
INCLUSÃO DIGITAL

Otávio Dias

Parece sonho, mas já imaginou se
cadaestudantedeescolapública ti-
vesse seuprópriocomputadorpor-
tátil, que fosse utilizado não ape-
nas na sala de aula, como também
em casa, 24 horas por dia?

Esse é o objetivo de um projeto
que está sendo desenvolvido pelo
MediaLabdoMassachusetts Insti-
tute of Technology (MIT), uma
das principais instituições de pes-
quisa dos EUA.

A intenção é criar um laptop
quecuste apenasUS$100 (emtor-
no de R$ 250), possa ser produzi-
do em uma escala de centenas de
milhões e seja distribuído a crian-
ças mundo afora, em parceria
com as autoridades educacionais
dos diferentes países.

Pode parecer loucura, em um
mundo com tantas deficiências e
desigualdades, mas, se colocada
em prática com êxito, a idéia tem
um potencial revolucionário, pois
rompecomasbarreiras entre esco-
la e casa, estudo e lazer.

Dá à criança, independente-
mente do grau de desenvolvimen-
to do país onde vive e de sua clas-
se social, um instrumento ultra-
moderno de aprendizado e de co-
municação, de expressão e expe-
rimentação de suas habilidades e
interesses.

A proposta foi lançada em ja-
neiro deste ano pelo professor
do MIT Nicholas Negroponte,
um dos fundadores do Media
Lab, no Fórum Econômico de
Davos (Suíça). Ao defender sua
visão de que cada estudante deve
ter seu computador portátil, Ne-
groponte compara o laptop a uma
espécie de “lápis” do século 21.

“Ninguémimaginaumlápis co-
munitário. Cada criança tem o
seu. É um instrumento fundamen-
tal para o pensamento, usado para

trabalhar e brincar, desenhar, es-
crever e exercitar matemática.
Um computador pode ser a mes-
ma coisa, mas é muito mais po-
deroso”, disse. Ele acredita que
o fato de a criança ser “dona” da
máquina resultará em um cuida-
do especial com o laptop, que,
além do mais, beneficiará o resto
da família.

De acordo com o projeto em
desenvolvimento no Media
Lab, o laptop de US$ 100 terá
um processador com velocida-
de de 500 megahertz, 128 mega-
bytes de memória RAM, disco
rígido de 5 gigabytes, 4 portas
USB, bateria com duração de 3
horas e duas opções de conecti-
vidade (inclusive wireless). O
portátil terá sistema operacio-
nal aberto, do tipo Linux, e um
pacote de softwares livres volta-
dos para a educação.

No próximo dia 28, Negropon-
te virá ao Brasil para apresentar o
projeto ao governo e a possíveis
parceiros brasileiros. Na semana
passada, Walter Bender, diretor
executivo do Media Lab, e David
Cavallo, diretor do Grupo de Pes-
quisa sobre o Futuro do Aprendi-
zado, reuniram-se com autorida-
des do primeiro escalão do gover-
noLulaparapreparar o terrenopa-
ra a viagem de Negroponte.

Também estiveram em São
Paulo, onde apresentaram oproje-
to em evento no Instituto Fernan-
do Henrique Cardoso, e participa-
ramdo6.º Fórum Internacional de
Software Livre, em Porto Alegre.

Segundo Bender, Brasil, China
eEstadosUnidos sãoospaíses ini-
cialmente imaginados para estar
nocentrodoprocessodedesenvol-
vimento do laptop de US$ 100,
embora ainda não haja nada de
concretonesse sentido.Daí adeci-
são de Negroponte de visitar o
País no final de junho.

É bom lembrar que as relações
entre Negroponte e o governo Lu-
la vão bem por causa do apoio pú-
blicodadopor ele à adoçãode sof-
twares livres no PC Conectado,
programa anunciado em Brasília
noúltimodia 13equevisa a facili-
tar a compra de um computador
de mesa (desktop) simplificado,
acompanhado de um pacote men-
sal de conexãoà internet, por seto-
res mais carentes da população.

Por outro lado, há um abismo
entre os valores previstos nos pro-
jetos de inclusão digital do gover-
no brasileiro e do MIT. Após vá-
riosmeses de idas evindas nasne-
gociações com a indústria, os ban-
cos e o comércio, o governo Lula
finalmente anunciou um PC Co-
nectado que custará em torno de
R$ 1.350, cifra que, transformada
em dólar, é mais do que cinco ve-
zes superior ao preço do notebook
que o Media Lab planeja desen-
volver. E computadores portá-
teis custam bem mais do que
micros de mesa.

Logo, fica difícil imaginar que
contribuição o governo brasileiro
poderá dar ao projeto do MIT se
encontrou tanta dificuldadeemre-
duzir significativamente o preço
de um PC popular no Brasil. Em
entrevista aoEstado,Bender eCa-
vallo evitam o terrenominado: “O
simples fatode termos sido recebi-
dos com interesse em Brasília já é
positivo”, disse o primeiro.

Mas de que forma o Brasil po-
derá participar do projeto, insiste
o repórter doLink. Nada foi defini-
do ainda, dizem os pesquisadores,
mas há várias possibilidades. O
Brasil poderá ser um dos pólos de
produçãodoscomputadoresportá-
teis ou participar do desenvolvi-
mento de conteúdo e dos softwa-
res abertos embutidos no laptop
deUS$100. Poderá tambémmos-

trar interesse em adquirir um nú-
mero grande de computadores
portáteis (1 milhão pelo menos)
para distribuir nas escolas.

