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RESUMO 

A questão da inclusão digital tem se tornado uma questão emergente na 
sociedade atual. A pesquisa em questão lida com a inclusão digital, destaca 
inicialmente a Sociedade da Informação no âmbito geral e sua atuação no 
Brasil. Discute conceitos referentes à Internet e sua conectividade no Brasil, 
apresentando um breve histórico. Analisa conceitos a cerca da inclusão social, 
e por fim expõe sobre a questão inclusão digital e suas variadas nuances. 
Aspectos relacionados a algumas iniciativas de programas voltados para esta 
área foram abordados na pesquisa. Nesse sentido, foi realizado uma pesquisa 
bibliográfica enfocando-se basicamente os campos da Ciência da Tecnologia 
da Informação. Objetiva no geral analisar a inclusão digital como uma 
perspectiva positiva para a disseminação e utilização das Novas Tecnologias 
de Informação e Comunicação - NTIC'S na sociedade da informação, tendo 
como objetivos específicos retratar o novo panorama informacional, alguns 
programas de incentivo à inclusão digital no Brasil, e algumas iniciativas deste 
seguimento no Rio Grande do Norte/Brasil. Por fim, concluiu-se que a Inclusão 
Digital representa uma forma de democratização das novas tecnologias de 
comunicação e informação necessária para promover à cidadania. Recomenda-
se um estudo de caso e iniciativas de inclusão digital desenvolvidas por 
profissionais da informação em bibliotecas de comunidades carentes. 

PALAVRAS-CHAVE: Sociedade da Informação. Sociedade da Informação no 
Brasil. Inclusão Social. Inclusão Digital. 



ABSTRACT 

This work deals with digital inclusion. It initially presents the Information Society, 
in a general aspect and its actions in Brazil. Some concepts related to the 
Internet and its connectivity as well as brief historie in Brazil is also dealt with. 
Concepts such as social inclusion is reviewed as well as questions related to 
digital inclusion. Some aspects and initiatives of programs related to this área is 
seen here. The main objective of the research is to analyze digital inclusion as a 
positive perspective for the dissemination and use of the new information and 
communication technologies in the information society. Specifically, the 
research aims an overview of the informational panorama, programs related to 
digital inclusion in Brazil, and some initiatives of this segment in the Rio Grande 
do Norte State/Brazil. This was done through a bibliographical review in áreas 
such as Information Society and Information Technology. Thus, it is possible to 
conclude that Digital Inclusion represents a form of democratization of the new 
information and communication technologies needed for the promotion of 
citizenship. It is recommended that studies related to the development of digital 
inclusion initiatives should be made by information professionals in libraries and 
communities. 

Key-Words: Information Society. Information Society in Brazil. Social Inclusion. 
Digital Inclusion. 
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1 INTRODUÇÃO 

Tecnologias, telecomunicações, Internet, e tantas outras formas de 

comunicação são produtos de uma sociedade mutante, que tem a informação e 

o conhecimento como a base para o crescimento social, cultural e econômico 

de uma nação. No entanto, vale ressaltar o poder transformador da informação 

no decorrer da história humana. 

Na Idade Média, o conhecimento era preservado nas mãos dos 

mosteiros cristãos, onde os livros eram copiados por monges dedicados, e em 

consequência disso, as obras tomavam-se raras e de difícil acesso, onde o 

conhecimento não era democratizado. Evidentemente, haviam outros 

obstáculos à livre circulação do conhecimento, como o problema tecnológico de 

não existir ainda a imprensa. 

Na Idade Moderna, surgem novos acontecimentos importantes para 

disseminação da informação, a invenção da imprensa por Gutemberg foi o fator 

determinante para o processo de comercialização e divulgação de novos 

produtos e serviços na área do conhecimento, abrindo novas fronteiras para o 

desenvolvimento econômico e social das sociedades. 

Na Sociedade Contemporânea, a partir do Século XIX, todas as 

áreas do conhecimento registraram avanços. Surge nesta época uma produção 

e consumo de jornais e revistas científicos pelo público, principalmente na 

Europa. É a chamada explosão informacional. No Século XX, a informação 

ganha novas formas através de novos suportes de comunicação, como: o rádio, 

a televisão, o cinema, o computador e, por fim, a Internet. 

Hoje, a humanidade vive a Era Digital, que proporciona um mundo 

de interatividade, entretenimento, racionalização do tempo, agilidade e 

segurança, além de quebrar barreiras e distâncias. Todas estas facilidades são 

vistas através da virtualidade e acesso às novas tecnologias da informação e 

comunicação - NTICS, compartilhadas com o uso da Internet, a famosa rede 
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mundial de computadores. No entanto, percebe-se que não é muito evidente 

nesta nova sociedade uma universalização dos serviços de informação e 

comunicação para a inclusão dos indivíduos neste universo digital. Desta forma, 

surge a inclusão digital, fator decorrente da inclusão social, pelo fato de 

possibilitar uma democratização do acesso à informação, disponibilizando 

tecnologia à população, ou seja, contribuindo para diminuir a exclusão digital na 

sociedade. 

Como aluna concluinte do curso de biblioteconomia, o termo inclusão 

digital levou-me ao interesse e motivação para desenvolver este trabalho 

acadêmico, tendo em vista que o tema abordado representa uma iniciativa de 

cidadania através do trabalho de orientação, que prepara e motiva cada 

indivíduo para o uso das potencialidades das novas tecnologias de 

comunicação. 

Diante disto, o objetivo geral é analisar a inclusão digital como uma 

perspectiva positiva para a disseminação e utilização das NTIC'S na sociedade 

da informação. Tendo como objetivos específicos retratar o novo panorama 

informacional, alguns programas de incentivo à inclusão digital no Brasil, e no 

Rio Grande do Norte. 

Para a consecução desta pesquisa será realizada como metodologia 

uma revisão de literatura nas áreas de Ciência da Informação e Tecnologia da 

Informação, que tratem especificamente de inclusão social e digital através de 

livros, periódicos e materiais eletrônicos via sites e base de dados. Com base 

nestes pressupostos, será apresentado um referencial teórico distribuído na 

seguinte ordem: 

O primeiro enfoque é dado para a Sociedade da Informação, que 

representa uma profunda mudança na organização da sociedade, sendo 

caracterizada pelo uso das novas tecnologias no processamento da 

informação. Considerada um novo paradigma nos setores sociais, econômicos, 

tecnológicos e culturais, pois atinge todas as sociedades de forma global, 

devido seu potencial transformador. Promove a integração através do 

compartilhamento de informações entre pessoas,  aumentando o  nível de 
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informação entre elas, e desta forma gerando novas responsabilidades sociais, 

advindas do fluxo constante de informações, possibilitando a geração de novos 

conhecimentos e tomadas de decisões nas várias instâncias da sociedade. 

