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Resumo 
 
Título: Entre o sonho do acesso e o território do fazer: um estudo sobre duas 

experiências nacionais de inclusão digital, na cidade de São Paulo  

Autor: Fátima Maria de Oliveira 

 
 
 

 
Esta pesquisa teve como objetivo estudar as relações e resultados das 

parcerias constituídas para a realização de dois programas de inclusão digital 
na cidade de São Paulo, os Telecentros, financiados por órgãos 
governamentais e os espaços comunitários de inclusão digital criados pela 
Organização Não Governamental Comitê para Democratização da Informática 
(CDI), ambos pioneiros na política de inclusão digital no país. Para a realização 
dos Programas, Governo e ONG constituem parceria com organizações sociais 
de pequeno porte, sediadas, geralmente, em bairros mais pobres da cidade, 
que vai dar à política de inclusão digital um caráter de inclusão social. Na 
pesquisa voltamos o nosso olhar às relações cotidianas entre os atores 
envolvidos com a experiência do fazer inclusão digital, considerando os 
arranjos formais e informais impostos pela prática e pelas parcerias 
estabelecidas. Com o recorte encontramos apoio em uma bibliografia voltada 
para os estudos do fazer cotidiano (CERTEAU), para os da comunicação como 
forma de resistência política (MARTIN-BARBERO e DOWNING), para as 
pesquisas que têm como referência os movimentos sociais e as demandas 
sociais atuais como desafios da democracia moderna (SANTOS e BOBBIO) e 
para os estudos do acesso às novas tecnologias de informação e 
comunicação. Ao contrastamos as diretrizes dos Programas e os desejos dos 
formuladores da política de inclusão digital com as decisões práticas cotidianas 
dos gestores das organizações executoras, bem como a atenção dos usuários, 
percebemos que há um distanciamento entre o acesso pensado e o acesso 
realizado. Contudo, na busca para realização das metas planejadas, os atores 
envolvidos e usuários constroem formas de fazer a inclusão, dando repostas 
significativas à forma como a política pública de inclusão digital é tratada em 
nosso país.       

 
Palavras-chave: democracia; inclusão digital; política pública; gestão social. 



ABSTRACT 
 

 
Title:  Between the dream and access to the territory: a study of two national 
experiences of digital inclusion, in the city of São Paulo 

  
 
 
This research aimed to study the relationships and outcomes of the 
partnerships formed to accomplish two digital inclusion programs in the city of 
São Paulo, Telecenters, funded by government and community centers for 
digital inclusion created by the NGO Committee of Democracy of computer 
manipulation (CDI), pioneers in digital inclusion policy in the country. The 
Government and NGO are partnering with small social organizations to carry 
out the program, located generally in the poorest neighborhoods of the city, 
which will give the policy of digital inclusion a also a sense of social inclusion. In 
the study we turn our attention to the daily situations lived by the actors involved 
in the experience of making digital inclusion, considering both informal and 
formal arrangements shown through the practice and partnerships. With the 
support found in literature-oriented studies of daily tasks (Certeau), for 
communication as a form of political resistance (Martin-Barbero and Downing), 
for researches that have as a reference  the social movements and social 
demands as current challenges of modern democracy (Santos and BOBBIO) 
and for studies of access to new technologies of information and 
communication. By contrasting the guidelines of the Program and wishes of 
policy makers of digital inclusion with the daily practices of managers 
implementing the program and the users' attention, we realize that there is a 
gap between what was thought through and what was actually done. However, 
in seeking to carry out the planned goals, the actors involved and users build 
forms of inclusion, giving meaningful answers to how the public policy of digital 
inclusion is treated in our country. 

  
 
 
 
Keywords:  democracy, digital inclusion, public policy, social management. 



SUMÁRIO 
 
 

 
INTRODUÇÃO ....................................................................................................7 

 

1 EXCLUSÃO X INCLUSÃO: O PARADOXO DO ACESSO E SUAS 
IMPLICAÇÕES POLÍTICAS.............................. ................................................15 
1.1 QUESTÕES DO ACESSO E DA DEMOCRACIA .......................................15 

1.1.1 A esfera pública do acesso ...................................................................19    

1.1.2 Liberdade, democracia e confiança: você preci sa de quê? .............27  

1.2 A DINÂMICA DA EXCLUSÃO DIGITAL .....................................................32   

1.2.1 O outro paradoxo do acesso ................................................................32 

1.2.2 A semântica da exclusão digital ............. ..............................................36 

1.3 IDENTIDADES, RESISTÊNCIAS, HEGEMONIA E CONTRA-HEGEMONIA 
...................................................................................................................38 
 

 2 PARA QUÊ; PARA QUEM: AS POLÍTICAS DE INCLUSÃO DIG ITAL NO 
BRASIL ............................................ .................................................................42 
2.1 O MOVIMENTO DE INCLUSÃO DIGITAL NO BRASIL .............................42 

2.1.1 A polaridade entre software livre e software proprietário .................44 

2.1.2 A polêmica em torno da sustentabilidade dos e spaços ....................48 

2.2 A PRÁTICA REDEFINE O CONCEITO DE INCLUSÃO DIGITAL...............54 

2.2.1 Inclusão digital como política pública ...... ...........................................56 

2.2.2 A base não governamental .................... ...............................................61 

2.2.3 As terminologias e as fontes de financiamento   ................................63 

2.2.4 Os números dos Telecentros no território naci onal ..........................66 

2.3 O CENÁRIO DA EXCLUSÃO NO BRASIL .................................................71 

2.3.1 Os números da exclusão ...................... ................................................71 

 
3 CDI E TELECENTROS: A EXPERIÊNCIA EM SÃO PAULO ... ....................80 
3.1 O CENÁRIO SÃO PAULO ..........................................................................80 

3.2  A INCLUSÃO DIGITAL NA CIDADE DE SÃO PAULO ..............................82 
3.3 OS PROGRAMAS PESQUISADOS ...........................................................86 

3.3.1 O modelo Telecentro da Prefeitura de São Paul o ...............................87 

3.3.2 O Governo Eletrônico e a inclusão digital, du as pontas que se 

complementam?   ................................... ........................................................88 

3.3.3 A implantação e a consolidação dos Telecentro s municipais ..........90 



3.3.4 De 2001 a 2009: o foco político dos Telecentr os públicos municipais 

de São Paulo nas duas administrações  ............. .........................................91 

3.3.4.1 O Software livre .......................... .........................................................93 

3.3.4.2 O objeto da formação dos cidadãos nos Telec entros ................................94 

3.3.4.3 O Governo Eletrônico ...................... ...................................................96 

3.3.4.4 Resultados ................................ ...........................................................97 

3.3.5 O programa de inclusão digital do Comitê para  Democratização da 

Informática – CDI ................................. ...........................................................98 

3.3.5.1 A estrutura CDI ........................... .......................................................100 

3.3.5.2 O posicionamento político do CDI frente ao debate de inclusão 

digital no Brasil ................................. ............................................................101 

3.3.5.3 A bandeira da auto-sustentabilidade ....... .......................................102 

3.3.5.4 Computadores reciclados  .................. .............................................102 

3.3.5.5 A dupla face da plataforma dual boot  ............................................102 

3.3.6 O CDI São Paulo ............................. ......................................................105 

3.3.6.1 A relação escritório regional e matriz .... .........................................105 

3.3.6.2 A EIC, o EIC, o CDI comunidade: a crise de denominações para os 

espaços locais .................................... ..........................................................108 

3.4 POR DENTRO DOS TELECENTROS: OS ESPAÇOS MUNICIPAIS 

PESQUISADOS   ............................................................................................109 

3.4.1 O Telecentro Dom Angélico de Sândalo/Mulheres  do MST..............109 

3.4.2 O Telecentro Mutirão do Pobre ............... ...........................................115 

3.5 POR DENTRO E POR FORA DO CDI: A EXPERIÊNCIA DE DUAS 

PARCERIAS LOCAIS .....................................................................................120 

3.5.1 A inclusão digital no Projeto Anchieta ...... ........................................122 

3.5.2 O projeto do Centro Educacional de Nossa Senh ora Aparecida ....128 

 

4 ENTRE O TERRENO MOVEDIÇO DOS ESPAÇOS INFORMAIS E A 

CONSTRUÇÃO DE UMA POLÍTICA DE INCLUSÃO DIGITAL .... ................133 

4.1 A INCLUSÃO DIGITAL NO UNIVERSO DA GESTÃO SOCIAL ..............134  

4.1.1 A construção da identidade política e social das organizações 

envolvidas ........................................ .............................................................134 

4.1.1.1 Os programas de inclusão digital e as organ izações sociais locais 

.........................................................................................................................135 



4.1.1.2 O refeitório como espaço coletivo sob a lid erança feminina........141 

4.1.2 O cenário político das parcerias realizadas . ...................................146 

4.1.2.1 O debate em torno da oferta e demandas no C DI ..........................147 

4.1.2.2 Os espaços de debate entre os que fazem os Telecentros ......150 

4.2 A EXPERIÊNCIA DO ACESSO ................................................................152 

4.2.1 O acesso e as relações cotidianas ......................... ............................152 

4.2.1.1 A informalidade das relações .............. ............................................153 

4.2.1.2 Os limites da autonomia dos gestores locais  ................................156 

4.2.1.3 A distância entre o projeto e a prática ... ........................................158 

4.2.2 A efetividade do acesso ....................................................................160 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................. .............................................173 

BIBLIOGRAFIA ...................................... ........................................................179 

ANEXOS ....................................................................................................... 184 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

Vocês estão no Grajaú, Jardim Belcito. A escola mais próxima daqui é três 
quilômetros. Daqui para Santo Amaro deve ser uma hora de ônibus. 
Dependendo do dia até mais. Sábado eu cheguei em Jabaquara em duas 
horas. A distância é essa. Bem longe mesmo! O Posto de saúde ainda é 
mais longe, pois são quase quatro quilômetros até onde você pode ser 
atendido. Isto quando consegue. Você tem que ir às cinco horas da manhã 
para pegar uma senha. Se você conseguir pegar uma senha para marcar o 
médico, beleza. Se não conseguir, você fica sem atendimento. É a 
distância. Nosso problema aqui é a distância. Tudo é longe!1  
 

 

 

A pesquisa 

 

Mal saíamos da infame onda que nos assolava com a ditadura, e os 

protestos já retomavam seu lugar, dando os primeiros sinais do ressurgimento da 

democracia, dessa vez partindo do “chão de casa”, sempre na iminência de ser 

tomado, dos usuários de ônibus, das creches, dos clubes de mães, dos jovens de 

periferia que, reunidos em bando, gritavam indignados com a polícia e mídia local 

por tratar a sua gente com tanta violência2.  

No seio das praças, no centro dos bairros, os festivais de música e poesia 

eram rajadas de vento que moviam o grande moinho da expressão popular3. 

Geradores de energias a produção artística, a missa, a alfabetização de adultos e o 

desejo de fixar moradia juntavam os moradores, anunciando a existência de uma 

gente que queria fazer parte do bolo do desenvolvimento. 

                                                           
1 Trecho de entrevista realizada com Felipa, agente comunitária do Projeto Anchieta, região do 
Grajaú, periferia da zona sul da cidade de São Paulo. 

2 Em pesquisa de mestrado (OLIVEIRA, 2003) a autora discutiu sobre o movimento popular e a 
expressão cultural dos jovens como constitutivos de laços de sociabilidade e formação do imaginário 
de um bairro para a vida de seus moradores.  

3 Doimo (1997) defende que o termo popular se difundiu através dos mecanismos de comunicação 
que a igreja católica utilizava junto ao movimento desse período.   
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Com os festivais, nascia a fita “demo” feita em grupo e em gravadores 

imensos, nos banheiros daquelas casas embrionárias, aproveitando a acústica do 

local e o silêncio da madrugada. Do estúdio improvisado nos banheiros para os CDs 

de fundo de quintal, um salto de uma década pelo menos. No final dos anos 90, o 

mundo digital passou a ser o canal, provocando um movimento intenso de 

compartilhamento de dados via rede de computadores. Músicas, filmes, textos; tudo 

pode ser de todos, desde que tenham acesso ao mundo da internet.  

A arte de se fazer presente foi a condição mínima de existência do 

movimento popular. Era preciso fazer-se notar para existir como pessoas portadoras 

de direitos. Nas décadas de 70 e 80 isso se deu pelo movimento político dos bairros, 

com uma forte presença da igreja que utilizava a arte e a comunicação como veículo 

de mobilização.  Dos anos 90 para cá, outros atores socais se solidificaram 

pautados no desenvolvimento da humanidade, discutindo os processos a partir da 

ótica da sustentabilidade cultural, econômica e ambiental, mas ainda permanece, 

com a população “comum”, o desejo de fazer parte, de experimentar as conquistas 

do desenvolvimento. 

 Foi participando desses eventos, acima descritos, ora como agente cultural 

ora como cientista social, que me fascinei por essas transformações e resolvi 

estudar o tema. Afinal, como afirma Santos, todo trabalho científico é também 

autobiográfico (SANTOS, 2002, p.84). 

 Estar também movendo o moinho das mudanças foi a condição para que as 

minhas reflexões virassem perguntas: São novos os sujeitos sociais? São novas as 

ferramentas de inclusão? Por que é importante universalizar o acesso digital? Qual o 

lugar/papel dos projetos políticos que alicerçam as práticas/movimento de inclusão 

digital dentro desse novo mapa social? Seria a Tecnologia da Informação e 

Comunicação – TIC – um novo instrumento de fortalecimento da democracia?  

 

As referências 

 

As questões, re-elaboradas tantas vezes, são frutos de minhas inquietações 

e do diálogo em cada evento vivido, com cada referência tomada. A saída ao campo 

foi aos poucos avivando as minhas perguntas e desenhando melhor os caminhos 

escolhidos. À luz desse debate silencioso com os autores e atores sociais, percebi 
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que a nossa referência bibliográfica tem acenado com pistas para novas articulações 

políticas, mas ainda sob uma forte análise dicotômica, tratando, na maioria das 

vezes, o movimento social como um bloco homogêneo, puro, desatrelado do Estado 

e dos “males” da institucionalização.  

 Para alguns cientistas sociais e políticos, é nítido o avanço das ONGs e a 

“crise” do movimento social. O primeiro fato aparece, quase sempre, associado ao 

fracassado projeto do Estado neoliberal que recorre a parcerias público-privadas, 

criando uma gestão do tipo público-não-estatal; o segundo, tem a desmobilização 

como foco, consequência da proximidade de lideranças aos partidos políticos, que 

perdem força ao se tornarem “situação” e da profissionalização do movimento, 

ambos colocando em risco a autonomia necessária à luta social. Ao recorrer à teoria 

dos opostos, a maioria desses autores, credita à sociedade civil uma permanente 

oposição ao Estado. Nesse caso, estando a autonomia em jogo, a crise está 

deflagrada.  Além disso, coloca-se que o associativismo pragmático advindo de 

algumas ONGs, de base filantrópica, ameaça o papel de proteção social do Estado, 

porque ameniza o seu compromisso social e impede a formação da consciência 

político-ideológica da sociedade civil organizada, privilegiando ações localizadas, 

momentâneas e despolitizadas.  

 Para esta pesquisa, o avanço dessa forma de associativismo é fato no Brasil, 

como também as novas manifestações do movimento social, ambos privilegiando 

ações voltadas ao cotidiano, com um conteúdo local e humanista, com vistas à 

aquisição de direitos, à inclusão e ao desenvolvimento mais justo4. Além disso, é 

preciso levar em consideração que novas formas de organização emergem em 

movimentos contra-hegemônicos globalizados e localizados com o advento da 

comunicação oficial ou alternativa (DOWNING, 2004; CANCLINI, 2006; MARTIN-

BARBERO, 2007), a exemplo de movimentos como “mídia ativa” que, em reposta a 

uma globalização veiculada pela mídia oficial, se manifesta contra a ordem utilizando 

a onda da comunicação via internet (PRUDÊNCIO, 2006). Em contrapartida, a 

internet compõe um ambiente, o ciberespaço, recheado de intervenções de grupos 

diversos que, ao mesmo tempo em que vêm questionando os modelos empregados 

                                                           
4 Sobre as características e mudanças dos movimentos sociais tomamos como base os estudos de 
Gonh (1997), Doimo (1997) e Santos (1997). Na perspectiva de um olhar para o acesso às 
tecnologias da informação e comunicação como oportunidade necessária ao desenvolvimento 
humano, tomamos como referência Sen (2000).  
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pela modernidade como o de autoria, criação e comunicação, contribuem para a 

formação de um movimento regulatório, advindo das contradições não resolvidas da 

democracia moderna (BOBBIO, 2000; SANTOS, 1999). 

 Para compreender melhor como se caracteriza a luta social no Brasil, dentro 

da perspectiva da inclusão digital e na tentativa de responder às questões acima 

levantadas, achamos necessário investigar a natureza das relações internas, 

alavancadas pelos atores envolvidos nas relações de parcerias, estabelecidas com a 

decisão de fazer inclusão digital. Por isso, foi importante estabelecer um diálogo com 

pesquisadores que consideram o fazer cotidiano como manifestação política, daí a 

decisão de trazer para a pesquisa Michel de Certeau que, sem dúvida, soube 

traduzir a “arte de fazer” das pessoas “ordinárias” como elemento de resistência 

silenciosa dos “mais fracos”, que por se manifestarem no dia-a-dia das relações, 

sem levantar grandes mudanças, vão desenhando, junto aos que formulam as 

políticas, o modelo da prática e seus resultados.  

Nessa perspectiva, quando apontamos os resultados, não estamos 

preocupados apenas com os números da exclusão-inclusão, mas também com a 

forma como as políticas de inclusão digital chegam à população excluída e como as 

organizações locais, referência prática para os programas e para a população 

usuária, se deslocam e se afirmam nesse movimento, demonstrando que existem 

não uma, mas várias sociedades civis5.  

 

Objetivos 

 

 Com base no pressuposto teórico apontado, construímos a nossa 

investigação, que tem como objetivo identificar o campo intersecional entre os 

Projetos Políticos dos programas de inclusão digital, nesse caso o Projeto 

Telecentros e a Organização Não Governamental Comitê para Democratização da 

Informática (CDI), em contraste com as experiências e Projetos Políticos dos 

gestores de organizações sediadas em bairros de periferia das cidades, parceiras 

dessa empreitada política, e analisar para onde apontam as práticas e projeções 

políticas oriundas desse encontro. 

                                                           
5 Aqui, trataremos da questão da formação de identidades a partir da intensificação das diferenças 
com base nas discussões sobre hegemonia e contra-hegemonia, tendo como referência Prado 
(2006), Downing (2004) e Almeida (2006). 
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A pesquisa de campo 

 

Devido ao crescimento do movimento de inclusão digital, que desde 1992 

criou milhares de pontos de acesso no Brasil, não seria possível tirarmos uma 

amostra com base em todos os projetos, já que queremos analisar começo 

(projeção) e fim (realização); por isso, resolvemos fazer um recorte e estudarmos a 

cidade de São Paulo, uma das pioneiras na história do acesso digital no Brasil, com 

foco nos projetos, também pioneiros e, até hoje, em funcionamento, o CDI SP e os 

Telecentros, ligados à Prefeitura Municipal6.    

Para isso, mapeamos os principais ativos dos programas contidos em 

documentos publicados nos sites e em veículos de comunicação - externos ou 

internos - utilizados pelos proponentes.  Para contrastar as agendas, utilizamos as 

diretrizes contidas nesses documentos e os dados colhidos em campo. As 

entrevistas foram realizadas em 2007 e algumas foram retomadas em 2009.    

 É importante registrar que a minha vivência como coordenadora pedagógica 

do CDI SP entre 2003 e 2007 facilitou o levantamento de dados e me deixou à 

vontade para relatar momentos que vivi ou assisti, seja no CDI ou em outros 

ambientes de debate sobre inclusão digital, os quais considerei importantes para as 

conclusões.   

Por outro lado, se essa condição me facilitou na coleta de dados, me dificultou 

na hora da reflexão. Por isso, estando disposta a continuar com a pesquisa, decidi 

pedir demissão do CDI em março de 2007, ano em que pude me dedicar 

intensamente à pesquisa de campo, por ter sido contemplada com uma bolsa do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  Em 2008, 

pude contribuir com a política do Governo Federal como consultora, pela 

Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO), 

cujo trabalho tinha como objetivo a implantação de um projeto de inclusão digital em 

um dos programas da assistência social do Governo Federal. O convívio com a 

política do Governo Federal, além de ter me facilitado o trânsito para diálogos com 

personalidades conhecidas do movimento atual de inclusão digital, me fez sensível 

                                                           
6 Na pesquisa, estamos chamando de organizações locais ou executoras as instituições que se 
candidataram e foram selecionadas pelos editais dos respectivos programas para realizar o projeto 
de inclusão digital nas localidades onde estão sediadas. 
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aos desafios do exercício democrático que, se pudéssemos resumir, sem cair no 

risco de ser superficial, traduziríamos como uma luta diária para cumprir um 

programa político que tem hora marcada para começar e terminar.  

Sempre acreditei que o debate público cumpre o papel imprescindível à 

democracia, de equilibrar reflexão e prática, permitindo que as diferenças entre 

grupos sejam elementos ajustadores da qualidade de uma intervenção política e não 

entraves para sua realização. Nesse processo, após angustiosos dias corridos para 

encerrar o projeto, objeto da consultoria, me perguntava, então, onde estaria o 

debate. Em que lugar se colocaria, frente às decisões corridas e práticas dos 

gestores? Descobri que os setores do governo são gerenciados por gestores e que 

cada um responde às demandas de acordo com a sua experiência de vida pública e 

pessoal. Seria diferente nas organizações de pequeno porte? Como garantir que 

decisões estratégicas do governo tenham resultados efetivos para a sociedade, se 

os atores que planejam as políticas públicas não escutam e não veem as 

experiências dos que fazem, e vice-versa?  

Percebemos que, no território do fazer, as organizações sociais locais são tão 

solitárias quanto os gestores sociais que planejam com sua equipe o que fazer. O 

isolamento provoca distâncias entre os planos dos programas e a prática, 

acarretando grandes entraves ao acesso da população excluída, além de pouco 

controle sobre o que está sendo realizado, dificultando a avaliação de resultados e 

diagnóstico de demandas.     

Pensar sobre o fazer inclusão digital nos possibilitou refletir sobre como os 

programas de intervenção sociais são elaborados e recebidos pela população 

beneficiária. Espero que essa reflexão contribua para acrescentar novos elementos 

ao debate sobre a implantação de políticas públicas no Brasil de hoje. 

 

Os capítulos 

 

No contexto desta pesquisa, o acesso é uma experiência carregada de 

sentido humano. Portanto, não aparece apenas como resultado de uma política 

pública, mas como parte da dinâmica imposta pelos ritmos do desenvolvimento do 

conhecimento acumulado, produzido pela humanidade em todas as esferas de suas 

experiências cotidianas: política, cultural, econômica, social, psicológica etc. Pensar 
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em desenvolvimento, para nós, é conduzir o tema da inclusão digital pelos rios da 

pluralidade, manifesta no cotidiano das relações de quem acessa ou quer acessar o 

ciberespaço, fazendo da comunicação um meio para sobreviver, em meio a uma 

racionalidade homogênea, dando corpo a valores culturais diversificados que 

alimentam o debate e enriquecem os espaços públicos e democráticos.   

Apesar do olhar voltado para a comunicação como meio para ressaltar os 

valores existentes no cotidiano humano que negam o homogêneo, ditado pela 

política centralizadora do ocidente, não é nosso propósito mistificar o ciberespaço 

como única forma de expressão livre das culturas humanas, colocando-o em um 

pedestal, como se dele não emergisse também arranjos políticos, econômicos etc, 

massificadores. Ao contrário, levamos em consideração que a informatização da 

sociedade tem elementos excludentes sangrentos, que corroboram com a 

manutenção do poder dos grandes centros econômicos que, preocupados em 

desenvolver mais e mais riquezas, apostam no avanço tecnológico desmedido, sem 

pensar nas consequências de sua produção para a humanidade, e agem, de forma 

perversa, mandando para a América Latina grande parte de suas máquinas já 

obsoletas e de seu lixo eletrônico.  

Em meio a essa dinâmica excludente, acreditamos ser possível uma 

reconfiguração, só possível de ser vista nos detalhes das relações cotidianas, 

vividas pelos “despossuídos” desse acesso. Por isso, ao focarmos o nosso olhar às 

relações que dinamizam a experiência política de fazer inclusão digital em nosso 

país, afirmamos que o acesso às tecnologias da informação e comunicação, por ser 

fruto do desenvolvimento humano, se materializa, econômica e politicamente, na 

ótica de quem produz, no modo de quem torna possível o acesso aos que não têm, 

na forma como se tecem os arranjos com a “oferta” do acesso como política de 

inclusão social.  

A nossa pesquisa tem por base metodológica as relações que se constituem 

a partir dessa gama de construções paradoxais, para muitos, esquizofrênica, 

expressas em nosso levantamento bibliográfico, no primeiro capítulo desta 

investigação. Contudo, ao extrairmos o nosso objeto desse panorama teórico, 

tomamos como opção adentrar o nosso olhar para os fatos, vistos muitas vezes 

como corriqueiros, que enfatizam a dinâmica das relações entre os atores, que se 

propõe a tornar possível a democratização desse acesso: os responsáveis em 
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realizar a política de inclusão digital, tanto no âmbito de quem planeja como no de 

quem a excuta.  

Dentro desse contexto, partimos dos elementos que compõem esse acesso, 

que se configura para a pesquisa como oportunidade e demanda social; 

possibilidade de participar do espaço público para soluções de problemas; liberdade 

de autoria, tendo por símbolo o software livre e a livre iniciativa de navegar no 

ciberespaço; direito à comunicação como direito humano; meio para a construção de 

uma sociabilidade híbrida, com ressignificações do local ao global e vice-versa.  

No capítulo I, para chegarmos a um campo de análise que nos desse 

concretamente os elementos para refletirmos sobre como o acesso se realiza, 

elaboramos o seu conceito tendo como referência o debate sobre o uso das novas 

tecnologias da informação e comunicação e suas implicações políticas. No capítulo 

II, apresentamos alguns elementos que compuseram o movimento de inclusão 

digital no Brasil, com suas bases comuns e diversificadas. No capítulo III, partimos 

da estrutura dos programas escolhidos para o nosso estudo, dando voz aos 

entrevistados, com o objetivo de adentramos na rotina das organizações que 

realizam a inclusão digital, para compormos, enfim o que chamamos da experiência 

do fazer inclusão digital, tratada no capítulo IV.  

 

 

 

 

 



15 

 

1 EXCLUSÃO X INCLUSÃO: O PARADOXO DO ACESSO E SUAS IMPLICAÇÕES 
POLÍTICAS  

 

 

 

“Minha escrita é o clamor da alma de cada indigente que morre. Escrevo pra 
não me armar de fuzil” (Sebastião Nicomedes). 
Naquela noite, deixou seu quartinho pobre na pensão e dormiu na rua. Ao 
amanhecer, escreveu de uma lan house do centro um e-mail. Nele, conta 
ter decidido não manter nada de seu, exceto a alma: “Ontem eu refiz um 
caminho de busca para reencontrar esse cara que ressurgiu das cinzas. 
Catei um papelão e fui dormir na rua. Fiquei a maior parte do tempo 
acordado. Lembrei dos meus anseios e das coisas que queria ter. Eu não 
pedia grandes coisas. Um lugar pra me proteger da chuva, um travesseiro, 
um chuveiro, um fogão pra comer o que me desse vontade, sem esperar 
hora e ordem pra fazer o que quero. E fazer o que mais gosto: escrever. 
Quando acordei pela manhã, nos primeiros raios de sol, o clarão forte 
ardeu-me os olhos. Levantei e vi que tudo o que pedi eu tenho. Eu não pedi 
carro, não pedi cheques e roupas de marca, relógio, ouro ou tela plana. Eu 
tenho exatamente tudo o que sonhava”.   
(Manifesto da Antropofagia Periférica – Semana de arte moderna da periferia de São 
Paulo - Revista época 18/09/2007) 
 
 
 
 
 
 

1.1 QUESTÕES DO ACESSO E DA DEMOCRACIA  

 

As tecnologias digitais se impuseram de tal forma no cotidiano da 

comunicação contemporânea que, pensar em qualquer fenômeno social, político ou 

cultural sem levá-la em conta, é um risco. A expressão, a vontade de falar e o 

diálogo movem a vida humana. Assim, ser sujeito na sociedade da informação é 

imprimir a sua identidade em imagens, cantos, falas, textos etc. É ter acesso para 

imprimir vontades. Por isso, o acesso aos mecanismos de ampliação e alcance da 

comunicação (rádio, TV, internet, celular etc) é agora transformado em uma nova 

necessidade: o direito à comunicação. 

Mas, com o advento da internet, ao mesmo tempo em que novas 

manifestações, até então timidamente reveladas em um contexto local, se 

proliferam, vencendo as barreiras das fronteiras geográficas e da estética formal 

através da agilidade e facilidade das novas tecnologias da informação e 

comunicação (TICs), abre-se uma grande brecha com a exclusão dos que estão fora 

desse processo de desenvolvimento. É nesse contexto que surge o movimento pela 

inclusão digital.  
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No debate sobre inclusão digital encontramos várias concepções que foram 

se modificando com o desenvolvimento político do movimento, com o avanço das 

tecnologias de acesso, cada vez mais diversificadas e abundantes no mercado, e 

com o envolvimento dos governos no controle do sistema de telefonia e mídias. 

Historicamente, a inclusão digital emerge como um paradoxo da 

democratização da comunicação, com a ascensão da internet e a oferta de novas 

possibilidades de expressão pública. Isso porque, a condição de acesso às TICs 

passa a ordem do dia como necessidade imposta pelo consumo, estabelecendo 

uma nova lógica para a comunicação e construindo outra forma de exclusão social: 

a exclusão digital.   

 Esse paradoxo pode ser visualizado a partir da geografia da internet. Do 

ponto de vista da estrutura física, a rede é constituída por roteadores que delineiam 

o caminho percorrido pelos dados a partir de códigos (TCP-IP) só conhecidos por 

alguns iniciados técnicos. Por outro lado, esse acesso funciona como uma inscrição 

em um novo espaço de sociabilidade que declara a existência do sujeito que quer 

existir, fazer parte de, que busca uma identidade e um espaço para se expressar. A 

internet torna possível essa comunicação direta e acaba se transformando em uma 

necessidade imperiosa na atualidade. Esse espaço, ditado pela produção 

tecnológica, impõe regras de uso e posse, ao mesmo tempo em que se apresenta 

como símbolo da liberdade e da comunicação democrática. Por essa condição, 

possibilita trocas de mensagens e conhecimento que desconhecem fronteiras 

econômicas, políticas e geográficas, e se impõem, provocando questionamentos 

sobre as “velhas” formas de fazer política.   

Fora desse projeto de sociedade chamado informação, encontramos um 

grande número de pessoas. No Brasil, segundo o Comitê Gestor da Internet (CGI), 

82% dos domicílios brasileiros não têm acesso à internet7.  

Outra porta para exclusão é o acelerado processo de inovação das 

tecnologias. Para Trivinho (2003), “o tempo de vida do domínio de um objeto 

infotecnológico completo e atualizado vê-se tão periodicamente comprometido 

quanto o acesso à totalidade dos rincões do cyberspace” fazendo do cliente-usuário 

um eterno dependente das novas e novas versões, marcadas pela busca da “mais-

potência como valor absoluto”, que “leva consigo de roldão, parte do capital 

                                                           
7  Os dados são referentes à pesquisa TICs em domicílios, 2008. 
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cognitivo conforme, e junto com ele, parte do próprio usuário”. O que ele vem a 

chamar de “autocorrosão agônica do acesso” (op. cit. p. 72 e 73). Então, mesmo que 

fosse possível a inclusão digital de toda a população mundial, esse acesso jamais 

deixará de ser excludente, pois a correria para uso das ferramentas avançadas, 

lançadas em tempo recorde no mercado, provoca uma concentração de uso, 

tornando uma grande parcela da população à margem desse processo. 

Outro aspecto importante da discussão do autor é a necessidade de 

compreensão técnica por quem está dentro do ciberespaço. Para ele, uma senha na 

mão de poucos pressupõe poder, transformando quem está do outro lado da tela 

numa modalidade inferior. Assim, para o autor, o acesso tecnológico se manifesta 

dentro e fora do ciberespaço, e por ser condição mínima para entrada nesse mundo 

só se realiza como exclusão.  

Trivinho apresenta dois pontos importantes para entendermos o não acesso. 

Do lado de fora do ciberespaço, estamos diante de uma sociedade absorvida 

totalmente pela concorrência do mercado e a tecnologia cresce desenfreada, se 

modificando em uma velocidade que não permite à sociedade acompanhar, nem 

utilizá-la de forma a se desenvolver completamente, como lhe é exigida por seu 

tempo. Se a preocupação da sociedade é consumir e a do mercado vender, as 

exigências tecnológicas se complexificam de tal modo que a exclusão sempre será 

maior que a conquista da inclusão. Do lado de dentro, o dos “incluídos”, temos um 

mundo de senhas e codificações que poucos dominam, favorecendo a constituição 

de dois grupos: alguns poucos que detém o poder, e outro, composto pela maioria 

dos usuários, à margem desse conhecimento. Para o autor, a questão do acesso 

nunca será resolvida, mesmo com intervenção do Estado, pois a corrida do mercado 

é mais acelerada que os mecanismos de controle sociais estatais, favorecendo a 

permanência de um grupo usuário do ciberespaço com maior poder de compra, que 

estimula a velocidade da produção tecnológica, aumentando ainda mais o 

contingente populacional sem acesso, e o fortalecimento de um grupo, cada vez 

mais especializado, com o controle do conhecimento infotecnológico.  

 Sendo a exclusão o paradoxo a priori do acesso, portanto, não resolvível, nos 

resta pensar quais aspectos se apresentam como importantes para qualificarmos o 

movimento pela inclusão digital: quem são os atores envolvidos, o que planejaram 

fazer para minimizar a exclusão e como estão fazendo. Como base para pensar o 
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que estamos considerando como inclusão digital, o acesso aparece em nossa 

pesquisa sob duas condições: a primeira, como a oportunidade de entrada no 

mundo das tecnologias digitais, que se realiza pela utilização das ferramentas 

digitais disponíveis na sociedade e seus potenciais avanços técnicos; a segunda, a 

qualidade de uso dessas ferramentas, que se manifesta pela condição de agentes 

participantes da dinâmica da comunicação inerente ao ciberespaço. A segunda 

condição é completamente dependente da primeira, por isso determinante para 

realização do acesso.     