“O desenvolvimento do laptop
de US$ 100 será realizado de for-
ma aberta, descentralizada e cola-
borativa, por várias pessoas, orga-
nizações, empresas e governos. O
Brasil eosbrasileirospodem parti-
cipardeváriasmaneiras.Ecolabo-
rar em umprojeto comoesse pode
trazer não só benefícios econômi-
cos como também sociais impor-
tantes”, disse Cavallo.

Mesmo nos Estados Unidos,
onde os preços de computador
são bem mais baratos, é difícil en-
contrar um notebook dos mais
simples por menos de US$ 500.
Como o MIT pretende derrubar o
preço do computador portátil em
até cinco vezes?

Em primeiro lugar, o Media

Lab está tentando baratear o
preço da tela de LCD, um dos
componentes mais caros de
um notebook.

Em segundo, pretende tirar
toda a “gordura” do laptop.
“Em vez de priorizar o fator
custo, os fabricantes preferem
encher as máquinas de recur-
sos. Os laptops estão cada vez
mais obesos”, disse Bender.

Segundo Negroponte, o lap-
top de US$ 100 poderá realizar
quase todas as funções básicas
deumcomputador, masnão te-
rácapacidadeparaestocargran-
de quantidade de dados ou ro-
dar programas muito pesados.

Em terceiro lugar, o laptop
de US$ 100 não visará o lucro
e será distribuídoapenas a estu-
dantes pelos sistemas públicos
de educação.

Finalmente, a produção de-
verá ser em escala maciça. So-
mente na China, onde as nego-
ciações já começaram, há 220
milhões de crianças na escola.
O Media Lab pretende produ-
zir o primeiro 1 milhão de
exemplares até 2006 e aumen-
tar a produção para 100 mi-
lhões no ano seguinte.

Importantes empresas do setor
tecnológico como AMD, Google
e News Corp já se compromete-
ram com o projeto. Outras estão
em negociação com o MIT.

Mas de que serve um laptop
se o aluno não tiver garantia de
acesso à internet? Segundo os
pesquisadores do Media Lab, a
conexão com a rede mundial
de computadores é importante,
mas não imprescindível.

“É possível realizar muitas
coisas com um micro não co-
nectado à rede”, disse Cavallo.
“E estamos desenvolvendo al-
ternativas baratas de conexão
com a internet, ainda que não a
qualquer hora do dia ou em
qualquer lugar”, afirmou.●
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Tecnologia para
o desenvolvimento
social e pessoal

A intenção é criar um
notebook de US$ 100
e dá-lo a centenas de
milhões de estudantes

O Brasil poderia
participar no
desenvolvimento de
softwares e conteúdo

Cada criança na escola
com um laptop a tiracolo
É o que propõe o Media Lab, do MIT, que pretende criar um PC portátil que
custe US$ 100 e seja distribuído a centenas de milhões ao redor do mundo

OPINIÃO

Rodrigo Alvarez

“Digital, digital. Só quero uma
chance pra poder mostrar o meu
potencial. Digital, digital” (...). Ao
ouvir esse refrão de rap da boca de
um jovem durante debate que o
Comitê pela Democratização da
Informática promoveu em São
Paulo, percebi que era mais do
que apenas uma intervenção. Era
um pedido!

O debate era parte da Semana
da Inclusão Digital, para a qual
convidamos representantes de di-
versas iniciativas a fim de trocar
experiências. A discussão espe-
lhoupartedosquestionamentos le-
vantados dentro da Rede CDI, que
conta com mais de 800 Escolas de
Informática e Cidadania no Brasil
(e cerca de 160 em 10 países).

Percebemosque asdiversas ini-
ciativas existentes na cidade de
São Paulo – de ONGs, governos e
empresas – não trabalham de for-
ma articulada. Temos muita difi-
culdade em dialogarmos. Deci-
sões de onde criar novos espaços
digitais, como gerir esses espaços
e quais são os modelos que estão
dando certo exigem articulação.

Outro ponto importante é o que
chamamos de proposta político-
pedagógica. Trocando em miú-
dos, o tema trata de como a tecno-
logia é levada à população. E fala-
mos aqui não dos aspectos físicos
da tecnologia, mas de educação.
Acreditamosnumapropostapeda-
gógica que considere a tecnologia

comomeio,nãocomofim.Parece-
nos totalmente sem sentido ensi-
nar a utilizar computador de for-
ma mecânica, técnica. Acredita-
mos na tecnologia como meio pa-
ra o desenvolvimento da vida das
pessoas e de suas comunidades.

Nossa proposta, embasada nos
princípios de educação popular de
Paulo Freire, considera o indiví-
duo como um ser crítico, sujeito
de sua realidade, que a conhece
melhordoqueninguémeéestimu-
ladoaquestioná-la eabuscar alter-
nativas para melhorá-la.

O laboratório de informática
passa a ser o espaço de discussão
da realidade. Questões de mora-
dia, saúde, violência, injustiça so-
cial, falta de oportunidades são o
focodo trabalho, e a tecnologiapo-
de apresentar diversas respostas a
esses problemas.

Um site com oportunidades de
emprego para a comunidade, uma
cooperativa de produção de vídeo,
um jornal eletrônico, acesso a
e-gov e e-serviços são algumas al-
ternativas que podem ser listadas
como fruto de um processo de in-
clusão digital.

Temosnosquestionadoprofun-
damente sobre como equilibrar o
ensino técnico com as discussões
sobre a realidade. Como transfor-
mar consumidores de informação
em produtores? Como trabalhar a
formação dos facilitadores, educa-
dores e mediadores?

Para nós, aí está o centro da dis-
cussão: o uso da tecnologia com
sentido. Não temos visto tal deba-
te acontecer, o que nos traz angús-
tia, mas nos estimula a criar espa-
ços para discutir o assunto.●

Rodrigo Alvarez é coordenador
do Comitê pela Democratização

da Informática (CDI-SP)
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