Em seguida, aborda sobre a Sociedade da Informação no Brasil que 

se desenvolve através de diferentes condições e projetos de desenvolvimento 

social. As novas tecnologias utilizadas nestes programas vem transformando as 

estruturas e as práticas de produção, comercialização, consumo, cooperação e 

competição entre os agentes fomentadores de informação. Porém, percebe-se 

que em algumas regiões, segmentos sociais, setores econômicos, 

organizações e indivíduos são afetados diferentemente pelo novo paradigma, 

em função das condições de acesso à informação, da base de conhecimentos 

e, sobretudo, da capacidade de aprender e inovar. 

Finaliza-se o estudo tratando sobre a inclusão digital, que viabiliza ao 

indivíduo e a sociedade o acesso à informação através das novas tecnologias, 

possibilitando oportunidades econômicas, de geração de renda e capital social. 

Neste mesmo capítulo, torna-se imprescindível trabalhar a questão da inclusão 

social, que consiste em incluir cidadãos na sociedade através do 

desenvolvimento de projetos e trabalhos sociais, para que todos compartilhem 

de forma democrática o conhecimento. 
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2 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

Nos últimos tempos, influentes acontecimentos na sociedade tem 

provocado mudanças no comportamento das pessoas e das organizações, 

podendo-se dizer que são mudanças de paradigmas, que levam à novas 

exigências, estratégias e ações. 

Algumas dessas mudanças podem ser percebidas através da 

evolução das novas tecnologias, e mais importante que isso é o valor da 

informação, que possui forças para transformar o homem, a sociedade e a 

humanidade como um todo. Como bem aponta Araújo (1991), quando diz: 

A informação é a mais poderosa força de transformação do homem. O 
poder da informação [...] tem capacidade ilimitada de transformar 
culturalmente o homem, a sociedade e a própria humanidade como 
um todo. Resta-nos, tão-somente, saber utilizá-las sabiamente como o 
instrumento de desenvolvimento que é, e não, continuarmos a 
privilegiar a regra estabelecida de vê-la como instrumento de 
dominação e, consequentemente, de submissão (ARAÚJO, 1991, p. 
37). 

Pode-se dizer com esta citação que esta valorização no enfoque 

informacional teve início na sociedade pós-industrial com a Segunda Guerra 

Mundial, a partir do aumento da comunicação entre os povos, com a difusão de 

novas tecnologias e com mudanças na economia, baseada na produção de 

informação e serviços. 

Estas transformações foram provocadas pelo advento da indústria, 

que gerou desenvolvimento tecnológico, difusão da escolarização e da mídia. 

Em decorrência disso, o desenvolvimento e aprimoramento de novos serviços, 

equipamentos e formas de organização das corporações gerou uma nova 

sociedade, empenhada em obter e compartilhar qualquer tipo de informação. 

A era Pós-industrial é conhecida também como a era da Informação e 

do Conhecimento. Segundo Crawford (1994) estes termos são distintos, 
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entende-se pelas palavras do autor que a informação são dados que 

representam algo significativo para uma pessoa; enquanto que o conhecimento 

é inerente ao ser humano, de algo que foi experimentado e vivenciado, sendo 

obtido através da interpretação dos dados que compõem as informações. Seu 

pensamento esta bem definido quando diz: 

Um conjunto de coordenadas da posição de um navio ou o mapa do 
oceano são informações, a habilidade para utilizar essas 
coordenadas e o mapa na definição de uma rota para o navio é 
conhecimento. As coordenadas e o mapa são as "matérias-primas" 
para se planejar a rota do navio. Quando você diferencia informação 
de conhecimento é muito importante ressaltar que informação pode 
ser encontrada numa variedade de objetos inanimados, desde um 
livro até um disquete de computador, enquanto o conhecimento só é 
encontrado nos seres humanos. [...] somente os seres humanos são 
capazes de aplicar desta forma a informação através de seu cérebro 
ou de suas habilidosas mãos. A informação torna-se inútil sem o 
conhecimento do ser humano para aplicá-la produtivamente. Um livro 
que não é lido não tem valor para ninguém[...] (CRAWFORD, 1994, 
p. 17). 

A abordagem acima leva a acreditar que esta nova sociedade 

informacional, vem trazer a informação como o fator principal para as tomadas 

de decisões nos mais abrangentes espaços da sociedade, sendo caracterizada 

pelo uso das tecnologias no processamento da informação e capaz de gerar 

mudanças nos setores econômico, social, político e cultural. Esta capacidade 

se dá através de pessoas e organizações, que dispõem de meios para 

armazenar e acessar a informação, e possivelmente tornarem-se geradores 

desta. Esta questão é bem colocada na seguinte afirmação: 

Essa mudança que permite facilidades no acesso à informação é o 
principal fator que desencadeia uma série de transformações sociais 
de grande alcance. A disponibilidade de novos meios tecnológicos 
provoca alterações nas formas de atuar nos processos. E quando 
várias formas de atuar sofrem modificações, resultam em mudanças 
inclusive na maneira de ser. Definitivamente, as novidades 
tecnológicas chegam a transformar os valores, as atitudes e o 
comportamento e, com isso, a cultura e a própria sociedade (A 
SOCIEDADE..., 2000, p. 17). 
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A partir da concepção anterior, observa-se que os novos meios 

tecnológicos, intitulados na modernidade como as novas tecnologias da 

informação e comunicação - NTIC's, além de constituírem-se os meios 

facilitadores no acesso à informação, instigam alterações nas formas de 

organização do conhecimento, pelo fato de proporcionarem maior velocidade, 

confiabilidade, baixo custo de transmissão, armazenamento e processamento 

da informação. 

Alavancando um conjunto de inovações técnico-científicas, 

organizacionais, sociais e institucionais e gerando novas possibilidades de 

retorno econômico e social nas mais variadas atividades. Transformando de 

forma geral o modo como o ser humano aprende, pesquisa, produz, trabalha e 

exerce a cidadania. 

No entanto, a Sociedade da Informação aponta inúmeros desafios 

nas questões de caráter técnico, econômico, cultural e social. Segundo 

Werthein (2000 apud SILVA, 2001) estes desafios se apresentam com o 

desemprego tecnológico, a desqualificação do trabalho, a perda de 

comunicação interpessoal e grupai, a perda do sentido de identidade e o 

aprofundamento das desigualdades sociais. 

Sendo necessário a efetivação de ações fundamentais que 

promovam o acesso universal, de forma a realçar esses problemas. 

Para tanto, seria imprescindível o acesso universal à infra-estrutura e 

aos serviços de informação a preços acessíveis, novas parcerias políticas, 

reconhecimento dos direitos de prioridade intelectual, elevação do volume de 

informação de qualidade e de domínio público na Internet, entre outras ações. 

Com base nestes aspectos mencionados, e de acordo com essa 

abordagem conceituai sobre Sociedade da Informação, faz-se necessário 

trabalhar à respeito da Sociedade da Informação no Brasil, relatando seus 

principais projetos nesta área de inclusão digital. É a proposta do capítulo a 

seguir. 
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3 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO NO BRASIL 

Anteriormente, comentou-se à respeito da Sociedade da Informação, 

da qual utiliza a informação como papel central nas relações sociais e no 

desenvolvimento econômico. Dentro deste contexto, cada país busca 

desenvolver políticas públicas a favor do cidadão, para que ele possa usufruir 

dos benefícios das tecnologias da comunicação e da informação. 