Com isso, sendo o ciberespaço o símbolo da sociedade da informação, 

compreendemos o acesso como a utilização de uma senha de entrada a um mundo 

de grandes possibilidades construído pelo progresso tecnológico humano. No campo 

dessas possibilidades, a comunicação passa a ser o elemento que reconfigura o 

cotidiano de quem está incluído, realizando o primeiro ato de pertencimento à 

sociedade da informação. Isso porque, o ciberespaço é um lugar de fluxos de trocas, 

onde as relações estão pautadas pelas vivências dos integrantes que, em suas 

experiências, trazem características pessoais adquiridas a partir do seu 

envolvimento com outros grupos, sejam locais, globais, virtuais ou presenciais, que, 

por sua vez, vão dando forma à sociedade da informação. Daí podermos afirmar que 

a sociedade da informação está pautada por jogos comunicativos que possibilitam a 

formação do que Canclini (2006) conceitua como hibridização – local/global/local - 

provocada, segundo o autor, pela interação dos sujeitos com os meios de 

comunicação e as mediações resultantes, numa perspectiva cada vez mais intensa 

e global. Portanto, as ações locais são influenciadas pelo global e vice-versa. Nesse 

movimento de mão dupla8, as ações dos sujeitos em seus espaços de origem e suas 

relações globais dão um novo desenho à sociedade.   

Como pressuposto do acesso, é necessário uma ação e, como tal, um 

sujeito que não só tem vontade de entrar, de abrir a porta, mas de explorar, 

compartilhar conhecimentos e utilizar-se deles de acordo com as suas 

                                                           
8  Não estamos desconsiderando aqui o poder da mídia oficial, mas defendemos, à luz dos estudos 
de Matim-Barbero (2007) que a recepção à mídia é ativa, mesmo no caso da Televisão. Essa opção é 
para nossa pesquisa importante, pois nos ajuda a qualificar a exclusão digital e a inclusão digital 
como parte de um movimento dinâmico com significações específicas a cada condição: de incluídos e 
excluídos.    
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necessidades. Essa é a sua condição mínima. Para nós, o acesso é, em potencial, 

ativo.   

Por ser ativo, o acesso é, para nosso objeto, uma categoria carregada de 

sentido humano, pelo qual se estabelecem relações de sociabilidade que se 

intercambiam entre o espaço virtual – o ciberespaço, global por sua natureza sem 

fronteiras - e o espaço presencial – local. Dessa forma, o movimento entre os dois 

espaços é inerente aos sujeitos que acessam e transformam. O intercâmbio dos 

sujeitos com os espaços com os quais pertencem, e dos espaços com os sujeitos, 

se realiza possibilitado pelo campo da comunicação. Esse movimento gera re-

arranjos, tanto para o espaço das relações presenciais como para o espaço das 

relações virtuais, e dá à ação um caráter cognitivo, possibilitando elaborações 

políticas mais qualificadas que impulsionam a formação de identidades coletivas ou 

fortalecem as existentes. O pressuposto para esse movimento é a liberdade de 

ação. Assim, o acesso só se desenvolve e se amplia se tem por base um ambiente 

democrático. Por isso, também significa oportunidade social e direito cívico que se 

realizam através da participação do debate na esfera pública9, para nós inclusão. 

Nessa perspectiva, o acesso é movimento e, como tal, pressupõe inclusão e 

exclusão.       

  

1.1.1 A esfera pública do acesso    

   

Para Giddens (1997), as instituições modernas não conseguiram resolver a 

desigualdade social alavancada pela dinâmica da economia capitalista. Contudo, 

paradoxalmente, criou condições cognitivas para o desenvolvimento humano. 

Segundo o autor, as grandes instituições políticas não dão mais repostas 

satisfatórias às consequências da modernidade, por isso o mundo parece em 

completo descontrole. É no cotidiano que novas formas políticas se constituem, re-

elaborando os cenários locais e globais.    

                                                           
9 Compreendemos esfera pública como um fórum de discussões coletivas ampliadas ou limitadas de 
acordo com a cultura política, com a dimensão do problema ou território de abrangência (casa, bairro, 
cidade, país etc.). O fórum é um espaço onde acontece, sobretudo, o diálogo, portanto, comunicação 
à luz do que Downing (2004) chama de audiência ativa ou o que Martim-Barbero (2007) coloca como 
recepção ativa.   
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Um exemplo muito utilizado pelos teóricos da modernidade reflexiva, em que 

o autor está incluído, é o debate em torno da questão do controle do meio ambiente 

e dos riscos iminentes à vida na Terra. Hoje, a divulgação do debate pelos meios de 

comunicação, estimulados pela atuação de ONGs que denunciam e cobram novas 

posturas diante da natureza planetária e humana, está mudando o cotidiano das 

pessoas em todo o mundo. Essas medidas favorecem ao crescimento de um 

movimento que torna o problema uma construção cognitiva e social. Segundo Beck, 

isso implica na autoconfrontação “com os efeitos da sociedade de risco que não 

podem ser tratados e assimilados no sistema da sociedade industrial – como está 

avaliado pelos padrões institucionais dessa última” (BECK, 1997, p.16). Significa que 

a vitória do capitalismo e não a sua crise, como Marx havia previsto, é que constrói 

uma nova sociedade, nas bases da modernidade reflexiva. 

Segundo Bobbio (2000), o estudo do Estado e da Democracia, vistos a partir 

de sua origem, aponta promessas não cumpridas da modernidade. Mas eram elas 

promessas que poderiam ser cumpridas? Pergunta o autor. Para ele, o 

fortalecimento da sociedade civil tornou obsoleto o projeto político democrático 

idealizado. No texto “O futuro da democracia”, o autor apresenta três obstáculos 

para a plena realização desse projeto: 

 

Primeiro: na medida em que as sociedades passaram de uma economia 
familiar para uma economia de mercado, de uma economia de mercado 
para um economia protegida, regulada, planificada aumentaram os 
problemas políticos que requerem competências técnicas. Os problemas 
técnicos exigem, por sua vez expertos, especialistas, uma multidão cada 
vez mais ampla de pessoal especializado. (...) O segundo obstáculo não 
previsto e que sobreveio de maneira inesperada foi o contínuo crescimento 
de um aparato de poder ordenado hierarquicamente do vértice à base, e, 
portanto, diametralmente oposto ao sistema de poder democrático. (...) O 
terceiro obstáculo está estreitamente ligado ao tema do rendimento do 
sistema democrático como um todo: estamos aqui diante de um problema 
que nos últimos anos deu vida ao debate sobre a chamada 
“ingovernabilidade” da democracia. De que se trata? Em síntese, do fato de 
que o Estado liberal primeiro e o seu alargamento no estado democrático 
depois contribuíram para emancipar a sociedade civil do sistema político. 
Tal processo de emancipação fez com que a sociedade civil tornasse cada 
vez mais uma inesgotável fonte de demandas dirigidas ao governo, ficando 
este, para bem desenvolver sua função, obrigado a dar respostas sempre 
adequadas. Mas, como pode o governo responder se as demandas que 
provém de uma sociedade livre e emancipada são sempre mais numerosas, 
sempre mais urgentes, sempre mais onerosas? (op.cit. p. 46-48)   

   



21 

 

Segundo o autor, na democracia a demanda flui enquanto as repostas são 

difíceis. Na autocracia a demanda é controlada, já que a sociedade civil é sufocada, 

por isso dispõe de maior facilidade para dar respostas (id. p. 49). 

 Se compreendermos o acesso ao ciberespaço como fonte de ampliação da 

esfera pública, e esta como condição sine qua non da democracia moderna, 

estamos reforçando o argumento de que a exclusão é o paradoxo do acesso e da 

democracia moderna.   

Se em Bobbio (2000), o processo democrático, ao mesmo tempo em que abre 

canais de participação e possibilita ganhos da sociedade civil, aumenta e 

complexifica a demanda por respostas do Estado, tornando-as cada vez mais fora 

de seu controle, em Trivinho (2003), a economia liberal de mercado aumenta a 

produção tecnológica, estimulando um consumo acelerado, o que torna a tecnologia 

cada vez mais distante do acesso universal. Poderíamos arriscar afirmar, dentro 

desse raciocínio, que temos uma economia voltada para o consumo exacerbado que 

acelera a produção cada vez maior das tecnologias, tornando o acesso a ela mais e 

mais deficiente, se considerarmos a totalidade da população humana, e 

politicamente, temos sociedades democráticas cada vez mais complexas, com 

demandas sempre maiores que as condições dos Estados para resolvê-las. 

Resultado: a economia liberal ameaça a democracia, tanto quanto ela própria. 

Estaremos encurralados pela democracia liberal, como nos coloca Bobbio e 

ameaçados eternamente pela “autocorrosão agônica do acesso”, como nos afirma 

Trivinho? 

Para Bobbio, a democracia ampliou-se a partir e com essa complexidade. 

Embora a democracia moderna não tenha constituído em tempo algum um governo 

onde o indivíduo é diretamente representado e sim, suas corporações; é nela que “o 

ideal da renovação gradual da sociedade, através do livre debate das ideias e da 

mudança de mentalidades e do modo de viver” se realiza, “permitindo a formação e 

a expansão das revoluções silenciosas”, como a das mulheres no século XX 

(BOBBIO, 2000, p.52).  

Segundo Santos, o tempo instantâneo do ciberespaço, por um lado, e o 

“tempo glacial da degradação ecológica, da questão indígena e da biodiversidade; 

por outro, colidem frontalmente com a temporalidade política e burocrática do 

Estado” (SANTOS, 1999, p.94). Essa brecha temporal é fatal, segundo o autor, 
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porque ao mesmo tempo em que os movimentos sociais se voltaram para as 

questões humanas, fortalecendo ações globalizadas, estes encontram um Estado 

territorializado, voltado para um sistema de regulação nacional, estruturado pelo 

modelo contratual clássico que se constitui, desde a sua origem, pelo paradoxo da 

inclusão e exclusão e, que por isso, não consegue viabilizar as respostas às 

demandas atuais. A saída, apontada pelo autor, é de ampliar a ação estatal por meio 

da democracia participativa, em que o Estado sai de sua condição de regulador para 

emancipador, tendo um papel de coordenar as ações junto ao conjunto de atores 

sociais: instituições políticas, econômicas, culturais etc, ao mesmo tempo em que 

fortalece as relações globais, contribuindo com a política de desenvolvimento 

humano e do planeta. 

Para nós, o desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação 

é o grande motor da transformação desse projeto democrático, pois criou canais de 

comunicação mais amplos, possibilitando a troca e a participação do conjunto da 

sociedade. E, ao mesmo tempo em que potencializou a comunicação de identidades 

coletivas, como os grupos ligados aos movimentos sociais, fortalecendo a 

democracia corporativa que Bobbio (2000) nos apresenta, também engendrou 

possibilidades de participação dos indivíduos no debate público, seja de forma direta 

(fóruns sobre problemas) ou indireta (em forma de voto).  Portanto, apesar de 

concordarmos com Trivinho (2003) que o acesso estará sempre ameaçado pela 

corrida tecnológica imposta pelo mercado, defendemos que o potencial do acesso, 

marcado pela possibilidade de participar livremente da esfera pública, foi se 

constituindo, paradoxalmente, com o aumento da produção tecnológica10, 

realizando, portanto, o acesso ao espaço da comunicação, primeiro movimento em 

direção ao acesso ativo que só se realiza em um ambiente democrático11.  

No contexto da comunicação, vários estudos surgiram para aquecer o 

debate. A maioria das pesquisas, contudo, ainda privilegia a forte influência da mídia 

sobre a massa e pouco discorre sobre a resistência construída pela comunicação 

alternativa popular, fortalecendo o argumento de que o povo reage passivamente 
                                                           

10 Já que a produção aumenta a oferta e possibilita a queda de preços. 

11 Isso não quer dizer que o movimento de inclusão digital tenha conseguido fomentar esse projeto de 
forma satisfatória; pois, como veremos adiante, o ambiente democrático necessita que o debate 
público seja qualificado pelas demandas e intervenção de todos os atores envolvidos na situação que 
o deflagrou.       
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aos ditames da comunicação. As poucas iniciativas, contrárias a esse argumento, 

vêm se proliferando, mais acentuadamente, com o estudo da comunicação na área 

da política. 

Na perspectiva de discutir a comunicação a partir de sua democratização, os 

estudos se voltam para o que Martin-Barbero (2008) chama de recepção ativa.   

Para o autor, o exercício do olhar já deflagra uma diversidade cultural, que se 

delineia desde as diferenças de classes sociais à identidade geracional, passando 

pela condição feminina, geográfica etc. Por isso, a recepção ao conteúdo midiático 

não pode ser vista como um bloco homogêneo. É construção ritualizada, fruto das 

culturas de cada sociedade que por sua vez influenciam a política, a economia e a 

sociabilidade. 

 

Vistas a partir das CR12, as ritualidades remetem, de um lado, aos 
diferentes usos sociais dos meios, por exemplo, o barroquismo expressivo 
dos modos populares de assistir ao filme, frente à sobriedade do intelectual, 
para quem qualquer ruído é capaz de distraí-lo de sua contemplação 
cinematográfica (op.cit. p.18). 

 

Segundo Downing (2004), a maioria dos estudos sobre mídia e política não 

leva em consideração o papel das mídias radicais construídas em canais 

alternativos à grande mídia como rádios comunitárias, TVs comunitárias etc. 

Também, para o autor, o conceito de comunicação precisa ser ampliado para 

abraçar toda forma de comunicação, desde a imagem televisiva a impressões de 

desenhos grafitados e espalhados pelas cidades. Todas as formas de expressão 

pública, incluindo as manifestações artísticas, são maneiras de participar do debate 

político. Portanto, fazem parte da esfera pública, segundo o autor. Para ele, não há 

audiência passiva, pois mesmo o silêncio traduz uma mensagem que significa algo; 

por isso, é também comunicação, é expressão política, é ativa.  

As instituições têm o seu papel no jogo democrático e são importantes, mas 

as pesquisas não podem se limitarem a estudar a política só por sua estrutura 

formal, assim também a comunicação não pode ser vista apenas pelo alcance da 

mídia oficial, embora saibamos da importância que essas estruturas têm em relação 

ao cotidiano social. O autor afirma que os conteúdos e meios de comunicação – 

                                                           
12 O autor parte da construção de um gráfico em que CR significa Competências de Recepção 
(consumo). 
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alternativos ou radicais - produzidos pelos movimentos sociais precisam ser 

considerados como comunicação e como instrumentos de luta dos movimentos e do 

fortalecimento da sociedade civil. Um exemplo desse movimento é o mural: 

  

Assim como os ícones russos e a pintura religiosa em outros países se 
dedicavam com freqüência a comunicar verdades religiosas ao público 
iletrado, a pintura mural era uma forma de comunicação política acessível e, 
sobretudo, uma reivindicação das verdades sociais que o discurso 
hegemônico normalmente omitia.(...) O Grande Muro, o mais extenso de 
todos os murais, tornou-se um elemento muito visível da paisagem urbana a 
partir do início da década de 1970 (sobretudo no leste de Los Angeles, 
historicamente uma zona de chicanos) e buscava retratar as várias 
correntes culturais que fizeram e continuam a fazer na cidade o que ela é: 
os chicanos, os refugiados do Dust Bowl de Oklahoma nos anos 1930, os 
afro-americanos, os coreanos, os nipo-americanos que foram aprisionados 
durante a Segunda Guerra Mundial, e muitos mais (Downing, 2004, p. 238 e 
239).     

 

Para o autor, os murais têm um papel fundamental para a conquista da 

opinião pública em todo o mundo. O autor traz descrições sobre o muralismo na 

Irlanda que foi, por muito tempo, um meio de comunicação bastante utilizado, não só 

pelo movimento de guerrilhas, mas pela igreja e a força britânica. Como eles, os 

cartuns políticos de Honoré Daumier, as gravuras satíricas da Grã-Bretanha etc, vão 

estampar as variadas formas de manifestação pública da sociedade civil.  

Com relação ao uso da internet, um exemplo desse potencial de acesso está 

presente nas ações de comunicação on line realizadas pelo Exército Zapatista de 

Libertação Nacional (EZLN), no México. É inegável o impacto resultante da 

veiculação das informações dos acontecimentos políticos ocorridos em terras 

Chiapas, desde 1994, para o fortalecimento da causa zapatista no mundo, bem 

como, os sucessos das negociações políticas da comunidade indígena local com o 

governo mexicano, com o retorno solidário dos movimentos sociais em nível 

mundial13.  

Também com relação à TV e o rádio, é possível vermos o quanto a agilidade 

da circulação da informação tornou possível a todos, no mundo, conhecer em tempo 

real como vivem as Áfricas, as Américas, as Europas, o que resultou na 

dinamização do debate acerca das questões dos direitos humanos e promoveu 

                                                           
13Também Prudêncio (2006) estuda o Indymedia, movimento alternativo de jornalismo que utiliza a 
internet para veicular outras versões das notícias dadas pela mídia oficial, em crítica ao jornalismo 
padrão globalizado.  
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ganhos para os movimentos sociais, como o de mulheres, gays etc, reverberando 

nas decisões do dia-a-dia entre famílias, grupos de amigos etc.   

 Para nós, a comunicação, seja ela oficial ou alternativa e radical, é alimento 

da engrenagem do processo democrático e da formação dos sujeitos políticos, 

porque gera energia que estimula o nascimento de novos cenários. Isso não quer 

dizer que a informação em circulação favoreça a resolução de problemas. Na 

verdade, o fluxo construído por várias afirmações compartilhadas aquece o debate 

público construindo um conhecimento, antes ignorado pela maioria das pessoas, e 

forçando decisões pessoais e coletivas que podem melhorar ou piorar as situações 

apresentadas, a depender dos elementos conjunturais locais/globais. Contudo, é no 

fluxo de troca da comunicação, possibilitada pelo avanço das tecnologias, que o 

alcance da democracia de todos para todos é ampliado.   

De volta a Downing, a comunicação, mesmo a mais radical e popular, 

também não é todo o tempo resistência política. Os próprios muralistas chilenos, 

Rivera e Siqueiros, se colocaram como resistência à política hegemônica americana 

ao serem convidados por Rockfeller nos Estados Unidos quando retrataram Lênin, 

incluindo a imagem do capitalismo como uma sífilis. No México, retrataram muitas 

vezes os índios como um passado glorioso e morto, compactuando com o silêncio 

nas questões indígenas (DOWNING, 2004, p.237).     

Com essa característica, o acesso é político porque alimenta a luta de 

resistência – contra-hegemônica - e de manutenção do poder – hegemônica; é 

cultural porque traduz valores e símbolos pertencentes a cada grupo; é também 

direito cívico porque se coloca como oportunidade de expressão na esfera pública, 

possibilitando o envolvimento dos atores sociais no diálogo sobre os seus problemas 

em nível local e global.  

Segundo Amartya Sen (2000), não existe solução para a desigualdade 

social, nem para os problemas sociais profundos, sem um Estado democrático. Só 

com liberdade e oportunidades, existe desenvolvimento. Para o autor,  

 
(...) os direitos políticos, incluindo a liberdade de expressão e discussão, 
são não apenas centrais na indução de respostas sociais a necessidades 
econômicas, mas também centrais para conceituação das próprias 
necessidades econômicas (SEN, 2000, p.181 e 182).   
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Ainda para o autor, não só o diálogo, mas a sua eficácia é determinante na 

solução de problemas coletivos: 

 

Por exemplo, as discussão públicas têm um papel importante a 
desempenhar na redução das altas taxas de fecundidade que caracterizam 
muitos países em desenvolvimento. Há, com efeito, muitas provas de que o 
drástico declínio das taxas de fecundidade verificadas nos Estados indianos 
com maiores proporções de pessoas alfabetizadas foi muito influenciado 
pela discussão pública dos efeitos danosos das taxas de fecundidade altas, 
especialmente sobre a vida de mulheres jovens e também sobre toda a 
comunidade. Se, digamos, em Kerala ou Tamil Nadu, emergiu a concepção 
de que uma família feliz nos tempos atuais, é uma família pequena, é 
porque houve muita discussão e debate para que essas perspectivas se 
formassem (op. cit. p. 181).  

 

Mas, a democracia não é o remédio para todos os males sociais. Ela cria 

oportunidades, porque possibilita o diálogo que precisa ser aproveitado.   A eficácia 

das políticas sociais, segundo Sen, só é garantida pela qualidade do debate; só 

possível com as discussões públicas, que devem ser alimentadas pelo “vigor da 

política multipartidária e dinamismo dos argumentos morais e da formação de 

valores” que devem ser aprofundados.  

O autor chama a atenção dos valores morais e culturais que implicam em 

mudanças cotidianas, que devem ser observadas e aprofundadas pelo debate, sob 

pena de torná-lo ineficiente à qualidade do desenvolvimento em curso, a exemplo 

das condições em que se encontram as mulheres com a sua entrada no mercado de 

trabalho e as mudanças na vida das famílias provocadas por esse fato (id. p. 183). 

Para Sen, um dos problemas que se relaciona com a democracia, 

ameaçando-a, é a ocidentalização dos valores culturais, provocada pela 

globalização e estimulada pela economia e pelos meios de comunicação. “O sol 

nunca se põe no império da Coca-Cola e da MTV”, afirma o autor. A ameaça às 

culturas nativas é inescapável e, para controlá-la faz-se necessário investir em 

oportunidade de acesso à internet e qualificação técnica para que toda a população, 

e não apenas uma parcela privilegiada, contribua com o debate sobre o quê e como 

preservar a sua cultura.   

 

Isso fornece mais uma razão para que se atribua importância para as 
capacidades elementares como ler e escrever (por meio da educação 
básica), ser informado e estar atualizado (graças a meios de comunicação 
livres) e ter oportunidade de participar livremente (por meio de eleições, 
plebiscitos e uso geral dos direitos civis) (id. p.277).    

 



27 

 

Para a nossa pesquisa, o acesso é inerente à política voltada para os 

direitos humanos, porque se manifesta com a necessidade de se fazer presente na 

esfera pública. Portanto, o acesso às TICs, dentro dessa perspectiva, é condição 

essencial à sobrevivência econômica, social, política e cultural de pessoas e grupos 

populacionais; primeiro, porque é fruto da pesquisa e conquistas humanas; segundo, 

porque, potencialmente, fortalece e amplia o debate entre os diferentes, estimulando 

decisões mais justas e coletivas.   

 

1.1.2 Liberdade, democracia e confiança: você preci sa de quê?   

  

A partir dos elementos postos até aqui, não poderíamos pensar a 

democracia sem a experiência do acesso pelos sujeitos políticos que compõem a 

sociedade: o Estado e os cidadãos. Como acontecem as mediações entre um e 

outro frente à comunicação auto gerida da internet? O que isso implica para 

incluídos e excluídos da sociedade da informação?     

Se o acesso às TICs pode garantir o aprimoramento das discussões 

públicas, e em consequência, enriquecer o exercício democrático, é porque a 

liberdade do ciberespaço nos acenou possibilidades diretas.  Tomado como o 

espaço livre para a comunicação direta, inclusive com os governantes, o 

ciberespaço é legitimado pelo fluxo livre de grupos diversos: ativistas, neonazistas, 

fundamentalistas, hackeres etc. A existência desses grupos em um mesmo espaço, 

fortalece o sonho da horizontalidade (CASTELL, 2003), da convivência entre os 

diferentes e da democracia direta; contudo, estimula o controle e o poder 

(STEINBERG, 2004) carimbados pela insegurança causada pelo fenômeno 

cibercrime.  

Poderíamos discorrer páginas e páginas sobre o que é um cibercrime, mas o 

que nos interessa aqui, é que, à medida que os governos vão sendo coibidos pelo 

mercado e outros setores da sociedade a intervir em situações “criminosas” na 

internet, o ciberespaço vai reduzindo seu espaço de liberdade de expressão. 

Segundo Ford e Gil (2004):  

 
A comunicação on line está cada vez mais sujeita a campanhas que 
tencionam enfraquecer o exercício de poder e cercar a informação, 
ameaçando, assim, minar sua eficácia atual e seu potencial futuro. Parece, 
no entanto, que muitos participantes da internet não estão totalmente 
cientes desses perigos. Assim como os acordos internacionais de comércio, 
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as decisões que afetam os direitos e os interesses do público no setor das 
comunicações são tomadas de maneira quase secreta, e a legislação 
muitas vezes é esboçada pelos lobistas da indústria da comunicação 
(FORD; GIL, 2004, p.278).   

       
Nesse movimento interno, ocorrem decisões sem negociações com as 

partes envolvidas: desenvolvedores de tecnologia, governo e cidadãos. 

   

Enquanto os políticos, os lesgiladores e os empresários mais importantes 
do mundo discutem e lamentam-se a respeito do que deve ser feito para 
impedir a horrível ameaça capaz de parar o mundo, conhecida como 
cibercrime, um grupo de engenheiros que construiu e preside os backbones 
da internet está debatendo se eles deveriam envolver-se na questão. No 
centro da discussão:políticos geralmente não têm conhecimento técnico 
para tomar decisões informadas que poderiam tornar-se leis. Do outro lado: 
engenheiros não são nem políticos nem polícia. (DEAN, K. apud 
STEINBERG, 2004, p.49) 

   

Para Steinberg o uso da internet é mantido pelo desejo de universalização 

“que sustenta a ideia da ‘comunicação universal do conhecimento, a troca infinita e 

livre dos discursos’, que Foucault chama de mito ocidental, em oposição às tiranias 

orientais” (STEINBERG, 2004, p. 79 e 80). Sendo mito, as tiranias parecem não 

fazer parte do mundo ocidental porque são negadas pelo discurso. Assim, a livre 

comunicação no ciberespaço seria movida pela crença no ideal de liberdade e 

comunidade universal que pode ser observada na declaração dos Netizens, citada 

pelo autor: 

 

Em reconhecimento ao fato de que a rede representa uma revolução na 
comunicação humana, que foi construída por um processo cooperativa não-
comercial, a seguinte Declaração dos Direitos dos Netizens é apresentada 
para comentários. Como os Netizens são aqueles que devem assumir a 
responsabilidade e o cuidado da rede, são propostos os seguintes direitos: 
acesso universal sem custo ou a custo baixo, liberdade de expressão 
eletrônica para promover a troca de conhecimento sem medo de represália, 
expressão não censurada, acesso à larga distribuição, acesso universal e 
igualitário ao conhecimento e à informação, consideração das ideias de 
alguém com base em seus méritos, nenhuma limitação de acesso à leitura, 
à colocação ou a outras contribuições, qualidade igualitária de conexão, 
tempo igualitário de conexão, nenhum porta-voz inicial, apoio à motivação 
pública e de base, contribuição voluntária – nenhum lucro pessoal sobre 
contribuições livremente dadas por outros, proteção da motivação pública 
contra aqueles que a utilizariam para fins ou para lucros privados. A Rede 
não é um serviço, é um direito. Só é valiosa quando é coletiva e universal. O 
esforço voluntário protege a comunidade intelectual e tecnológica que está 
sendo criada. NÃO SUBSTIME O PODER DA REDE E DOS NETIZES (op. 
cit. p. 104-105).  
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 Apesar da crença, a liberdade pregada pelos Netizens tem os seus 

paradoxos: para haver uma rede “coletiva e universal”, é necessária a confiança 

nessa coletividade. Como obtê-la sem correr o risco de perder a privacidade, tão 

cara aos valores liberais capitalistas?  

O autor demonstra que a própria estrutura da internet, mantida por 

computadores com a função de arquivar dados, e roteadores, que possibilitam o 

conhecimento dos endereços de origem e destino dos usuários, facilita a ação dos 

grupos libertários, como os hackeres, ciberativistas e os desencontros entre outras 

organizações civis ou oriundas do Estado. Assim, a internet é constituída pela 

tensão entre o controle social do Estado moderno e o sentimento libertário (e 

também autoritário) dos grupos radicais14. O primeiro, tem se preocupado em 

estabelecer o controle dos fluxos para construção da confiança necessária às 

transações de mercado on line e de sua governança, utilizando a transparência e o 

bem comum como justificativas; o segundo fortalece o ideal de liberdade e o mito do 

universalismo da comunicação em comunidade. Entre os dois pontos de tensão está 

em jogo a liberdade de expressão necessária à democracia. Fica a questão: que tipo 

de informação ameaça a sociedade a ponto de necessitarmos da intervenção 

estatal? 

Para o autor,  

 
O uso correto das informações, mais do que implicar uma adaptação à 
lógica dos programas, como afirma Castells (até os de segurança, mais do 
que nunca fazem parte da lógica da rede), ou à autoridade das máquinas 
sobre os homens, como coloca Virílio, implica a tentativa de 
estabelecimento de princípios que determinem a confiança, que deveria 
gerar condições, por sua vez, de uma relação igualitária e livre entre 
pessoas na rede de computadores, caso seja defendido seu aspecto 
comunitário, ou a livre-concorrência, caso seja defendido o aspecto da 
propriedade. A tentativa de institucionalizar os princípios que regem esse 
uso correto é o que leva à ideia da formação das comunidades orientadas 
por interesses específicos, que podem ser o de se comunicar por meio de 
um aplicativo, o de se conectar a algum serviço ou, de forma mais ampla, 
de estabelecer uma rede ampliada de netizens (cidadãos da rede ou, como 
diz Lévy , cibercidadãos) (id. p. 104).          

 

Ainda segundo o autor, há um esforço de constituir regras para o uso da 

rede à luz das instituições formais modernas. Seria possível? Como fazer as regras 

funcionarem sem um poder instituído?  

                                                           
14 Aqui utilizamos o termo a partir da leitura de Downing (2004) sobre mídia radical, em que o autor 
inclui todos os grupos de resistência, sem diferenciar seu caráter ideológico.  
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E isso não acontece simplesmente pela inexistência de leis até o presente 
momento, mas sim pela constatação de que não há nenhuma “parte 
envolvida” em condições de fazer cumprir regras ou leis, mesmo que estas 
sejam estabelecidas em âmbito internacional: aí está a necessidade de 
auto-regulação e, para tanto, a suposta necessidade de transparência (id. p. 
119). 

   

Se até aqui vimos o formato como as informações são enviadas e chegam 

aos destinatários e o que essa estrutura horizontalizada possibilita e acarreta, seja 

na descentralização de sua estrutura que agiliza os fluxos de informação, seja em 

seu uso sem discriminação, seja na dificuldade de sua governança, não podemos 

deixar de lado o que tramita de informação nesse espaço: os conteúdos reportados.  

Fragoso (2003) faz uma leitura dos cenários de sociabilidade na Internet e 

chega a conclusão de que o uso da rede deflagra relações e identidades diferentes, 

desenvolvendo não um, mas vários ciberespaços. Nesse caso, o volume de 

conteúdo da rede, cada vez maior, possibilita que os usuários desloquem os seus 

navegadores para os que mais se identificam, criando assim grupos sociais 

diferentes. Contudo, no desenrolar das relações de sociabilidade, ao mesmo tempo 

em que temos na rede sites alternativos que atraem usuários mais independentes, 

temos em contrapartida, um número cada vez maior de usuários que “evita o terreno 

movediço das páginas independentes, direcionando seus navegadores para 

endereços enraizados em instituições conhecidas e, preferencialmente nascidas 

‘fora da rede’”, como jornais e redes de TVs (FRAGOSO, 2003, p. 223 e 224).  

Em síntese, é possível afirmar que a confiança e seu oposto, que parecem 

mover também a sociabilidade na rede, provocam uma corrida dos usuários às 

mídias oficiais ligadas às grandes corporações de comunicação, e que a liberdade 

constituinte à sua estrutura não garante uma descentralização da informação. Se 

assim é, o sonho da liberdade na internet, criado e mantido pelos ideais da 

comunidade Linux, tendo o código aberto (software livre) como símbolo de luta, está 

ameaçado pelas grandes corporações e governos autoritários? Para nós, os eventos 

ocorridos na internet, não estão isolados dos que ocorrem fora dela. Por isso, esse 

espaço que demonstramos híbrido no início de nosso texto, pode ser um novo local 

da exposição pública, do diálogo e, consequentemente, do exercício da democracia, 

mas está repleto de desafios que os sujeitos, como usuários e cidadãos trazem: as 
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radicalidades étnicas e religiosas, as desigualdades econômicas e sociais, as 

resistências etc.  

Não há dúvida, de que o sistema horizontal e interativo da internet tornou a 

recepção passiva um elemento ultrapassado. Contudo, é também inegável, após 

algumas pesquisas, que essa liberdade e interatividade não bastam como canal 

democrático, já que os meios mais tradicionais e oficias, como TV e rádio, têm maior 

alcance e também exercem influência sobre os conteúdos e usuários dessa rede.    

Voltando ao problema do acesso, como garantir que seja ativo nesses 

termos?  

Mais do que máquinas interligadas, estamos tratando de uma rede humana, 

que como tal, se realiza com as contradições inerentes a essa condição subjetiva. 

Essa afirmação tem por base o exercício teórico de visualizar, segundo Martin-

Barbero (2008): 

 

 Um reconhecimento que foi, de início, operação de deslocamento 
metodológico para rever o processo inteiro da comunicação a partir do seu 
outro lado, o da recepção, o das resistências, que aí têm o seu lugar, o da 
apropriação a partir de seus usos. (...) E para isso investigá-los a partir das 
mediações e dos sujeitos, isto é, a partir das articulações entre práticas de 
comunicação e movimentos sociais (MARTIN-BARBERO, 2008, p. 28-29).  

  

Como estudioso da recepção, o autor vê as mediações como principal 

elemento da comunicação, não os meios. Para ele, o formato de investigação sobre 

comunicação, resumida como emissores-dominantes e receptores-dominados sem o 

menor indício de resistência, ficou cada vez mais inadequado para compreender o 

modo como as pessoas dão significado às suas vidas a partir da comunicação, e a 

forma como utilizam os meios.  

As pesquisas na área também ampliaram a compreensão do que seria uma 

política de democratização dos meios. Na questão do acesso, o debate nos sinaliza 

que não adianta, apenas, disponibilizar máquinas e conexão aos pobres excluídos. 

Então, o que fazer? Perguntam os gestores sociais.     

Para nossa pesquisa, a comunicação e a política não podem ser pensadas 

sem os elementos que compõem a luta pelo acesso: à saúde, à educação, à 

moradia e também à comunicação e à participação política. Como defende Sen 

(2004), só a liberdade produz agentes sociais capazes de pensar em si e nos outros. 

Mas para isso, é necessário garantir a qualidade do debate. A busca por esse 
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equilíbrio vai marcar a trajetória e o desenho dos projetos de inclusão digital que nos 

propomos a estudar na pesquisa.  

   

1.2 A DINÂMICA DA EXCLUSÃO DIGITAL   

 

1.2.1 O outro paradoxo do acesso 

 

Para Santos (1999), a cidadania originária do Contrato Social Moderno está 

assentada sob duas bases paradoxais: a inclusão e a exclusão. Assim, para 

atribuições legais estabelecidas no Contrato, estavam incluídas a humanidade e 

excluída a natureza; estavam incluídos os homens e excluídas as mulheres; 

estavam incluídos os nascidos naquele território e excluídos os estrangeiros; assim 

por diante.  Para o autor, essa contradição é inerente ao Contrato Social, que como 

símbolo regulatório da vida em sociedade, promove uma tensão permanente entre 

regulação e emancipação, legitimando a fronteira entre Estado e Sociedade Civil.    

