graduação, hoje é suportada pela 

Plataforma Sucupira, que se divide em módulos. A Sucupira é o sistema de 

acompanhamento dos programas de pós-graduação que auxilia nos processos de 

gestão da informação que compõem a sistemática de avaliação. A unificação de 

sistemas na Sucupira melhoraria e facilitaria a coleta dos dados, auxiliando também 

na avaliação da produção intelectual diversificada. O fluxo de informações, hoje 

disponibilizado, perfaz o seguinte caminho: as coordenações dos cursos são 

responsáveis por imputar/validar os dados na Sucupira, as Pró-Reitorias são 

responsáveis pela acreditação e envio destes dados e a CAPES é responsável pela 

recepção, tratamento e distribuição dos dados para as Coordenações de Avaliação. 

Ao final, a CAPES publica os conceitos. A Plataforma Sucupira começou a ser 

desenvolvida pela CAPES, em 2012, em parceria com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte e foi oficialmente lançada em 2014. Buscava-se, além de melhorar 

a gestão dos dados, a transparência do processo de avaliação e a integração de 

sistemas. 
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Um dos módulos da Sucupira é o Coleta Capes. É o módulo utilizado pelas 

coordenações dos cursos para preenchimento das informações e para validação de 

informações capturadas automaticamente de outra plataforma, a Lattes. Na década 

de 1990 a então Plataforma Coleta, ExeCapes nos anos 1980 

(PACHECO,OLIVEIRA,2018), integrou-se a Plataforma Lattes com a importação dos 

currículos. Ainda hoje, a integração da Plataforma Sucupira é exclusiva com a 

Plataforma Lattes. 

Outro módulo que suporta as avaliações é o Qualis que a CAPES identifica 

como “o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para a estratificação da 

qualidade da produção intelectual (...)” (BRASIL,2017). Este processo está baseado 

nas informações fornecidas no módulo Coleta Capes e se divide nos “Qualis das 

áreas”. O Qualis-periódico é a lista consolidada resultante da estratificação dos 

veículos de publicação pelas áreas e contém a devida pontuação que será utilizada 

nas avaliações. Desde 2009 a CAPES não realiza a qualificação de eventos, apenas 

de periódicos e livros. 

Por fim, o módulo Avaliação Quadrienal disponibiliza o resultado das 

avaliações, conceitos recebidos por programa. 

Não podemos deixar de apontar, como parte do acompanhamento da 

avaliação dos programas, os sítios de cada área de avaliação, onde pode-se 

acompanhar a divulgação das atividades das coordenações de avaliação e as 

decisões tomadas.  

Percebe-se que ao longo do tempo, a CAPES vem se esforçando para 

melhorar os processos de coleta de dados, a transparência e a acuracidade das 

informações. O caminho é longo, pois ainda não está claro se alguns sistemas 

paralelos (PACHECO, OLIVEIRA,2018), desenvolvidos por parte das áreas de 

avaliação, proibidos de serem utilizados em 2015, tiveram suas facilidades 

absorvidas pela Plataforma Sucupira. Aguardemos o que está por vir. 
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ENSINO DA HISTÓRIA DA COMPUTAÇÃO POR MEIO DE FILMES, 
DOCUMENTÁRIOS E VÍDEOS 

 

Caio Cesar Nogueira89, Liliane Zechel da Hora90, Nessaoana de Souza Carvalho91, Rafael 

Candido de Jesus92, Roger Keithi Nojiri da Silva93e Ricardo Roberto Plaza Teixeira94 

 

Este trabalho faz uma análise das possibilidades didáticas da utilização de filmes, 

documentários e vídeos no ensino da história da computação. Será realizado inicialmente 

um exame mais acurado das principais obras audiovisuais disponíveis na internet e que 

podem ser úteis para trabalhar com alunos diversos tópicos da história de diferentes 

campos da computação, tais como o filme “O jogo da imitação” sobre Alan Turing e 

vídeos do site ted.com e do canal nerdologia do youtube. As características dos diferentes 

tipos de obras cinematográficas serão especificadas. Um destaque especial será conferido 

aos problemas de fronteira da ciência que existem na área da computação, em especial 

aqueles referentes à noção de inteligência artificial forte. Avaliaremos também as 

potencialidades do trabalho em sala de aula com problemas relacionados a questões 

filosóficas e epistemológicas como o Teste de Turing e a Sala Chinesa de Searle. Uma 

pesquisa foi feita a partir da aplicação de um questionário para estudantes da disciplina 

de “História da Ciência e da Tecnologia” do primeiro semestre do Curso de Tecnologia 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFSP-Caraguatatuba, em maio de 2018, 

após a exibição de vários vídeos curtos com animações e palestras que discutiam 
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problemas de fronteira da ciência da computação para os quais não há ainda respostas 

definitivas nem consenso entre os especialistas: 49% dos presentes afirmaram que o 

futuro da humanidade com o desenvolvimento de robôs e computadores será positivo, 

contra 27% que afirmaram que será negativo e 24% que responderam “outra opção”. A 

reflexão acerca das incertezas existentes para o futuro da ciência permite examinar de 

modo crítico a ideia ingênua de que o processo histórico de construção do conhecimento 

científico é algo linear.  
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UMA HISTÓRIA TECNOLÓGICA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 

Nadja Piedade de Antonio95, Marcelo Fornazin96 e Renata Mendes de Araújo97 

 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa do Governo Brasileiro que 

objetiva erradicar a extrema pobreza no país via transferência de renda. O PBF tem 

sido bastante estudado nas duas últimas décadas, alcançando reconhecimento 

internacional como um importante mecanismo público de combate à pobreza. 