Pode-se dizer que a partir da década de 90, o Brasil entra nesta 

iniciativa de participação efetiva na sociedade da informação através da criação 

do Programa Sociedade da Informação no Brasil - Soclnfo, que segundo Silva 

(2001) tem o objetivo de implementar ações para utilização das novas 

tecnologias, como a capacitação tecnológica da indústria de computação, 

automação, telecomunicações, microeletrônica, software e serviços técnicos 

associados; atrair investimentos e o aumento da oferta local de bens e serviços 

que contribuam para o desenvolvimento e competitividade econômica no 

mercado global, favorecendo para a inclusão dos brasileiros na nova 

sociedade. 

O Programa foi instituído pelo Decreto n° 3.294, de 15 de dezembro 

de 1999, assinado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. É coordenado 

pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, sendo seu detalhamento 

confiado a um grupo de implantação, liderado por representantes do governo, 

setor privado, comunidade acadêmica e terceiro setor. 

Observa-se que o referido Programa causou um impacto positivo na 

nova sociedade, tendo em vista que as suas metas estão voltadas para o setor 

sócio-econômico do País. Além disso, suas grandes vertentes são a 

universalização de serviços e formação para a cidadania; mercado, trabalho e 

governo eletrônico. 
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Com isto, surge a publicação do Livro Verde1, que expressa as 

diretrizes do programa Soclnfo, e sugere propostas para amenizar a exclusão 

digital no país; traz informações à cerca da nova economia, que se apresenta 

em um ambiente globalizado, onde a racionalização e a flexibilidade dos 

processos produtivos, via novas tecnologias, são padrões essenciais para 

eficiência e sucesso nos negócios, visto que contribuem para o surgimento de 

meios e ferramentas para a produção e comercialização de produtos e serviço 

inovadores, bem como novas oportunidades de investimentos. (TAKAHASHI, 

2000). O Livro Verde também menciona a informação como a matéria-prima 

que produz um produto final, o conhecimento. Takahashi (2000, p. 17) coloca 

bem esta questão, quando diz que: 

[...] a capacidade de gerar, tratar e transmitir informação é a primeira 
etapa de uma cadeia de produção, que se completa com sua 
aplicação no processo de agregação de valor a produtos e serviços. 
Nesse contexto, impõe-se, para empresas e trabalhadores, o desafio 
de adquirir a competência necessária para transformar informação 
em um recurso econômico estratégico, ou seja, o conhecimento. 

Percebe-se portanto, que o conhecimento é o desfecho de qualquer 

iniciativa empreendedora, e se adquire por intermédio de diversos fatores que 

compõem esta iniciativa, como: competências, investimentos tecnológicos e em 

pesquisas, ambientes favoráveis de trabalho, capacitação de pessoas e 

economia de desenvolvimento avançado. 

Tratando-se ainda sobre o novo panorama informacional, pode-se 

observar que as NTIC'S intensificaram a maior das inovações da atualidade, a 

Internet, que proporcionou o surgimento de novas atividades econômicas por 

meio eletrônico, além de ser uma ferramenta de comunicação em potencial, no 

que se refere à distância geográfica. Em seguida, ressalta-se um breve 

histórico da Internet e seu acesso no Brasil. 
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3.1 A INTERNET E SUA CONECTIVIDADE NO BRASIL 

A Internet surgiu nos anos de 1960 através de um projeto do governo 

americano chamado Arpanet. Segundo Santana Filho (2002), o objetivo do 

projeto era criar uma rede de comunicação descentralizada, independente de 

um único ponto de ligação entre os computadores. Já na década de 80, as 

universidades americanas envolveram-se neste projeto, e desta forma a 

Internet passou a interligar os centros de pesquisas americanos. 

Conforme afirma Santana Filho (2002), a utilização da Internet no fim 

desta década ainda não tinha características comerciais, somente era utilizada 

para troca de mensagens, informações e arquivos entre pesquisadores. 

Ainda baseado no histórico do autor, a Internet teve um grande 

enriquecimento no início dos anos 1990, com o surgimento da World Wide Web 

- WWW, que é um serviço que proporciona uma interface gráfica, utilizando um 

aplicativo chamado navegador. 

Desde então, a Internet passou a ser uma rede de negociação entre 

empresas e instituições, disponibilizando informações em forma de produtos e 

serviços, além de proporcionar serviços de conexão para usuários domésticos. 

No Brasil, a Internet teve um impulso maior a partir dos anos 1998, 

chegando no final daquele ano com 2,7 milhões de usuários ligados à Internet, 

segundo ainda relata Santana Filho (2002) o acesso à Internet no Brasil tem 

aumentado gradativamente. 

Segundo afirma Carpanez (2005), em uma pesquisa em junho deste 

ano, os brasileiros bateram recorde no tempo de navegação residencial: média 

mensal de 16 horas e 54 minutos por pessoa. O valor fez com que o país 

ultrapassasse as outras 11 nações monitoradas pelo lbope//NetRatings, ficando 

à frente de França (15 horas e 40 minutos), Japão (15 horas e 35 minutos), 

Estados Unidos (14 horas e 46 minutos) e Espanha (14 horas e 41 minutos). 
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A autora também afirma que desde setembro de 2000, quando o 

grupo iniciou esse tipo de medição no país, essa é a segunda vez que o Brasil 

lidera a lista. A outra ocasião foi em abril deste ano, quando a média de tempo 

on line ficou em 15 horas e 14 minutos. No mês passado, cerca de 11,5 

milhões de pessoas utilizaram a Internet no Brasil, conectando-se de suas 

próprias residências, aumento de 0,3% em relação a maio. 

Os motivos apresentados por Carpanez (2005) dessa liderança no 

acesso à Internet são a adesão à banda larga e a grande quantidade de 

usuários jovens brasileiros. Além disso, os números registrados pela pesquisa 

correspondem às classes A e B, que concentram o acesso domiciliar, e indica 

mudanças de comportamento entre usuários já familiarizados com a Internet. 

No seu artigo, a autora também afirma que conforme os programas de inclusão 

digital desenvolvidos no país para as classes mais baixas, a média mensal de 

horas navegadas tende a cair, devido a falta de intimidade com o universo 

virtual. 

Diante deste quadro, toma-se necessário o cumprimento de uma 

democratização dos serviços de informação e comunicação para amenizar a 

questão da classe de pessoas desinformadas tecnologicamente, ou em um 

termo mais moderno, de infor-excluidos, promovendo assim acesso à 

cidadania. 