  Bobbio (2004) coloca essa contradição em outros termos. Para ele, na 

medida em que a democracia ampliou-se, isto é, estendeu-se ao outros atores não 

participantes da esfera pública original, perdeu seu ideal liberal, baseado na 

liberdade individual, dando lugar às identidades coletivas: sindicatos, empresas 

partidos etc; o que resultou, por um lado, em uma sociedade civil fortalecida e, por 

isso, demandando sempre mais do Estado que, por sua vez, precisou ampliar suas 

ações, burocratizando-se cada vez mais. Assim, se os movimentos sociais inseridos 

na sociedade civil, saem fortalecidos pela democracia ampliada, o mesmo podemos 

dizer das grandes corporações? 

Como já vimos, com o sucesso da internet, o mercado começa a também 

utilizar-se do ciberespaço para seus investimentos. A pesquisa tecnológica na área 

avança, trazendo mudanças no uso da rede em uma velocidade extrema, 

aumentando ainda mais o nível de exclusão (TRIVINHO, 2003). O Estado também 

começa a intervir para regulamentar as leis que garantam a segurança dos 

cibercidadãos e as conveniências de mercado. 

Segundo Moraes (1998), a sociedade informacional é caracterizada por um 

ambiente de múltiplas mudanças mercadológicas – formação de oligopólios - 

processadas em uma velocidade que torna o controle cada vez mais remoto para o 
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Estado e a sociedade marcada pelo tempo real. Por conseguinte, “nesse trajeto, as 

corporações põem em órbita valores essenciais da ideologia hegemônica, como o 

consumo à cultura sem fronteiras, a privatização e a competição desenfreada” 

(MORAES, 1998, p. 249). Ao mesmo tempo em que o intricado jogo de compra e 

venda on line se proliferam em altíssima velocidade, as informações 

“teleinformáticas” se realizam num completo desnível geográfico, fortalecendo o 

poder das grandes corporações e dos centros urbanos. 

 Enquanto isso, os veículos de comunicação produzem um falso diálogo – 

teleinformático - em que é consentido aos consumidores opinarem sobre isso ou 

aquilo, em função das premissas que lhes são apresentadas. A partir da corrente 

“interativa”, os usos tecnológicos, denominados pelo autor de 

“infotelecomunicações”, reconstroem hábitos e modelam novos processos de 

significações que, ora estreitam vínculos entre a sociedade, a política e a cultura, ora 

aprofundam desníveis que alimentam dependências e desigualdades no interior das 

redes mundiais, seja no intercâmbio de conteúdos ou nos acessos e usufrutos de 

serviços (op. cit. p. 243).  Para Castells (2003), o século XX foi marcado pelo 

advento da rede mundial de computadores, a internet. Segundo o autor, a internet se 

apresenta em um formato físico que lembra uma grande malha viária com pontos de 

computadores interligados por cabos e sinais eletrônicos e nós interconectados, 

simbolizando uma rede. O principal elemento dessa espacialidade é a sua 

horizontalidade. Contudo, o mapa físico dos pontos de conexão da rede demonstra o 

caráter violento de sua exclusão. A geografia da internet reforça a geografia física já 

conhecida, composta por territórios incluídos e excluídos, expressa no mapa da luz. 
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No mapa, os pontos de luz dos grandes centros - presença de energia -, em 

contraste com o imenso deserto de escuridão da periferia planetária – ausência de 

energia -, resultam em um desenho final do mapa da exclusão.  

  O autor também nos coloca a dimensão urbana que o uso da internet ainda 

se baseia concentrada hegemonicamente nos grandes centros, desmistificando a 

construção de um veículo “de todos para todos”. Para ele, a internet segue um 

padrão de elevada concentração espacial enraizada em um conjunto de nós 

metropolitanos, principalmente nos lugares de grandes fluxos comerciais; o que nos 

evidencia a exclusão da periferia desses fluxos de informação, se estendendo a um 

grupo de pessoas com níveis de educação elevada e com poder de decisão 

(CASTELLS, 2003, p. 186 e187).  

O mapa da luz também se reproduz no espaço local e na política social. Isso 

pode ser melhor visualizado com os dados colhidos no Brasil sobre o uso da internet 

em domicílios (2008). Os dados demonstram a desigualdade social entre as regiões 

brasileiras: as regiões Norte e Nordeste lideram os números da exclusão, ambas 

com 7% de índice de acesso frente aos 21%, 20% e 25% do Centro-Oeste, do Sul e 

do Sudeste, respectivamente. Se colocarmos uma lupa sobre as periferias das 

cidades, mesmo em São Paulo, a quarta maior cidade do mundo, provavelmente 

teremos números tão díspares quanto esses. 

Em outra perspectiva, Giddens (1999) ao discutir sobre a globalização e 

seus efeitos traz à tona um evento que marca o tom revolucionário à era da 

informação: a primeira transmissão do telégrafo.   

 

Em meados do século XIX, um pintor de retratos de Massachutts, Samuel 
Morse, transmitiu a primeira mensagem, ‘Qual foi a obra de Deus?’, por 
telégrafo elétrico. Ao fazê-lo deu início a uma nova fase na história do 
mundo. Nunca antes uma mensagem pudera ser enviada sem que alguém 
a transportasse  até algum lugar. Contudo, o advento da comunicação por 
satélite marca uma ruptura com o passado igualmente drástica. O primeiro 
satélite comercial foi lançado em 1969. Agora há mais de duzentos desses 
satélites sobre a Terra, cada um transmitindo uma vasta amplitude de 
informação. Outros tipos de comunicação eletrônica, cada vez mais 
integrados à transmissão por satélite também se aceleram durante os 
últimos anos. Até o final da década de 50 não existia nenhum cabo 
transatlântico ou transpacífico exclusivo. Os primeiros comportavam menos 
de cem canais de voz. Os de hoje conduzem mais de um milhão 
(GIDDENS, 1999, p. 21).  

 

Tecnologicamente, estava deflagrada a revolução da comunicação e 

informação que mudaria significativamente os caminhos da modernidade. Mais 



35 

 

tarde, como fruto da luta pelos direitos humanos, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (DUDH) vem corroborar com a defesa de que “todos têm o direito 

de partilhar do avanço científico e de seus benefícios”. O direito se refere ao fato de 

que a tecnologia é herança comum da humanidade (HAMELINK, 2005, p.107).     

Se a simbologia da rede social em Castells é a comunicação na internet, 

então estamos diante de uma dupla exclusão do acesso: o não acesso às 

tecnologias como produto do conhecimento humano, que como tal deveria ser 

partilhada por todos, de acordo com a DUDH, e o não acesso às relações 

horizontais constituídas no ciberespaço, configurando assim “duas cidadanias” 

negadas.  

Esses cenários parecem apontar para existência de mundos diferentes, 

separados pelo grande muro da inclusão-exclusão, construído sob as bases do 

Contrato Social. Em cada lado do muro, e entre suas paredes, há mediações da 

“vida real” que se materializam com os ingredientes simbólicos e imaginários de 

cada cultura e são potencializadas pelas diferenças compartilhadas por ambos os 

lados, enquanto consumidores e sujeitos da comunicação.    

 A exclusão digital está dentro desse universo e debate: entre as lutas e 

conquistas da sociedade civil e da humanidade, a compreensão e aquisição do que 

é cidadania e o momento regulatório do Estado como mecanismo de controle social 

(nos moldes liberais) e de mercado (neoliberais), dentro e fora do ciberespaço. Ela 

está assentada nas desigualdades sociais e na subjetividade das diferenças do 

poder que compõe o fazer da luta cotidiana, sendo o seu contraponto a política de 

inclusão digital.  

 Em nossa pesquisa, pensar a exclusão digital nesses moldes é jogar o foco 

de luz em pelo menos dois cenários: um que nos mostra a territorialidade da 

exclusão e outro que demonstra a sua semântica. O primeiro, define a desigualdade 

social que separa os territórios que têm acesso dos que não têm: incluídos e 

excluídos; o segundo, permite que visualizemos os valores intrínsecos à cultura 

política, tendo por base os fluxos comunicacionais que resultam em conteúdos 

hegemônicos – de manutenção e fortalecimento do poder instituído e, contra-

hegemônicos – de resistência ao poder instituído. Essas negociações, que ocorrem 

dentro e fora dos respectivos grupos - de excluídos e incluídos –, reelaboram as 

identidades políticas/coletivas constituídas na esfera pública, se deslocando entre o 
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que Martin-Barbero (2008) chama de “mediações da sensibilidade”  e  o consenso 

formal das instituições.  

 

1.2.2 A semântica da exclusão digital  

 

Lilian Starobinas15, em resenha sobre o texto de Mark Warschauer, traz um 

resumo de três projetos que tinham por meta diminuir a exclusão digital. Um se 

passou em 2000, em Nova Delhi, India, e se chamava “Buracos na Parede”: “um 

quiosque com cinco computadores instalados numa das comunidades mais pobres 

da cidade”. O nome devia-se ao fato de que as máquinas ficavam protegidas dentro 

de uma cabine, só aparecendo ao usuário o monitor encaixado na parede. Não 

havia instrutor, apenas um voluntário que tentava manter as máquinas funcionando. 

A outra situação descrita foi desenvolvida pela Irlanda: um prêmio em dinheiro para 

viabilizar a melhor proposta para o funcionamento de uma cidade digital. Por último, 

um projeto voltado para formação de professores para uso das TICs, em uma 

faculdade de educação no Egito. O projeto foi financiado pela Agência Norte 

Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID) que também detalhou a 

proposta de uso, manutenção e gestão. Nenhum dos três projetos oficiais atingiu 

suas metas. O primeiro, sem participação da comunidade, virou um game para 

crianças e em seguida foi fechado por total falta de manutenção e porque os pais 

começaram a perceber que o rendimento escolar das crianças não ia muito bem; o 

segundo, a cidade ganhadora não conseguiu administrar o tamanho da proposta que 

havia feito; o terceiro, a faculdade não conseguiu viabilizar recursos para o que lhe 

cabia na proposta, a estrutura para o funcionamento da conexão, nem administrar a 

concorrência entre departamentos e professores.       

Baseado em Warschauer, a autora chega a conclusão de que o insucesso 

dos projetos deveu-se a um erro de investimento e de metodologia.  

 

Warschauer propõe a utilização do termo Tecnologia para Inclusão Social 
como base para pensar processos nos quais as tecnologias sirvam de meio 
para transformações mais substanciais no conjunto da sociedade: “TIC não 
é uma variável externa a ser injetada de fora para produzir certos resultados 
numa realidade existente. (...) Do ponto de vista político, o objetivo de usar 
TIC com populações carentes não é superar a exclusão digital, e sim 

                                                           
15  http://www.cidade.usp.br/arquivo/artigos/index0902.php - acesso em 20.set.2008. 
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estimular um processo de inclusão social. Para atingir esse objetivo, é 
necessário focar na transformação, não na tecnologia (op. cit. p.3).   

   

A questão colocada pelos autores é que os recursos deveriam ser investidos 

no humano, na educação. O importante “é promover a habilidade das pessoas de 

usarem a máquina para se engajarem em práticas sociais significativas”, conclui a 

autora. 

O problema não é simples e não pode ser visualizado só pelo aspecto do 

método, mas pelas questões políticas inerentes aos projetos públicos, a começar 

pela forma como os projetos são concebidos e “ofertados” à população: como se 

quer participação sem envolver a população “recebedora” na concepção e prática do 

projeto? Outro problema é a meta para resolver a questão da cidadania ausente, 

pois quem é excluído digital não é cidadão no mundo atual. Mas o que caracteriza 

um excluído digital? O que significa incluir? Como o “excluído” se vê em seu 

processo de exclusão/não-cidadão?     

Segundo Bobbio (2004), a proposta liberal influenciou muito fortemente a 

educação para cidadania. O voto era para Mill, uma oportunidade educativa, pois 

através da discussão política o “operário, cujo trabalho é repetitivo e concentrado no 

horizonte da fábrica, consegue compreender a conexão entre os eventos distantes e 

o seu interesse pessoal” (BOBBIO, 2004, p. 44). 

O projeto de inclusão digital parece absorver, literalmente, a premissa liberal: 

o povo não sabe votar e decidir sobre suas vidas, por isso precisamos educá-lo para 

lhe dar cidadania.  

Mas, os autores do projeto liberal não conseguiram garantir que os cidadãos 

europeus votassem expressivamente nas últimas eleições, mesmo com toda a 

educação cidadã e a proteção social europeia. “Olhemos ao nosso redor”, escreve 

Bobbio. “Nas democracias mais consolidadas assistimos impotentes a apatia 

política, que freqüentemente chega a envolver metade dos que têm direito ao voto” 

(id. p. 45). Para o autor, esse é mais um ponto entre as orientações da democracia 

liberal que não foi resolvido.  

Só nos resta perguntar: por que as políticas públicas não conseguem atingir 

a sua meta de “educar”, dentro dos seus moldes, os cidadãos?      

Segundo Certeau (2007), o homem comum capta o que precisa fazer para 

ter o que necessita a fim de tornar a sua vida melhor, criando o fazer a partir do que 
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lhe é possível. Ele se utiliza de astúcias como parte de uma tática para continuar 

vivendo. As táticas são manobras ditadas pelas oportunidades que aparecem e são 

aproveitadas por quem está vivendo a experiência do presente; o que o autor 

conceitua como “a arte de fazer”. Elas nascem sem planejamento, sem meta formal; 

por isso só podem ser apreendidas no cotidiano. O fazer criativo qualifica as ações 

espontâneas das pessoas comuns, e demonstra que todas as pessoas têm um 

saber construído a partir de seu diálogo com o mundo. O saber precisa ser 

respeitado e, dentro de uma educação democrática e dialógica, deve ser 

considerado como conteúdo educativo e, portanto, incluído ao debate, e não 

desprezado como se nada valesse.   

Para nossa pesquisa, essa condição marca a identidade de grupos no 

cotidiano e precisam ser levados em consideração, tanto na aplicação como na 

investigação sobre os resultados de políticas públicas16. Nessa perspectiva, 

percebemos que existem “excluídos” e “exclusões”, como existem “incluídos” e 

“inclusões”. Essa pluralidade, captada por nossa investigação na dinâmica do fazer 

inclusão digital, deflagra como os atores sociais se envolvem e são envolvidos nos 

programas sociais, estabelecendo diferenças imprescindíveis à compreensão de 

nosso objeto.  

 

1.3 IDENTIDADES, RESISTÊNCIAS, HEGEMONIA E CONTRA-HEGEMONIA    

 

Prado, ao estudar identidades coletivas, percebe que “as grandes mudanças 

nas hierarquias sociais, que vivemos enquanto grupo social, a partir da chamada 

‘revolução democrática’, especialmente no mundo ocidental, têm sido fundamentais 

para o questionamento acerca da identidade humana” (PRADO, 2006, p.199). Para 

o autor, a noção de contingência e historicidade da ação humana, e suas 

reivindicações cotidianas, assumem diferentes caminhos que enriquecem o debate 

público e definem grupos, marcando o tom das identidades.  

Ainda conforme o autor, ao visualizarmos um grupo ou um movimento como 

homogêneo, corremos o risco de não reconhecer as diferenças, de negar as 

                                                           
16 Mais uma vez queremos chamar a atenção de que os valores culturais de cada grupo populacional 
devem ser considerados como dado para o debate público, sob pena das propostas políticas de 
inclusão não fazerem sentido para os envolvidos, que passa a negá-las com atitudes de indiferença, 
enfraquecendo-as.  
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“práticas plurais”, reduzindo a luta a uma definição única, desconsiderando as 

questões de gênero, sexualidade, ecologia e outras.       

 
A negação dessas fronteiras seria, para Mouffe (1993), um dos maiores 
perigos para o aprofundamento dos valores democráticos sobre a vida 
social, já que negá-las seria afiliar-se a um tipo de democracia – 
supostamente liberal – na qual a ilusão do consenso razoável e racional 
parece não excluir ninguém (op. cit. p. 198). 

 

Para o autor, o consenso é contingencial e formal e se constitui a partir de 

negociações em formato de conversas públicas. Isso constrói uma esfera pública 

que também não é homogênea, pois, enquanto espaço, é palco de variados 

cenários, e como processo, possibilita o diálogo entre os diferentes, fortalecendo as 

identidades coletivas.  

As identidades são consolidadas (em um determinado tempo ou lapso de 

tempo) e se transformam a partir do confronto com os seus diferentes, mudando 

posturas internas ou afirmando novos coletivos. O processo político de resistência 

qualifica as identidades que vão se pluralizando e radicalizando a democracia: os 

pares vão ser cada vez mais qualificados.  

 As mediações do processo de comunicação que constituem as pluralidades 

que fazem emergir ou fortalecer as identidades coletivas são caracterizadas, na 

pesquisa, como contra-hegemônicas (resistência) e hegemônicas (conformação). 

Esses movimentos são constantes e estão presentes em todos os espaços políticos, 

radicalizando-se na esfera pública democrática.  

Ao tomar por base Gramsci e Raymond Wiliams, Almeida (2002) considera a 

“hegemonia não apenas como dominação, controle, doutrinação ou manipulação ou 

imposição ideológica, mas sim uma ‘cultura’, que deve ser entendida como uma 

relação de dominação entre classes sociais” (ALMEIDA, 2002, p. 29). Como tal, ela 

se manifesta no cotidiano das pessoas comuns, estimulando decisões e posturas 

que reverberam na constituição das estruturas sociais. Contudo, a hegemonia está 

no campo da política; por isso, é suscetível a vários cenários, sofre pressão, é 

passível de rupturas e “está em contato permanente com outras culturas residuais, 

resistentes ou emergentes, ou seja, com o contra-hegemônico ou alternativo”.    

Se a hegemonia se manifesta na manutenção e constituição do poder, a 

contra-hegemonia se constrói  
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a partir do ideário, do imaginário, da cultura, da experiência vivida, 
reproduzida ou televivenciada já presentes na sociedade, seja como 
resistência, seja de forma latente ou emergente, como ondas alternativas, 
inclusive impregnando o hegemônico e até mesmo alcançando pequenas e 
grandes mídias (op. cit. p. 91). 

        

Para Downing, os valores que cimentam a hegemonia e o poder estão em 

todos os lugares: “nas instituições, nas práticas do diálogo público e dos movimentos 

sociais, assim como a cultura popular pode ser elitista, sexista, racista etc” 

(DOWNING, 2004, p, 65). 

Assim, as relações sociais intra-grupos e extra-grupos se constituem com 

base na negatividade que reforça a consciência da diferença, afastando a 

subordinação (PRADO, 2006) e construindo ou reafirmando identidades coletivas. 

Nessa perspectiva, localizamos o debate sobre inclusão e exclusão digital.   

As forças hegemônicas e contra-hegemônicas que se cruzam em constante 

luta formatam diferentes jeitos de entender, de fazer inclusão digital e de vivê-la. Por 

isso, para nossa pesquisa, é importante conhecer os trajetos dos sonhos de “incluir” 

condicionados, muitas vezes, a uma cultura política marcada pelo ideal de equidade 

social e de construção democrática ou pelo saber patriarcalizado que reforça uma 

compreensão racional e institucional. E do outro lado, saber sobre os 

“despossuídos” de estratégias racionais, os excluídos que “recebem” as políticas de 

inclusão, reconfigurando-as em seus territórios à sua maneira, com a arte da 

resistência sutil e alternativa, dada pelas astúcias experimentadas pela vida 

(CERTEAU, 2007, p. 45-47).  

Pensar o acesso nos moldes que aqui apresentamos é tomá-lo como base 

de uma sociedade global que convive com a TV, o rádio, celulares, internet, enfim 

com os avanços das tecnologias da informação e comunicação e delas tiram 

substratos para sua vida cotidiana, seja no trabalho, lazer, relações de amizade, 

familiar etc, ao mesmo tempo em que é impregnada de elementos tradicionais que 

afirmam origens, etnias, religião etc; muitas vezes negando os avanços tecnológicos 

adquiridos pela humanidade. Partindo desse pressuposto, concluímos que não 

podemos separar os excluídos dos incluídos, utilizando taxas que indicam quem 

possui e quem não possui o acesso. Obviamente, que os números nos ajudam a 

perceber o tamanho do fosso social e não abrimos mão de também utilizarmos os 

dados quantitativos para aprofundar o problema da pesquisa. Contudo, sabemos e 

já procuramos deixar claro, que a condição de excluído não é resolvível, uma vez 
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que o acesso também não é. O fato não quer dizer que estamos diante do 

inexorável, e sim que as mudanças se realizam em processos dinâmicos e diversos 

e o acesso ao mundo digital, como política de inclusão social, está permeado pelas 

diferenças e conflitos que tornam o desenvolvimento humano uma situação híbrida, 

cheia de demandas e elaborações globais e locais situadas.   Por isso, abrimos mão 

de construir um panorama a partir dos usuários dos espaços pesquisados, porque 

consideramos que investigar o cotidiano das relações e os conflitos que permeiam 

as parcerias constituídas nos possibilita aprofundar como a experiência se realiza no 

Brasil e no que isso afeta os resultados, dando-nos um desenho mais próximo da 

aplicabilidade da política enquanto programa de desenvolvimento social.         

Dada essa construção cabe perguntarmos: (1) Afinal, são incluídos os que 

promovem a inclusão? (2) O que caracteriza a condição de excluídos digitais? (3) O 

que caracteriza a prática de inclusão digital no Brasil? (4) Quais os valores políticos 

e os significados culturais que se estabelecem nas relações entre os atores 

envolvidos: entre os organismos estatais e ONGs, entre os que se candidatam a 

desenvolver os projetos, entre os planejadores e as organizações receptoras, entre 

os técnicos? (5) Considerando os aspectos do acesso ativo apresentados pela 

pesquisa, o que indica que a política de inclusão digital atingiu seu objetivo de 

incluir?  

Nos próximos capítulos tentaremos trabalhar as questões acima colocadas, 

tendo por base a concepção apresentada até aqui.       
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2 PARA QUÊ; PARA QUEM: AS POLÍTICAS DE INCLUSÃO DIG ITAL NO BRASIL  
 
 
 

 
“Antes mundo era pequeno/Porque Terra era grande  
Hoje mundo é muito grande/Porque Terra é pequena 
Do tamanho da antena/parabolicamará” 
(Parabolicamará – Gilberto Gil) 
 
 
 
 

 

2.1 O MOVIMENTO DE INCLUSÃO DIGITAL NO BRASIL 

 

O debate sobre a inclusão digital no Brasil foi aquecido com a chegada da 

internet no país que, segundo Afonso, tem seu primeiro grande momento na 

Conferência Eco 92, no Rio, quando, sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro 

de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) e o Ministério da Ciência e Tecnologia, 

realizou-se o primeiro espaço público de acesso à internet. Antes da preparação do 

evento, o Brasil já buscava definir protocolos-padrão de rede para uso do Governo 

Federal. A Conferência foi um marco histórico, segundo o autor, porque “estimulou a 

liberação pela Embratel de canais dedicados entre FAPESP, a UFRJ17 e redes de 

pesquisa nos EUA, a tempo de funcionarem plenamente para o evento, em junho de 

1992” (AFONSO, 2000, p.12). 

A Conferência foi também um momento importante para o fortalecimento de 

novas “ideias” sobre o social porque chamou a atenção da mídia para o trabalho do 

terceiro setor e para as novas ações sociais globalizadas. A época é marcada, ao 

mesmo tempo, pelo debate sobre o papel da sociedade civil e a sua prática social 

junto às políticas públicas, emergindo daí duas grandes forças: uma que defendia 

uma política mais direcionada à execução das políticas públicas junto ao Estado e 

outra que defendia uma posição autônoma em relação ao governo.  

Com o debate, alguns atores envolvidos iniciaram um trabalho voltado para 

inclusão digital. Segundo, Rodrigo Baggio, mentor e diretor do Comitê para 

Democratização da Informática (CDI): 

                                                           
17 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, respectivamente. 
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Era época dos comitês do Betinho, onde qualquer grupo que quisesse se 
organizar em torno de alguma causa tinha o seu apoio. O CDI surge como 
um comitê pela democratização do acesso à informática, assim como havia 
outros comitês voltados a outras questões sociais18.   
 

O debate acerca das novas formas de trabalho social exerceu uma forte 

influência sob a concepção do que é e como fazer inclusão digital. O ponto comum 

entre os envolvidos era que a inclusão digital, por ser uma política de inclusão social, 

deveria ser realizada junto à sociedade civil. Do ponto de vista do que era o acesso 

e como ele deveria ser ofertado à população excluída, ao menos duas concepções 

se formavam nitidamente. São esses grupos que vão criar os programas de inclusão 

digital de maior destaque no Brasil: o CDI, com uma postura mais autônoma, criando 

parcerias com empresas para tocar um projeto, independente da política de 

ampliação de uso da internet, e outro, mais voltado para garantir uma infra-estrutura 

mais democrática da internet, partindo para o confronto com o governo dos EUA, 

que detinha totalmente o controle do tráfego da rede, com os setores do governo 

brasileiro e com a academia que apoiavam a restrição do trânsito da informação e a 

liberação do fluxo apenas à pesquisa e à administração pública. Esse grupo foi o 

grande provocador da criação do Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI), em 

1995.    

Enquanto o grupo, mais atento ao tráfego da rede, lutava pela liberação de 

protocolos para que o acesso à internet se estendesse aos usuários comuns, o CDI, 

equipava com máquinas reutilizadas os seus primeiros comitês nas favelas do Rio 

de Janeiro, em 1994.    

Nesse contexto, constituindo-se, principalmente sob duas bases políticas 

diferentes, o movimento por universalização do acesso digital, no Brasil, defendia 

por um lado o acesso à internet como política pública em parceria com o setor 

privado e sociedade civil, sob o controle estatal, voltada para a inclusão em grande 

escala e o uso do software livre; por outro, uma política auto-sustentada de acesso a 

computadores e aos programas disponíveis no mercado – pacote Windows - que 

objetivava a entrada da população de baixa renda, os “excluídos”, no mundo 

digitalizado. Isso demarca a posição dos dois grupos, que vão fortalecer essa cisão, 

                                                           
18 Entrevista realizada em setembro de 2007. 
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com o debate sobre software livre x software proprietário e sustentabilidade x auto-

sustentabilidade.  

Essas polaridades marcam a trajetória dos atores envolvidos no movimento 

e traçam o caminho da inclusão digital em nosso país. 

 

2.1.1 A polaridade entre software livre e software proprietário 

 

Um dos maiores defensores do software livre no Brasil, Sérgio Amadeu da 

Silveira, defende em artigo on line: 

 

O controle dos padrões, das linguagens e dos protocolos de conexão 
devem ser públicos e o menos oneroso possível para as sociedades pobres 
ou em desenvolvimento. Incluir digitalmente é um primeiro passo para a 
apropriação das tecnologias pelas populações socialmente excluídas com a 
finalidade de romper a reprodução da miséria. O compartilhamento do 
software e demais produtos da inteligência coletiva é decisivo para a 
democratização dos benefícios tecnológicos e precisa ser incentivado19.  

  

Para o grupo de especialistas em tecnologia, inserido no movimento de 

inclusão digital, o uso do software livre é condição sine qua non ao combate da 

exclusão digital, pois gera autonomia tecnológica e apropriação da produção do 

conhecimento científico, de forma coletiva. Isso porque, o desenvolvimento livre, 

disponível na internet, é construído por coletivos digitais que se apropriam da 

tecnologia à medida que sentem necessidade de dispositivos que deem conta de 

suas demandas e das que lhes são apresentadas.  

Os coletivos, em sua maioria, são compostos por curiosos que se tornaram 

especialistas e apaixonados pelo ideal de software livre: a construção coletiva. O 

usuário comum, ao buscar soluções para os seus afazeres técnicos, junto aos 

coletivos digitais passa a fazer parte deles como estimuladores da produção, 

tornando viva a pesquisa e a troca coletiva e, à medida que vai intervindo no 

processo de produção, vai adquirindo conhecimentos técnicos e, 

consequentemente, autonomia. A premissa do software livre não é diferente da 

lógica de mercado, em que o consumidor usa um produto e reclama, caso tenha 

                                                           
19

 Silveira, Sérgio Amadeu da. Inclusão digital, software livre e globalização contra-hegemônica. Artigo on 

line http://www.softwarelivre.gov.br/softwarelivre/artigos/artigo_02 - acesso em 01.mar.2008. 
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algum defeito, intervindo em sua qualidade. O diferencial é que as demandas são 

compartilhadas e a busca por soluções é feita de forma coletiva, sem restrições para 

participação. Além disso, os softwares são gratuitos, podendo ser baixados na 

internet por qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento técnico. A 

princípio, isso quer dizer que qualquer pessoa, com disposição e curiosidade, pode 

entrar nos coletivos e contribuir para desenvolver um software e, embora a 

linguagem tecnicista, na maioria das vezes, exclua o usuário que não está 

acostumado com os termos, a popularização de ações como downloads de arquivos 

de músicas, filmes etc. tem contribuído para aproximar os jovens ao mundo do 

software livre. Em outra perspectiva, a aposta para um projeto de país democrático é 

mantida pelo entusiasmo que o ambiente colaborativo20 dissemina.  

Em palestra em um seminário da Universidade de São Paulo, Gilberto Gil, 

então, Ministro da Cultura, colocou: 

É uma questão cultural por excelência, por isso tem a ver com o projeto de 
país que estamos construindo e com a valorização da diversidade cultural, 
como a cidadania, como a geração de renda e de emprego através de 
indústrias criativas e limpas. Se tiver coragem, e esta coragem está sendo 
demonstrada, o Brasil tem a oportunidade de empreender um grande 
movimento nacional de mobilização pró-liberdade digital, tornando-se 
referência mundial na luta pelo software livre21. 

 Se o uso do software livre está colocado na ordem do dia para os gestores 

do governo, o mesmo não ocorre com quem está envolvido diretamente com a 

execução local dos programas. Segundo Paula Takada, responsável por oficinas de 

comunicação comunitária para os Telecentros, na administração de Marta Suplicy:  

 
Houve uma época em que a coordenadoria se preocupava com a produção 
de conteúdo local, mas, mesmo naquele momento o software livre era 
usado sem sabermos por que estávamos usando. Usávamos o open office, 
o gimp, mas não sentíamos necessidade de participar de um ambiente 
colaborativo para discutirmos questões técnicas de desenvolvimento 
tecnológico. Tínhamos um ambiente de trabalho coletivo na rede, o 
“Conversê”, mas o foco era a troca das produções e de como fazer isso ou 
aquilo. Tanto fazia usar o Windows ou o Linux. Aliás, quando alguma coisa 
dava errado o desejo era de largar o Linux. Hoje, com a experiência de 
fazer vídeo com o Cinelerra22, como opção e não como imposição, percebo 

                                                           
20 É um espaço na internet onde o trabalho coletivo é realizado. Como exemplo e referência no Brasil 
temos o estúdio livre, a teia, o coletivo digital, o metareciclagem, o overmundo etc. 

21 www.idbrasil.gov.br/noticias - acesso em 12.fev.2008.  

22 Cinelerra é um aplicativo livre usado para edição de vídeo. 
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melhor o significado polít,ico do uso do código aberto. Mas reconheço que 
foi preciso passar por ele, usá-lo para depois, diante da demanda de uso 
perceber a sua importância. Mas isso ocorre com algumas pessoas, 
apenas. O que me empurrou a usá-lo foi um desafio de trabalho, o fato de 
eu necessitar buscar soluções para o uso do editor de vídeo23.         

 

Para Paula, usar o software livre e os seus aplicativos não significa 

apropriar-se dos códigos e desenvolver uma autonomia, a ponto de resolver 

situações técnicas. O usuário dos Telecentros, em sua grande maioria, não sabe por 

que usa o Linux e muito provavelmente não compartilha dos mesmos ideais que os 

coletivos digitais. Segundo Paula, geralmente quem começa a participar desses 

coletivos são os monitores dos Telecentros, que recebem capacitações mais 

completas, com conteúdos voltados para o fortalecimento da bandeira do software 

livre.  

Por trás da bandeira do uso do software livre há o caráter de 

desenvolvimento de tecnologia, que vai além da ampliação do número de 

colaboradores dos coletivos digitais. Na verdade, por parte dos governistas, como 

podemos visualizar no discurso do ex Ministro da Cultura Gilberto Gil, há uma 

expectativa de desenvolvimento de tecnologia própria, sem dependência 

internacional; portanto, de soberania nacional. Nesse sentido, a estratégia, parece 

ser popularizar o uso para aumentar a demanda de desenvolvimento nacional, 

estimulando o crescimento de especialistas desenvolvedores de software com a 

plataforma livre.  

Além disso, não se pode negar, que a construção de ferramentas de 

comunicação e informação, estimulada pelo desenvolvimento de tecnologias com a 

plataforma livre tem permitido que usuários comuns e grupos, politicamente 

constituídos, produzam conteúdos de comunicação para a internet, muitas vezes, 

mudando os resultados desejados pela mídia oficial.  Também, para o grupo que 

defende a inclusão digital como um direito à comunicação a prática colaborativa, 

base dos ideais do software livre, é uma fonte de construção crítica à mídia oficial, 

quando traz à tona questões como o direito autoral, livre produção e distribuição de 

conteúdos via rede de computadores. Portanto, não podemos desconsiderar que o 

exercício da colaboração livre na internet é essencial para democratizar a 

                                                           
23 Entrevista realizada em novembro de 2007, em São Paulo. 
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informação e a comunicação. Contudo, cabe pensar como se dá a utilização dos 

softwares livres e qual o lugar do usuário comum nessa proposta.    

De outro lado do debate, há os que não sentem a necessidade de usar o 

software livre ou não querem entrar na discussão. Vários motivos estão por trás 

dessa decisão. Alguns têm parceria com fabricantes de software proprietário ou têm 

orçamento satisfatório para bancar as licenças de software ou, simplesmente, não 

compactuam com a posição política dos coletivos digitais e por isso buscam 

alternativas para suas demandas, sem se envolver com o debate. A maioria defende 

que o pacote Windows é mais adaptável ao mercado e o não uso de seus aplicativos 

implica em menos oportunidade de trabalho para sua clientela, os “excluídos”.     

Nesse debate, é importante observar que, de acordo com a pesquisa TICs 

em domicílios 2008, 82% da população pesquisada que possui computador em sua 

casa utiliza o sistema operacional Windows e apenas 2% utiliza o Linux, sistema 

operacional de plataforma livre. 

Mesmo para os setores do Governo que defendem como critério de 

implantação dos Telecentros o uso do software livre, o “desuso” dele determinou que 

o GESAC, por exemplo, assumisse em seu portal:  

 

Observa-se que as comunidades usuárias do GESAC são incentivadas a 
usar o software livre, embora não estejam obrigadas a tanto. Atualmente, 
grande parte destas comunidades ainda usa software proprietário em seus 
micros computadores24.    