No PBF, o cadastro das famílias, análise de elegibilidade e pagamento de 

benefícios acontecem de forma digitalizada. Possibilitar que a chefe da família 

receba um cartão magnético para sacar o benefício, praticamente em qualquer lugar 

do país, é um grande desafio tecnológico. Contudo, pouco se sabe sobre os 

sistemas de informação (SI) que operacionalizam o PBF. Este trabalho apresenta 

resultados iniciais de uma pesquisa que, a partir de entrevistas com participantes e 

análise de documentos, visa reconstruir uma história possível dos SI no PBF. 

Dois SI se destacam: Cadastro Único (CADUN - 2006), cadastro oficial dos 

beneficiários de programas sociais do governo, cuja operação acontece de forma 

descentralizada sob responsabilidade dos municípios; e Sistema do Benefício ao 

Cidadão (SIBEC- 2006), que processa os pagamentos dos benefícios nas contas 

(cartões) em nome das chefes das famílias beneficiárias. As histórias de CADUN e 

SIBEC se entrelaçam por meio de bricolagens e improvisações, tais como 

“batimentos”, “pacotes” e “validações”. Ou seja, esses SI foram constituídos de 

forma contingencial em resposta a demandas urgentes do governo e da sociedade 

brasileira pois “quem tem fome, tem pressa”. Ao final, os SI alcançaram abrangência 
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nacional, sendo utilizados nas 5570 prefeituras e por 14 milhões de famílias em 

todo o país. 

Palavras-chave: Programa Bolsa Família, Sistemas de Informação, história 

tecnológica. 
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“O FUTURO NUNCA ESTEVE TÃO PRESENTE EM SUA VIDA”: UMA BREVE 
ANÁLISE SOBRE A REVISTA MICRO SISTEMAS (1981-1983) 

 

Laura Castro da Cunha98, Priscila Yasmin da Rocha Zeferino99 e Marcelo Vianna100 

 

Os anos 80 caracterizaram-se pela popularização dos microcomputadores, 

contribuindo para disseminar a Informática na sociedade. Desde suas origens, os 

micros eram vistos pelos seus idealizadores como artefatos baratos e simples 

capazes de realizar as mais diversas tarefas, com maior velocidade, precisão e 

eficiência, de modo a permitir o ingresso de novos usuários na sociedade de 

Informação. Como veículos de divulgação e exploração dessas novidades, surgiram 

as primeiras publicações especializadas em microcomputadores. No Brasil, a criação 

da revista Micro Sistemas em 1981 marcou esse processo, acompanhando os 

primeiros modelos de microcomputadores nacionais. Desta forma, o objetivo de 

nossa pesquisa, é analisar a revista Micro Sistemas em seus dois primeiros anos de 

existência, de modo identificar como e quais valores eram disseminados a respeito 

da microinformática no país. Assim exploramos os dois primeiros anos da revista, 

através de suas capas, principais matérias e propagandas. Nesse sentido, o 

levantamento das matérias permite perceber os micros como facilitadores e 

promotores de conhecimento, de diversão e da organização da vida social nas mais 

diferentes áreas da sociedade brasileira, como Educação e Saúde. Em linhas gerais, 

a pesquisa tem observado que a Micro Sistemas não se restringiu apenas como um 

meio para estimular o consumo de microcomputadores nacionais, mas procurou 

incentivar a participação dos leitores/usuários, reforçando uma visão otimista do 

papel tecnológico dos microcomputadores, como meios capazes de preparar os 

indivíduos para o futuro através do aprendizado de programação, produzindo seus 

softwares e compartilhando experiências.   
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A REPRESENTATIVIDADE FEMININA NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
DO IFPR  

 

Andréa Mazurok Schatae101 e Pamela Silva Teixeira102 

 

A área da Tecnologia da Informação (TI), uma das bases para o surgimento 

da Informática, contou com grande colaboração de mulheres para sua construção. 

Porém, com a valorização do setor tecnológico, esse campo passou a ser dominado 

por homens e as mulheres tornaram-se exceção, assim como em outros espaços da 

ciência (SCHIEBINGER, 2001). Um dos reflexos disso é o processo de esquecimento 

do pioneirismo feminino na construção da informática, que afeta diretamente a 

participação das mulheres nessa área atualmente. Segundo estatísticas de 2016 da 

SBC (Sociedade Brasileira de computação), dos matriculados em cursos apenas 

14,19% são mulheres, e dos concluintes 15,48% são do sexo feminino, enquanto 

84,52% são do sexo masculino. Visando dar nitidez a presença de mulheres nesse 

espaço, o objetivo deste trabalho é analisar o perfil do corpo docente técnico dos 

cursos de informática ofertados pelos campi do Instituto Federal do Paraná (IFPR), 

observando os espaços ocupados pelas mulheres nesse âmbito e a qualificação 

delas em relação aos homens. Para tanto, serão coletadas informações acerca do 

perfil dos docentes técnicos nas plataformas Stela Experta, Lattes e nos sites dos 

campi do IFPR a fim de realizar uma análise quantitativa. A categoria Gênero (SCOTT, 

1995) servirá como fundamentação para a análise qualitativa das informações. 

Tendo como resultado esperado, conhecer quais são os espaços ocupados pelas 

mulheres com formação em áreas de TI nos cursos de informática de nível médio e 

graduação, ofertados pelo IFPR atualmente.   
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