Pode-se verificar através de dados do Livro Verde, que não basta 

dispor democraticamente os meios de acesso e de capacitar os indivíduos para 

tornarem-se usuários dos serviços da Internet, mas permitir que as pessoas 

sejam provedores ativos de tudo que acontece na mesma. Por isso, sugere-se: 

[...] promover a alfabetização digital, que proporcione a aquisição de 
habilidades básicas para o uso de computadores e da Internet, mas 
também que capacite as pessoas para a utilização dessas mídias em 
favor dos interesses e necessidades individuais e comunitários, com 
responsabilidade e senso de cidadania (TAKAHASHI, 2000, p. 31). 
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E para a realização desta alfabetização digital, evidencia-se a 

necessidade de execução de ações que promovam a utilização dos serviços 

oferecidos pela Internet, tornando-se indispensável à iniciativa do governo, em 

parceria com setores privados e instituições não-governamentais, em 

desenvolver programas de inclusão digital. 

Em seguida, antes de se detalhar mais a respeito desta inclusão é 

necessário ressaltar a cerca de algumas instituições envolvidas neste processo 

de difusão da Internet no Brasil. 

3.1.1 Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGIbr 

Coordenado pelo Ministério da Ciência e Tenologia, o Comitê Gestor 

da Internet no Brasil - CGIbr, que foi criado pelo Decreto 4.829, de 3 de 

setembro de 2003, tem como principais atribuições estabelecer normas e 

procedimentos relativos à regulamentação das atividades na Internet; a 

recomendação de padrões e procedimentos técnicos operacionais para a 

Internet no Brasil; o estabelecimento de diretrizes estratégicas relacionadas ao 

uso e desenvolvimento da Internet no Brasil; a promoção de estudos e padrões 

técnicos para a segurança das redes e serviços no país; a coordenação da 

atribuição de endereço IP (Internet Protocol) e do registro de nomes de 

domínios usando ".br"; a coleta, organização e disseminação de informações 

sobre os serviços Internet, incluindo indicadores e estatísticas. 

3.1.2  Associação   Brasileira   dos   Provedores   de  Acesso,   Serviços  e 

Informações da Rede Internet - ABRANET 

A Associação Brasileira dos Provedores de Acesso,  Serviços e 

Informações   da   Rede   Internet   -   ABRANET   é   uma   organização   não- 
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governamental, fundada em dezembro de 1996, e seu objetivo social é dar 

apoio ao esforço brasileiro na implantação de empresas provedoras de acesso, 

serviços e informações, e buscar o desenvolvimento da Internet no Brasil. Além 

disso, visa promover a congregação de provedores; estimular o 

desenvolvimento de informações referente às tecnologias de telecomunicações 

e teleinformática; produção de fóruns, encontros e eventos; estudo de mercado; 

representação governamental; participar junto as autoridades de debates para 

definição de políticas que permitam garantir uma infra-estrutura nacional de 

conectividade de alta qualidade e compatível com os padrões tecnológicos 

mundial, entre outras. 

3.1.3 Rede Nacional de Pesquisa - RNP 

A Rede Nacional de Pesquisa - RNP foi a primeira rede de acesso à 

Internet, criada em 1989 pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, com o 

objetivo de construir uma infra-estrutura de rede Internet nacional para a 

comunidade acadêmica. 

A rede começou a ser montada em 1991. Em 1994, já atingia todas 

as regiões do país. Entre 2000 e 2001, num esforço de renovação, a rede foi 

totalmente atualizada para oferecer suporte a aplicações avançadas, e passou 

a ser chamada então, RNP2, que possui pontos de presença em todos os 

estados brasileiros. Quem financia a implantação e manutenção da rede RNP2 

é o Programa Interministerial do Ministério da Educação e Ministério da Ciência 

e Tecnologia. 

Este último é coordenado por um Comitê Gestor - CG-RNP, o qual 

deve garantir o atingimento dos objetivos e definir as diretrizes e 

operacionalidade do Programa, bem como fixar normas de funcionamento, 

estabelecer cronogramas de implantação e dirimir dúvidas e divergências no 

desenvolvimento dos trabalhos. A coordenação do CG-RNP é exercida por 

representantes dos dois Ministérios em mandatos alternados de um ano. 
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Todas estas instituições anteriormente mencionadas visam promover 

soluções eficazes para implantação de normas, serviços, regulamentações e 

procedimentos técnicos para o desenvolvimento da Internet no Brasil, como 

também o desenvolvimento de informações nas áreas de telecomunicações e 

teleinformática. O capítulo seguinte dará um breve enfoque a cerca da inclusão 

social. 



Luciana Dantas de Medeiros  
Inclusão digital como perspectiva positiva na sociedade da informação 

23 

4 INCLUSÃO SOCIAL 

A Sociedade da Informação é um fenômeno complexo que possui 

variadas nuances, como vimos anteriormente. Mas, um dos elementos que 

mais chama atenção e merece aprofundamento são os vários paradoxos 

existentes relacionados à questão da inclusão de cidadãos nesse processo. 

Dessa forma, convém realizar um recorte e destacar elementos de 

análise tais como as questões ligadas à inclusão digital. Para tanto, se faz 

mister contextualizar esse assunto tecendo comentários à respeito da inclusão 

social, que perpassa a inclusão digital. 

Na concepção de Sassaki (1998), a inclusão social que vem sendo 

amplamente discutida em diferentes áreas do conhecimento, principalmente 

nos meios educacionais, sendo trabalhada em diferentes contextos e com 

diferentes significados, repousa em princípios até então considerados 

incomuns, tais como: aceitação das diferenças individuais, valorização de cada 

pessoa, convivência dentro da diversidade humana, aprendizagem através da 

cooperação. 

Portanto, a inclusão social consiste em tornar todos os cidadãos 

participantes da sociedade humana vista como um todo, ou seja, incluindo 

todos os aspectos econômicos, culturais, políticos e sociais; e desta forma 

amenizando a exclusão social, que constitui uma das grandes preocupações da 

sociedade atual. 

Pode-se considerar que fazem parte do grupo dos excluídos, todas 

as pessoas que não participam dentro da sociedade do processo produtivo, do 

acesso a bens culturais e tecnológicos, que não possuem saúde, educação e 

lazer satisfatórios, fatores esses essenciais para gerar cidadania. 

No contexto geral, a literatura a cerca da inclusão social se reporta 

com maior frequência a inclusão de pessoas portadoras de deficiência física, 

sendo o enfoque deste trabalho voltado para a inclusão social dos analfabetos 
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digitais.   Porém   torna-se   importante   mencionar   a   respeito   da   educação 

inclusiva2, que nos dias atuais também trabalha o analfabetismo digital. 

Segundo Sassaki (1998) a sociedade inclusiva teve início na década 

de 80, quando vários paises, inclusive o Brasil, iniciaram experiências de 

inserção social de pessoas de deficiência através de pequenas e grandes 

modificações nas escolas, empresas, áreas de lazer e espaços urbanos, para 

possibilitarem a participação plena destas pessoas, com igualdade de 

oportunidades junto à população geral. 