    

Para alguns coletivos digitais que defendem o uso do software livre, o código 

aberto gera mais conhecimento porque estimula os usuários, apaixonados por 

tecnologia, pelo fato de poder intervir no processo de desenvolvimento de suas 

versões, a buscar soluções, que por sua vez, são registradas como experiências nos 

portais colaborativos, acessíveis a qualquer outro, mesmo sendo iniciante. Os 

usuários desses portais também registram suas experiências com a plataforma 

proprietária, mas a depender do problema, o máximo que o usuário consegue fazer 

é reclamar o defeito à empresa responsável e esperar a solução.  Outros coletivos 

usam o software livre porque são contra o oligopólio de mercado de software e 

defendem uma política de desenvolvimento de tecnologia sem dependência 

                                                           
24 O software livre no GESAC, www.id.gov.br - acesso em 01.mai.2009. 
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estrangeira, fortalecendo a posição de alguns setores do Governo. É o caso de 

organizações não governamentais como Intervozes, Coletivo Digital, Metareciclagem 

etc.  

De outro lado, os defensores da plataforma proprietária parecem subestimar 

a capacidade dos usuários de superar as diferenças das interfaces e superestimar 

os aplicativos Windows para uso no mercado. Mas, embora a discussão dos 

coletivos, que defende a plataforma livre, permita um avanço maior para uma 

construção de sociedade democrática e soberana, nos dois casos falta uma ação 

mais definida e qualificada de como trabalhar essa questão, nos programas de 

inclusão digital.    

Em resumo, os que defendem o software livre a todo custo, utilizam a 

bandeira da autonomia do usuário, porque estão preocupados, principalmente, com 

a soberania tecnológica do Brasil e a destruição dos Oligopólios. Contudo, a simples 

instalação dos softwares livres nas máquinas, sem oferecer capacitações 

presenciais para o seu uso adequado, não garante a popularização necessária para 

o estímulo a uma produção em larga escala, a ponto de substituir o software 

proprietário; os que jogam peso no software proprietário estão preocupados em 

satisfazer a demanda do mercado25, e pouco ou nada apostam na autonomia dos 

usuários.  

Em nenhum dos casos, seja em programas que defende o software livre, 

sejam os que defendem o proprietário, encontramos uma qualificação tecnológica 

satisfatória, a ponto de criar usuários autônomos, como se propõem os programas.   

 

2.1.2 A polêmica em torno da sustentabilidade dos e spaços  

 

A polêmica da sustentabilidade com financiamento público e a auto-

sustentabilidade, permaneceu por muito tempo na ordem do dia, entre 

administradores públicos e ONGs. A ONG mais ferrenha na defesa da auto-

sustentabilidade foi o CDI, que atestava ser possível sustentar os espaços com uma 

mensalidade simbólica entre cinco e quinze reais cobrada aos usuários para 

manutenção do espaço e pagamento de uma bolsa ao educador responsável pelas 

                                                           
25 O CDI tem uma parceria com a Microsoft, mas apesar de defender o dual boot (uso dos dois) e ter 
todo o seu material pedagógico voltado às duas plataformas, não se envolve com a discussão, nem 
formaliza apoio aos coletivos. 
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atividades. Os gestores públicos atestavam, por seu lado, que a cobrança era ilegal, 

em se tratando de inclusão digital, por ser um direito social.    

Mesmo para os técnicos do CDI, a questão não é tão simples, pois na 

prática, existe um índice de inadimplência muito grande e as atividades centradas 

em cursos de informática e cidadania nem sempre atraem os interesses dos 

usuários. Esses problemas acabam deixando os educadores inseguros com relação 

aos seus “salários”, provocando uma grande rotatividade, que por sua vez 

enfraquece os espaços que acabam sem estrutura humana para garantir o 

funcionamento das atividades. Com alguns resultados revelados pelo monitoramento 

e em reuniões com os gestores dos espaços locais, o próprio CDI começou a refletir 

melhor sobre sua proposta. Timidamente, iniciou uma política interna de pensar com 

os gestores comunitários formas de consolidar a sustentabilidade dos espaços de 

forma mais co-responsável, isto é, não deixando só o problema a cargo dos gestores 

dos espaços locais. Nesse movimento, alguns educadores passaram a ser pagos 

por recursos captados pelos regionais do CDI. Mas essa prática ainda é pontual e 

tocada por alguns regionais com maior autonomia financeira, como o do Rio de 

Janeiro, de São Paulo, de Campinas etc, não se estendendo a toda rede CDI, no 

Brasil.  

Mesmo com todas as dificuldades apresentadas, oficialmente o CDI ainda 

defende a bandeira, sendo o seu maior representante Rodrigo Baggio, o gestor geral 

da ONG. Para ele, a auto-sustentabilidade é pedagógica, pois estimula os gestores 

dos espaços locais a captar recursos, impulsionando o crescimento da organização 

que representa, aprendendo com esse processo.  A ONG, contudo, mudou o 

discurso e não tem reforçado a ideia de que os pagamentos simbólicos efetuados 

por quem se inscreve para fazer os cursos vão manter os espaços. Desde 2005, 

com a publicação da nova proposta político-pedagógica da ONG, as orientações 

para a construção de rede local, como parte das ações políticas dos espaços, tem 

dado apoio ao discurso da auto-sustentabilidade, porque tem estimulado a captação 

de recursos a partir das potencialidades locais. O pagamento de cursos ou de 

acessos livres pode ser utilizado para ajudar a manutenção, mas não é mais 

evidenciado como fonte principal para sustentabilidade dos espaços. 

Já para os defensores do espaço público e gratuito, a inclusão digital deve 

ser tratada como uma inclusão social e como tal, um direito universal, como a 
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escola, a saúde etc; não podendo ser cobrada da população, como defendem 

Rodrigo Assunção e Cristina Mori (2006):  

 
O principal desafio é garantir que este custo não recaia sobre a população 
que a iniciativa almeja “incluir digitalmente”, uma vez que pressupõe-se que 
este é um público de baixa renda cujas prioridades de sobrevivência 
pretende-se minimizar pelo acesso às tecnologias, e não acentuar. O poder 
público tem, portanto, papel fundamental no custeio da capacitação de 
agentes locais e de manutenção das unidades de inclusão digital, e os 
recursos necessários devem ser, sobretudo, oriundos de pactuação entre 
Municípios, Estados e União26. 

 
Segundo os governistas, os espaços não só devem ser financiados pelo 

governo como devem ser estruturados com máquinas novas e acesso à internet 

banda larga. O que não é tão simples, pois existem várias concepções diferentes 

sobre a mesma questão no interior das secretarias e ministérios que resolvem 

implantar programas de inclusão digital.  O projeto Kit Telecentros, do Ministério das 

Comunicações, por exemplo, estabelece parceria com os municípios e entrega, por 

meio de pactuação pública, um kit, com computadores, impressora, equipamentos 

de segurança e móveis, mas as despesas humanas e de instalações ficam por conta 

dos municípios; os Pontos de Cultura, programa do Ministério da Cultura, 

estabelecem parceria com o Estado, ou diretamente com organizações da 

sociedade civil, oferecendo às organizações R$ 60.000,00 reais por ano para a 

compra de máquinas e custeio de equipe mínima por três anos, desde que os 

parceiros fins (executores) façam um projeto sustentável para se tornarem 

independentes, após os três anos financiados. O projeto Casa Brasil, regido pela 

Casa Civil, mantém uma parceria com a Universidade de Brasília, garantindo em seu 

orçamento uma bolsa, via CNPq, para até dois monitores, além da entrega de seu 

Kit de equipamentos. Se esses projetos garantem o mínimo de recursos para a 

execução, outros não têm a mesma preocupação, como no caso do Banco do Brasil 

que doa máquinas já utilizadas para espaços da sociedade civil, não se 

comprometendo com sua reciclagem ou a viabilidade de uso.    

                                                           

26 Assumpção, Rodrigo; Mori, Cristina. Inclusão Digital: Discursos, práticas e um longo ca minho 
a percorrer.  17/05/2006 – artigo on line: http://www.inclusaodigital.gov.br/inclusao/noticia/inclusao-
digital-discursos-praticas-e-um-longo-caminho-a-percorrer - acesso em 13.mai.2009. 
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O problema com contratação de pessoal é o mais impactante, tanto para o 

governo como para a sociedade civil. Para o governo, as opções são abrir concursos 

e, nesse caso, os cargos deverão constar na previsão orçamentária, o que nem 

sempre é simples. Resta-lhe a opção de terceirizar a responsabilidade, entregando a 

administração de pessoal a uma cooperativa, ONG ou empresa.  

Uma alternativa muito utilizada por governos e ONGs é entregar os espaços 

nas mãos de jovens educadores ou monitores que não têm nenhuma experiência 

com o trabalho. Obviamente, que o investimento na mão de obra juvenil para o 

trabalho com tecnologias é muito impactante para a juventude de periferia ou da 

zona rural, com poucas oportunidades de trabalho e de qualificação profissional; 

mas, não havendo uma remuneração adequada ao seu crescimento profissional, a 

primeira oportunidade de trabalho os fará sair dos espaços.    

Assunção e Mori (2006) apontam outras questões com relação às 

contratações de pessoal.   

Devido ao caráter público de boa parte dos repassadores de recursos a 
iniciativas locais, há sempre a possibilidade de contestação jurídica perante 
as leis trabalhistas da remuneração de agentes locais, seja no âmbito 
público ou na esfera privada. (...) 
Existem também problemas recorrentes quanto a bolsas para agentes 
jovens. (...) O jovem passa a encarar a bolsa como salário e esta relação de 
trabalho pode prejudicar a execução de atividades, a formação destes 
agentes e seu engajamento, quando deixem de receber sua bolsa, na 
continuidade da iniciativa em outros papéis que não envolvem 
remuneração, como por exemplo, a participação em conselho gestor da 
iniciativa. Por outro lado, a aposta no trabalho voluntário, oriundo de fora da 
localidade ou no trabalho não remunerado de pessoas da comunidade, 
também costuma gerar descontinuidades, explicitando o desafio em 
questão. 

 

Com as ONGs, o universo é diverso. A Fundação Abrinq, por exemplo, 

mantém o projeto Garagem Digital com apoio total da empresa HP se 

responsabilizando por todo o custo de funcionamento do espaço, desde que o 

parceiro fim, aquele que oferece o espaço, obedeça aos critérios estabelecidos pela 

“dobradinha” ONG – empresa.  Já o CDI não se responsabiliza por nenhum custo do 

espaço ou pessoal, a não ser pela entrega de maquinário reciclado, capacitação de 

educadores e gestores locais, acompanhamento e monitoramento das atividades. 

Outras ONGs seguem caminhos parecidos. 
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No debate sobre sustentabilidade, o uso das lan houses acelera a polêmica: 

afinal, um espaço pago a baixo custo27 que oferece um serviço de acesso à internet 

à população carente pode ou não ser contado como espaço de inclusão digital?  

Os defensores da gratuidade dizem que não, mas alguns pesquisadores da 

área já estão levantando a bandeira a favor das lan houses, considerando-as como 

um fenômeno que tem contribuído para o acesso de lugares mais remotos do norte 

e nordeste do país, como atesta Bechara, em análise à pesquisa TICs por domicílio:   

 

O sentimento de estimular o desenvolvimento desses ambientes nos parece 
conclusivo. São numerosos os exemplos de favelas que incorporaram a 
cultura da Internet em suas comunidades, justamente através das pequenas 
lan houses. (...) As regiões Norte e Nordeste do Brasil são as que 
demonstraram um maior crescimento no uso dos espaços públicos pagos. 
Esses locais, sobretudo, são frequentados por jovens de 10 a 24 anos, de 
menor nível de escolaridade (64% de nível fundamental). A renda dos 
usuários desses locais é de até um salário mínimo em 78% dos 
entrevistados, o que mais uma vez reitera o papel social dos pontos de 
acesso coletivo (BECHARA , 2008, p. 44). 

 

Com a chegada em larga escala das lan houses, que garantem 48% dos 

acessos no Brasil, seguido do acesso em casa de 42% e mediante 4% de uso dos 

espaços públicos gratuitos28, a questão da sustentabilidade se torna ainda mais 

complexa: por que mesmo com uma política governamental de larga escala para a 

implantação de espaços gratuitos, a população de baixa renda prefere pagar a usar 

os centros públicos? Essa foi a primeira questão levantada com a notícia da queda 

de uso dos espaços públicos gratuitos em 200829. 

De acordo com os analistas, o programa “Computador para todos”, do 

Governo Federal foi o maior responsável pelo crescimento dos índices do acesso 

digital no Brasil. A pesquisa, por domicílio 2008, indica que 25% das casas dos 

entrevistados têm computadores, significando um aumento de 5 pontos percentuais 

em relação a 2006/2007. Outro indício está no crescimento de lares que ganham 

entre três e cinco salários mínimos, em que a porcentagem da presença de micros 

passou de 23% em 2006 para 40% em 2007, chegando a 45% em 2008. Contudo, 

apesar de um crescimento de quase 100% dos espaços públicos, como defende 

                                                           
27 Na periferia e na zona rural, o valor pode variar entre R$ 50 centavos a R$1,00 real, a hora. 

28 Pesquisa do Comitê Gestor da Internet (CGI), 2008. 

29 Baseada nos dados da pesquisa TIC por domicílios, CGI.br, 2008.  
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Bechara em seu artigo, o uso dos espaços públicos gratuitos que tinha um índice de 

7% em 2007 caiu para 4% em 2008.  

O que os números parecem indicar é que a oferta de espaços gratuitos 

como política de governo não tem chegado aos mesmos resultados que os 

programas de barateamento de computadores, nem tem alcançado a escala 

desejada como os pequenos empreendimentos privados, a exemplo das lan houses. 

A polêmica da sustentabilidade parece ficar esvaziada já que os indicadores 

nacionais estão apontando que a população de baixa renda usa seus parcos 

recursos para comprar um equipamento ou usufruir do acesso aos computadores e 

à internet em lan houses. Afinal, foi a estrutura dos espaços gratuitos que provocou 

a queda de uso? Segundo a revista Arede30: 

 

A situação precária de parte dos Telecentros explica em alguma 
medida a opção. Porém, outros problemas afastam os usuários, 
conforme observa Augusto Cesar Gadelha, da Secretaria de Política 
de Informática do MCT (Sepin) e integrante do Comitê Gestor da 
Internet (CGI.br). Ele conta que, em uma cidade do interior do 
Nordeste, viu uma lanhouse cheia de jovens, ao lado de um espaço 
público de inclusão, mantido pela prefeitura, onde apenas três 
crianças utilizavam três dos dez computadores disponíveis. Curioso, 
Gadelha descobriu que, desde a proibição de uso não-educacional 
do acesso (ou seja, jogos, chat, redes de relacionamento etc), o 
Telecentro esvaziou. “Os Telecentros devem ser usados também 
para o entretenimento; é uma forma de despertar o interesse para as 
tecnologias”, defendeu.   

 

Para nós, o grande mito de que, fazer curso de informática garante emprego 

já não faz mais sentido para a população, assim como o “pedagogismo” em torno do 

trabalho voltado para a educação e cidadania que acaba por repetir o jeito que a 

maioria das escolas formais utiliza os computadores e internet: apenas como 

instrumento de pesquisa, sem levar em conta o seu potencial comunicativo. A 

maioria dos programas investe sua energia nesse tipo de curso, que não estimula 

mais os usuários. Por sua vez, os cursos básicos de informática também não atraem 

mais os usuários, que já utilizam a internet e aprenderam sozinhos a navegar e 

encontrar soluções para suas necessidades. Além disso, percebemos, em todos os 

espaços pesquisados, e em outros que estivemos por demandas profissionais, que 
                                                           

30 FGV pesquisa as lan houses. Revista arede edição n35/abril/2008 www.arede.inf.br – acesso em 
22.mai.2009. 
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os espaços sediados em bairros de periferia, são utilizados pelos mesmos usuários, 

tendo pouca variação de público. Se o público é quase sempre o mesmo, então é 

preciso pensar em renovar as ações, sob pena de perdê-lo. 

Outra questão importante é a demanda por mais novidades no que tange às 

tecnologias. As lans houses focam no investimento ao acesso livre e jogos - suas 

maiores demandas - enquanto os Telecentros se propõem a ser um espaço de 

cidadania e por isso investem em cursos e navegação orientada, deixando de lado o 

lazer que também é direito do cidadão.  

A questão da sustentabilidade dos espaços de inclusão digital tem sido, 

desde a implantação dos primeiros programas, um grande desafio para os gestores 

locais e planejadores da política. Mas cuidar do problema é investir também, em 

planos de trabalho que deem atenção às demandas dos usuários de baixa renda. Se 

o investimento em políticas de inclusão digital aumentou e os espaços públicos e 

gratuitos tiveram um queda de 3% percentuais de uso, em um ano, isso também 

indica que os usuários desses espaços estão evadindo e estão afirmando a sua 

insatisfação.  

  

2.2 A PRÁTICA REDEFINE O CONCEITO DE INCLUSÃO DIGITAL  

 

As diferenças entre as duas bandeiras e a luta pela identidade do movimento 

desde a década de 1990 transformam o conceito de inclusão digital. Se no início, 

fazer inclusão digital significava dar acesso a computadores e internet; hoje, a 

qualidade dos acessos é questionada e o conteúdo trabalhado é considerado como 

indicador de Avaliação de resultados. Mas, afinal o que é inclusão digital?  

Segundo Benedito Medeiros, Coordenador de serviços de inclusão digital, do 

programa GESAC, do Ministério das Comunicações, a inclusão digital passa por um 

processo de reconstrução da prática. Para ele, a explosão de Telecentros 

financiados pelo Governo não garantiu de forma eficiente o combate à exclusão. Em 

seminário sobre inclusão digital, ele afirmou: “mais do que infra-estrutura precisamos 

de monitores capacitados e atentos à demanda dos usuários. Precisamos de 

pedagogos.” A descoberta é que os Telecentros necessitam de monitores 

capacitados, não apenas em tecnologia, mas em ação pedagógica para o melhor 

trato com o usuário. Então, se em uma fase da luta pela inclusão digital, o software 
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livre era a maior preocupação de quem fazia os programas de Governo, o centro do 

debate agora é o que fazer com os softwares e a estrutura oferecida31.  

Na prática, tanto de um lado como de outro, a questão orçamentária pesa, já 

que as fontes de agenciamento dos programas – Governo e ONGs – defendem um 

sistema de contrapartida local que geralmente está pautada nos recursos humanos, 

seja para tratar com os usuários ou para a manutenção do espaço, como vimos no 

item anterior. Além da questão de contratação, já colocada, a ausência de 

capacitações, baseadas em um modelo de trabalho voltado para ações de 

comunicação e não focadas em fundamentos básicos de informática é um problema 

para os espaços locais. Isso porque, não há um curso universitário ou técnico que 

forme os monitores/educadores na perspectiva que os programas necessitam para 

atingir suas metas.  

Esse cenário favorece a busca frenética de um mesmo espaço por fontes de 

financiamento e modelos de práticas variadas, fazendo surgir diversos cruzamentos 

que alteram, consideravelmente, as estatísticas. Afinal, um espaço pode ser Ponto 

de Cultura, Casa Brasil e CDI ao mesmo tempo.  

Considerando o debate e as questões apontadas pela prática, incluindo o 

cruzamento de fontes de financiamento, os atores envolvidos no processo foram 

definindo, ao longo da década 2000, níveis de inclusão. O primeiro nível é 

denominado de alfabetização digital: introdução ao universo digital, com cursos 

voltados à construção de e-mail e edição de textos; o segundo nível é a produção e 

publicação de conteúdos na internet: pod casts, vídeos, blogs, fotologs etc; o 

terceiro, a utilização da linguagem de programação.  Essa definição foi sendo 

defendida a partir de 2005, em várias reuniões e encontros de inclusão digital, sob a 

influência da explosão de uso da denominada web 2.0, mas só hoje toma corpo e 

começa a fazer parte dos objetivos dos programas governamentais32 e de algumas 

organizações não governamentais.  

  Para compreendermos melhor como esses projetos e suas diferenças 

definem a inclusão digital no Brasil, analisaremos, nos tópicos seguintes, as 

                                                           
31 Seminário sobre a inclusão digital e o ProJovem Adolescente – 16.abr.2008, Brasília – DF. 

32 A exemplo do Programa Casa Brasil que trabalha com espaços multimídia.   
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características das duas bases políticas que desenharam o movimento até agora: 

governo e ONGs. 

  

2.2.1 Inclusão digital como política pública 

 

Para Sérgio Amadeu33 (2008): 

A ideia de transformar a inclusão digital em política pública consolida no 
mínimo quatro pressupostos. Primeiro, é o reconhecimento que a exclusão 
digital amplia a miséria e dificulta o desenvolvimento humano local e 
nacional. (...) Segundo, é a constatação que o mercado não irá incluir na era 
da informação os extratos pobres e desprovidos de dinheiro. A própria 
alfabetização e escolarização da população não seria massiva se não fosse 
pela transformação da educação em política pública e gratuita. (...) Terceiro, 
a velocidade da inclusão é decisiva para que a sociedade tenha sujeitos e 
quadros em número suficiente para aproveitar as brechas de 
desenvolvimento no contexto da mundialização de trocas desiguais e, 
também, para adquirir capacidade de gerar inovações. Quarto, é a 
aceitação de que a liberdade de expressão e o direito de se comunicar seria 
uma falácia se ele fosse apenas para a minoria que tem acesso a 
comunicação em rede. Hoje, o direito à comunicação é sinônimo de direito a 
comunicação mediada por computador. Portanto, trata-se de uma questão 
de cidadania.  

 

A inclusão digital é fundamentada, pelo o autor, como um direito à 

comunicação e como sinônimo de inclusão social, já que tem como objetivo nivelar 

os acessos que não serão garantidos pelo mercado da comunicação, a exemplo do 

sistema de telefonia que só chega às regiões centrais, em lugares onde a população 

possa pagar pelos serviços.  

 Outra questão que os defensores dessa bandeira levantam é que, sendo de 

caráter social, a inclusão digital deve constar nos programas sociais do governo 

como garantia de continuidade e acesso em larga escala.  

 Para Assunção e Mori (2006), a política de inclusão digital do governo tem 

três grandes desafios que devem ser considerados para o planejamento das 

atividades públicas na área: a) garantir recursos para capacitação de agentes locais 

e custeio das unidades; b) garantir conectividade em banda larga para todo o 

                                                           
33 Sérgio Amadeu da Silveira foi coordenador do Governo Eletrônico da Prefeitura de São Paulo 
durante parte da administração de Marta Suplicy, foi responsável pela criação dos Telecentros, já na 
Casa Civil, no governo Lula, criou e iniciou o Programa Casa Brasil. O artigo já citado, em outro 
momento do texto, tem como referência: Silveira, Sérgio Amadeu da. Inclusão digital, software livre 
e globalização contra-hegemônica.  Artigo on line 
http://www.softwarelivre.gov.br/softwarelivre/artigos/artigo_02 - acesso em 01.mar.2008. 
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território nacional; c) criar e manter mecanismos de gestão participativa dos 

programas e unidades de inclusão digital34.   

Nessa perspectiva, o Governo Federal criou, ao longo da década de 2000, 

com a implantação do Governo Eletrônico, vários programas de inclusão digital 

articulados aos seus ministérios. Todos os programas têm como orientação formal o 

uso de software livre, a gestão compartilhada dos espaços (com a sociedade civil) e 

o acesso livre à internet.    

O maior programa do Governo Federal, símbolo do trabalho com inclusão 

digital, é o Telecentro. No portal do Ministério das Comunicações encontramos: 

  
Combater a exclusão digital é o objetivo central dos telecentros. Trata-se de 
uma iniciativa fundamental para capacitar a população brasileira e inseri-la 
na sociedade da informação, para assegurar a preservação de nossa 
cultura com a construção de sites de língua portuguesa e temáticas 
vinculadas ao nosso cotidiano, qualificar profissionalmente nossos 
trabalhadores, incentivar a criação de postos de trabalho de maior 
qualidade, afirmar direitos das mulheres e crianças, para o desenvolvimento 
tecnológico sustentável e ambientalmente correto, aprimorar a relação entre 
cidadão e o poder público, enfim, para a conservação da cidadania digital e 
ativa35.  

  

Os Telecentros nascem dentro da plataforma do Governo Eletrônico (e-gov) 

em 2001, iniciando suas atividades em Porto Alegre e São Paulo à luz da 

experiência da ONG paulista “Sampa.org” que mantinha dez espaços na zona sul da 

cidade de São Paulo. 

Mas, o que são Telecentros? De acordo com o portal “idbrasil.gov.br“, os 

Telecentros  

 

são espaços com computadores conectados à internet banda larga. Cada 
unidade possui entre 10 a 20 micros. O uso livre de equipamentos, cursos 
de informática básica e oficinas especiais são as principais atividades 
oferecidas à população. Cada Telecentro possui um Conselho Gestor, 
formado por membros da comunidade e eleitos pela mesma, que ajudam os 
funcionários na fiscalização e gestão do espaço36.  

 

                                                           
34 Assumpção, Rodrigo; Mori, Cristina. Inclusão Digital: Discursos, práticas e um longo ca minho a 
percorrer . 17/05/2006  – artigo on line: http://www.inclusaodigital.gov.br/inclusao/noticia/inclusao-
digital-discursos-praticas-e-um-longo-caminho-a-percorrer - acesso em 13.mai.2009. 
35 http://www.idbrasil.gov.br/docs_telecentro/docs_telecentro/o_que_e - acesso em 23.mai.2008. 

36 http://www.idbrasil.gov.br/docs_telecentro/docs_telecentro/o_que_e - acesso em 23.mai.2008. 
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Como política governamental, os Telecentros podem se originar de diversas 

fontes, separadas ou articuladas entre os ministérios, que obedecem às orientações 

padrões que os caracterizam como um espaço de inclusão digital estatal (software 

livre, gestão compartilhada, acesso livre e gratuito). Na tabela seguinte, 

apresentamos a lista dos programas do Governo Federal que apoiam a implantação 

de um Telecentro governamental e uma síntese de suas ações como programa de 

inclusão digital. 

 

Tabela 1 – Programas do Governo Federal37 

 

PROGRAMAS 

 

RESPONSÁVEL 

 

AÇÃO 

 

CASABRASIL 

 

Ministério da Ciência e 

Tecnologia 

Implantação de espaços multifuncionais: biblioteca popular, auditório, 

estúdio multimídia, laboratório para oficinas de rádio, manutenção de 

equipamentos etc. 

 

CENTROS DE INCLUSÃO 

DIGITAL 

 

Ministério da Ciência e 

Tecnologia  

Apoiar a instalação de Telecentros em escolas e bibliotecas públicas 

ou em instituições públicas dos próprios estados e municípios. 

 

CVT – CENTROS 

VOCACIONAIS 

TECNOLÓGICOS 

 

Ministério da Ciência e 

Tecnologia 

Capacitações tecnológicas da população direcionadas a unidade de 

formação básica e prestação de serviços especializados  

 

GESAC 

 

Ministério das 

Comunicações 

Garantir conexão via satélite à internet a escolas, telecentros, ONGs, 

comunidades distantes e bases militares fronteiriças; oferecer conta 

de e-mail, hospedagem de páginas e capacitação de agentes 

multiplicadores locais.  

 

KITS TELECENTROS 

 

Ministério das 

Comunicações 

Apoiar a instalação de telecentros municipais com a distribuição do 

Kit Telecentro: computadores, central de monitoramento com câmera 

de vídeo de segurança, roteador wireless, estabilizadores, impressora 

a lazer, projetor multimídia,cadeiras, mesas (para professor, 

impressora e computadores) e armário.  

 

MARÉ – TELECENTRO 

DE PESCA 

 

Secretaria Especial de 

Aquicultura e Pesca  

Implantação de Telecentros comunidades de pescadores, fornecendo 

equipamentos, conexão via GESAC, formação e manutenção de 

agentes locais para uso de software livre.  

 

ONID 

Ministério do 

Planejamento, 

Orçamento e Gestão e 

parceiros 

Aglutina informações sobre todos os programas de inclusão digital do 

Governo Federal no portal http://www.inclusaodigital.gov.br, com 

notícias, links, eventos e materiais de referência 

 

PONTOS DE CULTURA 

 

Ministério da Cultura 

Em especial a ação Cultura Digital, permite a implantação de 

equipamentos e formação de agentes locais para produção e 

intercâmbio de vídeo, áudio, fotografia e multimídia digital com uso de 

software livre, e conexão à Internet.  

                                                           
37 Tabela construída com base nos dados publicados no Portal do Observatório Nacional de Inclusão 
Digital (ONID) em janeiro de 2009. 
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Tabela 1 (cont.) – Programas do Governo Federal 

 

 

 

Esses projetos, em sua maioria, são implantados nos municípios através de 

convênios firmados entre Governo Federal, prefeituras e governos estaduais. As 

parcerias são realizadas através de editais publicados no portal do Governo Federal. 

A divulgação de oferta desses programas é feita nos sites governamentais e 

repassada para outros atores sociais através da comunicação entre ministérios, 

gestores municipais, estaduais e boletins eletrônicos.    

A característica comum desses projetos é a orientação formal para o uso de 

software livre e a proposta de gestão compartilhada com a sociedade civil.  

 

PROGRAMAS 

 

RESPONSÁVEL 

 

AÇÃO 

   

 

PROGRAMA ESTAÇÃO 

DIGITAL 

 

Fundação Banco do 

Brasil 

Apoiar organizações governamentais ou não governamentais na 

iniciativa de aproximar o computador da vida de estudantes, donas-

de-casa, trabalhadores, populações tradicionais e cooperativas. 

 

PROINFO – PROGRAMA 

DE INFORMÁTICA NA 

EDUCAÇÃO 

 

Ministério da 

Educação 

Introduzir o uso das tecnologias de informação e comunicação nas 

escolas da rede pública, além de articular as atividades desenvolvidas 

sob sua jurisdição, em especial as ações dos Núcleos de Tecnologia 

Educacional (NTEs). 

 

PROJETO 

COMPUTADORES PARA 

INCLUSÃO 

 

Ministério do 

Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

Centros de recondicionamento de computadores usados, doados 

pelas iniciativas pública e privada, recondicionados por jovens de 

baixa renda em formação profissionalizante, e distribuídos a 

telecentros, escolas e bibliotecas de todo o território nacional. 

 

QUIOSQUE DO CIDADÃO 

Ministério da 

Integração Nacional 

Instala computadores conectados à internet banda larga em 

bibliotecas públicas, escolas ou em outros espaços públicos. 

 

SERPRO CIDADÃO 

 

Ministério da Fazenda 

O Espaço (quiosques) destina-se ao treinamento gratuito de pessoas 

que queiram conhecer as facilidades da Internet para a obtenção de 

serviços e informações do Governo para a sociedade 

TELECENTROS BANCO 

DO BRASIL 

Banco do Brasil Doação de equipamentos substituídos (do banco) para comunidades 

carentes, visando a implantação de Telecentros Comunitários. 

 

TERRITÓRIOS DIGITAIS 

Ministério do 

Desenvolvimento e 

Agricultura (MDA) 

Implantação de Casas Digitais – espaços públicos e gratuitos com 

acesso a computadores e internet – em assentamentos, escolas 

agrícolas, comunidades tradicionais, sindicatos e Casas Familiares 

Rurais 

TIN – TELECENTROS DE 

INFORMAÇAO E 

NEGÓCIOS 

Ministério do 

Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio 

Exterior 

Apoio à implantação de telecentros e salas de informática em 

associações empresariais, prefeituras, entidades sem fins lucrativos e 

instituições do terceiro setor, entre outras. Articula doação de 

equipamentos, apóia sua implantação junto aos projetos cadastrados, 

e disponibiliza conteúdos voltados a estes públicos por meio de portal 

na web. 
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Com relação ao software livre, o governo disponibiliza em seus kits o pacote 

Linux e instruções para downloads, em formato de cartilha impressa e eletrônica 

(portal idbrasil.gov), além do argumento da gratuidade de uso que estimula a adesão 

da gestão local. Com relação ao item “formação de conselho gestor”, consta no 

manual que o Conselho Gestor local tem por “objetivo assegurar que a política 

pública implementada pelo convênio, contribua efetivamente à inclusão digital de 

qualidade no município”; que o Conselho deve “reunir membros da comunidade, do 

poder público, do corpo docente municipal, das associações de moradores, enfim, 

deve reunir os cidadãos em torno da proposta de usar a inclusão digital para 

promover a inserção social da população”. Com relação às suas obrigações, cabe-

lhe: organizar o uso do Telecentro, assegurar que as atividades sejam abertas para 

qualquer pessoa da comunidade, sem discriminação, organizar as inscrições, cursos 

e garantir a segurança dos equipamentos38.  

  Geralmente, os programas propostos pelo Governo Federal são realizados 

pelos municípios em parceria com organizações não governamentais - associações 

de bairro ou similares. O papel do Governo Federal, nesse relacionamento, é o de 

fornecer equipamentos, controlar os resultados e oferecer um menu com oficinas; é 

de responsabilidade do município, a segurança, a manutenção do espaço e o 

pagamento de pessoal; cabe às organizações locais a administração do espaço 

físico. O foco das oficinas oferecidas pelos programas é de conhecimento sobre o 

uso de software livre. Sobre o conselho gestor ou mesmo sobre gestão do espaço 

não encontramos nenhuma menção na página de capacitações dos Telecentros, em 

âmbito federal, nem municipal39.   

Na maioria dos casos encontrados, em nossa pesquisa, a gestão é realizada 

por um corpo técnico que se obriga a manter o espaço funcionando, mas não detém 

qualquer poder decisório sobre o que e como fazer. No caso do município de São 

Paulo, pioneiro na implantação de Telecentros, o trabalho é terceirizado e, 

atualmente, não existe conselho gestor local. A administração dos espaços é feita 

pelo monitor, o supervisor de área, que é responsável por uma região da cidade, e 

um membro administrativo da associação parceira que recebe um recurso financeiro 

                                                           
38 www.idbrasil.gov.br - acesso em 05.jan.2009. 

39 Referimo-nos ao portal da prefeitura de São Paulo. 
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da prefeitura para pagar as contas de energia, limpeza do prédio e material de 

expediente. Fora a responsabilidade por pagar as contas, as associações não 

participam das decisões técnicas ou políticas sobre qualquer coisa que diga respeito 

ao Telecentro. Em troca do espaço, a prefeitura cede algumas horas para 

atendimento do público da organização, no Telecentro.   

       

 

2.2.2 A base não governamental 

 

Os espaços não governamentais têm características variadas: uns utilizam 

apenas o software proprietário, outros utilizam os dois ou não têm restrições de uso, 

o que ocorre também com o acesso livre e a gestão compartilhada proposta pela 

base governamental.  O que vai determinar esse ou aquele uso é a orientação 

política, portanto conceitual, que está por trás de cada ONG agenciadora da 

proposta.  

