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Projetos de inclusão digital em andamento são esperança para diminuir desigualdade social no 
País. 
 
Avenida Nova Faria Lima, São Paulo, terça-feira, 18h30. O trânsito castiga motoristas, 
passageiros e pedestres que não têm para onde fugir, tamanho o congestionamento. Enquanto as 
imediações comportam algumas das maiores e mais modernas companhias do País, uma conversa 
dentro do ônibus Terminal Santo Amaro mostra quanto o Brasil é um país de contrastes. 
Reginaldo, paulistano desempregado, aliança no dedo e um punhado de contas vencidas na mão, 
pergunta ao cobrador qual o caminho para se candidatar a uma vaga na empresa de transportes. 
Imediata, a resposta sugere o envio de um e-mail à responsável pela seleção. O problema é que 
Reginaldo não sofre só da falta de emprego: ele é também um sem-computador e um sem-
Internet. 
 
Verídica, a história acima alerta para os riscos da exclusão digital, a nova face da exclusão social 
brasileira. Da mesma forma que os cidadãos considerados fora da sociedade perdem 
oportunidades, os excluídos digitais também deixam de aproveitar os muitos benefícios que um 
simples acesso à Internet pode trazer. Desde o autodesenvolvimento pessoal até a possibilidade 
de rastrear e se candidatar a empregos ou obter informações detalhadas sobre saúde, educação e 
política, o computador conectado na Web abre um leque imenso ao cidadão. "O único modo de a 
maioria da população pobre do País ultrapassar sua condição de miséria é o investimento em 
educação e tecnologia", afirma Sérgio Amadeu, ex-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia 
da Informação (ITI) e um dos maiores defensores do software livre e da inclusão digital dentro do 
governo.  
 
O problema é que, em setembro, Amadeu pediu demissão. Agora o que se comenta pelo País é 
que, com sua saída e a atual crise política, o tema inclusão digital está paralisado no âmbito 
federal. A situação, entretanto, não afetou os projetos municipais e estaduais. A notícia deve ter 
soado bem para Amadeu, que diz não ser possível pensar em educação sem acesso à rede 
mundial de computadores. "Uma população mais bem informada tem maiores e melhores chances 
de trabalho e renda", afirma. 
 
Rodrigo Baggio, fundador e diretor executivo do CDI, vai além e diz que virar as costas à questão 
é o caminho para criar um apartheid digital. "A inclusão digital está na agenda mundial desde 
2001, quando a ONU disse que sem a disseminação de novas tecnologias não seria possível o 
desenvolvimento humano", lembra. 
 
Inteligência coletiva 
 
Ao contrário do que pensa a maioria das pessoas, inclusão digital não é apenas acesso à Internet, 
mas acesso à informação que, por sua vez, gera conhecimento. "A população ganha o direito de 
participar da sociedade da informação e de aprender, seja por meio de pesquisas ou cursos de 
ensino a distância. O País, por sua vez, ganha com a ampliação da sua inteligência coletiva", 
afirma Amadeu. 
 
Mas democratizar o acesso à Internet é uma questão complexa. Há questões econômicas, 
culturais e sociais por trás do problema. O País tem hoje 183 milhões de habitantes e contabiliza, 
até o momento, 32 milhões de pessoas com acesso à Internet. Segundo o Ibope/NetRatings, 
apenas 18,6 milhões dos usuários se conectam a partir de casa. O restante faz o acesso no 
trabalho, na escola, em bibliotecas públicas e em cibercafés.  
 
 
 
Por mais incrível que possa parecer, Emir José Suaiden, diretor do Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia, do Ministério de Ciência e Tecnologia, lembra que há um 



grande percentual da população que nunca viu fisicamente um computador. Felizmente, uma 
revolução tecnológica bem conduzida pode mudar essa situação. Através do projeto de inclusão 
social Escola Digital Integrada, conduzido pela Universidade de Brasília (UnB) e já adotado pela 
Embrapa e pelo Banco do Brasil, Suaiden diz que tem sido possível comprovar que pessoas 
excluídas da sociedade da informação podem ser incluídas desde que sejam adotadas 
metodologias adequadas, alfabetização digital e indicadores de impacto social. 
 
Projetos governamentais  
 
Se de um lado o País ainda tem muito para crescer no que se refere ao acesso e uso orientados 
da tecnologia, de outro o que não faltava eram projetos do governo para enfrentar essa questão. 
"Este assunto é uma prioridade para a atual gestão", afirma Rodrigo Assumpção, secretário 
adjunto da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento. 
 
Mas antes de iniciar a cruzada pelo fim da exclusão digital, é preciso realizar uma espécie de raio 
x das regiões mais carentes e analisar qual tipo de ajuda pode ser mais eficaz em cada ponto 
estudado. Assumpção conta que, por conta do tamanho do País e de sua grande diversidade, o 
governo aposta no Observatório Nacional de Inclusão Digital, entidade que envolve órgãos e 
entidades da administração pública e da sociedade civil para promover o intercâmbio entre 
iniciativas e orientar investimentos em ações de inclusão digital. 
 
Conseguir canalizar recursos e integrar o máximo possível as várias iniciativas de inclusão digital 
são os principais desafios hoje enfrentados pelo governo, segundo Assumpção. Como há muitos 
projetos acontecendo por todo o País, não existe uma espécie de mapeamento ou repositório para 
concentrar isso tudo. É aí que entra o Observatório, com a missão de cadastrar telecentros e 
analisar seus respectivos impactos na região onde eles já se encontram instalados. 
 