Sassaki (1998) também afirma que a vida educacional muda de 

paradigma nesta nova sociedade, onde as escolas integradas passam a ser as 

escolas inclusivas, reestruturadas para acolherem a diversidade humana 

representada pelo alunado potencial, ou seja, pessoas com deficiências físicas, 

mentais, sensoriais ou múltiplas, pessoas sem deficiências e pessoas com 

outras características atípicas. 

Assim, a nossa tarefa é a de modificar a sociedade para torná-la 

capaz de acolher todas as pessoas que, uma vez incluídas nessa sociedade 

em mutação, poderão ter atendidas as suas necessidades, comuns e especiais. 

No entanto, este tipo de inclusão só se tornará possível na sociedade 

com a implementação de ações voltadas para campanhas de esclarecimentos 

do público em geral, das autoridades educacionais e dos alunos das escolas e 

seus familiares. 

Sassaki (1998) continua afirmando a importância de treinamentos 

destinados aos atuais e futuros professores para informá-los dos conceitos 

inclusivistas, dos princípios da inclusão escolar, dos procedimentos a serem 

tomados em sala de aula e as atividades extracurriculares que constituem as 

melhores práticas de ensino-aprendizagem já comprovadas por escolas 

inclusivas bem sucedidas. 

 
__________________________________________ 

2 Processo que ocorre em escolas de qualquer nível, preparadas para propiciar um ensino de 
qualidade a todos os alunos independente de seus atributos pessoais, inteligências, estilos de 
aprendizagem e necessidades comuns ou especiais (SASSAKI, 1998). 
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Para Silva (2005) o conhecimento tem valor estratégico nessa nova 

ordem mundial e cabe a esfera pública, o dever de implementar políticas 

capazes de socializar as tecnologias de informação e comunicação, assim 

como o acesso à escola, aos livros e ao lazer. 

Essas políticas devem oportunizar o desenvolvimento social e a 

difusão da informação como forma de promover a inclusão de grande parte da 

população brasileira através da apropriação do conhecimento nas escolas, 

centros culturais, empresas e a aplicação de tecnologias que atendam as 

demandas sociais nestas instituições. 

Pensando assim, a inclusão social se apresenta como um processo 

de atitudes afirmativas, públicas e privadas, no sentido de inserir, no contexto 

social mais amplo, todos aqueles grupos ou populações marginalizadas 

historicamente ou em consequência das radicais mudanças políticas, 

econômicas ou tecnológicas da atualidade (CONTEÚDO ESCOLA, 2004). 

Percebe-se portanto, que a inclusão social só se fará presente em 

uma população a partir do empenho político de todos os órgãos que constituem 

esta sociedade. 

Além disso, alerta-se mais uma vez para o fato de que a inclusão 

social deve atingir todas as populações, independente de idade, gênero, etnia, 

condição econômica ou social, condição física ou mental. 

Conclui-se neste ponto que os programas a serem desenvolvidos 

neste âmbito político e social se projetam de acordo com as diretrizes das quais 

pretende-se trabalhar a inclusão social dentro das populações já citadas. 

Todavia, observa-se que além dos projetos de inclusão voltados para as 

necessidades básicas dos cidadãos, como o caso da educação, saúde e 

alimentação, outros já se tornam-se necessários para se trabalhar o problema 

do analfabetismo digital3, oriundo do desenvolvimento tecnológico. 
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A partir desta temática feita sobre a inclusão social, inicia-se no 

próximo capítulo o desenvolvimento pautado no tema central, a inclusão digital. 



27 

5 INCLUSÃO DIGITAL 

A terminologia inclusão digital parece fazer parte do mundo 

contemporâneo, tendo em vista os inúmeros artigos, sites e programas 

vinculados nas mídias que abordam este assunto. 

A partir disso, criou-se uma motivação para especular a cerca da 

inclusão digital, no sentido de tentar esclarecer se esta é realmente uma 

perspectiva positiva na sociedade da informação. 

Para refletir melhor sobre esta terminologia apresentamos duas 

conceituações, apesar de que ainda não se tenha conhecimento de um 

conceito geral sobre o assunto, conforme algumas pesquisas literárias 

realizadas durante a realização deste trabalho. 

O conceito encontrado na Wikipédia (2005) designa que a inclusão 

digital são projetos e ações que facilitam o acesso de pessoas de baixa renda 

às tecnologias de informação e comunicação, onde estas pessoas podem ter 

acesso a informações disponíveis na Internet, além da capacidade de 

produzirem conteúdos. 

Sugere-se acrescentar nesta conceituação que atualmente os idosos, 

deficientes, entre outros também estão inseridos neste tipo de inclusão. 

Em outro conceito feito por Silva et al (2005) a inclusão digital é 

considerada como uma ação que promoverá a conquista da cidadania digital e 

contribuirá para uma sociedade mais igualitária, com a expectativa da inclusão 

social. 

Baggio (2000) afirma que as novas tecnologias, principalmente a 

Internet, vieram para alterar o comportamento da sociedade através de uma 

infinidades de soluções digitais. 

Segundo este mesmo autor, o mundo da tecnologia também se 

configura como uma forma de inclusão social, pelo fato da aprendizagem da 
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informática e o acesso às NTIC'S não só possibilitarem oportunidades 

econômicas, de geração de renda, como também representarem um importante 

capital social. 

Neste mesmo pensamento ideológico, Furlan (2005) nos diz que a 

inclusão social constitui uma das condições mínimas necessárias para o 

desenvolvimento sustentável global, utilizando-se como um de seus 

instrumentos a inclusão digital como meio para promover a sociedade da 

informação e do conhecimento. Ele diz que a inclusão digital em um país de 

dimensões continentais como o Brasil devem ser consideradas, antes de tudo 

uma ação positiva para a eliminação da exclusão digital, sendo, portando, meio 

e suporte para a inclusão social (FURLAN, 2005). 

Partindo desse pensamento positivo, em relação à inclusão digital, 

verifica-se que muito ainda se deve trabalhar para amenizar o problema do 

analfabetismo digital, principalmente no Brasil, onde segundo Furlan (2005) 

50% da juventude desconhecem não apenas o potencial da sociedade digital, 

baseada em tecnologia e conectada em rede, mas, o que é mais grave, o 

instrumento para a apropriação da informação e criação do conhecimento. 

Na concepção de Rondelli (2003 apud FREIRE, 2004), a 

alfabetização digital constitui uma parte do processo de inclusão digital, sendo 

uma aprendizagem necessária ao individuo para circular e interagir no mundo 

das mídias digitais como consumidor e como produtor de seus conteúdos e 

processos. 

A autora cita quatro passos importantes na inclusão digital, sendo 

eles: o ensino; a oportunidade de emprego dos suportes técnicos digitais na 

vida cotidiana e no trabalho; a necessidade de políticas públicas para inclusão; 

e a exploração dos potenciais dos meios digitais. Segundo sugere Lazarte 

(2000 apud FREIRE, 2004), o aprimoramento desta aprendizagem deve 

contemplar tanto o acesso físico à infra-estrutura e a conexão em rede e 

computadores, como também a capacitação das pessoas para utilizar estes 

meios de comunicação da informação. 



