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Um dos sonhos de todos os empreendedores e idealistas que utilizam a Internet é a sua 
popularização. E com esta popularização, pensamos ser possível construir um mundo melhor, 
onde os cidadãos possam ter mais acesso à informações, participar mais de nossos destinos e 
aprimorar seus conhecimentos - aprendendo, se integrando, comercializando, consumindo, etc. 
Contudo, muito há de ser feito para que tal se realize. Estão aí, atirados nas gavetas e nos 
arquivos, planos de negócios, textos, reportagens e artigos que previram uma larga difusão da 
rede, dos meios de comunicação e dos acervos de informações destinados a serem colocados nas 
mãos do cidadão comum, que infelizmente ainda não lograram seu intento.  
 
Os planos advindos dos desejos dos projetistas, negociadores e pesquisadores esbarraram, em 
grande parte numa dura realidade : fora do meio virtual, existe o "ambiente físico", onde a 
distância dos instrumentos tecnológicos, as perspectivas de inserção econômica e a possibilidade 
de usar e melhorar a qualidade de vida através das informações ainda é um fator distante e de 
ganhos pouquíssimos percebidos pelos pretendidos usuários. De que adianta entregar recursos 
tecnológicos, redes em banda larga, bancos de dados "on-line", computação móvel, canais de TV 
em profusão, rádios pela Internet, acesso a sites localizados em todo o mundo e mais uma 
enorme gama de serviços, se não há, em determinado nível de necessidade imediata, a solução 
de problemas básicos ligados à prática da cidadania?  
 
Venho desenvolvendo esta preocupação após ter me envolvido em vários projetos e na discussão 
de temas ligados ao desenvolvimento da Internet - e com ela de outros afetos, como a infra-
estrutura de telecomunicações, a disponibilidade de informações, etc. - que muitas vezes se 
basearam numa premissa por vezes ingênua que "milhões" teriam acesso a todos estes recursos 
e, imediatamente, estes "milhões" os utilizariam para consultas, pesquisas, aquisições, transações 
comerciais e financeiras, etc. Tal não aconteceu, via de regra, por desconsiderarem o sistema 
social em que seriam inseridos.  
 
A profusão da Internet, por exemplo, pode ser colocada em paralelo com a de outros serviços de 
comunicação, como os de TV paga ou por assinatura. É inegável sua utilidade, sua aplicabilidade 
como serviço de lazer, a melhoria da qualidade do sinal, a qualidade enquanto produto 
mercadológico de excelente perspectiva e atualizado nos níveis praticados no primeiro mundo. 
Mas, se é assim tão atual e de ponta, por que a TV por assinatura não "decola" no Brasil? Dados 
de associações de provedores deste serviço apontam para um crescimento menor que o esperado, 
que frustra estratégias e planos de marketing e financeiros do setor.  
 
Em algumas localidades, empresas de telecomunicações que agora prestam serviços no mercado 
brasileiro vêm ajustando suas expectativas a um cenário que além de socialmente heterogêneo - 
vale lembrar que somos também "ponta" em má distribuição de renda, entre outros índices 
sociais onde nosso país se coloca entre os piores do mundo - abriu-se de súbito à competição, 
levando a práticas de mercado agressivas e muitas vezes até questionáveis nos aspectos técnico e 
administrativo.  
 
Diversos segmentos tecnológicos - aqui citados, entre outros : Comunicação, Telecomunicações, 
Informática - se movem atualmente com velocidade inigualável do ponto de vista histórico, 
tornando popular a conotação de estarem promovendo uma "revolução". Contudo, evocando a 
própria história, não são raros os movimentos revolucionários que se conduzem numa camada 
social abastada, enquanto os demais atores são, quando muito, chamados a participar sob regras 
estabelecidas, sem usufruírem realmente dos benefícios, sem chances de obterem o retorno 
esperado dos avanços conquistados, sem perspectivas de agir e participar no cenário "pós-
revolucionário".  



 
Após esta ligeira incursão por motivações históricas, retomemos a análise do cenário atual da 
difusão tecnológica no país. Vemos que a comunidade da área de informática se preocupa com um 
fator que acordou-se chamar de "exclusão digital". Este é o temor existente de que ocorra, em 
virtude da introdução de uma nova leva de recursos e serviços baseados em computadores e em 
grande parte da Internet, uma nova etapa de diferenciação social agressiva, construindo-se uma 
diferença entre os "que tem acesso" e os "sem acesso". Diversas iniciativas da parte de empresas 
e entidades tem sido empreendidas, com graus variados de penetração e de sucesso, destacando-
se, por exemplo, as atividades mundialmente reconhecidas dos CDIs - Comitês de 
Democratização de Informática - a oferta dos "computadores de baixo custo", escolas e centros 
de uso de computação em periferias das grandes cidades, a dos sites de assistência social, das 
diversas ONGs brasileiras e estrangeiras, atuando com foco em nossa população, que passaram a 
ter voz através da tecnologia (em geral, da Internet).  
 
