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Ministro das Comunicações realiza palestra no Rio de Janeiro sobre o maior projeto de inclusão 
digital da América Latina 
 
Amanhã, o auditório do SESC-RJ, no Flamengo, no Rio, sedia o seminário Conexão com o 
Futuro. Uma iniciativa da Casa Brasil, braço de cultura e projetos do Grupo CBM, com apoio do 
SESC-RJ, do Jornal do Brasil e da Gazeta Mercantil, o evento conta com a presença do ministro 
das Comunicações, Hélio Costa. Nesta entrevista, o representante do governo adianta alguns 
dos temas de que tratará em sua palestra magna no Conexão com o Futuro: banda larga nas 
escolas, inclusão digital e os avanços do governo Luiz Inácio Lula da Silva na universalização 
dos serviços de telecomunicações. 
 
O governo tem pelo menos 17 programas para inclusão digital estruturados. Como essas 
iniciativas se intercomunicam? Não há sobreposição? 
 
- Não há sobreposição, cada programa ataca o problema de um ângulo. Quando assumi o 
ministério das Comunicações eram 10. Possivelmente, hoje são quase 20, dos quais quatro 
têm a nossa participação. A secretaria de Telecomunicações tem se ocupado da coordenação 
desses programas. Não existe nada parecido na América Latina. Do México para baixo, é do 
Brasil o maior projeto de inclusão digital. 
 
Quais programas com participação do ministério das Comunicações são especialmente 
notáveis? 
 
- O Gesac (Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão, que oferece conexão via 
satélite ou radio para áreas remotas), por exemplo. São 3.400 pontos de acesso em 2.200 
cidades. Até o fim do ano, todos os 5.564 municípios do pais terão ao menos um ponto de 
acesso pelo Gesac. Outro é o programa que garante banda larga nas escolas. Até 2010, todas 
terão acesso banda larga à internet. Esse programa é resultado da proposta do governo de 
alterar partes da Lei Geral das Telecomunicações. Com as privatizações em 1997, as 
companhias ficaram obrigadas a instalar um terminal de serviço com um aparelho telefônico, 
um fax e um computador para acesso discado à internet. Nunca funcionou, e os poucos que 
foram instalados não atenderam à proposta de inclusão digital porque seu uso era cobrado. 
Como as empresas tinham de gastar R$ l bilhão nesses terminais, propomos que o dinheiro 
fosse empregado no fornecimento de infraestrutura para as escolas. 
 
Quantos kits telecentro já foram entregues às escolas? 
 
- Dos 5.600 computadores previstos para serem entregues esse ano, metade já está nas 
escolas e funcionando. São 142 mil instituições atendidas. Os kits telecentro contam com 10 
computadores para usuários, um servidor, roteador wireless, impressora a laser, um projetor 
multimídia, além do mobiliário, e uma central de segurança e monitoramento, que permitirá 
vermos o que acontece em qualquer telecentro no Brasil. Com todos instalados, temos a 
expectativa de atender 496 mil pessoas por dia. 
 
E o programa Cidade Digital, que prove acesso banda larga sem fio? 
 
- Serão investidos R$ 40 milhões ainda este ano neste programa. Estamos dando preferência a 
cidades que se destacam pelo potencial econômico, social, turístico ou cultural. No Rio, Piraí já 
é uma cidade digital. Em Minas Gerais, temos Tiradentes. Até o fim do ano implantaremos 160 
cidades digitais. 
 
Como tirar as melhores vantagens da tecnologia para a educação no pais? 
 
— No primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi feito um esforço para a 
inclusão digital. Mas só a partir do ano passado e deste é que realmente desenvolvemos 



projetos e destinamos recursos para a área. A inclusão digital deve ser considerada uma base 
importante para o desenvolvimento do país. Com a chegada da banda larga nas escolas, 
experimentaremos um salto muito grande na qualidade do ensino. Podemos observar isso no 
exemplo de Tiradentes. Apenas três meses depois da implantação da internet banda larga, 
verificamos uma melhora de 80% no aproveitamento dos alunos. Houve ainda um 
renascimento de todos os setores, não só do turismo, mas também da indústria de souvenir e 
bijuterias. É fantástico como, com a chegada da tecnologia, a cidade desabrocha no cenário 
racional e internacional. 
 
Na última semana, a Colômbia anunciou a compra de 65 mil XOs, os aclamados lap-tops de 
US$ 100. O Brasil, apesar de ter iniciado a negociação com a ONG One Laptop per Child (Um 
laptop por criança) antes do vizinho latino, não adquiriu um lote tão significativo. Por quê? 
 
- O projeto da OLPC começou com a expectativa de seu idealizador, o professor Nicholas 
Negroponte, de se conseguir um laptop de US$ 100. Isso não aconteceu. Por isso, as 
negociações não avançaram. Atualmente, o preço gira em torno de US$ 200. Nas licitações 
feitas pelo governo no primeiro quadrimestre, não conseguimos ofertas menores do que US$ 
300, ou seja, cerca de R$ 600. Enquanto o preço não alcança um patamar popular, o governo 
investiu no programa Computador para Todos.  Pelo financiamento com os bancos oficiais, 
qualquer brasileiro com carteira assinada e um salário mínimo tem condições de comprar um 
computador de mesa. O programa é tão bem-sucedido que, no ano passado, já vendemos 
mais computadores que TVs. Foram 10,5 milhões de desktops contra 10 milhões de televisões. 
Isso não quer dizer que desistimos do laptop, mas que investimos em computadores de mesa, 
enquanto aguardamos o laptop de US$ 100. 
 
O laptop substituirá o caderno? 
 
- Estamos muito longe dessas condições. 
 
Que tipo de capacitação os professores precisam para lidar com essa modernização 
tecnológica? 
 
- Ao ministério das Comunicações cabe fornecer a infraestrutura. Os professores são 
responsabilidade do ministério da Educação. Todos nossos programas estão sendo 
acompanhados pelo MEC. É o MEC que promove seminários, workshops e garante também o 
acompanhamento dos professores pela própria internet, dando orientações sobre o melhor uso 
das máquinas. Na verdade, é como uma orquestra: cada um toca seu instrumento. O 
ministério das Comunicações envia os equipamentos, as empresas de telefonia vão à escola e 
ligam a internet e o MEC fornece o conteúdo didático e o treinamento. Tem sido um sucesso! 
 
Como conciliar lazer e educação dentro da sala de aula diante de um computador com acesso 
à internet? 
 
- Algumas medidas draconianas são necessárias. Em Tiradentes, por exemplo, tivemos de 
bloquear alguns programas e limitar a taxa de dowload durante os horários de aula. caso 
contrário a meninada começa a baixar arquivos pesados e até derrubam o sistema. Mas isso 
não é diferente do que os pais têm de fazer em casa, como estabelecer limites de horários 
para uso do computador e colocar senhas, por exemplo, para impedir que a máquina seja 
ligada fora daquele período. O sistema dá ferramentas de controle para estimular o uso 
racional da tecnologia. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1 jun. 2008. Internacional, p. A30. 
 