Luciana Dantas de Medeiros 29 
Inclusão digital como perspectiva positiva na sociedade da informação 

Entende-se portanto, que a inclusão digital prepara o cidadão tanto 

para a operacionalização das novas tecnologias como também desenvolve o 

potencial cognitivo do ser humano, visto que o mesmo necessita desencadear 

uma relação máquina-usuário. 

A partir desta relação o indivíduo é estimulado a desenvolver suas 

habilidades intelectuais, cognitivas, passando de consumidor a produtor, ou 

seja, elaborando seus próprios processos de trabalho junto às ferramentas 

tecnológicas, e consequentemente gerando novos conhecimentos. 

Observa-se dentro deste contexto que um dos desafios para se 

trabalhar a inclusão digital consiste em disponibilizar os recursos informacionais 

tecnológicos e proporcionar simultaneamente à população desinformada uma 

aprendizagem construtivista do saber, fazendo com que cada individuo tenha 

condição de transformar as informações adquiridas em conhecimento. Para 

uma melhor reflexão, Araújo (2001 apud FREIRE, 2004, p. 192) nos diz: 

O verdadeiro desafio [é o de] criar tecnologias, construir ferramentas 
[intelectuais] e sistemas mais eficazes, não só para gerenciar 
informação, mas também para facilitar ao ser humano a 
transformação da informação em conhecimento e, 
consequentemente, em ação na sociedade. 

Esta afirmação acima conclui portanto, que uma das diretrizes que a 

inclusão digital trabalha é o de transformar conhecimento em ação através do 

acesso à informação. 

Na visão de Castells (2003 apud FREIRE, 2004), a inclusão digital 

vai além do desenvolvimento tecnológico, pois o aprendizado é orientado para 

o desenvolvimento da capacidade educacional de transformar informação e 

conhecimento em ação. 
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Nesta mesma reflexão, Takahashi (2000) afirma no Livro Verde que a 

inclusão digital promove não só a aquisição de habilidades básicas para o uso 

de computadores e da Internet, mas também a capacitação para utilização 

dessas mídias, em favor dos interesses e necessidades individuais e 

comunitários, com responsabilidade e cidadania. 

Esta capacitação chama-se alfabetização digital, que para Silva et al 

(2005) deve criar aprendizes capazes de identificar a necessidade de 

informação, organizá-la e aplicá-la na prática, integrando-a a um corpo de 

conhecimentos existentes e usando-a na solução de problemas. No Brasil 

evidenciam-se algumas iniciativas para promoção desta alfabetização digital, 

que fazem parte dos programas de inclusão social desenvolvidos através de 

algumas entidades governamentais, não-governamentais e setores privados. 

No entanto, pretende-se neste trabalho ressaltar alguns exemplos 

concretos destas iniciativas no Brasil, não se detalhando especificamente a 

nenhum deles, visto que o propósito principal é analisar a inclusão digital numa 

visão positivista dentro da sociedade da informação. 

Antes de mencionar as iniciativas de inclusão digital no Brasil, faz-se 

necessário uma abordagem conceituai a respeito dos Telecentros, que 

constitui atualmente a forma mais difundida, e considerada a mais eficaz, de se 

promover a inclusão digital. 

5.1 TELECENTROS 

Segundo a Wipédia (2005) os Telecentros são espaços com 

computadores conectados à Internet em banda larga, para uso público, livre e 

gratuito. Geralmente são geridos por um conselho gestor comunitário, que 

auxilia os administradores a manter a boa utilização do espaço de inclusão 

digital e a sua sustentabilidade. Funcionam com salas com 20 computadores 
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que   oferecem   à   população   cursos,    uso   livre   e   atividades   diversas 

gratuitamente. 

Na abordagem de Takahashi (2000) Telecentros são instalações que 

prestam serviços de comunicações eletrônicas para camadas menos 

favorecidas, especialmente nas periferias dos grandes centros urbanos ou 

mesmo em áreas mais distantes. São espaços públicos de acesso com 

computadores conectados à Internet. 

Telecentro é o nome usualmente dado. Os telecentros, numa visão 

contemporânea citada por Silveira (2001) são sinônimos de centro comunitário 

de tecnologia, oficina comunitária de comunicação, clube digital, cabine pública, 

infocentros, entre outros. 

Os badalados cibercafés também são classificados por este autor 

como telecentros, sendo diferenciados por cobrarem pelo uso da Internet e 

estão localizados normalmente em regiões mais nobres. 

Um fato marcante da modernidade diz respeito à implantação de 

telecentros nas bibliotecas públicas, uma realidade prevista no Distrito Federal, 

segundo informações divulgadas no CorreioWeb (2005). 

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Cultura 

do Distrito Federal e a Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social, 

do Ministério da Ciência e Tecnologia - MTC. Serão beneficiadas cerca de 22 

bibliotecas espalhadas por todas as cidades do Distrito Federal. 

Todas elas terão modernos telecentros compostos por computadores 

com software livre e acesso à Internet, além de software em Braille, 

impressoras a lazer, ar-condicionado e uma estrutura especial para 

atendimento ao público. 

Esta iniciativa objetiva beneficiar mais de 38 mil pessoas por mês, 

aumentando o índice de frequência nas bibliotecas em 50% e promovendo a 

inclusão digital. (CORREIOWEB, 2005). 
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Concluindo este tópico, deduz-se que os telecentros são inovações 

empreendedoras que promovem a universalização das novas tecnologias às 

camadas mais desfavorecidas da sociedade, constituindo uma iniciativa de 

inclusão social e digital na sociedade da informação. 

Para a biblioteconomia, os telecentros serão um atrativo a mais para 

as bibliotecas, visto que o computador e a Internet são ferramentas 

importantíssimas para o conhecimento, além de incentivarem à leitura, devido 

as pessoas estarem em sintonia entre a pesquisa on line e os materiais 

informacionais tradicionais, tais como: livros, periódicos, dentre outros. Dando 

continuidade, abordar-se-á alguns programas de iniciativas de inclusão digital 

no Brasil. 

5.2 PROGRAMAS DE INCLUSÃO DIGITAL: INICIATIVAS NO BRASIL 

O Brasil atualmente vem debatendo com muita frequência assuntos 

voltados para a inclusão digital, sendo este um instrumento estratégico para 

negociações entre governo, organizações privadas e não-governamentais. 

Toda comunidade deve estar atenta aos programas desenvolvidos neste 

âmbito, procurando ter conhecimento dos serviços de inclusão oferecidos aos 

cidadãos. 