Para o CDI, por exemplo, a inclusão digital é uma ação primordial de 

combate à exclusão social e como tal, alicerce para uma sociedade mais justa. Em 

seu site encontramos:   
 

 A tecnologia da informação é uma das principais forças motrizes da 
sociedade contemporânea. A ação do CDI busca a inclusão social usando a 
educação e a informática como agentes motivadores. Acreditamos que a 
cidadania vem da capacidade dos indivíduos de atuarem sobre o espaço 
público de maneira a instruir direitos, sempre referentes a alguma dimensão 
particular da comunidade. É, portanto, um caminho que auto-constrói e que 
encontra na informática uma aliada40.  

 

  

Se na base governamental temos um modelo padrão e metas em escala 

para universalização do acesso, tendo o software livre e o acesso à internet como 

bandeiras, a base não governamental investe em formar opinião acerca de grandes 

temas, como educação e cidadania, transformação social através da 

responsabilidade social, sustentabilidade do planeta etc; ao mesmo tempo em que 

reforça ações mais práticas e localizadas, como reciclagem de computadores, ação 

                                                           
40 Manual de implantação de EIC, encontrado em www.cdisaopaulo.org.br – acesso em 23.mai.2008. 
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de grupos comunitários para resolução de um problema etc. Segue uma síntese de 

alguns programas e forma de organização. 

    

 

O modelo Telecentro Não Governamental – alguns prog ramas espalhados pelo 

Brasil 

 

Tabela 2 – Programas de inclusão digital ligados a organizações não 

governamentais 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Atualmente CDIs comunidades. 

 

Organização 

 

Abrangência 

 

Ações 

 

CDI 

21 estados brasileiros 

e 8 países da América 

Latina 

Cria em parcerias com outras instituições governamentais 

ou não governamentais, escolas de informática e 

cidadania - EICs41 

 

Garagem Digital 

 

Ceará e São Paulo 

Trabalha com jovens entre 14 e 24 anos para qualificação 

profissional e cidadã. Orienta-se pela denominada 

pedagogia de projetos que prevê, dentro do percurso 

formativo dos jovens, no mínimo uma ação local, como 

conclusão de curso.  

 

Coletivo digital 

 

Brasil 

Assessora instituições na implementação de projetos de 

inclusão digital; defende o software livre e o acesso livre à 

internet como fundamental ao processo de inclusão.    

 

Gemas da Terra 

 

Minas Gerais 

A ONG faz treinamento dos gestores e gestoras dos 

telecentros rurais, ajuda com equipamento, acesso à 

Internet e integração com as outras comunidades de sua 

rede. 

Agência Mandacaru de Notícias – 

AMACC – projeto ligado ao  

Movimento de organização 

comunitária – MOC 

 

Região sisaleira da 

BAHIA 

 

Fortalece ações de comunicação para o desenvolvimento 

social das comunidades onde atua; trabalha 

principalmente, como apoio ao movimento social da 

região sisaleira do Estado da Bahia.  

 

Pirambu digital 

 

Fortaleza 

Oferece cursos e serviços técnicos para a comunidade, 

favorecendo a qualificação profissional e a inclusão de 

jovens na universidade e a ampliação de serviços 

tecnológicos para o município. 
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Tabela 2 (cont.) – Programas de inclusão digital ligados a organizações não 

governamentais 

 

 

Todos os programas citados estabelecem parcerias locais com organizações 

de pequeno porte, que atuam geralmente em bairros ou em pequenas cidades, na 

execução de trabalhos sociais. O programa “Garagem Digital”, por exemplo, atua em 

São Paulo, em parceria com O Centro Profissionalizante para Adolescentes de 

Padre Belo (CPA), localizado em São Mateus, na zona leste da cidade e no Ceará 

com outras organizações locais. Alguns desses programas prestam serviços ao 

governo, principalmente em âmbito municipal, respaldando programas específicos, 

como educação de presos ou adolescentes em conflito com a lei etc.  

Os programas se guiam por orientações gerais da política de acesso, com 

um olhar voltado mais especificamente para a intervenção local, fragmentada e 

pontual, sem ligação com estratégias macros do movimento social. E, embora haja 

um olhar para os movimentos globais, este mais voltado para a política de meio 

ambiente, como a prática de reciclagem de computadores, por exemplo, não existe 

uma discussão de natureza ideológica e politicamente estratégica com quem 

executa os programas, nem tão pouco estímulo para intervenções políticas macros 

com o uso da internet. Em resumo, as discussões e práticas de caráter político e 

ideológico permanecem, na maioria dos casos, centradas ao mundo dos grandes 

empreendedores sociais, os que financiam a execução dos projetos nos espaços 

locais.    

 

Organização 

 

Abrangência 

 

Ações 

 

Cipó 

 

São Paulo e Bahia 

Forma coletivos de jovens na área da comunicação 

comunitária. 

 

 

RITS 

 

Brasil 

Presta consultoria para organização do terceiro setor e 

governo na área de inclusão digital. 

 

METARECICLAGEM 

 

Brasil  

Trabalha com a formação de agentes recicladores e com a 

ideia de colaboração em rede -foco em tecnologia digital -  

e com a defesa do software livre.  

 

Coletivo Intervozes 

 

Brasil 

Trabalha com a formação de grupos para fortalecer o 

debate e a prática do direito à comunicação. 
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 A prática de concentrar as decisões e o debate ideológico, não é, contudo, um 

privilégio do terceiro setor, mas também se realiza como política de governo, como 

veremos adiante, no terceiro capítulo de nossa pesquisa.  

 

2.2.3 As terminologias e as fontes de financiamento     

 

O primeiro espaço de inclusão digital data de 1994, no Morro de Santa 

Marta, Rio de Janeiro, criado pelo CDI. Segundo Rodrigo Baggio, 

 

Nesse período, não havia muitos critérios para organizar um espaço. O 
objetivo era dar acesso a computadores para a população de baixa renda. 
O acesso à internet era quase insignificante e as tecnologias de acesso, 
muito rudimentares, ainda se concentravam nos círculos acadêmicos 
(entrevista com Rodrigo Baggio, set.2007). 
 
 

Com a criação do governo eletrônico e dos Telecentros municipais, a 

discussão em torno do que é ou não é inclusão digital, do que pode ser ou não 

considerado Telecentro, foi se aprimorando entre os gestores, como vimos 

anteriormente.  

Pontos de Presença, Estações Digitais, Pontos de Culturas, Casa Brasil, 

Telecentros, são algumas denominações dadas para os programas governamentais. 

Cada programa é denominado, de acordo com a gestão setorial do Governo – 

departamentos ministeriais – e seus objetivos específicos. Um município ou 

organização não governamental, podem se candidatar a vários editais ao mesmo 

tempo, porque os programas, apesar de fonte governamental, quase sempre não 

têm vínculos um com o outro. O mesmo ocorre com as ONGs.  

No que concerne ao debate, as questões que se colocam dentro e fora do 

Governo são: quem faz inclusão digital no Brasil? Escolas de informática devem ser 

consideradas como espaços de inclusão digital? Os Pontos de cultura são espaços 

de inclusão digital? As lan houses podem ser consideradas espaços para inclusão 

digital? As questões colocadas têm por base princípios como: software livre X 

software proprietário, Telecentro X escolas de informática e cidadania, 

sustentabilidade garantida pelo Estado X auto-sustentabilidade sem intervenção do 

Estado, como vimos anteriormente.   
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Apesar do intenso debate sobre o que indica ser um espaço de inclusão 

digital ou não, a ampliação dos programas e o cruzamento de vários projetos em um 

mesmo espaço, acaba por provocar confusões de identidade local. Devido ao fato, a 

denominação do espaço vai depender do poder de controle dos programas ou da 

decisão da organização local. Por exemplo, o Centro Comunitário Nossa Senhora 

Aparecida, localizado na zona leste de São Paulo, tem parceria com o CDI (ONG), 

com o GESAC (Governo Federal) para obtenção de acesso à internet e com a Visão 

Mundial (ONG), mas o espaço de inclusão digital não tem qualquer placa que o 

identifique como parceiro de nenhuma dessas iniciativas.   

Se as denominações não são definidas, como a prática é dirigida no 

espaço? No caso das parcerias do CDI, o acompanhamento presencial define o 

plano de trabalho de suas parcerias, já que é a ONG mais presente no espaço. No 

caso citado acima, os relatórios para Visão Mundial e GESAC, segundo a gestora 

entrevistada, são gerais e monitorados pela escala de acessos, no caso do 

programa GESAC, ou a partir da construção de projetos com grupos de jovens e 

cursos ministrados (Visão Mundial), o que não intervém nos resultados pretendidos 

pelo CDI. 

Ao articular todas as práticas a partir da realidade local, as organizações dão 

um jeito de arrumar a sua casa para realizar seus trabalhos com a população local. 

Se por um lado a conexão entre os variados programas possibilitam o acúmulo de 

diferentes conhecimentos por parte das organizações executoras, por outro, o 

monitoramento do alcance da política de inclusão digital no Brasil se torna um 

grande desafio.  

Para evitar a confusão de números, o Observatório Nacional de Inclusão 

Digital (ONID), considerou os Telecentros como espaços com computadores 

conectados, abertos à comunidade, com acesso livre gratuito. Segundo Laura 

Tresca,   

Era necessário saber de fato, quantos Telecentros existiam no Brasil42, o 
número estimado era muito alto e não batia com resultados de outras 

                                                           
42 Os cruzamentos, realmente acontecem e viram um problema, a exemplo da contagem do Mapa de 
Inclusão Digital da ONG Midiateca e do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT), “existem cerca de 16,72 mil Telecentros ou pontos de inclusão digital (PIDs) em 3 mil 
municípios brasileiros”. http://www.canalrh.com.br/revista/revista_artigo.asp?o={9FDFFCA3-FDA1-
40F7-8B03-125A8F583E3C} – acesso em 22.jun.2009 
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pesquisas, como o PNAD. Por isso, estabelecemos critérios mais gerais que 
pudessem dar base a um levantamento mais exato43.   

     

Nessa perspectiva, todos os espaços contados na estatística apresentada 

pelo ONID são abertos à população, sejam eles originados de fonte governamental 

ou da sociedade civil, e por isso EICs, Pontos de Cultura, centros de inclusão digital 

de amigos de bairro etc. são Telecentros para o órgão. Isso muda completamente a 

ótica de inclusão digital; pois não será necessária uma fonte vinculada a uma política 

pública para considerarmos um espaço de inclusão digital como um Telecentro, na 

visão do Observatório. A questão é interessante, porque os Pontos de Cultura, por 

exemplo, embora tenham fonte pública, não eram considerados como um programa 

de inclusão digital porque não ofereciam a infra-estrutura dos Telecentros (número 

de máquinas) e não são, até hoje, obrigados a desenvolver atividades consideradas 

padrões nos Telecentros (cursos de informática). Mesmo assim, desde que tenham 

os critérios acima, passam a ser contados como Telecentros. Já as Escolas de 

Informática e Cidadania (EICs) ou CDIs comunidade também passam a fazer parte 

dessa conta, desde que entrem nos critérios estabelecidos.  

 

2.2.4 Os números dos Telecentros no território naci onal  

 

A partir dos critérios estabelecidos pelo Observatório, contamos 

atualmente com 5181 pontos de inclusão digital no país. Na tabela que segue44, 

temos os pontos de inclusão por estado e número de habitantes, permitindo-nos 

observar a proporcionalidade do acesso digital em cada estado brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 Entrevista realizada em novembro de 2007. 

44 A tabela e gráfico foram construídos a partir dos dados apresentados no mapa da inclusão digital 
do ONID, cujo acesso foi realizado em 10/05/2009, estando sujeito a pequenas alterações, já que a 
organização responsável alimenta-o com dados diários. O número de Telecentros tanto pode 
aumentar, com a criação e registro de outros, como pode diminuir, com a finalização de projetos, 
segundo técnicos, responsáveis pelo mapeamento.   
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Tabela 3 – Distribuição dos Telecentros no Brasil, de acordo com o ONID  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses números nos dão a dimensão da existência dos espaços coletivos de 

acesso à internet no território brasileiro, de acordo com o mapa do Observatório. 

Acima, observamos que o estado de São Paulo tem a maior frequência de 

Telecentros, com 1148 unidades, seguido do Estado de Minas Gerais com 756 

unidades. Se somarmos os números de Telecentros por região, o sudeste acumula 

quase a metade do total brasileiro com 2409 unidades, em seguida vem o Nordeste 

com 1223, o Sul com 729; o Centro Oeste com 477, e por fim, o Norte com apenas 

224 unidades.     

 Se tomarmos como base a população atendida, o estado de São Paulo 

apresenta o maior número de unidades. Contudo, a proporção de habitantes para 

 

Unidades Federativas 

 

Telecentros por Estado 

 

População 

Acre 47 557.526 

Alagoas 35 2.822.621 

Amapá 19 477.032 

Amazonas 46 2.812.557 

Bahia 557 13.070.250 

Ceará 206 7.430.661 

Distrito Federal 114 2.051.146 

Espírito Santo 92 3.097.232 

Goiás 174 5.003.228 

Maranhão 78 5.651.475 

Mato Grosso 97 2.504.353 

Mato Grosso do Sul 92 2.078.001 

Minas Gerais 756 17.891.494 

Pará 80 6.192.307 

Paraíba 82 9.443.825 

Paraná 336 9.563.458 

Pernambuco 172 7.918.344 

Piauí 74 2.843.278 

Rio de Janeiro 413 14.391.282 

R G do Norte 76 2.776.782 

R G do Sul 253 10.187.798 

Rondônia 22 1.379.787 

Roraima 8 324.397 

Santa Catarina 140 5.356.360 

São Paulo 1148 37.032.403 

Sergipe 21 1.784.475 

Tocantins 42 1.157.098 

TOTAL 5181 
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cada Telecentro no estado é de mais de 32.000 pessoas para cada unidade.  Se 

calcularmos da mesma forma para Sergipe, teremos um número de 8.947 habitantes 

por unidade. O estado com menor número de Telecentros é Roraima, com 8 

unidades para os  seus 324.397 habitantes, o que equivale a aproximadamente 

40.549 habitantes por unidade. 

Na tabela abaixo, temos uma dimensão geral desses números, com relação 

aos municípios e ao território nacional. 

 

Tabela 4 – Números gerais da política de inclusão digital  

Telecentros 5.190,00 
Municípios no País 5.564,00 
Municípios com Telecentro 2.124,00 
Telecentros por município 0,93 
População do País 169.799.170,00 
Telecentros por milhão de habitantes 30,57 
Programas de inclusão digital 88  

Fonte http://onid.org.br/dados – acesso em 13.mai.2009 

 

O mapeamento realizado pelo ONID nos mostra que menos da metade dos 

municípios têm um espaço público gratuito de acesso funcionando, até a data de 

hoje45. Talvez por isso, a média de acesso a esses espaços apareça de forma tão 

tímida ainda (4%) como vimos anteriormente. Para alguns analistas do Governo, 

seria necessário instalar 100.000 Telecentros para alcançar um impacto, a ponto de 

se tornar mais visível o trabalho com inclusão digital nesses espaços.    

Além disso, fica a pergunta: os Telecentros estão na periferia? 

Apesar do mapeamento preciso do ONID, devido a sua recente instalação, 

ainda não há um mapa analítico sobre o perfil das associações que abrigam os 

Telecentros, o que nos ajudaria em uma análise mais precisa sobre caráter político 

de inclusão adotado pelos projetos.  

Pela nossa experiência na área, sabemos que a maioria dos projetos define 

como critério-base para implantação dos Telecentros o baixo índice de 

desenvolvimento humano (IDH). Contudo, as parcerias se realizam, na maioria dos 

casos, pela demanda das organizações não governamentais e prefeituras que 

desejam implantar um Telecentro e não pelo índice. Isso quer dizer que não há uma 

                                                           
45 13.mai.2009. 
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intervenção política para inclusão digital nos lugares onde não há, de fato, o acesso. 

Em nossa pesquisa, não encontramos nenhum órgão governamental ou não 

governamental que tivesse um diagnóstico de conexão dos municípios, e dentro 

deles, dos territórios, apontando os lugares sem acesso à internet, que necessitaria 

intensificar a ação do governo, a não ser a pesquisa TIC em domicílios que aponta 

as discrepâncias de falta de acesso por região, como por exemplo, as regiões norte 

e nordeste, ambas com um índice de 7%, com 15%, 18% e 13% de diferença em 

relação ao Sudeste e Sul, respectivamente. É verdade que, para uma política de 

Governo essa informação é muito importante, mas se as gestões municipais não 

apreenderem os objetivos do Governo na implantação dos Telecentros e por outro 

lado, se o Governo Federal não tem uma política mais definida de fiscalização de 

resultados e critérios de implantação, a maioria dos espaços será implantada a partir 

dos critérios políticos de cada gestão que pode ser social ou apenas de disputa 

política. Isso indica que a política de inclusão digital trabalha por demandas locais 

imprecisas e ainda está longe de ser uma política de inclusão social em larga escala, 

como se propõem os projetos nacionais.   

Talvez a dificuldade resida no fato de que a maioria dos gestores municipais 

não possui a prática de diagnosticar a realidade local, privilegiando decisões 

setorizadas, que dificultam a observação de dados mais unificados46. Além disso, o 

debate em torno da necessidade da inclusão digital ainda não chegou à sociedade 

de forma ampliada. Isso favorece, inclusive, arriscamos afirmar, que a oferta feita 

pelo Governo Federal de financiamento de projetos na área não seja totalmente 

absorvida pelos municípios47.   

Em recente consultoria, trabalhamos com alguns municípios, mapeando as 

condições de conexão e de disponibilidade de projetos locais para atender uma 

demanda de um programa para jovens do Governo Federal e constatamos que os 

gestores municipais e secretários da assistência social sabiam muito pouco de que 

se tratava a prática dos Telecentros, e até o momento em que esse programa 

passou a exigir a implementação de um espaço para inclusão digital, ainda não 

                                                           
46 Esta é uma reclamação geral dos técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e da 
Comunicação que observamos em seminários internos, como uma das grandes dificuldades de 
implantação dos programas das pastas dos ministérios. 

47 Esta é uma preocupação que encontramos em todos os gestores públicos responsáveis pelos 
programas que tivemos contato. 
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haviam dado conta dessa demanda. Percebemos que os gestores municipais e 

técnicos associam a inclusão digital à necessidade de cursos de informática 

profissionalizantes, deixando de lado a questão da comunicação como meio de 

enfrentamento da pobreza, como defendem os gestores de inclusão digital; além 

disso, os gestores municipais desconhecem informações acerca dos editais para 

implantação dos espaços48. 

Apesar do cenário, é importante ressaltar que as políticas de Governo, no 

Brasil, têm sido importantes na conquista de um melhor índice para a inclusão 

digital. O resultado parece pequeno, mas se observarmos os dados seguintes, 

percebemos o quanto o Brasil cresceu em uso de tecnologia, em relação ao mundo, 

entre 2005 e 2008.  

 

Fonte: NETT - IBOPE//NetRatings - *4º trimestre de 2008 

 

Com os números apresentados podemos perceber que o Brasil está em 

sexto lugar no ranking de acesso mundial, com uma média total de crescimento em 

torno de 5 milhões de habitantes no período, só perdendo para os EUA, que aparece 

                                                           
48 Estas conclusões fazem parte do documento técnico produzido por nós para a UNESCO: 
Diagnóstico da infra-estrutura e do acesso à intern et nos municípios onde foram implantados 
o Projovem Adolescente em 2008, indicando os princi pais desafios para o projeto de inclusão 
digital.   Brasília, UNESCO, 2008  

        

Tabela 5 - Acesso mundo* 
Pessoas com 2 anos ou mais que moram em domicílios com acesso à internet via computador 
doméstico, em milhões  

Países 4º TRIM.  2008 4º TRIM. 
2007 

4º TRIM. 
2006 

4º TRIM.  
2005 

EUA 222,7 215,9 211,1 203,8 
Japão 89,5 86,5 80,6 71,8 
Alemanha 55,2 50,1 47,5 45,7 

Reino Unido 41 37,9 34,2 33,3 
Itália 33,2 30,7 27,9 27,9 
Brasil 38,2 32,1 22,1 20 
França 38 32,2 27,7 22,9 
Espanha 25,6 22,8 19,8 17,1 
Austrália 16 14,8 13,9 13,2 
Suíça 5,3 5,3 5,1 4,9 
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com uma média de crescimento em torno de 6,1 milhões de acessos;  para o Japão 

que apresenta uma média em torno de 5,3 milhões de acessos. No gráfico que 

segue, demonstramos os índices de crescimento desses países em relação aos 

períodos registrados. 

 

 

 

 

No gráfico, confirmando os dados acima, o Brasil apresentou um pico de 

acessos no intervalo de 2006 para 2007, perfazendo, no período, um total de 10 

milhões de acessos, acumulando no 4º Trimestre de 2008 um total de 38,2 milhões; 

de acessos, o que contabiliza em três anos uma diferença de 18,2 milhões de 

acessos. Apesar do crescimento já apontar que grande parte da população já teve 

acesso à internet de alguma forma, se comparamos esses acessos ao número de 

habitantes no Brasil, sabemos que o Brasil ainda tem um grande fosso digital.        

 

 

2.3 O CENÁRIO DA EXCLUSÃO NO BRASIL 

 

2.3.1 Os números da exclusão   

 

A pesquisa TICs em domicílio (CGI 2008) nos mostra um desenho da 

exclusão digital no Brasil. Na tabela seguinte, temos acesso a um recorte desses 

dados.  
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Tabela 6 - Percentual de domicílios que tem acesso à internet no Brasil (%) – 2008*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 20.020 domicílios abordados - Fonte:http://www.cetic.br   

 

 

Os números da exclusão confirmam o abismo que ainda temos ao 

observarmos os índices. O primeiro índice apresenta o fosso entre os que têm 

acesso em relação aos que ainda não têm. No gráfico abaixo destacamos os índices 

para melhor visualizarmos os dados.  

 

 

 

 

 

 

Entre a zona rural e a zona urbana podemos visualizar a diferença gritante 

de 16 pontos percentuais, em destaque no gráfico a seguir. 

 

Sim  Não 
Total 18 82 

Urbana 20 80  
Área Rural 4 96 

SE 25 75 
NE 7 93 
Sul 20 80 
Norte 7 93 

 
 
Regiões 

Centro 21 79 
Até R$ 415,00 1 99 
R$416-R$830  4 96 
R$831-R$1245  16  84 
R$1246-R$2075  33 67 
R$2076-R$4150  58 42 

 
 
Renda familiar 

R$4151 ou mais  81 19 
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Ao destacarmos o acesso por região teremos graficamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No gráfico, vemos nitidamente, o quanto as regiões norte e nordeste ainda 

estão distantes da média nacional, ambas com um índice de 7%, como vimos na 

tabela acima, enquanto as outras regiões a superam significativamente.   

Ao destacarmos graficamente o acesso diante da situação econômica da 

população, percebemos o quanto a inclusão digital no Brasil é um problema de 

ordem social.  
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Mesmo com as lan houses se espalhando por todo o território brasileiro, e 

com uma política de inclusão digital mais intensa nos três últimos anos, apenas 1% 

da população do primeiro decil de renda tem acesso à internet como podemos 

observar pelo gráfico.   

 

Com relação ao uso do computador e lugares de acesso, temos:  

 

Tabela 7 - Local de uso individual do computador  

Percentual sobre o total de usuários de computador* 

Renda 
familiar 

casa centro 
público de 

acesso pago 

 trabalho casa de 
outra 

pessoa 

 escola centro público 
de acesso 
gratuito 

Até R$ 415,00 12 75 3 18 16 6 
R$416-R$830 25 63 10 24 19 7 
R$831-
R$1245 41 51 20 25 17 3 
R$1246-
R$2075 58 37 29 23 15 3 
R$2076-
R$4150 77 22 35 21 15 3 
R$4151 ou 
mais 90 16 44 17 15 3 
Fonte: www.cetic.br - * Base: 7.542 entrevistados que usaram o computador nos últimos três meses 

em 2008. Respostas múltiplas e estimuladas.   

 

Nos destaques, percebemos que os locais mais frequentados para 

realização do acesso pela população que ganha até R$415,00 reais (salário mínimo 

do período) são os centros públicos de acessos pagos, em primeiro lugar, em 
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segundo lugar aparece “a casa de outras pessoas”, seguida da escola, a sua própria 

casa, o centro público de acesso e por último o trabalho. A partir do segundo decil 

de renda, já percebemos uma pequena mudança nos locais de acesso: o acesso em 

centros públicos pagos apresenta um índice menor com uma baixa de 12 pontos 

percentuais; o acesso em casa duplica, ficando em segundo lugar, seguido da casa 

de outra pessoa, escola, trabalho, e por último, o centro público de acesso gratuito. 

O fato de aparecer a casa como lugar de utilização individual do computador nas 

duas primeiras faixas de renda, pode sinalizar que o programa “Computador para 

Todos” do Governo Federal está obtendo algum resultado, como podemos observar 

se compararmos com o item nos índices de 2007, apresentado a seguir. 

 

Tabela 8 - Local de uso individual do computador  

Percentual sobre o total de usuários de computador em 2007* 

Renda familiar  casa centro público 
de acesso 

pago 

trabalho casa de 
outra pessoa  

escola centro público 
de acesso 
gratuito 

Até R$ 380,00 7 63 6 23 20 9 
R$381-R$760 21 58 13 26 21 6 
R$761-R$1140 38 50 23 26 15 5 
R$1141-RS1900 53 38 33 26 18 8 
R$1901 R$3800 74 29 37 19 15 4 
R$3801 ou mais 78 23 49 25 14 2 

 

Se compararmos as duas tabelas, na frequência dos anos de 2007 e 2008 

no item “em casa”, temos uma subida significativa de 5 e 4 pontos percentuais, nas 

duas primeiras faixas de renda, afirmando uma resposta positiva para a aquisição de 

computadores nas camadas mais pobres da população brasileira. Contudo, com a 

comparação entre as duas tabelas, percebemos que a coluna um, que indica o uso 

de computadores em casa, vai subindo gradativamente os percentuais de diferença 

à medida que sobe o poder aquisitivo da população. O mesmo ocorre com a coluna 

“trabalho”.  A população de baixa renda, que provavelmente, em sua grande maioria, 

não necessita usar computadores para realizar suas tarefas no trabalho, não faz 

quase uso da máquina, chegando até a diminuir o percentual de um ano para outro, 

como podemos observar na primeira faixa de renda (6% em 2007 e 3% em 2008). O 

fenômeno é contrário no que se refere aos centros públicos pagos e os gratuitos, na 

escola e na casa de outra pessoa, isto é, quanto maior a renda, menor a procura por 

esses espaços e maior o acesso em casa e no trabalho. 
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Com relação ao acesso à internet e faixa de renda, temos um movimento 

parecido em 2008. Com exceção da escola que apresenta uma média constante 

para todas as faixas de renda, os lugares de acesso público, pagos ou gratuitos, 

apresentam queda de acordo com o aumento do poder aquisitivo da família, como 

podemos observar na tabela seguinte. Já o acesso no trabalho aumenta na 

proporção que aumenta a faixa de renda. 

 

Tabela 9 - Local de acesso individual à internet – recorte renda familiar* 

Renda familiar casa centro 
público de 

acesso 
pago 

trabalho  casa de 
outra 

pessoa 

escola centro 
público de 

acesso 
gratuito 

Até R$ 415,00 7 82 2 15 12 6 
R$416-R$830 15 69 7 23 14 5 
R$831-R$1245 34 55 18 23 15 3 
R$1246-R$2075 52 39 27 23 13 4 
R$2076-R$4150 71 23 35 21 14 3 
R$4151 ou mais 87 15 43 16 13 3 
*Os números representam dados colhidos na área urbana e rural em 2008 - Fonte: www.cetic.br 

 

 A população do primeiro decil de renda tem utilizado bem mais os centros 

pagos que os públicos, apresentando uma diferença enorme entre um número e 

outro. Em relação às outras classificações de renda, parece haver um equilíbrio 

entre as classes com o uso dos centros gratuitos, baixando nas duas últimas faixas 

de renda para 3%, apenas. Esse dado nos sinaliza que, provavelmente, a 

quantidade de centros pagos (lan houses, cibercafés etc) é maior que o número de 

centros públicos, embora as pesquisas não tenham conseguido chegar a alguma 

conclusão com relação a quantidade desses espaços. Além disso, como vimos, 

alguns pesquisadores e gestores têm questionado a qualidade de acesso nos 

centros públicos gratuitos49.    

Com relação aos locais de acesso na zona rural e urbana temos:  

 

 

 

 

 

                                                           
49 Algumas dessas conclusões já foram abordas em outro item deste capítulo. 
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Tabela 10 – Locais de acesso: diferenças entre populações da zona rural e urbana 

 

 

 

 

 

 

Os números parecem comprovar mais uma vez a importância dos centros 

públicos pagos para a inclusão digital, pois se compararmos os índices da coluna 2, 

percebemos que o acesso na zona rural nos centros pagos superam os da zona 

urbana em 11 pontos percentuais acima; já no trabalho, o acesso da população rural 

baixa para metade, seguida do item “casa”, apresentando uma diferença de 17 

pontos percentuais para baixo.   

Os números, com relação às regiões brasileiras confirmam a tendência de 

uso dos centros públicos pagos pelos mais excluídos. As regiões norte e nordeste 

têm os maiores índices de uso de centros pagos do país (o norte com 68%, o 

nordeste com 66%). Já o uso de internet em casa baixa consideravelmente no norte 

(26%) e no nordeste (24%). No trabalho, o índice continua abaixo (19% e 11%, 

respectivamente). Nos itens “casa de outra pessoa”, “escola” e “centro público” há 

um pouco mais de equilíbrio dos números dessas regiões em relação às outras. Os 

dados comprovam que os serviços prestados pelas lans houses, atualmente, 

superam numericamente os ofertados pelos centros públicos, nas regiões mais 

excluídas. 

Com relação à faixa etária, nenhuma surpresa: os jovens continuam 

liderando os acessos com uma frequência consideravelmente maior nos centros 

públicos pagos (63% de adolescentes, na faixa de idade entre 10 e 15 anos e 60% 

de jovens, na faixa etária de 16 a 24 anos). No gráfico a seguir comparamos uso de 

centros públicos e centros pagos em relação à faixa etária. 

 casa 

centro 
público de 

acesso 
pago 

trabalho  
casa de 

outra 
pessoa 

escola  
centro público 

de acesso 
gratuito 

Zona urbana 43 47 22 22 14 3 

Zona rural 26 58 11 18 15 4 
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Ao comparamos a curva dos centros públicos pagos, com ela mesma, o 

resultado é decrescente à medida que a idade aumenta e o pico das curvas é a faixa 

dos 10 aos 15 anos. Já a curva dos centros públicos gratuitos apresenta uma leve 

subida, mas se torna quase uma constante, diminuindo na última faixa etária. 

Comparando as duas curvas, na que representa os centros públicos pagos, 

percebemos um aumento vertiginoso em relação aos centros gratuitos, com um 

súbito crescimento, iniciado na faixa etária dos 45 a 59 anos; outro pico na faixa dos 

25 anos, seguido de uma subida na faixa de 16 a 24, continuando o mesmo 

processo até a primeira faixa, dos 10 aos 15 anos.  

Os dados comprovam a distância entre a população que acessa a internet e 

os centros públicos gratuitos, o acesso expressivo dos jovens e a grande procura às 

lan houses.  

Em nossa pesquisa, em todos os bairros que visitamos, os gestores de 

espaços, fizeram alguma menção sobre a procura das lan houses. Nas ruas onde 

estão instalados os Telecentros, ou bem próximos, existem várias lan houses e a 

procura, segundo os gestores, é bem maior que nos Telecentros.  

Porque a população mais pobre prefere pagar uma lan house a usufruir dos 

centros públicos? Uma das alternativas à resposta é que o número de centros 

públicos gratuitos é quase insignificante em relação às lan houses espalhadas em 

todo o Brasil, e localizadas, principalmente, nas regiões e bairros mais pobres. Outra 
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possibilidade é a restrição de uso de sites como Orkut e MSN nos Telecentros e a 

carga horária reduzida à situação de contratação de pessoal. 

As lan houses são pequenos empreendimentos, geralmente tocados pelos 

donos e familiares que se dispõem a abrir o espaço em qualquer horário, desde que 

tenha demanda, pois os acessos representam dinheiro em caixa para tocar o 

negócio. Também não se preocupam, nem se responsabilizam com o conteúdo de 

quem está acessando. Esses dois itens são pontos importantes e polêmicos no 

debate sobre inclusão digital, já que alguns pesquisadores da área e gestores 

governamentais, já veem as lan houses como espaços de inclusão digital, 

reativando questões como gratuidade dos Telecentros.50  

Outras questões ficam em torno do uso dos espaços. Os jovens e 

adolescentes (faixa etária de 10 a 24 anos) são os maiores usuários da internet, mas 

salvo trabalhos direcionados para o ensino profissionalizante de jovens para 

inserção dessa população no mercado de trabalho, nenhum dos programas de 

inclusão digital propõe um trabalho voltado às suas especificidades. As lan houses 

apostam nos jogos, no acesso aos ambientes de encontros on line e são esses os 

ambientes que o jovem de baixa renda tem procurado. 

                                                           
50 Esse debate foi levantado no tópico anterior quando discutimos sustentabilidade. 
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3 CDI E TELECENTROS: A EXPERIÊNCIA EM SÃO PAULO  

 
 
 
 

A gente não quer só comida/a gente que bebida,  
diversão e arte (Comida - Titãs). 
 
 
 
 

O nosso objetivo neste capítulo é caracterizar a prática da inclusão digital, 

tendo os Telecentros na cidade de São Paulo como estudo de caso. Para isso, 

tomamos por base dois modelos: um espaço de inclusão digital estatal, o Telecentro 

municipal, e o espaço do Comitê para Democratização da Informática. Ambos, 

pioneiros na política de inclusão digital no Brasil. 

Apesar dos modelos não terem sido aplicados, inicialmente, na cidade, 

escolhemos como cenário São Paulo, porque é a cidade onde se concentra um 

maior número de programas de inclusão digital do país, e um grande potencial de 

comunicação e posse de bens culturais, o que torna a cidade uma metrópole, 

referência, no Brasil e na América Latina.      

 

3.1 O CENÁRIO SÃO PAULO  

 

O estado de São Paulo, por sua grande concentração de recursos 

econômicos, é a Unidade Federada com índice econômico sempre mais elevado 

que os nacionais. Essa afirmativa pode ser constatada, por exemplo, se 

confrontarmos os dados da Pesquisa Nacional de amostra por Domicílio (PNAD) no 

estado em relação ao Brasil, na aquisição de equipamentos de comunicação e 

energia elétrica como nos mostra a tabela seguinte*.  
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Tabela 11 – Aquisição de equipamentos de comunicação e energia elétrica do 

estado de São Paulo em relação ao Brasil 

 

 

*Construção própria, fonte: PNAD 2006. 