Estas iniciativas, louváveis, se fazem ainda no mesmo contexto social de extrema 
heterogeneidade, de abismal e vergonhosa diferenciação que caracteriza nosso país (consultar 
índices das recentes pesquisas do IBGE e de outras fontes, índices internacionais da UNESCO, da 
ONU, etc.). Justo aqui encaramos, nós do setor tecnológico, um incrível paradoxo. Será que 
nossas máquinas, nossos esforços e nossa consciência darão resultados? Nosso acervo 
tecnológico, mesmo que inserido em contexto social por iniciativas - sempre dizendo que são 
elogiáveis - isoladas, não se defrontam com uma realidade social que não permite que os 
cidadãos por ela atingidos realmente se integrem num novo cenário onde sejam agentes que se 
utilizam da informação e de seus veículos (como a Internet) para promover a melhoria das 
condições de vida? Ou seja : cabe perguntar se aquele que foi informado da existência dos 
computadores, da Internet, dos serviços tecnológicos tem mesmo motivação para seu uso em seu 
difícil dia-a-dia.  
 
Para responder a estas perguntas, reavaliemos as percepções de outros mercados, como os já 
citados das comunicações e telecomunicações. Em um meio social onde boa parte das famílias 
dispõe de recursos insuficientes para o enquadramento num padrão de vida minimamente 
aceitável, é possível perceber ganho de qualidade de vida com o acesso à informações? (note o 
leitor que a questão que se coloca não é que isto promova o ganho de qualidade de vida, mas se 
o cidadão, em situação social precária, teria condições para esta percepção). É possível para 
alguém, na vizinhança ou abaixo da sinistra "linha da pobreza", auferir ganhos de qualquer 
natureza na disponibilidade de acervos diversos - páginas Internet, canais por assinatura, menus 
WAP, etc. - em idiomas estrangeiros? Uma mensalidade de "uns poucos reais" é viável para a 
nossa comunidade (que, em decorrência do que foi citado, não consegue perceber o valor inserido 
naquilo que lhe é oferecido)? A profusão de serviços móveis, pela Internet, via canais por 
assinatura, para quem não tem renda, são percebidos pela comunidade? Estão aí os números dos 
assinantes de TV paga, os lançamentos não realizados nos planos de negócios de empresas 
"ponto-com" que agora estão - aquelas que ficaram ainda em funcionamento - se ajustando a 
níveis bem mais discretos, entre outros atestados desta realidade.  
 
É lugar comum citarmos, e este autor também percebe a questão desta forma, que toda crise 
encerra oportunidades. Portanto, quem sabe aí, neste contexto social desumano e 
internacionalmente perceptível, acha-se escondido o correto direcionamento de nossos esforços 
tecnológicos não na construção de "modelos baratos de inserção", mas de realmente trabalhar 
para que seja colocada em níveis ao menos toleráveis esta situação de heterogeneidade brutal 
que tantos problemas alimenta e que se constitui no cenário de base social brasileiro? Não se 
trata, de forma nenhuma, de se intuir que os programas de difusão tecnológica entre as 
populações periféricas sejam diminuídos ou menos prestigiados, mas de criar condições mais 
favoráveis para que estes se tornem componentes de uma estratégia e intenção sociais mais 
definidos, tornando os seus usuários realmente cidadãos - participantes e integrados.  
 



A tecnologia da informação, no Brasil, poderia se guiar para efetivamente promover a redução da 
pobreza, para a agilização de programas integrados onde a disponibilidade de informações 
estivesse ao alcance de nossa população - surgindo aí uma real oportunidade (que por mais que 
se esteja fazendo, ainda deixa muito por se fazer de útil) : de criar acervos e contextos que 
transformem o cidadão brasileiro, afastado da aplicação das informações, num praticante da 
cidadania, crítico, personalizado e defensor de valores sociais e culturais próprios, para que possa, 
entre outras, usar a "tal da Internet" em seu benefício, realmente. Em suma : agir para mudar o 
"meio / ambiente físico", o próprio sistema social. Muito é necessário por fazer neste sentido e as 
ferramentas, instrumentos e serviços tecnológicos, ponta dos negócios em outras nações, podem 
ser ponta de uma real revolução em nossa terra : a de promoção social.  
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