Ressalta-se que instituições como as universidades, escolas, 

empresas, bibliotecas e centros culturais participam na sua maioria destes 

projetos, embora não possuam todas as tecnologias suficientemente 

disponíveis. O Governo Federal em parceria com instituições privadas e não-

governamentais vem realizando ao longo destes últimos anos, programas 

importantíssimos de inclusão digital, destacando-se nesta pesquisa o Programa 

GESAC - Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão, Programa 

Casa Brasil, Projeto do Comitê para Democratização da Informática - CDI e o 

Projeto Cidade do Conhecimento. Todos serão destacados na sequência 

abaixo. 
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5.2.1 Programa GESAC 

Inclusão digital, este é o maior objetivo do Programa Governo 

Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão - GESAC, considerado um dos 

maiores programas do gênero do Brasil. O GESAC beneficia principalmente as 

populações de baixa renda de todo o país, onde o cidadão incluído pode 

acessar informações e serviços de governo, oferecidos por meio da Internet, 

totalmente grátis. 

Os terminais estão disponíveis em unidades nucleares e em 

unidades isoladas. As unidades nucleares são equipadas com 

microcomputadores e contam com pessoas capacitadas para orientar o público 

no uso dos serviços. 

As unidades isoladas, de auto-atendimento, contam com suporte 

remoto para orientação de uso. O GESAC é uma iniciativa do Ministério das 

Comunicações para promover uma rede horizontal solidária de cooperação, 

possibilitando maior intercambio de informações, oportunidades para melhoria 

de vida do cidadão, geração de cultura e de negócios. 

Em parceria com o Ministério da Educação, o GESAC está 

disponibilizando conexão Internet banda larga ao parque de informática já 

instalado nas escolas de ensino médio e fundamental, ampliando o 

atendimento às regiões carentes. Projetos como este provam que iniciativas 

governamentais podem auxiliar no processo de inclusão digital das camadas 

menos favorecidas. 

Quanto à atuação do Programa Gesac no Rio Grande do Norte 

percebe-se o envolvimento do Governo do Estado e algumas instituições 

privadas. No inicio de 2005, o SENAI/RN - SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL abriu o processo de Cadastramento de 

Instituições   interessadas   em   participar   da   execução   do   Projeto   Piloto 
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Acelerando o GESAC, a ser implementado com recursos oriundos de Convênio 

firmado com o Ministério das Comunicações, no âmbito do Programa GESAC -

Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão. 

O Projeto, através de um processo de pesquisa-ação, busca formular 

estratégias para acelerar a implantação e efetivação do Programa GESAC, 

contribuindo para mudar a realidade das comunidades desprovidas de acesso à 

Internet, e desta forma promovendo um conjunto de facilidades adicionais para 

que os cidadãos consigam explorar ao máximo todos os recursos 

informacionais disponíveis pelo Programa. 

O Estado do Rio Grande do Norte foi escolhido como campo de teste 

do Projeto Piloto, o que permitirá também antecipar a inclusão digital da 

população potiguar, aperfeiçoando as habilidades e competências da força de 

trabalho do Estado, no ensejo de favorecer a inclusão e a permanência, em 

condições mais favoráveis, do trabalhador no mercado de trabalho, bem como 

contribuir para o incremento da competitividade dos produtos e serviços 

desenvolvidos no Estado (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 2005)4. 

Outra atuação do Programa Gesac no RN foi promovido pelo 

Governo do Estado através do curso: Formação de multiplicadores do 
Programa Gesac no RN, durante o evento literário "O Livro e a Leitura no RN", 

neste mês de dezembro de 2005. 

O curso ofereceu uma semana de Capacitação, com oficinas sobre 

computadores, Internet e os serviços Gesac, tais como: correio eletrônico, listas 

de discussão, escritório virtual, ferramentas para produção e publicação de 

páginas e jornais comunitários na Internet. O objetivo do curso é preparar 

professores de escolas estaduais atendidas pelo programa para atuarem em 

suas comunidades como multiplicadores, popularizando o uso da Internet para 

valorizar a história, o saber local, valorizando e aperfeiçoando o processo 
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ensino-aprendizagem, permitindo o resgate da auto-estima e da cidadania (O 

LIVRO E A LEITURA, 2005)5. 

5.2.2 Programa Casa Brasil 

O Projeto Casa Brasil é uma iniciativa do Governo Federal que reúne 

esforços de diversos ministérios, órgãos públicos, bancos e empresas estatais 

para levar inclusão digital, cidadania, cultura e lazer às comunidades de baixa 

renda. O objetivo é criar um equipamento público com diversos módulos em 

que se realizam atividades em torno dos temas "Inclusão Digital e Sociedade 

da Informação". 

Nesse espaço, as pessoas podem fazer uso intensivo das 

tecnologias da informação e da comunicação. Isso irá capacitar os segmentos 

excluídos da população para a inserção crítica na Sociedade do Conhecimento, 

buscando superar e romper a cadeia de reprodução da pobreza. 

A idéia é que em um só lugar estejam reunidos um telecentro 

comunitário composto de pelo menos 10 computadores com conexão banda 

larga, estúdio multimídia capaz de oferecer oficinas de gravação e tratamento 

de áudio e vídeo, oficina de rádio, uma biblioteca popular, um auditório para 50 

pessoas, um laboratório de divulgação da ciência, além de unidades de 

bancarização e módulos de representação do Governo Federal. 

Além de servir como ponto de acesso público e gratuito, as Casas 

Brasil atuarão como verdadeiros centros de aprendizado, onde o público poderá 

se familiarizar com as novas tecnologias de informação e comunicação, 

aproveitando todas as facilidades do mundo digital. 

O projeto prevê a instalação de unidades nas capitais brasileiras em 

bairros com baixo índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e grande 

densidade populacional, preferencialmente onde exista níveis de violência e 

desemprego  elevados,   além   de   local   adequado   para   a   implantação.   É 
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coordenado por dois comitês que definem os rumos do projeto; o Comitê 

Gestor, coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, e o Comitê 

Executivo, coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. A Secretaria 

Executiva de ambos é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. 

Verificou-se que no Rio Grande do Norte duas instituições 

participaram do processo para contemplação do programa, a saber: 

Instituição: Movimento de Integração e Orientação Social 
Coordenação: Alcina Maria de Holanda Madruga 

Instituição: Centro de Documentação de Comunicação Popular 
Coordenação: Elizama do Livramento Cardoso 

Para que as referidas instituições fossem avaliadas pela Comissão 

de Avaliação do Projeto Casa Brasil foi necessário que ambas fornecessem 

informações contidas no Edital MCT-SECIS/CNPq/Casa Civil - ITI/CGPCB n° 

041/2005 publicado em 21 de junho de 2005. Dentre as exigências contidas no 

Edital para a seleção de aprovação do Projeto estão: endereço do imóvel, área 

total do imóvel, área total destinada ao Casa Brasil (mínimo 300 metros), 

condições de acessibilidade a portadores de necessidades especiais, 

condições de habitabilidade do imóvel, habilidade de acesso à população e 

comprovação de área de exclusão social (INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 2005)6. 
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5.2.3 Projeto do Comitê para Democratização da Informática - CDI 

O Comitê para Democratização da Informática - CDI é uma 

organização não-governamental sem fins lucrativos que, desde 1995, 

desenvolve o trabalho pioneiro de promover a inclusão social utilizando a 

tecnologia da informação como um instrumento para a construção e o exercício 

da cidadania. 