 

Se levarmos em consideração esses itens para medirmos o potencial de 

comunicação do estado, concluiremos que São Paulo está correndo na frente, 

embora o Governo Federal tenha concentrado sua atenção às regiões consideradas 

mais carentes, como norte e nordeste. Com relação ao item “energia elétrica”, 

importante indicador de desenvolvimento, mesmo com a política “luz para todos” do 

Governo Federal, concentrada principalmente nas regiões norte e nordeste51, a 

média nacional não alcança ainda os 99,9% do Estado.  

Assim é também a região sudeste. Se compararmos os dados acima com os 

indicadores da pesquisa TICs por domicílio de 2008, por regiões brasileiras, 

percebemos que a região apresenta os melhores índices nacionais, como podemos 

observar na tabela seguinte.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Em análise à política de desenvolvimento social do Brasil, Albuquerque (2007, p.265) observa que 
entre 1995 a 2005 a região nordeste teve um crescimento de 6,1% ao ano, mais que o dobro do 
índice brasileiro que é de 2,9% com relação ao coeficiente de aquisição de TV em cores e Haddad 
(2008) ao apresentar o Plano de Desenvolvimento da Educação, faz referência ao programa “luz para 
todos” para o avanço do desenvolvimento da educação e equidade nacional.   

Acesso em domicílios % São Paulo % Brasil 

Televisão 97,7 93 

Rádio 92,3 87,9 

Telefone 86,9 74,5 

Computador 33 22,1 

Energia elétrica 99,9 97,7 
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Tabela 12 – Proporção de domicílios com TICs por região brasileira 

Fonte: TICs 2008, acesso em www.cetic.br 

 

A única exceção é o item “antena parabólica” que o sudeste está dois pontos 

percentuais atrás da média nacional de 20%, quando as regiões norte, centro-oeste 

e nordeste superam com 26%, 28% e 22%. O fato pode ocorrer por deficiência de 

transmissão da maioria dos canais abertos nas periferias das capitais e nas cidades 

do interior dos estados brasileiros, principalmente nessas três regiões. 

Analisando os números na perspectiva do acesso à cultura, o estado se 

encontra novamente com os melhores índices do Brasil, só perdendo, em alguns 

itens, para Minas Gerais, como no caso das bibliotecas públicas: o estado de Minas 

possui 1029 bibliotecas, quase um quinto do total nacional, e São Paulo possui 976. 

Os dois estados juntos concentram quase a metade do total nacional que é de 

4.955. No quesito canais de TV abertos, São Paulo lidera com 377 municípios com 

mais de cinco canais captados localmente52.  

Aliás, com relação aos meios de comunicação, vale a pena visualizar os 

dados da PNAD 2006 no estado, com relação aos números nacionais. Abaixo, 

comparamos os números do estado em relação ao Brasil e à região norte.  

 

 

 

 

                                                           
52 Fonte: IBGE – Perfil dos municípios, Suplemento especial (2006). 

 
Regiões TV Antena 

Parabólica TV fechada Rádio Telefone 
fixo Celular Computador Internet 

 
Total Brasil 97 20 6 86 36  

72 26 18 

 
Sudeste 

98 18 11 89 49 77 34 25 

 
Nordeste 96 22 1 83 17 60 11 7 

 
Sul 

97 20 5 94 38 77 31 20 

 
Norte 

93 26 1 70 22 67 15 7 

 
Centro 
Oeste 

96 28 6 82 37 87 33 21 
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Tabela 13 - Quantidades de municípios, tipo e número de meios de comunicação do 

estado de São Paulo, região norte e Federação 

Fonte: IBGE – Perfil dos municípios brasileiros/suplementos especiais, 2006. 

 

 

Como podemos observar na tabela, o estado de São Paulo, com 645 

municípios, é o estado mais bem equipado do Brasil em meios de comunicação. Se 

tomarmos como base comparativa toda a região norte, a mais extensa e mais pobre 

do Brasil, percebemos o quanto os indicadores favorecem um cenário desigual. A 

existência de TVs comunitárias, por exemplo, nos indica que São Paulo tem 

praticamente um quarto da média nacional. Isso significa que 30 de seus 645 

municípios possuem TVs comunitárias, quando o total de municípios brasileiros que 

possuem esse meio de comunicação é de 128. Se visualizarmos o número de 

municípios de toda a região norte, só temos 12 municípios com esse tipo de 

equipamento. Com relação ao item “provedores de internet”, o estado de São Paulo 

tem, em números absolutos, 426 municípios com provedores, isso equivale a um 

percentual de 66,04% em relação ao total no estado, enquanto toda a região norte 

tem uma média de 42,76%, não atingindo nem a média nacional de 45,61%. Em 

relação ao Brasil, o Estado de São Paulo representa 16,78%53, enquanto a região 

norte representa menos da metade disso, chegando apenas a 7,5%54.   

Apesar desse cenário cultural positivo no estado, a cidade de São Paulo, 

maior centro financeiro da América Latina, aparece na PNAD com um índice de 

educação básica de 4,1 na avaliação nacional55, ocupando o nono lugar no Brasil, 

                                                           
53 Todos os percentuais apresentados nesse parágrafo foram calculados por nós, com base nos 
dados absolutos apresentados na tabela.  

54 Esse índice coincide com o índice de acessos à internet da região norte na pesquisa por domicílios 
que é de 7% para a região.  

55 Ideb – Índice de desenvolvimento da educação básica.  

  

Municípios 
Jornal 
impres

so 

 
Revista 

impressa 
 

Rádio 
AM 

Rádio 
FM  

Rádio 
comunitári

a 

TV 
comunitária 

Gerador 
de TV 

Proved
ores de 
internet 

 
Brasil           5 564 249 426 1 178 1 908 2 704 128 533 2 538 

 
São 
Paulo 

645 402 88 182 256 280 30 77 426 

 
Norte  449 95 20 69 133 186 12 110 192 
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atrás de cidades como Curitiba (PR) que lidera a lista, com 4,7, seguida de Belo 

Horizonte, MG (4,6) e Rio de Janeiro (4,3); se comparada ao número de habitantes, 

o estado fica com a segunda maior taxa de analfabetismo do país56. Além disso, a 

capital acumula o maior déficit de habitação do Brasil, com uma falta de 800 mil 

unidades de moradia, como afirmam os dados registrados pela Fundação Sistema 

Estadual de Análise de Dados do Estado de São Paulo (SEAD), em 2004. Segundo 

artigo publicado no Portal da Prefeitura de São Paulo, a cidade “abriga, em suas 

quase 3 milhões de habitações, perto de 10,5 milhões de pessoas. Dessas, 3,4 

milhões residem em moradias precárias, 1,6 milhões em loteamentos clandestinos 

ou irregulares, 1,2 milhões em favelas e 600 mil em cortiços57”.  

Então, se de um lado temos uma cidade rica em recursos de comunicação e 

cultura e uma referência internacional, por outro, a cidade apresenta uma exclusão 

social acentuada. 

 

3.2 A INCLUSÃO DIGITAL NA CIDADE DE SÃO PAULO 
 

 
A cidade de São Paulo foi uma das pioneiras a transformar a inclusão digital 

como demanda de uma política pública municipal, juntamente com a cidade de Porto 

Alegre, cujo projeto nasceu em 2001 durante a quarta gestão municipal da Frente 

Popular (PT) como uma das prioridades do Conselho de Orçamento Participativo 

(COP) da cidade, que elegeu cinco localidades para desenvolvê-lo, iniciando sua 

implantação em 2002. 

Os Telecentros nascem, tanto em Porto Alegre como em São Paulo, como 

projeto político da administração do Partido dos Trabalhadores, mas, apesar de 

terem isso em comum, se constituíram por trajetórias práticas diferentes: em Porto 

Alegre inicia-se como política de governo, vinculado ao orçamento participativo, e 

por isso, tinha como meta concentrar os espaços em pontos estratégicos nas cinco 

regiões da cidade; em São Paulo, surge como “Pontos de Presença”, uma 

experiência piloto coordenada pelas instituições de pesquisa (IFF e Universidade 
                                                           

56 http://noticias.uol.com.br/educacao/ultnot/ult105u5241.jhtm - acesso em 04.jul.2009 

57 O déficit habitacional e a invasão do edifico Prestes Maia. In: 
http://www6.prefeitura.sp.gov.br/noticias/sec/habitacao/2006/08/0007 - acesso em 04.jul.2009 
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Adventista) e a ONG Sampa.org, se concentrou em uma única região (sul), 

considerada área com grande vulnerabilidade social e tinha por meta construir uma 

rede pública de comunicação que unisse primeiro, segundo e terceiro setor para que 

os cidadãos participassem mais conscientemente do governo municipal.  

Em 2000, momento que nascem os Pontos de Presença no Capão, outros 

programas já haviam se instalado em São Paulo; é o caso do CDI que começou sua 

trajetória na cidade em 1995, com negociações com o Centro Profissionalizante de 

Adolescente (CPA) de Padre Belo, em São Mateus, zona leste da cidade. 

Segundo o ONID, o estado de São Paulo possui, atualmente, 1155 espaços 

de inclusão digital ou Telecentros58. Isso corresponde a mais de um quinto dos 

espaços existentes no Brasil, que totaliza pouco mais de cinco mil. Mais de um terço 

desses Telecentros se encontram na capital do estado, que é coberta por 385 

espaços59.   

O programa de abrangência municipal é o Telecentro ligado à prefeitura de 

São Paulo, que significa em números, segundo os registros do ONID, 194 espaços 

em funcionamento. Outros programas estatais e da sociedade civil estão instalados 

na cidade, como por exemplo, os Telecentros dos SESCs, do Acessa São Paulo 

(estadual), Casa Brasil (Governo Federal), Garagem Digital, Aprendiz, Fundação 

Orsa, CDI etc. Destes, o que contabiliza um maior número de espaços na capital são 

os da prefeitura (194), o Acessa SP (87) e o CDI (24)60. A seguir, apresentamos o 

mapa da inclusão digital, em que podemos observar a localização dos programas na 

cidade de São Paulo61.  

 

 

 

 

 

                                                           
58 Acesso em 17.jun.2009. 

59 Faz-se necessário lembrar que esse número é referente aos espaços registrados na perspectiva do 
ONID, que contam os Telecentros a partir dos critérios: espaços da sociedade civil ou estatais que 
estejam ativos, conectados e abertos à comunidade gratuitamente. Ver capitulo II, dessa pesquisa.  

60 Esses números correspondem a contagem a partir dos critérios do ONID.   

61 Fonte: www.onid.org.br – acesso em 04.jul.2009. 
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Os pontos brancos e vermelhos representam a localização de cada unidade 

de programas de inclusão digital instalado na cidade. Se observarmos a distribuição 

dos pontos, percebemos que os programas se espalham até os limites da cidade, da 

zona sul (represas Guarapiranga e Bilings) a zona norte (serra da Cantareira), da 

zona oeste (município de Osasco) a zona leste (grande ABC), dando uma cobertura 

visual a toda a cidade. Contudo, considerando o número de habitantes, de mais de 

dez milhões da capital, os programas ainda não são suficientes, totaliza uma 

proporção de cerca de 1 unidade de Telecentro para cada dois milhões e meio de 

habitantes.     

 

3.3 OS PROGRAMAS PESQUISADOS 

 

Selecionamos para o estudo os Telecentros públicos, ligados à 

administração pública municipal, e os espaços de inclusão digital do Comitê para 

Democratização da Informática (CDI), ambos localizados na cidade de São Paulo.  

O nosso olhar ao local62 teve como objetivo investigar os programas e a sua 

dimensão prática, para auxiliar na análise dos significados advindos das relações 

entre gestores que elaboram as políticas públicas e instituições que as executam. 

Consideramos, nesse olhar, tanto os aspectos formais, estabelecidos pelas 

diretrizes contratuais que criam os Programas e os espaços em parceria, tornando-o 

                                                           
62  Referimo-nos ao local como o território físico, onde estão instalados as unidades dos programas 
investigado.  
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um modelo ideal, quanto as manifestações informais, determinadas pelas relações 

conectadas com os processos formais e o fazer cotidiano que brotam com as 

experiências locais. 

 

3.3.1 O modelo Telecentro da Prefeitura de São Paul o   

 

De acordo com a página da Coordenadoria de Inclusão Digital, no Portal da 

Prefeitura de São Paulo, os Telecentros são equipados com 10 a 20 computadores, 

dos quais 75% deverão ser dedicados a cursos e oficinas, e 25% para o uso livre, 

em que o usuário pode navegar livremente pela web, fazer pesquisas, ler notícias, 

participar de bate-papos, redigir documentos, currículos e imprimi-los, enviar e 

receber e-mails etc. Todas as atividades desenvolvidas nos espaços são gratuitas. 

Nos espaços também são desenvolvidos oficinas de temas diversos, como 

educação ambiental, criação de sites e “outros temas sociais, ambientais e 

profissionais, proporcionando também à comunidade a inclusão social”63.  

Os espaços são gerenciados por um Supervisor de unidade, acompanhado 

por um Supervisor Técnico de Área, auxiliados, localmente, por monitores 

responsáveis para ajudar o usuário. Os monitores e supervisores dos Telecentros 

são funcionários da IDORT, empresa contratada pela prefeitura municipal para dirigir 

as atividades dos Telecentros na cidade de São Paulo. Essa empresa capacita a 

equipe e é responsável pelo cadastramento de usuários e organização de ofertas de 

atividades locais. 

Para desenvolver as atividades de inclusão digital, a prefeitura realiza 

convênios com instituições da sociedade civil, Telecentro indireto, ou organiza um 

espaço dentro de suas secretarias, sub-prefeituras etc; e em equipamentos públicos 

municipais, Telecentros diretos, e nos  Centros de Educação Unificada (CEUs), 

TeleCEUs. 

A parceria entre governo municipal e sociedade civil para implantação de um 

Telecentro é realizada através de seleção pública, publicada no Diário Oficial e 

Portal da prefeitura. Para concorrer à seleção, as instituições encaminham um 

                                                           
63 http://www.Telecentros.sp.gov.br/servicos/kit_Telecentros/index.php?p=2965 – acesso em 

19.jun.2009 
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requerimento de solicitação de convênio assinado pelo representante legal da 

entidade e dirigido ao Secretário Municipal responsável, constando um breve 

histórico da entidade, relatório resumido das atividades desenvolvidas nos últimos 

doze meses e características da população que será atendida pelo convênio ora 

solicitado, além de outros documentos que comprovam o registro formal da 

instituição como entidade sem fins lucrativos, certidões negativas para comprovação 

de inexistência de dívida pública etc. Para celebração do convênio, a secretaria tem 

como critérios avaliar: a realidade do território onde será sediado os Telecentros, a 

capacidade dos espaços, as instalações passíveis de adequação à necessidade da 

instalação física da unidade, a existência de infra-estrutura de telefonia e conexão à 

internet no local de instalação da Unidade e registros formais de funcionários e 

prestadores de serviços da entidade. Por último, a instituição deverá concordar com 

todas as normas estabelecidas pela portaria, incluindo o Plano de trabalho fornecido 

pela Secretaria64.   

 

3.3.2 O Governo Eletrônico e a inclusão digital, du as pontas que se 

complementam?    

O modelo Telecentro público do município de São Paulo foi baseado em 

uma experiência piloto realizada em 10 espaços cedidos por associações 

comunitárias, no Capão Redondo, periferia da região sul da cidade, sob a 

coordenação de atores ligados à sociedade civil, o Instituto Florestan Fernandes 

(IFF) e a ONG Sampa.org, que se uniram à Prefeitura de São Paulo, recém eleita, 

para executar um programa de inclusão digital para a cidade.  

Beatriz Tibiriça (Beá), coordenadora do Governo Eletrônico na administração 

Marta Suplicy, nos colocou em entrevista, que na eleição municipal já havia uma 

preocupação, de alguns partidários do movimento de inclusão digital, em construir 

um projeto piloto para conceber uma política pública de inclusão digital para o 

município.  

O desafio era o de fazer uma política de inclusão digital em grande escala 

sem perder de vista os objetivos iniciais, de estimular a participação democrática da 

                                                           
64 Identificamos no Portal, duas portarias publicadas para esse fim a de N° 059/2002, de 17 de julho 
de 2002 na gestão de Marta Suplicy (acesso em dez.2007) e a de nº 42/07 da Secretaria Especial 
para Participação e Parceira da administração atual – acesso em 16.jul.2008.  
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maioria dos cidadãos paulistanos, através do Governo Eletrônico, considerando as 

peculiaridades da metrópole São Paulo, como afirma a entrevistada: 

 

Existia uma experiência de Telecentros como política pública iniciada em 
Porto Alegre, mas São Paulo era uma metrópole cheia de problemas, com 
uma população numerosa e uma desigualdade gritante e como tal deveria 
ser tratada, por isso a ideia de fazer um piloto na capital, na região de maior 
índice de violência, na época, o Jardim Ângela, no Capão Redondo, zona 
sul da cidade 65.    

 

 Em outro nível, existia uma preocupação mais ampla, de participar de uma 

política global de acesso à internet, como confirma a pesquisa de Tonhati (2007):  

Uma preocupação que perpassou pelo IFF, na formulação do programa de 
governo da candidata Marta Suplicy, foi o intuito de integrar o governo 
municipal de São Paulo às exigências do mundo global das redes 
informacionais e instalar um novo padrão de gestão pública para o 
município, conectado com as exigências atuais de agilidade, eficiência, 
eficácia, efetividade e flexibilidade. (TONHATI, 2007, p.50)  

    

As duas pontas se uniam, segundo a pesquisa da autora, porque o modelo 

de governo eletrônico pensado inicialmente, apenas enfatizava o primeiro grau de 

democracia digital: “prestação de serviços e disponibilização de informações on-

line”. Mas, mesmo para alcançar esse patamar era necessário estimular os 

munícipes a acessar a internet, pois o acesso digital ainda era precário, como pode 

ser comprovado pelos dados da época: em 2001, apenas 8,31% da população 

brasileira tinha acesso à internet, e o estado de São Paulo, em relação ao Brasil, 

tinha 17,98% de índice de acesso66, enquanto a região metropolitana de São Paulo 

apresentava um índice de 15% de acesso (op. cit. p. 52).   

Tonhati demonstra, em sua pesquisa que o índice de inclusão digital na 

metrópole São Paulo era, já naquela época, maior que o nacional. Contudo, na 

periferia da cidade, onde se encontrava a população de baixa renda, os índices 

chegavam a ser quase tão baixos quanto os da média nacional. Segundo consta em 

seus dados, da população que se encontrava nas classes D e E 11% possuíam 

computadores, 85% da classe A e 13% da classe C tinham acesso à internet, e 

apenas 2% das classes D e E conseguiam acessar a rede (id. p. 52 e 53).   

                                                           
65 Entrevista realizada em Outubro de 2007, em São Paulo. 

66 Mapa da exclusão digital: Fundação Getúlio Vargas, abril de 2003.  
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Diante das constatações, os atores envolvidos na execução do Governo 

Eletrônico chegaram à conclusão de que, para ampliar a participação popular e 

atingir graus mais avançados da democracia digital, era necessário mudar o quadro 

da exclusão digital da cidade. Segundo a pesquisadora, 

 
O IFF ponderou que, paralelamente à proposta de Governo Eletrônico para 
a prefeitura de São Paulo, deveria também idealizar uma política pública de 
inclusão digital que possibilitaria o poder local enfrentar a exclusão digital. 
Diante dessa constatação foi criado, em 2000, o Projeto sampa.org que 
posteriormente, serviria de modelo para o Plano de Inclusão Digital da 
Prefeitura de São Paulo (id. p. 55).    

 
   Segundo Beá: 

Os Telecentros formavam o outro braço que faltava para a realização da 
proposta do Governo Eletrônico. Sem os Telecentros, a população de baixa 
renda continuaria a sair da zona leste para o centro da cidade para resolver 
seus problemas com a prefeitura.  

 

Com essa concepção, nasce o Programa Telecentro, oficializado pelo 

decreto nº 42.157 da lei de nº 13.166, de 5 de julho de 2001, integrando os 10 

“pontos de presença67” do Capão Redondo. O programa era de responsabilidade, 

em sua origem, da Coordenadoria Geral do Governo Eletrônico, vinculada à 

Secretaria de Comunicação e Informação Social. Atualmente, na administração do 

Partido dos Democratas (DEM), os Telecentros estão sob a responsabilidade da 

Coordenadoria de Inclusão Digital vinculada à Secretaria de Participação e 

Parcerias. 

 

3.3.3 A implantação e a consolidação dos Telecentro s municipais  

  

Para Tonhati, o primeiro bairro a ser implantado um Telecentro foi Cidade 

Tiradentes, por ser uma área com mais de 150 mil habitantes, com grandes 

problemas na educação, violência e alto grau de pobreza( TONHATI, 2007, p.72).  

Pela portaria de nº 59 de 18 de julho de 2002, foram estabelecidas normas e 

padrões para o funcionamento dos Telecentros, que passaram a operar, de acordo 

com três modalidades: Telecentros administrados diretamente pela prefeitura, 

Telecentros conveniados ou comunitários, implantados em parceria com a 

                                                           
67 Denominação inicial dada aos dez Telecentros pilotos do Capão Redondo. 
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sociedade civil, TeleCeus – Telecentros dentro dos CEUs (Centros Educação 

Unificados). 

Atualmente, os Telecentros estão distribuídos nas regiões e distritos. A 

maior concentração dos Telecentros se dá na zona leste, a mais populosa da 

cidade, onde funcionam 108 Telecentros com 593.602 usuários cadastrados68, na 

zona norte existe 51 Telecentros com 256.109 usuários cadastrados, no Centro são 

11 Telecentros com 101.714 usuários cadastrados, na zona oeste são 10 

Telecentros com 71.541 cadastros e na zona sul 94 Telecentros com 401.230 

cadastros69.   

 

3.3.4 De 2001 a 2009: o foco político dos Telecentr os públicos municipais de 

São Paulo nas duas administrações  

 

Os Telecentros em São Paulo nasceram com o objetivo de ampliar o acesso 

digital na cidade para tornar mais ativa e autônoma a participação dos cidadãos, a 

partir do uso do canal eletrônico, o Portal da Prefeitura, que tinha por desafio tornar 

a administração mais transparente e eficiente na comunicação com os seus 

munícipes70. Contudo, segundo Beá, se por um lado havia um grupo prestando 

serviços à prefeitura responsável pela disponibilização de ferramentas para os 

cidadãos que aumentasse a eficácia democrática do Portal, propósito do Governo 

Eletrônico, em outra ponta havia uma equipe responsável pelo trabalho nos 

Telecentros que propunha ir além do uso dos serviços a disposição no Portal:  

 

Os Telecentros era um espaço para conversar sobre as coisas que 
aconteciam na comunidade, para fazer “fuxico71”, se assim a comunidade 
quisesse, para discutir sobre os problemas locais e fazer uso das 
ferramentas disponíveis para instrumentalizar as discussões através da 
confecção de jornalzinhos, fanzines etc. O propósito era o de incentivar a 
participação das comunidades, enquanto cidadãos indivíduos e coletividade, 
diminuindo a distância entre poder público e população; mas para isso, 
precisávamos formar cidadãos que soubessem o que queriam. 

                                                           
68 Os números estão relacionados à quantidades de acessos ao Telecentro. 

69 Dados oficiais, retirados do Portal da prefeitura: 
http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/participacao_parceria/coordenadorias/inclusao_digital - 
acesso em 01.jul.2007. 

70 Como concluiu Tonhati (2007), em sua pesquisa. 

71 Fuxico é trabalho artesanal feito com pequenos recortes de tecido. 
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Segundo Beá, para estimular a intervenção coletiva voltada para as 

demandas locais, a administração oferecia oficinas de comunicação comunitária às 

comunidades e tornou como critério de implantação a formação de um conselho 

gestor para a administração do espaço, composto por parcerias locais e um 

representante da administração pública. 

De acordo com a entrevistada, com a nova administração, a proposta foi 

desviada do seu objetivo inicial. Segundo ela, “os Telecentros, hoje, são espaços de 

serviços, com o acesso à internet e cursos de informática, e o Portal uma grande 

plataforma de serviços on line”.  

Juliana Bertolucci, também componente da equipe do Governo Eletrônico na 

administração do PT, conclui que a cultura política governamental no período, ainda 

não estava preparada “para abarcar a transparência que a tecnologia traz e a 

demanda da participação e de resposta” (TONHATI, 2007, p. 63).  Para Juliana, 

segundo consta na pesquisa de Tonhati, havia uma preocupação com a re-eleição e 

de como os números disponibilizados no Portal poderiam ser utilizados pela 

“imprensa tradicional” que poderia “distorcê-los”, pois eram dados muito 

manipuláveis (op. cit. p. 63). Isso causava desconfiança, fragilizando um dos 

objetivos do Programa: a transparência e as repostas políticas dos cidadãos. 

A fala de Paula Takada72, integrante da equipe como capacitadora em 

comunicação comunitária para os Telecentros de São Paulo, no período, parece 

fortalecer as conclusões de Juliana Bertolucci: 

 

Estávamos no final da administração da Marta e alguns espaços de 
denúncia na internet, criados pelos usuários como produto das oficinas, 
foram desligados do Portal da Prefeitura, porque tinham conteúdos 
“delicados” que poderiam ser interpretado de forma errônea no processo de 
re-eleição. Com isso, houve uma quebra na dinâmica das oficinas. Não 
havia mais sentido a existência delas, já que fortaleciam as reclamações 
locais. Já nesse período, os Telecentros começaram a declinar com a sua 
proposta de “formação para a cidadania”. Com as administrações 
posteriores, Serra e logo depois Kassab, os Telecentros consolidaram um 
modelo mais quadradinho de prestação de serviços às comunidades.    

 
 

O que podemos concluir é que, não foi apenas a mudança de administração 

que desviou o foco inicial do modelo Telecentro da prefeitura de São Paulo, mas a 

                                                           
72 Entrevista realizada em novembro de 2007. 
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desconfiança, ainda residente naqueles que propunham o modelo, de que o povo 

ainda não estava preparado para ser o cidadão autônomo que essas lideranças 

defendiam em seus discursos.  

 

3.3.4.1 O Software livre  

 

No item Software Livre, a preocupação em construir uma plataforma livre 

que desse um teor contra-hegemônico à política municipal, não afetou a política 

local com a re-eleição; provavelmente, porque tecnicamente existe uma vantagem 

econômica em utilizar a plataforma Linux, além de seu uso favorecer um discurso de 

vanguarda tecnológica. Na administração de Marta, os discursos salientavam a 

importância da filosofia da liberdade e da colaboração, sob a bandeira do software 

livre, embora na prática, essa liberdade se limitasse ao aspecto tecnológico, 

condicionado ao saber, concentrado em um corpo técnico, em abrir os códigos 

fontes e desenvolver sistemas adequados às necessidades dos gestores. 

Embora o uso de software livre não favoreça diretamente a qualidade do 

acesso do cidadão comum, fortalece a opção política e econômica, de construir “um 

governo mais autônomo e democrático, que não precisaria subjugar-se aos 

monopólios econômicos e tecnológicos atuais” (TONHATI, 2007, p. 67). O uso do 

software livre em larga escala, representa para o seu grupo defensor uma iniciativa 

contra-hegemônica, já que abre espaço para que o Brasil também se posicione 

mundialmente, como protagonista no desenvolvimento de tecnologia, com recursos 

humanos nacionais73.    

Também não se pode negar o grande passo dado com relação à gestão das 

tecnologias no Governo Eletrônico de São Paulo, iniciada na gestão de Marta 

Suplicy.  O uso do software livre trouxe uma contribuição fundamental para o avanço 

democrático, como afirma Tonhati (2007) em sua pesquisa: 

 
Essa opção teve o intuito de promover uma informatização autônoma, pois 
com a implantação na administração interna de tecnologia do software livre, 
com sistema operacional GNU/LINUX, era possível a liberdade na 
programação dos computadores, já que esse é um programa de computador 
com código-fonte aberto, que possibilita alterações e adequações às 
necessidades internas da gestão. (op. cit. p. 67 e 68) 

 
                                                           

73 No capítulo 2 dessa pesquisa, arguimos sobre a bandeira pelo uso e difusão da plataforma livre 
como um importante elemento do desenvolvimento nacional.  
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A administração atual, ainda utiliza o software livre nos Telecentros como 

pudemos comprovar pelos registros do Portal. Contudo, oficialmente, o uso do 

software não proprietário, alimenta apenas uma ponta do discurso defendido pela 

administração anterior, concentrando-se no argumento da redução de custo para o 

desenvolvimento do Plano de Inclusão Digital da Prefeitura, como podemos ver no 

trecho abaixo:  

Além de economizar com o programa em si (não pagando licenças de uso), 
esta opção permite o uso de “thin clients” nos Telecentros. Um “thin client” é 
um computador sem disco rígido, com uma configuração que o permita 
buscar o sistema operacional pela rede. A manutenção é feita em um 
servidor. Os programas também rodam no servidor, reduzindo custos em 
manutenção de software74.  

Segundo o texto oficial, nos Telecentros há também uma preocupação em 

capacitar os usuários para trocar os softwares piratas por Linux; além disso, consta 

no Portal que a Prefeitura iniciou, em 2004, a distribuição de um pacote de 

programas para que as pessoas possam fazer a troca. Em nossas entrevistas, nos 

Telecentros da prefeitura, nenhuma dessas ações foi detectada. 

3.3.4.2 O objeto da formação dos cidadãos nos Telec entros  

  Com relação às atividades, o discurso mudou consideravelmente, como 

podemos comprovar com a fala do coordenador geral do Programa, Frederico 

Guidone Scaranello. Segundo o coordenador, “É difícil que hoje haja um jovem que 

consiga um emprego no mercado de trabalho sem ser capacitado, certificado 

digitalmente, ou seja, se não souber usar computador ele está praticamente fora de 

qualquer profissão75”. O foco das atividades dos Telecentros é o fortalecer o ensino 

profissionalizante76, como veremos adiante nas entrevistas realizadas nos 

                                                           
74

 

http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/participacao_parceria/coordenadorias/inclusao_digital/soft

ware_livre/0001 - acesso em 04.jul.2009. 

 
75 Entrevista publicada na página http://www.inclusaodigital.gov.br/inclusao/noticia/Telecentros-em-
sao-paulo-ajudam-jovens-a-entrar-no-mercado-de-trabalho/ - matéria de 25.mai.2009 – acesso em 
22.jun.2009. 

76 Isto pode ser visualizado também na notícia publicada no Portal, em maio de 2007 “Telecentros 
entrarão em nova etapa, com reformas e foco no emprego” – em 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/noticias/index.php?p=16468 – acesso em 16.jul.2009. 
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Telecentros. Além disso, a lista de atividades que consta no menu de opções do 

Portal77 fortalece esse objetivo.  

Sobre propostas mais recentes para os Telecentros, encontramos uma 

atividade, iniciada com o grupo de 20 jovens, oriundos de bairros e Telecentros 

diferentes, cujo objetivo é a formação para agente comunitário. A meta é que o 

grupo saia com um blog para publicar notícias locais. A preocupação da equipe é 

que o blog tenha “uma linha editorial, uma linguagem e uma proposta e para que a 

ideia seja multiplicada para todos os Telecentros78”, por isso farão um 

acompanhamento da produção de conteúdos79.  

As atividades propostas e as determinações municipais para estruturação da 

base administrativa dos Telecentros nos fornecem pistas para compreendermos as 

diferentes agendas políticas de governo das gestões Marta e Kassab, no que diz 

respeito ao Governo Eletrônico e a inclusão digital80.     

Ao tomarmos como exemplo as oficinas de comunicação comunitária da 

gestão Marta e a formação para agente comunitário da Gestão Kassab, concluímos 

que no aspecto político-pedagógico, as oficinas de comunicação comunitária tinham 

como objetivos estimular o debate acerca dos problemas locais e produzir um 

projeto de comunicação com sustentabilidade local, de preferência nos dois 

formatos, on line e impressos (jornal, fanzines etc), já que grande parte da 

população não tinha acesso à internet81, enquanto a formação para agente 

comunitário, de acordo com o texto apresentado no Portal, está focada em formar 

                                                           
77 Os cursos desenvolvidos nos Telecentros estão na página 
http://www.Telecentros.sp.gov.br/institucional/imprensa/releases/index.php?p=7034 – acesso em 
04.jul.2009. 

78 http://portal.prefeitura.sp.gov.br/noticias/sec/participacao_parceria/2009/07/0012 - acesso em 
05.jul.2009. 

79 Não sabemos se a proposta de acompanhamento é meramente pedagógica ou se existe uma 
preocupação com o teor político das informações.  

80 O nosso objetivo é visualizar alguns aspectos que mostram as diferentes concepções políticas das 
duas gestões com relação à política de inclusão digital e não avaliar as propostas, pois sabemos que 
na prática, tanto uma como outra, a depender da resposta da população e da flexibilidade da gesta 
pública, poderá ser utilizada para fomentar ou limitar o debate local e a participação democrática dos 
cidadãos na gestão municipal.  

81 Por isso, segundo Paula Takada, os produtos das oficinas não foram aceitos pela coordenação, 
embora os grupos tenham sido estimulados a fazer isso.  
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jovens para o exercício jornalístico, a partir da produção de notícias locais82. A 

formação para agente comunitário é mais uma capacitação curricular para a 

juventude, que fortalece o objetivo da administração dos Telecentros de diversificar 

o menu de atividades locais,  voltado para o ensino profissionalizante, isto é, não 

está ligada necessariamente, à formação política dos jovens para que contribuam 

com a gestão municipal, como era objetivo da administração anterior.   

 

3.3.4.3 O Governo Eletrônico  

 

Para a administração petista, o Governo Eletrônico era um importante meio 

para formar os cidadãos e torná-lo mais participativo, contribuindo com a gestão. 

Para isso, todas as ações de inclusão digital, incluindo as atividades nos 

Telecentros83, estavam sob a guarda dessa proposta macro. Como vimos, 

anteriormente, o Governo Eletrônico tinha duas pontas, a produção de ferramentas 

de informação e comunicação que estimulasse a contribuição dos munícipes na 

gestão municipal e a inclusão digital que garantia a realização da proposta de forma 

mais ampla, já que estimularia a participação de um setor da população que não 

tinha acesso à internet. Portanto, uma sem a outra, como nos falou Beá, “ficaria 

manca”.  

A administração atual desligou o Governo Eletrônico da inclusão digital, 

como podemos visualizar em texto publicado no Portal da Secretaria:  

A Coordenadoria do Portal e Inclusão Digital foi criada em janeiro de 2001 
sob a denominação de Coordenadoria do Governo Eletrônico, subordinada 
à Secretaria de Comunicação, com o objetivo de servir como interface entre 
o cidadão e a Prefeitura no mundo digital. (..) Em dezembro de 2005, a 
Coordenadoria do Portal e Inclusão Digital foi desmembrada. A 
coordenação, produção e atualização de conteúdo do Portal Internet da 
Prefeitura de São Paulo passou para a Secretaria de Gestão. A Secretaria 
Especial de Participação e Parceria assumiu a Coordenadoria de Inclusão 
Digital, responsável pela implantação e gerenciamento dos Telecentros84. 