Pão ou Internet  
 
Quantas pessoas já não questionaram se não seria mais urgente concentrar esforços e recursos 
para combater a fome, estimular a alfabetização e a educação continuada e reformular o falho 
sistema de saúde ao invés de investir tempo e dinheiro em projetos de inclusão digital. Para esse 
questionamento, Assumpção tem uma resposta na ponta da língua: "Ou a gente aplica a 
tecnologia para resolver problemas básicos ou não resolvemos", alerta. 
 
Para Rodrigo Rollemberg, secretário para a Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, o 
mapa da exclusão digital acompanha o social. É por esse fator que ele afirma que o governo está 
preocupado com o tema hoje recorrente em vários ministérios. "Há vários projetos acontecendo 
no País para estimular a inclusão digital", informa Rollemberg, que destaca o PC Conectado, um 
computador de baixo custo ligado à Internet e voltado para as classes C e D. 
 
Um dos projetos mais importantes do governo federal chama-se Casa Brasil, programa de 
inclusão digital e social voltado para a população de baixa renda que não possui condições de 
adquirir acesso individual à Net. A meta é montar 90 telecentros com pelo menos dez 
computadores em cada um, transformando o local em ponto de acesso público e gratuito, além de 
incluir uma sala de leitura e um auditório para 50 pessoas.  
 
Acesso à informação 
 
Apesar dos muitos projetos do governo, Daniel Domeneghetti, diretor estratégico da empresa de 
consultoria em informática e-Consulting, critica a inexistência de um programa estruturado e que 
centralize os esforços.  
"Há hoje no governo 500 mil pessoas de diferentes ministérios discutindo o mesmo assunto sob 
vários aspectos. Claro que quanto mais gente pensando, melhor, mas é preciso ter um plano bem 
definido e casado", recomenda. 
 



Para Cecília Leite, pesquisadora da Embrapa Informação Tecnológica, atualmente cedida ao 
governo do Distrito Federal para atuar como subsecretária de Tecnologia da Informação da 
Secretaria de Estado para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, existem muitas ações, 
algumas efetivas e importantes, outras inócuas e insignificantes. "É necessário que essas 
iniciativas se conheçam, unam esforços e se complementem para maximizar recursos, esforços e 
gerar mais sinergia", afirma. 
 
Cecília lembra ainda que não basta dar acesso: é preciso orientar, transformar a informação em 
conhecimento e em sinônimo de melhoria da qualidade de vida. "Aí entra a inclusão digital como 
meio, desde que exista o mediador da informação como o elo entre a tecnologia, o conteúdo e sua 
aplicabilidade", explica. Ou seja, ela prega que os programas de inclusão precisam deixar de atuar 
apenas como distribuidores de equipamentos e de cursos básicos de informática para apoiar a 
educação, a saúde, o emprego e a cidadania. A Embrapa está fazendo sua parte com a 
implantação de um programa de inclusão chamado Escola Digital Integrada para a Educação da 
Família Rural. Além de capacitar agricultores e dar acesso a equipamentos, ela também oferece 
uma minibiblioteca com 100 títulos e 37 vídeos com informações voltadas para a realidade da 
comunidade. 
 
Favela e Febem 
 
O Comitê para a Democratização da Informática (CDI) também tem acertado o alvo com a 
implementação, em parceria com organizações comunitárias, entidades sociais ou empresas, das 
Escolas de Informática e Cidadania (EICs) em comunidades de baixa renda.  
 
Hoje, o CDI-São Paulo conta com 65 EICs na cidade, que atendem cerca de 20 mil jovens por 
ano. A proposta político-pedagógica utilizada é baseada nas idéias do sociólogo Paulo Freire. Não 
por acaso, durante os cursos realizados nas EICs o aprendizado dos alunos vai além do uso de 
ferramentas como editor de texto e planilha eletrônica. "Enquanto os alunos discutem questões do 
cotidiano, da comunidade em que vivem e as formas de resolver seus problemas, eles percebem 
que a tecnologia está a favor deles e que é possível, com essa tecnologia, transformar sua 
realidade", explica Rodrigo Alvarez, coordenador do CDI-SP. 
 
A EIC Gotas de Flor com Amor, que funciona dentro do Programa Social Gotas de Flor com Amor, 
no bairro paulistano do Brooklin, ao lado das favelas Buraco Quente, Comando e Piolho, é um 
exemplo de como isso acontece na prática. Por conta de um incêndio que causou sérios danos à 
favela Buraco Quente em 2004, os alunos da EIC que moram na região se mobilizaram e 
realizaram uma campanha de arrecadação de mantimentos, roupas, colchões. Para isso, fizeram, 
no computador, um cadastro das famílias que moravam no local, panfletos convocando os 
moradores da região a participar da campanha de doação e, antes da distribuição dos produtos 
arrecadados, cadastraram as doações para que todos pudessem ser atendidos. "A tecnologia se 
desmistifica e, no momento em que é utilizada de forma amigável dentro da realidade dos alunos, 
passa a ser uma ferramenta transformadora", analisa Alvarez. 
 
Até a Febem (Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor) virou alvo do CDI. No ano passado, os 
alunos da Unidade 37 da instituição se mobilizaram para adquirir mais computadores sem precisar 
comprá-los. Eles escreveram cartas para os empresários da Rua Santa Ifigênia - a principal via de 
eletrônicos e computadores de São Paulo - solicitando doações. Os jovens atendidos em regime 
de semiliberdade foram pessoalmente entregar as cartas e conversar com os empresários. O 
resultado foi a doação de cinco HDs (hard disks), o que permitiu aumentar o número de 
computadores da Unidade 37 de sete para 12. 
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