Os objetivos do CDI são: permitir, através de projetos de utilização da 

informática, a reintegração de pessoas de baixa renda ou com necessidades 

especiais, procurando minimizar os níveis de exclusão social. Através de 

empresas mantenedoras e apoiadoras, o CDI se mantêm em constante 

inovação dos processos de aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas. 

Através de suas Escolas de Informática e Cidadania, implementa 

programas educacionais no Brasil e no exterior, com o objetivo de mobilizar os 

segmentos excluídos da sociedade para transformação de sua realidade. As 

Escolas de Informática e Cidadania - EICs são espaços informais de ensino 

criados por meio de uma parceria entre o CDI e organizações comunitárias ou 

movimentos associativos, tais como: centros comunitários, entidades de classe, 

grupos religiosos, associações de moradores, entre outros. 

Seguem uma proposta político-pedagógica baseada na pedagogia de 

projetos. A Proposta procura disseminar junto às comunidades beneficiadas o 

ensino técnico aliado a temas da realidade local, onde para cada ferramenta 

computacional é elaborado um projeto que envolve um processo de reflexão-

ação. 

Utilizando a linguagem digital como meio, o conteúdo didático 

fomenta a construção da cidadania através de discussões envolvendo temas 

como os direitos humanos, sexualidade, não-violência, ecologia e saúde. 
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No que se refere à área pedagógica das EICs o CDI oferece 

gratuitamente às comunidades, capacitação de educadores, auxílio no 

desenvolvimento de metodologias, currículos específicos para diferentes grupos 

sociais, cessão de computadores, impressoras, software e apostilas para auxiliar o 

trabalho dos educadores. Além do acompanhamento técnico e pedagógico 

permanente em seu desenvolvimento, o CDI também presta assessoria 

administrativa. 

As EICs devem ser financeiramente auto-sustentáveis através de 

mensalidades ou financiadas através de parcerias com instituições, e devem ser 

gerenciadas pela própria comunidade que a implementou. 

As auto-sustentadas devem estipular uma mensalidade simbólica que, 

além da função pedagógica em valorizar o trabalho, possibilita a distribuição de 

aproximadamente 50% desta receita entre os educadores e a manutenção da 

escola, visto seu baixo custo operacional. 

Os alunos que não podem pagar nem mesmo a mensalidade simbólica 

não são impedidos de estudar, mas podem ajudar de outra forma contribuindo com 

as tarefas de funcionamento da escola. (COMITÊ PARA A DEMOCRATIZAÇÃO 

DA INFORMÁTICA, 2005)7. 

5.2.4 Projeto Cidade do Conhecimento 

Projeto do Instituto de Estudos Avançados - IEA da Universidade de São 

Paulo - USP, criado em 2001, sob a coordenação do Professor Gilson Schwartz, e 

que tem por objetivo promover a educação continuada à distancia e o acesso às 

NTIC's. 

Conta com a participação de estudantes, trabalhadores e professores na 

busca de desenvolver projetos por meio de redes digitais colaborativas. 

 

________________________________________________ 

 

7 Dados eletrônicos obtidos através do website do Comitê para Democratização da Informática , 
sem indicação de páginas, www.cdi.org.br. 
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No Rio Grande do Norte destaca-se o lançamento em 2003 do 

Programa Rede Pipa Sabe, implantado na praia de Pipa, localizada na cidade 

de Tibau do Sul, Município do Rio Grande do Norte. 

O programa tem a missão de promover talentos, levantar 

empreendimentos de desenvolvimento sustentável, projetos e serviços capazes 

de liderar uma revolução cognitiva na cadeia produtiva do turismo local através 

da utilização de novas mídias digitais, como a internet para educação e 

comunicação à distância e os telecentros. 

O projeto Rede Pipa Sabe envolve acadêmicos, sociedade civil, 

órgãos públicos e empresários que realizam uma série de oficinas, workshops 

e eventos promovidos pela Universidade de São Paulo - USP, em parceria com 

a Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, nas mais diversas 

áreas para comunidades carentes da região. 

O projeto é uma iniciativa extremamente importante para os que 

trabalham contra a exclusão digital, disponibilizando uma gama de 

oportunidades para setores que lutam para a inclusão social via novas 

tecnologias (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2005)8. 

Os programas expostos acima representam exemplos concretos dos 

seguimentos de inclusão digital desenvolvidos no Brasil. Observa-se o 

empenho dos órgãos federais e as diversas instituições envolvidas neste 

processo de democratização da informação através da utilização das NTIC's, 

destacando principalmente a Internet. 

Verifica-se também, que todos os projetos citados se preocupam não 

só com o uso das novas tecnologias, mas a forma como estes recursos são 

trabalhados junto às populações envolvidas no processo de aprendizagem. 

O fator cidadania é o principal alvo destes projetos, visto que o 

conjunto  de  ações  desenvolvidas  na  aplicação  destes  programas  visam 
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amenizar um dos mais comentados problemas da atualidade, a exclusão social 

e digital. 

Sendo assim, este estudo tem a intenção de ressaltar a importância 

destas iniciativas para promover a inclusão digital, como também a inclusão 

dos indivíduos na sociedade da informação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após analisar a literatura pertinente sobre o tema, pode-se constatar 

que com os diversos problemas sociais presentes nesta nova sociedade, sendo 

a pobreza o maior deles, o acesso ao mundo digital torna-se um sonho 

impossível para aqueles que não participam dos projetos de inclusão digital. 

Visto que estes projetos buscam trabalhar junto a comunidades carentes o 

desenvolvimento social e digital através da aplicação das novas tecnologias de 

informação e comunicação - NTIC's. 

Este estudo procurou mostrar alguns projetos de inclusão digital que 

são mantidos por entidades governamentais, não-governamentais e empresas 

privadas, analisando a sua forma de atuação junto as comunidades. Outros 

pontos abordados neste estudo foram a sociedade da informação, a Internet e 

a inclusão social. 

Em suma, analisando a questão norteadora da pesquisa, constata-se 

que a inclusão digital serve como meio de inclusão social das comunidades 

excluídas, sendo uma perspectiva positiva para a sociedade da informação. 

Ressalta-se o importante papel das bibliotecas públicas universitárias 

na promoção da inclusão digital, visto que estas devem trabalhar com a 

socialização do conhecimento, a gratuidade, o livre fluxo de informação e a 

igualdade de acesso. Para isso, as bibliotecas devem entrar em parcerias com 

órgãos competentes que promovam projetos nesta área, contribuindo assim 

para inclusão dos indivíduos na cibercultura. 

Fica a sugestão para trabalhos futuros, um estudo de caso que 

analise os programas de inclusão digital desenvolvidos no Rio Grande do Norte. 

Recomenda-se também, iniciativas de profissionais da informação no sentido 

de desenvolver projetos que visem a disseminação e utilização das novas 

tecnologias de forma democrática, utilizando o espaço biblioteca como 

ambiente de inclusão digital. 
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