                                                           
82 http://portal.prefeitura.sp.gov.br/noticias/sec/participacao_parceria - acesso 07.jul.2009. 

83 Outra proposta que fortalecia a construção de um Governo Eletrônico, nos parâmetros dessa 
gestão, era a de implantar um conselho gestor nos Telecentros composto por instituições locais e 
membros da prefeitura. 

84 
http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/participacao_parceria/coordenadorias/inclusao_digital/org
anizacao/0001 - acesso em 07.jul.2009. 
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  O fato é que, na prática, não existe mais uma proposta de Governo 

Eletrônico, mas a produção de conteúdo em um Portal, cujo objetivo é agilizar o 

acesso aos serviços públicos municipais, como pagamento de impostos, 

informações turísticas, localização de escolas, Telecentros e outros equipamentos 

públicos. Obviamente que, ao ampliar os acessos, o Portal passa a ser mais 

utilizado; mas a proposta de usá-lo como meio para participação da população na 

gestão não está colocada como prioridade na gestão atual.  

 

3.3.4.4 Resultados  

 

Parece-nos que as duas pontas necessárias à conquista da bandeira da 

democracia digital, que originaram a política de implantação dos Telecentros em São 

Paulo (Governo Eletrônico e inclusão digital) não se juntaram efetivamente para dar 

a luz a meta de um governo mais próximo e um cidadão consciente e ativo 

politicamente.  Contudo, segundo Beá, a experiência foi positiva porque conseguiu, 

em pouco tempo de administração, consolidar o modelo Telecentro como política 

pública de inclusão digital, garantindo que a demanda da população de baixa renda, 

por acesso, tivesse continuidade85.  

Considerando que a experiência serviu de base para consolidar o modelo de 

Telecentro público no Brasil86, não podemos deixar de validá-lo como uma das 

maiores iniciativas da política de inclusão digital implantada no território nacional. 

Contudo, do ponto de vista de nossa investigação, faz-se necessário indagar como o 

modelo se constitui e se realiza na prática, isto é, como o modelo é implantado 

localmente, quais as características dos parceiros que se inscrevem para aderirem à 

proposta, como o modelo é recebido por essas associações, o que significa, na 

prática, essa adesão.    

 

   

                                                           
85 Entrevista para a pesquisa. 

86 O modelo foi levado também para o governo federal, com a forte intervenção de algumas 
lideranças do movimento, a exemplo de Sérgio Amadeu da Silveira, diretor da coordenadoria do 
Governo Eletrônico em São Paulo até 2003, quando assumiu a coordenação do Instituto de 
Tecnologia e Informação (ITI) no início da administração Lula.   
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 3.3.5 O programa de inclusão digital do comitê para  democratização da 

informática - CDI 87  

 

Segundo o edital CDI para implantação de espaços comunitários de inclusão 

digital (2009), “O CDI Comunidade é um espaço de inclusão digital que permite 

desenvolver potencialidades do ser humano, a partir de uma visão global e 

universal88”.  

O conceito de CDI comunidade89 é novo e resultado de várias discussões na 

rede CDI, em seus fóruns anuais. Segundo, Rodrigo Baggio, seu coordenador, o 

termo EIC (escolas de informática e cidadania) não contemplava mais o jeito CDI de 

fazer inclusão digital, atualmente. Por isso, a rede decidiu, no Encontro90 de 2008, 

substituí-lo91.  

Essa decisão é um importante dado para a nossa pesquisa porque vem 

referendar o movimento de inclusão digital que aconteceu durante as duas últimas 

décadas, que fomos descrevendo ao longo do desse texto: um primeiro momento 

com a entrega de computadores e a luta pela democratização do acesso à internet; 

e atualmente, a demanda pela qualidade da intervenção na rede de computadores, 

atrelada à realidade dos bairros e às situações de exclusão, onde estão sediados os 

espaços locais.  Os comitês regionais e matriz que compõem o CDI, importante ator 

nesse movimento, vêm discutindo há mais de dez anos em seus encontros, formas 

de atuar em seus espaços. Segundo seu mentor, Rodrigo Baggio, esse conceito 

vem fortalecer o conceito de plataforma social que ele já defendia para o CDI em 

entrevista realizada em 2007:  

                                                           
87 Os dados trabalhados nesse item são frutos de entrevistas realizadas com gestores e educadores 
das instituições parceiras, técnicos do CDI, documentos disponíveis na internet e que nos foi 
fornecido, e também, de nosso conhecimento acumulado durante quatro anos como funcionária da 
ONG.   

88 Fonte: Edital CDI 2009 in www.cdisaopaulo.org.br – acesso 15.jun.2009.    

89 As entrevistas foram realizadas no final de 2007 e alguns dados foram atualizados em 2008 por 
email, o termo “CDI comunidade” ainda é muito recente e não faz parte ainda da cultura institucional 
do CDI como observamos no site do CDI São Paulo, por isso abrimos mão de usá-lo nessa pesquisa. 
Quando nos referirmos às parcerias nas comunidades utilizaremos o termo “espaços locais”.  
 
90 Encontros anuais de todos os regionais e Matriz.  
 
91 Entrevista realizada em janeiro de 2009. Esta decisão está registrada no edital CDI 2009 que pode 
ser encontrado nos anexos desse trabalho e em formato de PDF na página do CDI São Paulo: 
www.cdisaopaulo.org.br. 
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As EICs são espaços locais que articulados em rede poderia definir uma 
política social na cidade, isto representava um poder social que o próprio 
CDI ainda não havia se dado conta. É como se recuperássemos o jeito 
CEBs [comunidade eclesiais de base] de trabalhar associado à prática da 
inclusão digital.  

 

Os CDIs comunidades vêm corroborar com essa afirmação, pois segundo 

Baggio, os espaços de inclusão digital não podem apenas ensinar informática, como 

foi importante há algum tempo atrás. Eles precisam “formar cidadãos 

empreendedores, produtores e publicadores, precisam disseminar a e-topia e e-

democracia92”  

Por outro lado, a discussão demonstra como o debate, movidos pelos 

conflitos internos e externos do movimento de inclusão digital marcam a identidade 

CDI. Internamente, na rede CDI, há algumas lideranças que defendem o conceito de 

intervenção local, há outras que defendem uma intervenção mais “holística”, de 

caráter universalista como o trato com o meio ambiente, por exemplo, e outras que 

defendem o ensino da informática voltado para a cidadania, dentro de uma 

perspectiva liberal93. Essa diversidade de conceitos, apesar de produzidos 

internamente aparecem de uma forma ou de outra, nos materiais publicados pelo 

CDI Matriz e seus regionais. No geral, eles são alicerces para que Rodrigo Baggio, o 

grande articulador da rede, alimente o debate externamente para sustentar o 

empreendimento social CDI. Portanto, conforme a demanda e os atores em debate, 

os conceitos são utilizados, adequadamente, na hora de negociar com as lideranças 

da rede ou no momento de captar recursos com as fundações nacionais e 

internacionais. Mas não se limitam a isso, na verdade, fora dessa imagem que o CDI 

conquistou de oportunista, é a diversidade da rede CDI que faz a ONG. A 

descentralização forçada pelo fato de que a Matriz não consegue sozinha sustentar 

o empreendimento CDI, fortalece algumas ações dos comitês regionais que 

parecem ser contraditórias, mas só reforçam a pluralidade da organização94.  

                                                           
92 Entrevista realizada em janeiro de 2009, no Rio de Janeiro. 

93 Aqui nos referimos à educação para a cidadania nos moldes de Stuart Mill: consciência de seus 
direitos e deveres com relação ao exercício democrático.   

94 Como veremos adiante, no item CDI São Paulo. 
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Externamente, para grupos mais de esquerda, o CDI é visto como uma rede 

do Baggio, que foi inovador e importante em uma época, mas está ultrapassado 

atualmente, já que não se preocupa com fatores importantes à inclusão digital como 

o acesso à internet, o uso de software livre, e continua insistindo que os espaços 

podem se auto-sustentarem.             

 

3.3.5.1 A estrutura CDI  

 

O CDI está estruturado em forma de franquia social. Isso significa que existe 

um modelo padrão que se distribui na sociedade, a partir da adesão de instituições 

ou grupos que queiram investir no empreendimento social CDI. Os regionais são 

criados a partir dessa adesão. Os regionais representam cidades, estados ou 

países, como o CDI Argentina, CDI Chile, CDI Equador etc. Em São Paulo existe o 

CDI São Paulo que administra ações na capital e no Pontal de Paranapanema, 

sudoeste do estado, o CDI Campinas e o CDI São José dos Campos. O CDI está 

em 21 estados brasileiros, totalizando 23 regionais ativos. No exterior, o CDI está 

presente em 8 países.  

  Com relação aos números dos espaços locais, são 753 espaços no mundo. 

Desses, o Brasil tem um total de 554 espaços ativos. Em São Paulo, são 26 espaços 

espalhados pela capital.       

As parcerias para implantação dos espaços locais são realizadas com 

associações de bairro, organizações não governamentais e poder público. Na capital 

e região metropolitana de São Paulo, o CDI constituiu parceria com o governo do 

estado através da Estação Especial da Lapa, cujo trabalho é voltado para inclusão 

de pessoas em situação de deficiência, e com a Fundação Prof. Dr. Manuel Pedro 

Pimentel (FUNAP) com quem realiza um trabalho com as “re-educandas95” das 

penitenciárias femininas do Butantã e da Capital; as outras parcerias foram 

realizadas com organizações sociais. 

Os regionais seguem diretrizes gerais da matriz para o monitoramento das 

atividades e resultados, e também com relação aos critérios da constituição formal 

da parceria, que são: organização formalizada e regularizada como instituição social, 

com CNPJ constituído e experiência mínima de dois anos de atuação no local; que 
                                                           

95 Nome dado às presas por estarem em processo de educação para readaptação em sociedade. 
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possua sede e local apropriado (arejado e com segurança) para a instalação dos 

computadores; que tenha condições para gerir e sustentar as despesas relacionadas 

à equipe e a manutenção de máquinas e espaço; que colabore com o CDI na 

articulação da conexão local; que se comprometa em destinar no mínimo 40 horas 

semanais para a realização da metodologia CDI de inclusão digital, sendo 16 horas 

utilizadas para outros serviços necessários à comunidade, como acesso livre, por 

exemplo. Em troca, o CDI entrega: 8 a 10 computadores recondicionados com 

softwares instalados; instala a rede local, caso a instituição forneça o material 

necessário; se compromete em atualizar as máquinas quando for possível; capacita 

técnicos para a manutenção do espaço, educadores e gestores; colabora com a 

administração e realização das atividades pedagógicas do espaço, através de 

acompanhamento, oficinas e encontros regionais; colabora com a articulação dos 

espaços em rede.   

De acordo com o edital, é objetivo do CDI:  

 

promover a apropriação social da tecnologia como ferramenta para 
estimular a cidadania ativa e o empreendedorismo, estimulando nas 
pessoas e comunidades o desejo de fazer parte da sociedade, de maneira 
mais pró-ativa, e buscar agentes de transformação. (...) fomentar o 
desenvolvimento social e econômico nos locais onde atua.  

 

 

3.3.5.2 O posicionamento político do CDI frente ao debate de inclusão digital 

no Brasil  

 

O CDI, como pioneiro na política de inclusão digital, construiu sua base de 

trabalho em três diretrizes96, até hoje vinculada a sua imagem, embora muito 

criticadas interna e externamente. A primeira delas, e mais criticada, é a auto-

sustentabilidade97, a segunda, o uso de computadores reciclados nos espaços locais 

e a terceira, a defesa das plataformas proprietária e livre como opção dos parceiros 

locais, que isenta a ONG de um posicionamento mais direto com relação ao uso do 

software livre.  

 

                                                           
96 Essas diretrizes são conclusões de nossa pesquisa. 

97 No capitulo 2, também discorremos sobre o tema. 
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3.3.5.3 A bandeira da auto-sustentabilidade   

 

Para Rodrigo Baggio e alguns de seus apoiadores98, a auto-sustentabilidade 

faz-se necessária para os espaços locais, porque estimula as ONGs de pequeno 

porte, parceiras locais do CDI, a se desenvolverem economicamente. Segundo ele, 

“a dependência não gera autonomia”.  

A proposta é que os espaços cobrem uma taxa simbólica, entre R$ 5,00 e 

R$10,00, como pacote mensal para o pagamento de um curso ou contribua com 

uma quantia simbólica de até R$ 1,00 a hora para uso do acesso livre. A conta é 

feita assim: um educador consegue trabalhar, se tiver uma carga horária completa, 

com no máximo, oito turmas por semana. Se cada turma tiver 15 pessoas 

matriculadas99, esse educador terá um total de 120 matrículas, o que corresponde a 

uma receita de R$ 600,00, se a mensalidade for R$ 5,00 ou R$1200,00, se a 

mensalidade for R$10,00, sem contar com o coeficiente de evasão das turmas, em 

torno de 25%, e a inadimplência. Esse total, o CDI aconselha que seja fatiado para 

pagar o educador e as despesas da sala, como energia, água, segurança, 

manutenção de computadores etc.  

Na prática, a maioria das instituições usa dinheiro de outros projetos para 

dar conta de suas despesas100; busca, desesperadamente, estudantes ou curiosos 

na área de informática para voluntários, com o objetivo de garantir a manutenção de 

computadores; seleciona jovens sem qualquer experiência com as tecnologias e 

com o trabalho educativo, para realizar o trabalho nos espaços, negociando bolsas-

salários inferiores ao salário mínimo, como pagamento de seu trabalho. 

 

 

3.3.5.4 Computadores reciclados     

 

Com a campanha “informática para todos”; apoiada pelo instituto C&A e 

realizada pelo grupo Jovenlink, criado por Rodrigo Baggio em 1993, que tinha por 

                                                           
98 Grandes empresas como Accenture, Philips, etc. 

99 Esse número irá depender do número de computadores instalados. 

100 Essa é a prática mais recorrente como veremos nas entrevistas realizadas com os gestores locais. 
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objetivo o uso de um BBS (Bulletin Board System)101 para iniciar a comunicação 

entre jovens do morro e do asfalto, nasce o CDI. A campanha resumia-se a 

recebimento de computadores usados que, após reciclados, eram entregues nos 

morros cariocas para associações de bairro, grupos ou pequenas instituições que 

quisessem aderir ao projeto.   

Segundo Rodrigo Baggio, a campanha surtiu um efeito inesperado na mídia 

do Rio de Janeiro, a ponto de ele construir o primeiro escritório do CDI. Desde lá, o 

CDI recebe máquinas através de doações, recicla em regime de mutirão e distribui 

para os espaços locais, implantados a partir da formalização de parcerias102.       

A campanha para recebimento de computadores é realizada em todo o 

Brasil, mas a referência nacional é a de São Paulo, iniciada em 2002 e caracterizada 

por grandes mutirões de reciclagem, com um marketing direcionado ao estímulo do 

desenvolvimento sustentável e à atividade voluntária. 

A crítica de algumas lideranças do movimento, no Brasil, ao CDI é que a 

inclusão digital não pode se realizar plenamente, se a população não tiver acesso a 

tecnologias de ponta, como internet com banda larga e máquinas com recursos 

atualizados. A defesa dessa bandeira tem por base maior a questão de que o 

desenvolvimento social e desenvolvimento econômico não estão separados.  

As máquinas, resultantes da campanha “Megajuda”, que chegam aos 

espaços locais têm, no geral, uma configuração mínima de Pentium III. Segundo o 

edital de 2009 do CDI, as máquinas serão atualizadas “quando for possível”. 

Contudo, as máquinas que chegam aos espaços nem sempre estão 

recondicionadas a contento. Muitas quebram com menos de dois ou três meses de 

uso, comprometendo o trabalho do grupo no espaço. Isso também acontece porque 

a manutenção dos equipamentos não é realizada sistematicamente. O problema é 

tão recorrente que dificilmente chegamos em um espaço que todas as máquinas 

estejam sendo utilizadas.  

Se há mais de uma década, era muito difícil para população de baixa renda 

ter acesso a um computador, atualmente, com a ampliação da política de inclusão 

                                                           

101 Uma espécie de rede localizada, parecida com a estrutura de uma intranet. 

102 A campanha foi denominada “Megajuda”, desde a parceria com a Câmera Americana do Comércio 
para re-implantação do CDI São Paulo, como veremos adiante. 
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digital os computadores se tornaram bem mais acessíveis, como visualizamos nos 

resultados da pesquisa em domicílios (2008) utilizados por nós, no capítulo II. Diante 

da realidade atual, o CDI mudou o seu discurso. Para a ONG, o objetivo não é mais 

de entregar uma máquina a quem não tem, mas o de reciclar para pensar a 

sustentabilidade do planeta. 

 

3.3.5.5 A dupla face da plataforma dual boot  

 

A polêmica em torno do CDI e o uso de software livre se colocou desde o 

momento em que a ONG foi apoiada pela Microsoft. Para alguns integrantes do 

movimento de software livre no Brasil, a ONG, ao defender o dual boot103, O CDI 

isenta-se do debate em torno de questões como os grandes monopólios de mercado 

e a soberania nacional, fatores determinantes para a política de inclusão digital, 

segundo essas lideranças, porque não é de seu interesse se contrapor a Microsoft.      

Internamente, não existe uma discussão sobre a questão. Alguns regionais 

utilizam prioritariamente o Linux e os aplicativos no formato livre, como é o caso do 

CDI Campinas, CDI Bahia, CDI Pernambuco etc. Outros utilizam os dois recursos, 

como por exemplo, o CDI São Paulo que tem utilizado aplicativos na versão livre, em 

oficinas de edição gráfica, áudio e vídeo104.    

 O CDI, em parceria com a Microsoft, recebe licenças de uso do sistema 

operacional Windows para todos os CDIs credenciados no mundo, e recursos para 

tocar alguns projetos na rede. Isso, sem dúvida, é um grande incentivo para que os 

regionais optem pelo uso do Windows e deixem o Linux de lado. De outro lado, o 

único incentivo que o CDI, como instituição, fornece aos seus colaboradores 

(espaços locais e regionais) é a instalação das duas plataformas nos computadores 

recondicionados e a flexibilidade com relação ao uso. 

 

 

 

 

                                                           
103 Uso dos dois sistemas operacionais, o livre e o proprietário. 

104 A partir de 2005, quando a discussão do software livre estava no regional, algumas pessoas do 
escritório resolveram usar a plataforma livre; com a demanda de oficinas de áudio e vídeo, a equipe 
aproveitou para usar os aplicativos livres, com o objetivo de  alimentar o debate internamente.  
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3.3.6 O CDI São Paulo 

 

O CDI se instalou em São Paulo em 1995, no mesmo ano em que foi 

oficializada como ONG. O primeiro espaço comunitário a receber o CDI em São 

Paulo foi o Centro Profissionalizante de Adolescente (CPA) de Padre Belo, zona 

leste da cidade de São Paulo105. O grupo que, a partir daí iniciou um trabalho 

construindo o regional São Paulo, participou intensamente da primeira estruturação 

pedagógica da ONG, juntamente com o CDI Campinas e o Núcleo de Informática 

Aplicada à Educação (NIED) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).  

Contudo, por diferenças políticas esse grupo dissidiu da rede CDI e, até 2005 se 

propagava com o nome CDI-SP, quando perdeu na justiça o direito de uso. O CDI 

São Paulo reiniciou sua trajetória em 2002, com o apoio da Câmera Americana do 

Comércio (AMCHAM) com suas metas voltadas para construção de um modelo CDI 

que dinamizasse a sua política de captação de recursos, já que se encontrava no 

maior centro financeiro do Brasil.    

 

3.3.6.1 A relação escritório regional e matriz 

 

A proposta pedagógica elaborada com a equipe do NIED foi utilizada pela 

rede CDI até o ano de 2005, quando foi organizado internamente um colegiado com 

representantes por regiões do Brasil e um internacional para re-elaborar uma 

proposta que fosse mais próxima à realidade das comunidades onde o CDI estava 

presente. Após uma série de reuniões para sistematizar uma proposta que levasse 

em conta a diversidade da rede, nasceu um texto cujo teor está baseado em 

princípios de Paulo Freire e articula a prática com base em quatro eixos: mergulho 

na comunidade, referência na comunidade, formação de rede e educando agindo. 

A meta em São Paulo e os princípios pedagógicos elaborados pela rede CDI 

são importantes dados para entender o jeito CDI de fazer inclusão digital. A meta, 

porque está diretamente ligada à sustentabilidade da ONG, os princípios porque, 

quase sempre estão na direção contrária às necessidades da escala, por muito 

tempo a meta mais prioritária da ONG. 

                                                           
105 Após a parceria com o CDI, o CPA desenvolveu, em parceria com a Fundação Abinq, o primeiro 
núcleo do programa Garagem Digital no Brasil.  
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Para entendermos essa relação sustentabilidade X escala, faz-se necessário 

observamos a estrutura técnica do CDI para o funcionamento das atividades no 

escritório regional e o histórico de implantação dos espaços locais.  

Em São Paulo106, essa estrutura está organizada pelas áreas: gestão do 

regional, responsável pela direção do escritório, coordenação de projetos sociais, 

responsável pela implantação e o acompanhamento dos espaços locais, 

coordenação pedagógica, responsável pelo direcionamento pedagógico das 

atividades nos espaços locais, coordenação de tecnologia e logística, responsável 

pelo recebimento de doações, reciclagem e distribuição de computadores para todo 

o território brasileiro e, instalação e manutenção de computadores, rede e internet 

nos espaços locais na cidade de São Paulo. Soma-se a essa estrutura a formação 

de equipes para gestão de projetos pontuais, como o “conexão”, constituído em 

parceria com a ONG mineira Rede Cidadã, com o apoio da empresa Accenture, cujo 

objetivo é o encaminhamento de jovens para o mercado de trabalho107.       

Com a re-estruturação do CDI São Paulo, o escritório da capital passou a 

ser uma filial da matriz, juntamente com o CDI Rio de Janeiro. Então, todas as 

orientações para a gestão local e a seleção de pessoal deveria ser realizada pelos 

técnicos da matriz com a participação do responsável pelo escritório, o gestor do 

regional. A preocupação era de que o “modelo” CDI fosse alterado, prejudicando a 

imagem da ONG e a meta de construir um exemplo ideal para servir de base para 

captação de recursos no Brasil e no mundo.  

Em 2003, o regional São Paulo possuía em sua rede local em torno de 52 

espaços na região metropolitana e o compromisso com empresas e governo 

estadual, em abrir mais 38 espaços até o final do ano. No final de 2004, essa meta 

se realizou após muitos percalços. A estrutura da equipe na época era diferente: no 

escritório, havia dois técnicos para implantação dos espaços e acompanhamento, 

                                                           
106 Cada regional é responsável pela formação e sustentabilidade de sua equipe. Por isso, sua 
estrutura funcional, não é necessariamente igual a de São Paulo ou de outros regionais, embora 
exista um modelo básico fornecido pela Matriz, em que o regional se baseia para compor seu quadro 
técnico. Esse modelo traz como áreas de atuação: a gestão regional, a coordenação de projetos, de 
tecnologia e pedagógica. Em alguns regionais apenas duas pessoas acabam se revezando para 
compor as quatro áreas.  

107 Esses projetos geralmente são realizados como proposição do financiador que usa a ONG como 
laboratório para a experiência.    
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três para a coordenação pedagógica, três na área de logística e voluntariado108, o 

gestor do escritório local e dois funcionários da matriz, responsáveis pela área de 

desenvolvimento institucional (DI). Apesar da meta, a estrutura humana era um 

paradoxo, pois o lado forte do regional era o de DI, com um trabalho voltado para o 

marketing da ONG e a captação de recursos. As áreas fins, projetos sociais e 

pedagógica, responsáveis pela abertura dos espaços locais, além de pequena, 

compunha o menor salário do grupo.    

No final de 2004, no Encontro internacional do CDI, o foco do debate era o 

tamanho da rede, com quase 1000 espaços, e a necessidade de rever as metas, 

primeiro porque os regionais não conseguiam mais ter fôlego para abrir espaços 

locais, segundo, porque a qualidade do trabalho estava deixando a desejar, visto 

que as equipes mal davam conta da implantação das parcerias locais. Foi discutido, 

também no encontro, a necessidade de pensar outro jeito de tornar visível o trabalho 

do CDI. Paralelo a essa discussão, as áreas pedagógicas e de projetos sociais 

iniciaram um debate sobre as linhas gerais da nova proposta pedagógica. Com 

essas questões em pauta o Encontro terminou com a meta oficial de concluir a nova 

proposta de pedagógica a ser apresentada em 2005.     

Essa meta colocava nas mãos do regional São Paulo um grande desafio: ser 

um laboratório para a construção da nova proposta pedagógica e, ainda, um modelo 

exemplo para a rede, no Brasil. A conclusão da equipe era de que seria impossível 

atingir a meta com um número de espaços maior que o potencial da equipe técnica. 

Por outro lado, ser referência local apostando na autonomia frágil da auto-

sustentabilidade dos espaços era quase um suicídio institucional. As perguntas que 

acompanharam a equipe todo o ano foram: como garantir que os espaços se 

tornassem referências locais de inclusão digital? Como apoiar as instituições 

parcerias para que o trabalho aconteça do jeito que o CDI quer?  Qual é melhor jeito 

CDI de fazer inclusão digital, atualmente? O que superar na proposta CDI?   

Assim, em 2005 o regional São Paulo, ao mesmo tempo em que se 

fortalecia na rede CDI, como uma das referências na construção de um modelo 

pedagógico compatível com a dinâmica atualizada de inclusão digital, questionava a 

Matriz pelas metas internas estabelecidas. Nesse ano, além de encampar, 

                                                           
108 Essa área era responsável pelos mutirões da Megajuda, atualmente a responsabilidade dos 
mutirões é da coordenação de tecnologia. 
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praticamente sozinho, a defesa de um novo modelo de trabalho na relação com os 

espaços locais, o regional São Paulo construiu uma equipe de trabalho que 

valorizava a chamada “linha de frente” da ONG, defendendo que, para cada dez 

espaços implantados, um técnico deveria ser contratado para realizar o 

acompanhamento local. Essa conquista interna da equipe teve efeitos sobre a 

qualidade do trabalho porque melhorou a aproximação entre regional e espaços 

locais. Como consequência da atitude, o número de espaços foi sendo revisto 

durante os anos de 2005 e 2006. No ano de 2006, o CDI São Paulo tinha em sua 

rede cerca de 50 espaços; em 2007, esse número foi descendo, até compor hoje 

(2009) os 26 espaços na região metropolitana de São Paulo. A rede CDI 

acompanhou o mesmo percurso do regional, saindo de um número de 

aproximadamente 980 espaços para os 753 atuais.  

 

3.3.6.2 A EIC, o EIC, o CDI comunidade: a crise de denominações para os 

espaços locais 

Um dos primeiros resultados do debate sobre as diretrizes da nova proposta 

político-pedagógica do CDI foi a necessidade de mudar a denominação “a EIC” 

(Escolas de Informática para a Cidadania) para “o EIC” (Espaços de Informática para 

a Cidadania). O CDI São Paulo, o mais forte opositor da EIC como escola, defendia 

que o termo “escola de informática” limitava as ações locais, propostas nas novas 

orientações pedagógicas, transformando o trabalho em cursos, por sua vez, 

ministrados na maioria como se fossem temas separados: informática e cidadania. 

Outra ala apresentava o desejo de continuar com escola, pois o termo “espaço” era 

muito amplo, abrindo brecha para qualquer coisa. Além disso, os cursos poderiam 

ser diferentes, e algumas escolas, não formais, poderiam servir de referência, como 

a escola Florestan Fernandes do MST. A questão não passava por mudar o nome 

do espaço, pois não existia, acreditava o CDI São Paulo na época, abertura para 

tanto, já que o CDI tinha todo o seu marketing voltado para o termo EIC. Em votação 

realizada no encontro de 2005, o termo “a EIC” foi aprovado. Paralelo às várias 

discussões com a rede, o regional São Paulo passou a utilizar o termo “o EIC” com 

suas parcerias locais e alguns espaços aderiram a proposta. Ainda no Encontro de 

2005, um dos participantes, coordenador do espaço do Projeto Anchieta, fez um 

relato do trabalho usando o termo, o que causou um desconforto geral aos 
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participantes. No ano seguinte, a Matriz exigiu do regional que retirasse todos os 

termos que referendasse “o EIC109” de seus materiais pedagógicos e da 

comunicação local.     

A partir de 2009, o CDI começou a utilizar  o termo CDI comunidade, como 

deliberação da rede CDI, como vimos anteriormente. 

 

3.4 POR DENTRO DOS TELECENTROS: OS ESPAÇOS MUNICIPAIS 

PESQUISADOS     

 

Os Telecentros da prefeitura selecionados para nossa visita foram instalados 

pela parceria com associações oriundas do movimento de moradia, que têm em 

comum, o fato de terem mulheres à frente da coordenação e um trabalho a mais de 

20 anos com a comunidade. Um tem origem na organização de mulheres do 

Movimento Sem Terra (MST) de São Paulo – Telecentro D. Angélico Sândalo de 

Emerlino Matarazzo, região leste da cidade, e o outro está ligado a uma organização 

com fins mais filantrópicos - Telecentro Jardim Fontailes/Mutirão do Pobre. No que 

diz respeito às escolhas de atividades e à responsabilidade pelo uso dos espaços, 

os dois seguem as diretrizes definidas pela parceria com a prefeitura de São Paulo: 

cursos básicos de editoração de texto, introdução à informática e internet, acesso 

livre e uso de software livre; uma equipe de funcionários terceirizados mantidos pela 

prefeitura e o espaço cedido e administrado pela associação parceira. 

  

  

3.4.1 O Telecentro Dom Angélico de Sândalo/Mulheres  do MST 

 

O Telecentro foi um dos primeiros a ser criado em São Paulo, ainda na 

administração de Marta Suplicy. Acumula um cadastro de 5.586 usuários. Desses, 

“46% são do sexo masculino, 37% possuem ensino fundamental incompleto e 27% 

estão na faixa entre 11 e 16 anos110”.  A Associação Comunitária das Mulheres do 

                                                           
109O termo ainda foi utilizado por algum tempo pelas equipes e usuários dos espaços locais. Como 
essas entrevistas foram realizadas em 2007, o termo aparece nas colocações de alguns 
entrevistados. 

110 Estatística realizada pelo cadastro on line dos usuários – fonte: 
http://www.Telecentros.sp.gov.br/unidades - acesso em 16.jun.2009 
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Movimento Sem Terra de Ermelino Matarazzo foi fundada em 1987 por um grupo de 

famílias sem terras, da comunidade São Francisco de Assis, que estava sob ação de 

despejo. A coordenadora e líder do movimento Dona Neusa Avelino da Silva Melo 

estruturou, em parceria com a igreja católica local e prefeitura de São Paulo, dois 

espaços onde a associação realiza suas atividades: um com a creche, atividades 

artesanais para crianças e adolescentes, e outro onde funciona a biblioteca e o 

Telecentro comunitário.  

O espaço onde funciona o Telecentro tem três andares, no térreo 

encontramos a biblioteca; no segundo piso, cinco computadores com acesso livre e 

sala de espera, no terceiro piso vinte computadores dispostos em uma sala ampla, 

onde funcionam os cursos e também acesso livre.  

A sede da associação está localizada em uma rua próxima a do Telecentro. 

As salas da associação são nomeadas com nomes de figuras que lembram alguma 

luta, como Zumbi dos Palmares, Dom Pedro CasaDáliga etc. Todas as salas têm 

uma foto de Che Guevara. No dia de nossa visita à Associação, D. Neusa, uma 

senhora de aproximadamente 60 anos, vestia uma camiseta com a foto de Che 

Guevara gravada na frente. Segundo ela, assim como as fotos nas paredes 

representavam a história de luta de um povo, aquele homem [Che] representava a 

luta pela liberdade e por isso deveria ser sempre lembrado. 

Apesar dessa preocupação, percebemos em nossa conversa com a 

coordenadora do espaço, e mais tarde, com o supervisor do Telecentro, que não há 

uma ligação das atividades de inclusão digital com o movimento social, nem com 

outras atividades da associação. O que observamos, na verdade, é a presença 

marcante de D. Neusa e a sua história de luta. Ela é uma forte referência para todos 

que fazem parte da associação, seja membro ou funcionário. Como ela fez questão 

de dizer em quase todos os momentos da entrevista: “no meu terreiro quem manda 

é eu”. Essa forma de atuar é expressa na composição de toda a equipe da 

associação. Todos moram na região e foram chamados para trabalhar por ela, 

devendo a ela seus empregos. Segundo ela, com esse jeito de administrar, nem a 

prefeitura, a câmara e “nem mesmo os homens do MST” não lhe negam qualquer 

pedido, pois ela é capaz de fazer um escândalo e levar a comunidade junto. Esse 

discurso político apareceu naturalmente no dia de nossa visita, na mesa do almoço, 

e em um momento que outra liderança do bairro nos interrompeu para pedir-lhe 
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apoio para a candidatura de um rapaz da comunidade para o Conselho Tutelar do 

bairro. Nas duas ocasiões, todos contaram com muito entusiasmo as peripécias 

políticas da líder.  

 Esse jeito de fazer demonstra uma herança forte do mundo rural e do 

coronelismo, embora em seu dia-a-dia, a luta representada em seu discurso seja 

contra o poder do “macho” e dos coronéis da terra, como ela afirmou todo o tempo, 

em sua fala: “A mulher luta muito minha filha, você viu D. Marta111 com as empresas 

de ônibus? Ô mulher corajosa! E a Dilma? Aquela vai ser a primeira mulher na 

presidência do Brasil.” Apesar disso, os cartazes e pinturas na parede só faziam 

referência aos homens, a exemplo de um grande cartaz do Presidente Lula em sua 

sala. 

 Próximo a associação, caminhando a alguns metros, estava o prédio onde 

funcionava a biblioteca e o Telecentro. Embaixo, a biblioteca, com poucas estantes 

organizadas em uma fileira de cerca de quatro metros, algumas mesas e uma 

afastada, ao lado da porta de entrada, onde havia uma jovem sentada, que se 

apresentou como voluntária, recepcionava os usuários.  Do lado de fora, ao lado da 

sala onde funciona a biblioteca, uma escada dava acesso ao segundo e terceiro piso 

onde funcionava o Telecentro. O lugar pareceu-nos bem estruturado e muito bem 

cuidado, e como na associação, as paredes estavam compostas por alguns quadros 

e cartazes dos heróis de D. Neusa. 

 No Telecentro as atividades estão focadas em cursos básicos e acesso 

livre, como nos falou o supervisor da unidade, Tiago. Observamos durante a visita 

que alguns computadores foram disponibilizados para os jovens presentes no 

segundo piso, uma sala de espera com cadeiras e cinco máquinas. Nessa sala, 

enquanto alguns já usavam os computadores disponíveis, outros estavam sentados, 

aguardando o a troca de horário para utilizar os equipamentos da sala de uso livre, 

onde estavam instaladas 20 máquinas e um servidor. Antes da troca de horário, 

observamos que nem todas as máquinas estavam ocupadas naquele período; mas, 

segundo Tiago, era interessante que, mesmo tendo computadores disponíveis, os 

jovens aguardassem na sala de espera até o início do outro período para não haver 

confusão nos horários. Isso garantia que nenhum deles ficasse mais ou menos 

tempo que o outro, nos computadores.    

                                                           
111 D. Neusa se referia a ex prefeita Marta Suplicy 
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Ao ser escolhido por D. Neusa para ser supervisor da unidade, Tiago passou 

por capacitações dadas pela prefeitura. Segundo ele, essas capacitações serviram 

para “aprender a fazer os cadastros dos alunos e saber lidar com o público; como 

fazer para ensinar no Telecentro, como ajudar as pessoas da comunidade a fazer os 

seus currículos, cadastrar CPF etc.”       

  Ao perguntarmos qual o tipo de relação estabelecida entre a associação e 

o Telecentro, Tiago nos respondeu que as turmas das crianças e dos adolescentes 

têm momentos específicos no Telecentro. Cada turma tem, em média, 30 minutos 

para usar o computador. No geral, as atividades dirigidas a esse público é de 

desenho, pintura e jogos. O supervisor nos falou que também há atividades 

diferentes como as “de inclusão social”, em que os adultos, artesãos da 

comunidade, ligados ou não à associação, usam o espaço do Telecentro para 

fazerem exposição de seus trabalhos. Ele também chama de inclusão social o 

trabalho da biblioteca que funciona no térreo do prédio do Telecentro. O Telecentro 

abre às 9 horas da manhã e fecha às 18 horas e funciona de segunda a sábado, 

como determinam as regras da prefeitura. 

A organização dos três espaços - sede, biblioteca e Telecentro - é 

primorosa. Todas as salas são amplas, com janelas e paredes bem cuidadas, 

meninos e meninas em fila para entrar em suas salas. A sede, onde funciona a 

creche, é um espaço que lembra a formalidade e a leveza de uma escola de ensino 

infantil. Já no Telecentro, encontramos adolescentes bem despojados, de chinelos, 

boné e bermudas que entram no espaço e falam com o supervisor, despreocupados 

de qualquer formalidade, só dependendo do comando para troca de horário das 

turmas.  

Não encontramos, durante a nossa visita, nenhuma formalidade para a 

entrada ao Telecentro. As pessoas vão ficando na sala de espera e caso tenha 

algum computador vago ali, já podem utilizá-lo; caso contrário, deve esperar pela 

troca de horário para usar uma máquina da sala maior. Todavia, não foi exigido, 

enquanto estávamos lá, nenhum tipo de inscrição ou carterinha de usuário, mas 

segundo Tiago, o Telecentro utiliza o cadastro on line para registrar a presença dos 

usuários. Ao se cadastrar “os usuários recebem um número que pode ser usado em 

qualquer Telecentro da cidade”. Perguntamos a ele por que aquela turma não havia 

feito o cadastro. Ele respondeu que alguns meninos iam com tanta frequência ao 
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Telecentro que o monitor já sabia de cor o número de seu cadastro. Mesmo que não 

soubesse o número, todos eram conhecidos e a identificação poderia ser feita 

durante a estadia do grupo no uso livre. “No caso, de alguém vir ao Telecentro pela 

primeira vez pedimos identidade e abrimos o seu cadastro”, nos falou o supervisor. 

A hora das refeições, que diariamente são servidas para o público atendido 

e funcionários no refeitório instalado na sede da associação, é o momento das 

conversas e trocas sobre o que se passou durante o dia. É também o momento em 

que todos, em volta de uma grande mesa, escutam as orientações e comentários de 

D. Neusa. O refeitório é um lugar agradável, espaçoso com várias mesas de 

madeira estilo “grande família”, onde todos se encontram e conversam.  O assunto 

mais comentado durante a refeição foi o jeito daquele grupo fazer política local e as 

brigas com a prefeitura; talvez porque, ao resgatarmos a origem do espaço, 

tenhamos despertado o interesse dos que estavam ali para o debate, mais 

precisamente de D. Neusa, a liderança legitimada pelo grupo.    

Quando perguntamos à coordenadora se poderíamos filmar o ambiente, foi 

muito tranquilo. D. Neusa nos levou a todos os espaços para nos mostrar as 

atividades que aconteciam, nos apresentou a todos os funcionários que estavam no 

espaço naquele horário e nos deixou à vontade para filmar e fotografar o que nos 

fosse conveniente.   

 Apesar da disponibilidade para responder às questões apresentadas, D 

Neusa não soube dizer o que acontecia no Telecentro. “Pergunte ao Tiaguinho, ele 

vai saber te responder tudo”, ela nos falou. Contudo, após algum tempo de nossa 

conversa, D Neusa nos falou da importância do Telecentro para a população local: 

 

Aqui não tinha nada, e eu sabia que era importante que o povo soubesse 
usar computador e internet, porque se não soubesse usar não conseguiria 
melhorar a sua vida. Esse Telecentro foi o primeiro espaço com 
computadores do bairro, ajudou muita gente a arranjar trabalho e hoje 
temos várias atividades voltadas para isso.    

 

Apesar de D. Neusa e os que a cercam serem engajados no movimento 

social local, o Telecentro, assim como as outras atividades da associação, parecem 

não ter ligação direta com o cotidiano do movimento, a não ser pelo fato desses 

serviços serem frutos de conquistas, hoje ofertadas aos moradores da Vila e 
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entorno112. Especificamente, no caso do Telecentro, percebemos, com a entrevista à 

D. Neusa e Tiago, que o equipamento se perde na lista de serviços sociais 

oferecidos à população local, sem que as suas possibilidades de comunicação 

sejam utilizadas para qualquer outra intervenção política, que não seja a de 

fortalecer o uso individual de cada usuário e a imagem da líder da região (Emerlino 

Matarazzo e Itaim Paulista) e, consequentemente, do seu grupo.  A atividade mais 

recorrente, diferente do cotidiano do universo jovem, população mais assídua dos 

Telecentros, é o cadastramento de CPF. Isso quer dizer que o uso do potencial da 

rede é deslocado para as demandas individuais, não tendo qualquer articulação com 

a política local. Para D. Neusa, o mais importante é indicar quem vai ficar 

responsável pelo Telecentro. Ela nos falou: “quem indica sou eu e a prefeitura paga; 

mas eu vou colocar a minha gente para trabalhar”. Em resumo, o espaço de inclusão 

digital é mais um serviço utilizado para a manutenção do grupo ligado a D.Neusa no 

poder e não um meio alternativo de comunicação política.   

Quando questionada sobre o Conselho Gestor, obrigatoriedade da parceria 

com a prefeitura, ela demorou um pouco para responder e nos falou que existia um 

grupo de mulheres que se reunia mensalmente para verificar o andamento do que 

acontecia no Telecentro e associação. Ficamos sabendo que, no início do 

funcionamento do espaço, existia um grupo que se reunia, mas as reuniões 

aconteciam muito mais pela exigência da prefeitura. Atualmente, segundo ela, existe 

o coletivo de mulheres do MST que discute sobre as demandas do bairro. Ela nos 

disse: “discutimos sobre tudo, minha filha. Eu não faço nada sozinha”. 

     Concluímos que, de fato o Conselho Gestor do Telecentro, no modelo 

que propunha a prefeitura, não existe. Pelo que entendemos, o supervisor do 

Telecentro é referência local para organizar as atividades, mas quem delibera o que 

vai acontecer junto com a equipe é o supervisor de área, um técnico contratado pela 

empresa IDORT, responsável pela administração dos Telecentros.  Isso foi 

confirmado pela resposta de Tiago, quando perguntamos se o Telecentro já havia 

trabalhado com vídeo, pod casts, blogs e outras atividades dirigidas à publicação de 

conteúdo na internet. Ele nos respondeu que não haviam pensado nisso e que, para 

fazer alguma atividade diferente, teria que pedir autorização à IDORT. A autonomia 

do Telecentro se limita à escolha da equipe local (supervisor de unidade e 
                                                           

112 Alguns moradores do Pantanal, bairro próximo à Vila também usam o Telecentro e os serviços da 
creche.    
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monitores) e à utilização dos recursos recebidos da prefeitura para a manutenção do 

espaço.   

Como podemos concluir, o Telecentro segue o padrão estabelecido pela 

administração atual, uma vez que a líder e, coordenadora da associação de 

mulheres do MST em Emerlino Marazzo, ainda se encontra voltada para as “antigas” 

formas de fazer política, de forma presencial e “no grito, se for preciso”. Talvez 

porque na sua história de vida, esse foi o jeito usado por seus companheiros e 

companheiras e assim aprendeu a fazer, segundo ela, “esse é o jeito que o povo 

tem para conseguir alguma melhoria para si e para o seu lugar113”.      

 

3.4.2 O Telecentro Mutirão do Pobre 

 

O Telecentro Mutirão do Pobre está localizado na periferia da Zona Norte da 

cidade de São Paulo, no bairro Jardim Fontalis. Foi inaugurado em 14/04 de 2003; 

desde essa data, totaliza 9.682 usuários cadastrados. Desses, 42% são do sexo 

masculino, 3% possuem ensino fundamental e 30% estão na faixa de 11 a 16 anos. 

Foi originado de uma série de mutirões “em prol de construções de casas 

menos insalubres”, segundo a coordenadora do espaço; daí a sua denominação.  

 
Era gente ligada aos trabalhos sociais da Santa Casa: assistentes sociais, 
engenheiros, primeiras damas etc. Aqui havia muita casa de madeira e não 
havia saneamento básico. Então, um grupo de voluntários começou a 
organizar campanhas para adquirir recursos para a construção de casas de 
tijolos e faziam mutirão com a população para realizar os projetos. Mas com 
as construções, a população tinha casa, mas não havia trabalho para as 
famílias, principalmente para as mulheres. Por isso, o grupo criou um clube 
de mães que oferecia ensino profissionalizante para o público feminino, mas 
as mães não tinham onde deixar os filhos e iam com eles cursar as 
atividades. Surgiram as creches. O projeto foi crescendo, muita gente 
aderindo.  Aí surgiu a necessidade de formalizar a organização que passou 
a se chamar “Mutirão do Pobre”, nome escolhido em assembleia pela 
população local114.   

 

O Telecentro está organizado e corresponde ao formato padrão da prefeitura 

de São Paulo: uma sala com computadores para acesso livre, cursos básicos e 

                                                           
113 Fala de D. Neusa. 

114 Entrevista realizada em setembro de 2007 com a coordenadora administrativa da associação 
Mutirão do Pobre, Jader – Jardim Fontalis.  
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profissionalizantes; monitores para auxiliar os usuários, um supervisor de unidade 

que responde a um supervisor de área que coordena oito Telecentros da região.  

 A Associação que administra o espaço mantém em suas dependências uma 

creche e alguns serviços socioeducativos, como o antigo Agente Jovem, hoje 

Projovem Adolescente115.  

Na associação, o quadro é composto por uma equipe de educadores, 

assistentes de serviços gerais e a coordenação administrativa. Segundo a 

coordenadora, o Telecentro não tem uma relação formal com a Associação a não 

ser pela parceria estabelecida com a prefeitura. Para a coordenadora, “poderia ser 

mais116”, mas é mais um serviço oferecido para a comunidade.  

 

O Telecentro é um importante espaço para a comunidade assim como a 
escola, a associação. A carência aqui é muito grande e todos os serviços 
que vierem para cá são utilizados pela comunidade, porque as pessoas 
precisam. Precisam mexer em um computador, porque se não for assim, 
não estão nesse mundo, não arrumam emprego117.  

 
Na informalidade, a equipe do Telecentro mantém uma relação próxima com 

os membros da associação: almoçam juntos no refeitório da entidade, quando a 

coordenadora precisa de ajuda com relação a envio de relatórios para a prefeitura, 

procura “os meninos dos Telecentros” etc. Segundo a coordenadora: “Até o Roberto, 

supervisor de área, embora não esteja sempre aqui, nos ajuda”, mas não existe uma 

gestão coletiva, em que Associação e Telecentro pensem juntos objetivos e metas 

para o trabalho local. Algumas demandas, segundo o supervisor de área, são 

identificadas pela associação: “Ela está a mais tempo aqui, conhece mais o lugar,  

fica mais fácil de identificar o que a comunidade precisa”; nos falou o supervisor de 

área, Roberto Ferreira. Durante a nossa estadia, o espaço ficou repleto de jovens e 

adolescentes. Segundo o supervisor de área, as atividades mais realizadas pelos 

jovens, maiores usuários dos Telecentros, são pesquisas escolares e internet. No 

uso livre, segundo ele, está liberado o acesso a qualquer software, inclusive o Orkut.  

                                                           
115 A pesquisa foi realizada em 2007 e o Agente Jovem funcionou como política de governo até o final 
de 2008. 

116 Esse “poderia ser mais” está ligado à necessidade de fazer um trabalho mais educativo e 
relacionado com o que fazem na Associação.  

117 Entrevista com a coordenadora da Associação.  
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Na entrevista que fizemos com os monitores, supervisor de unidade e 

supervisor de área, presentes no momento, falamos sobre as atividades, o cotidiano 

do Telecentro, a relação com a associação parceira e a gestão. A conclusão a que 

chegamos é que o Telecentro é muito utilizado pelos moradores da região, embora 

haja uma preocupação dos supervisores com a evasão nas atividades fora do uso 

livre. Quanto às atividades, realizam as básicas, padrões dos outros Telecentros 

públicos como cursos básicos e acesso livre.  

A diferença do D. Angélico para o Mutirão do Pobre é que, no primeiro caso, 

há uma relação mais estreita da equipe de funcionários local com a organização 

responsável. No D. Angélico, o Telecentro é um serviço oferecido pela a associação 

de mulheres do MST; isso fica claro na fachada do prédio e no fato de D. Neusa 

escolher a sua equipe. No caso do Mutirão do Pobre, a única ligação se dá pelo 

prédio da associação, pela responsabilidade da associação em mantê-lo e algumas 

trocas pessoais de serviços realizadas informalmente pelas equipes envolvidas. A 

equipe foi selecionada pela empresa que administra os Telecentros e, embora sejam 

moradores da região, não têm nenhuma relação com o movimento social local, como 

constatamos com as entrevistas.  

Com relação à gestão comunitária, foi novamente surpresa e confusão, a 

exemplo do D. Angélico. Estavam presentes na conversa o supervisor da unidade, o 

supervisor de área e uma jovem, antiga voluntária do Telecentro e da Associação 

parceira (Bel). Quando lhes perguntei sobre como era a gestão comunitária, o 

supervisor respondeu que não sabia de que se tratava e a jovem se adiantou: “É 

sobre aqueles encontros pedagógicos que nós temos que ela deve estar falando”. O 

Supervisor aliviou a sobrancelha e nos falou: “Sim, temos encontros mensais com 

todos os Telecentros da área para padronizar as atividades, para discutir sobre as 

demandas e sobre as capacitações necessárias para a formação da equipe”. 

Expliquei ao grupo de que se tratava a questão e eles colocaram que nunca tinha 

ouvido falar nisso. Bel, a voluntária, preocupada com a nossa pergunta, nos falou 

que o Telecentro era uma equipe e que precisava ser coletiva, pois tinha uma 

demanda grande de trabalho. Quando insistimos e perguntamos se o Telecentro 

participava ou era chamado para alguma reunião do bairro ou da região, a voluntária 

nos colocou o mesmo argumento de que a equipe estava todo o tempo no 
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Telecentro e por isso não podia participar das reuniões. O supervisor de área 

confirmou a colocação da voluntária. 

Em entrevista com a coordenadora da associação parceira, aproveitamos 

para perguntar novamente sobre o Conselho Gestor, já que ela havia participado de 

toda a negociação com a prefeitura, na época na administração petista, para 

implantação do Telecentro. Ela respondeu:  

 

Existiram algumas reuniões e capacitações no início para que o Telecentro 
constituísse um Conselho Gestor, mas não deu certo. A associação 
participa de vários fóruns locais, inclusive da Unidade Básica de Saúde 
(UBS), e o modelo de Conselho que a prefeitura queria na época parecia 
muito com esse fórum, mas por desorganização deles não vingou; pelo 
menos aqui a gente não conseguiu realizar. 

      
     Perguntamos a ela sobre quem tomava as decisões com relação ao 

Telecentro. Ela foi enfática em afirmar que era a prefeitura, como podemos observar 

em sua fala: 

O que existe aqui é que quando temos uma equipe local legal, e essa é, 
vamos negociando, trocando e resolvendo as questões do dia-a-dia. 
Estabelecemos uma troca de serviços que não tem nada a ver com a 
prefeitura, mas também não há uma relação com a comunidade. Fica mais 
entre nós. Mas não nos metemos na forma da prefeitura administrar, até 
porque não somos chamados para isso. O que negociamos com a prefeitura 
é o uso do recurso que ela nos envia. Por exemplo, o recurso que vem para 
o Telecentro paga a luz de toda a associação e pegamos dinheiro de outro 
projeto, ligado a prefeitura também, para pagar a água do prédio e assim 
vamos nos virando. Como temos três projetos ligados à prefeitura, vamos 
arrumando jeito para administrar os recursos, mas de forma transparente, 
com o contato direto com as secretarias.   

 
Observamos que, nesse Telecentro, existe uma organização maior com 

relação aos cadastros dos usuários. O Supervisor nos mostrou uma página de 

gerenciamento on line utilizada por todos os Telecentros em São Paulo. O monitor 

recepciona os usuários e cadastra a sua entrada, o programa recebe os dados e 

alimenta a estatística diária de uso dos computadores no espaço. Esse resultado 

aparece no portal dos Telecentros de São Paulo sob o formato de número absoluto 

de usuários acumulados até aquela data, e o perfil geral dos usuários (grau de 

escolaridade, idade e sexo) em formato de percentual.   

 A expectativa da ex-voluntária e da associação parceira da prefeitura na 

implantação e manutenção do Telecentro é de que o espaço também fortaleça as 

ações do serviço socioeducativo realizado pela Associação. Isso não ocorre de 

maneira satisfatória, porque segundo as duas, coordenadora e voluntária, a equipe é 
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pequena e se perde com o mundo de relatório que precisa fazer. As duas também 

colocaram que o Telecentro deveria ser um espaço mais coordenado com as 

políticas locais.  

 

A gente tem muitos fóruns com ONGs, conselho tutelar, associações de 
saúde etc., mas não sabemos como registrar o que fazemos. Seria legal 
que o Telecentro nos ajudasse para que a comunidade conhecesse melhor 
o que tem. O agente jovem, por exemplo, eles deram um curso em 2006 
para construção de sites, e os jovens fizeram o site da associação, mas eles 
não têm como alimentá-lo, e só agora, estamos retomando a conversa com 
o Supervisor para retomarmos o site118.   

 
Segundo a voluntária, existe a possibilidade de fazer qualquer coisa no 

Telecentro; desde que a equipe compre a ideia, porque a prefeitura não limita as 

ações, mas falta conexão, “compreensão do que é inclusão digital”. Ela nos colocou: 

 
O que a prefeitura quer são números; se fizermos um trabalho bom de 
cidadania, vai ter muita gente. Então, damos os números para eles. Mas há 
flexibilidade, depende das pessoas que estão na frente dos Telecentros. Eu 
estou dando em um horário, no sábado contação de histórias. Eu me 
ofereci, o supervisor achou interessante, estou dando.   

 

Quando lhes perguntamos o que era inclusão digital, ela nos respondeu que 

era um trabalho que podia capacitar para conhecer a máquina, mas precisava 

pensar no depois, no que os alunos iam fazer com aquela informação.  

 

Eles dão os cursos e, se os educandos utilizaram aquela informação para 
conseguir emprego ou não, não é mais problema deles. Não deveria ser 
assim. Deveriam ir atrás, fazer com que eles pensassem e agissem junto 
para mudar essa realidade. Por que não arrumam emprego? Tem que 
pensar.   

 

Bel (Izabel Cristina) é uma jovem de 18 anos, voluntária do Telecentro há 

mais de um ano e começou a participar das atividades da associação quando 

precisou ir ao Telecentro usar a internet. Participou do Agente Jovem e construiu 

junto com mais duas meninas uma biblioteca comunitária.  

Ela nos falou da importância da associação e do Telecentro na vida dela: 

 

Foi no Telecentro que eu comecei a ter contato com o mundo. Eu não sabia 
de nada. Não conhecia computadores. Após dois cursos que havia feito lá, 
soube que o Telecentro estava buscando voluntários, me inscrevi e fiquei. 

                                                           
118 Entrevista com a coordenadora da organização. 
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Por meio dessa entrada no Telecentro fiquei conhecendo a associação e lá 
estava havendo palestras sobre cidadania, era um curso do Bê-a-bá da 
Cidadania, fui fazer e entendi muita coisa sobre os meus direitos. Percebi 
que podia mudar a minha situação e a de outras pessoas. (...) Existe duas 
formas agir: ou você conhece e fica conformado com a situação ou você 
busca mudanças eu entendi que precisávamos mudar. (...) Entrei no Agente 
Jovem e o nosso projeto foi a construção de uma biblioteca. Nesse projeto, 
conheci o pessoal do conselho comunitário que nos cedeu a casa onde 
instalamos a biblioteca.(...) Agora, como faço parte de vários fóruns da 
juventude, fui convidada para ir ao congresso da Teia119, em Minas Gerais, 
com tudo pago.    

  

O depoimento contagiante de Bel nos fez pensar sobre as conexões que 

acontecem entre a associação e o Telecentro. Bel e a coordenadora da associação 

nos falaram dos vários momentos em que elas, que têm vínculos com outras 

atividades locais, compartilham informações com os usuários do Telecentro, 

convidando-lhes para participar de eventos locais. As duas falaram do desfile cívico, 

em que o Telecentro levou um grupo para participar. Essas conexões são informais, 

isto é, não consta no planejamento de trabalho das instituições envolvidas. Elas vão 

acontecendo à medida que aparece oportunidade. Embora não exista uma gestão 

compartilhada, a proximidade física, a relação contratual que determina as diretrizes 

administrativas para a utilização do espaço e a “flexibilidade120” da prefeitura 

estimulam a comunicação entre os espaços.      

                         

3.5 POR DENTRO E POR FORA DO CDI: A EXPERIÊNCIA DE DUAS PARCERIAS 

LOCAIS  

 

As instituições, parceiras do CDI para a realização das atividades de 

inclusão digital, têm características semelhantes: todas trabalham com excluídos 

sociais, moradores de bairro de periferia com alto índice de pobreza e carência de 

serviços públicos, moradores de rua, presidiários e ex-presidiários, adolescentes em 

conflito com a lei e deficientes físicos que necessitam de serviços públicos e 

gratuitos; a grande maioria tem parceria com o poder público121; e diferente das 

salas dos Telecentros municipais, a maioria dos espaços locais implantados com a 
                                                           

119Congresso dos Pontos de Cultura. 

120 Para nós essa flexibilidade afirmada por Bel na entrevista é provocada pela distância entre 
prefeitura e trabalho local.  

121 A única exceção é a organização OCAS mantida por capital privado de empresas e interessados e 
pela venda da revista OCAS pelos moradores de rua. 
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parceria, funciona no mesmo ambiente onde acontecem outras atividades das 

instituições.  

As parcerias são constituídas por seleção pública que o CDI realiza todos os 

anos. Com a publicação do edital em seu site, além de divulgação por e-mail para 

instituições próximas à ONG, o CDI realiza uma reunião com os interessados, 

apresentando os seus objetivos e critérios. A seleção final das parcerias se 

concretiza com a aprovação de um projeto, cujas instituições deverão entregar com 

uma defesa da importância da implantação do espaço de inclusão digital para a 

realização das atividades onde está presente. Em linhas gerais, a aprovação tem por 

base critérios como: a comprovação da necessidade do público atendido, o potencial 

de articulação local da proponente, a estrutura física da instituição e o seu potencial 

de captação de recursos para manutenção do programa.      

Após a aprovação, CDI e instituições começam a encaminhar a implantação 

dos espaços, que compreende: a reforma e instalação elétrica da sala, atividades 

providenciadas pela instituição, caso haja necessidade, e seleção de equipe, 

capacitação inicial, montagem e entrega de computadores, sob a responsabilidade 

do CDI. Com a formação da equipe, que ocorre paralela à montagem do espaço, a 

instituição passa a fazer parte da rede CDI para inclusão digital. Isso significa, na 

prática, que as instituições devem participar dos encontros e reuniões oferecidas 

pelo escritório regional, se obrigam a fazer as capacitações necessárias à formação 

da equipe oferecidas pelo CDI, podem participar de capacitações oferecidas por 

outros parceiros da rede, podem participar do encontro internacional do CDI que 

ocorre anualmente, podem utilizar a parceria para viabilizar novos recursos. 

Ao selecionarmos as duas experiências do CDI São Paulo para 

apresentarmos à pesquisa, temos por objetivo pensar como o fazer local e a 

construção da relação de parceria, constituída com a implantação do espaço de 

inclusão digital, determinam as condições de acesso aos programas. Os dados 

também serviram de base para estabelecermos uma análise comparativa com as 

entrevistas realizadas nos Telecentros municipais.   
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3.5.1 A inclusão digital no Projeto Anchieta  

 

O projeto Anchieta concentra seu trabalho no Grajaú, zona sul da cidade de 

São Paulo. A instituição mantém um núcleo socioeducativo com atividades 

complementares à escola para crianças e adolescentes, entre os 7 e 17 anos e a 

creche com crianças de 3 a 6 anos.  

As atividades de inclusão digital são dirigidas, principalmente, para esse 

público. Fora isso, a instituição abre o espaço aos sábados para “os de fora”, um 

público formado por jovens e parentes dos que têm atividades durante a semana, no 

Projeto122.  

O projeto Anchieta começou com uma lona de circo, uns contêineres e uma 

área de 22.000m2. O espaço para realização das atividades de inclusão digital é 

pequeno e mal cabem as dez máquinas instaladas.  

Segundo a coordenadora de campo da instituição, Leda, o núcleo 

socioeducativo e creche são projetos mantidos com recursos da prefeitura, mas 

como a demanda é maior que a oferta, a instituição precisa buscar outras 

alternativas. Ela nos colocou, em entrevista:   

 

A gente atende aqui na creche 120 crianças, de 3 a 6 anos, com o convênio 
da prefeitura. No núcleo socioeducativo nós atendemos 260 e temos 
convênio apenas para 85. Aí a gente busca sócio contribuintes. A gente tem 
lá uns sócios que não quer fazer um trabalho direto com as crianças e doa 
uma quantia em uma conta. Fechando no vermelho há muito tempo, a gente 
consegue manter essas outras crianças que não estão cobertas pelo 
convênio. E agora estamos pleiteando junto à prefeitura, convênio para o 
restante. 

 

Apesar das dificuldades, segundo Leda, a prioridade é o humano. Contudo, 

percebemos em alguns trechos de sua fala, a precariedade da situação. Ela própria 

trabalhou nove anos e passou um ano na situação de voluntária para poder ser 

contratada pela instituição. Sua filha,Talita, “assumiu a sala de informática, mas não 

tem convênio para ela”. Leda, está tentando ampliar o recurso do convênio para que 

a educadora seja contratada.  

Sobre o conteúdo e forma das atividades, Talita, educadora, responsável 

pelo espaço de inclusão digital, nos colocou: 
                                                           

122 Equipe e usuários locais utilizam o termo “Projeto” quando fazem referência à instituição ou 
“Campo” para diferenciar aquele local, onde acontecem as atividades do Projeto, da sede, localizada 
no centro da cidade.   



123 

 

 
Aqui são divididos em grupo dou aula para o grupo 5, 6, 7 e 8.  O grupo 
cinco é chamado de pré EIC, são os pequeninhos, de 3 a 6 anos. Com os 
grupos 5 e 6 (de 7 a 11 anos) que são os menores, e a maioria não é  
alfabetizado, no lugar do mergulho na comunidade fazemos o passeio na 
comunidade. Com o grupo 7, de 12 a 14 anos, estamos trabalhando o tema 
reciclagem. Com o tema já fomos à comunidade, fizemos um mapeamento 
do problema, agora estamos entrevistando a comunidade e sensibilizando 
[a comunidade] para essa parte do lixo. 
 

Os temas estão ligados a uma determinação pedagógica do Projeto e são 

trabalhados durante o ano por todos os educadores. No período de nossa visita, o 

tema geral do Projeto era “meu bairro, meu mundo”. Segundo a educadora, “tudo 

tem que ser com esse tema”.  

No período da visita, a impressora do espaço estava com problemas. 

Mesmo assim a educadora optou por trabalhar com uma das turmas um jornal-

mural. O grupo precisava copiar os textos para colocar no mural.    

Percebemos na entrevista que a educadora tinha muita dificuldade em saber 

o que fazer, diante da metodologia apresentada pelo CDI e a sua realidade. Ela nos 

colocou:  

 

Eu estou meio perdida, sabe? Com os pequenos é mais fácil, vamos à 
comunidade e vemos o que tem lá, aí a gente acha um balanço, vai ver 
como se escreve a palavra até alfabetizar.  
[com os maiores] A gente fez todo um trabalho, pegando um grupo focal e 
aí quando a gente chegou na ZC123, com cartazes e tudo para divulgação, 
eles não liberaram os acessos porque, como reabriram agora o tráfico. 
Então, não pode ser nada exposto, essa foi a desculpa. Então agente tá 
meio sem ter o que fazer (...) mesmo essa coisa de conscientizar... Só se 
fizermos no BNH, mas é o bairro mais nobre do Grajaú; então não temos o 
que fazer. 

 
 

Segundo Talita, a área do bairro em que está localizado o Campo, cuja 

população compõe o público da instituição, está dividida em duas realidades, a 

favela e o BNH. Na favela existem duas zonas de perigo denominadas e 

reconhecidas pelos moradores como ZC (Zona Cruel) e ZR (Zona de Risco). A 

educadora é moradora da ZC e, para realizar algumas atividades com as turmas, 

como mapeamento dos problemas locais para reflexão e intervenção local, base da 

metodologia do CDI, ela precisa conversar com o grupo do tráfico para liberar a 

atividade, e nem sempre consegue aprovação. Ela nos relatou: 
                                                           

123 Segundo a entrevistada, existem duas zonas de perigo no bairro, denominadas e reconhecidas 
pelos moradores como ZC, Zona Cruel e ZR, Zona de Risco. 
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Eles já conhecem o projeto, né? Então vai a Leda124 e uma moça, a Sara, 
que tem acesso com o pessoal de lá. A gente explica sobre o projeto, todas 
as atividades até chegar no EIC125. Quando a gente diz essa coisa de 
conscientizar, ta vendo o córrego aqui, a gente pode através de um abaixo-
assinado conversar para poder melhorar, asfaltar a ZR e tudo. Aí eles me 
mostraram que até a metade já estava asfaltada e ali parou, não deixaram. 
O pessoal juntou dinheiro tudo, e eles não deixaram que continuasse a 
asfaltar porque dão acesso à polícia. Eu moro na ZC. Eu fui lá conversar e 
tudo. Eles liberaram, mas até certo ponto. Eu posso trabalhar para melhoria 
do Campo [instituição], mas não para melhorar o espaço [bairro]. Essa coisa 
de energia elétrica é tudo gambiarra. Eles dizem que quando chegaram 
estava assim, então assim vai ficar. A única coisa que quiseram nossa 
ajuda foi para reforma do campo. Foi liberado para o VideoAção126 

 
Com relação ao espaço de inclusão digital, Talita manifestou o desejo de ser 

mais aberto para a comunidade, mas não sabe muito bem o que fazer com essa 

vontade, já que não consegue avançar nas atividades que propõe aos grupos.  A 

nossa conclusão é a de que a educadora apenas reafirma algumas diretrizes 

colocadas pelo CDI, embora não consiga explicar muito bem o que significam.  

Com relação ao uso do espaço de inclusão digital, identificamos, com as 

falas da equipe, muita vontade de realizar algo diferente ou que fortaleça o que 

acontece no Projeto em outras atividades. Fábio, o coordenador pedagógico do 

Projeto, nos colocou: 

 
A questão do acesso é muito importante. Aqui as pessoas são muito 
carentes de acesso. Às vezes, são muito menos carentes emocionalmente, 
do que a classe média, mas a questão do acesso é fundamental. A primeira 
é a questão do acesso, a segunda coisa, é a tecnologia que a cada dia está 
se transformando. Os meninos criaram músicas ligadas ao tema meu bairro 
meu mundo. Na semana passada eles gravaram na aula de informática. 
Eles gravam e aprendem, começam a discutir. Você começa a entrar em 
contato com o mundo. Eu acho que a grande coisa é pensar na informática 
[como meio] para o exercício das possibilidades. Você quebra muitas 
barreiras com a informática. 

 

Como visão de futuro, Leda, a coordenadora do Campo, e Nair, assessora 

de projetos educacionais, nos colocaram:  

 

                                                           
124 Coordenadora de Campo e mãe da educadora. 

125 Referente ao Espaço de Informática e Cidadania em contraposição à Escola de Informática e 
Cidadania.  

126 Atividade em vídeo para filmagem, discussão e resolução de um problema local, proposta pelo 
CDI São Paulo nesse período.  
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Eu vejo assim, uma sala ampliada, uma sala linda, maravilhosa para isso. 
Em nosso contexto, tudo isso que a gente imagina, quer que aconteça no 
Projeto; sem a informática, não tem direção. Porque assim, a informática, na 
verdade, ela agrega um monte de coisa, por exemplo, o teatro não funciona 
só, ele precisa da informática que é um elo de ligação. A música precisa da 
informática, até a cozinha... todo mundo aqui. É um elo de ligação entre o 
projeto todo. (Leda) 
Fora que a questão do computador, da informática, passa por uma questão 
mais ampla, democrática, traz outros elementos de vida, porque através da 
internet, eles têm uma comunicação muito mais ampla. É uma das formas 
de estar envolvido, criar uma visão de mundo; por exemplo, se eu quero 
levá-los para a pinacoteca para fazer um curso, é muito mais complicado do 
que dar a eles os elementos para entrar na internet e entrar em qualquer 
museu do mundo. Essa é uma possibilidade pessoal de ampliar a visão de 
mundo.  (Nair) 
 

  Já a agente comunitária, Felipa, responsável pela articulação comunitária 

do Projeto, nos colocou:  

 

Tem um dia ou dois dias na semana que eles vão para a informática. Mas 
acho que a gente precisava mesmo ampliar a sala de informática, é pouco 
computador e muita criança. Por isso, a aula deles é trinta, quarenta 
minutos. Acho que aqui na nossa região, só tem o CEU que tem um 
Telecentro e você tem que agendar, e às vezes, você fica até um mês, dois 
meses, para conseguir uma vaga para acessar internet, que você tem 
direito por uma hora. Para o Anchieta, é muito bom ter a informática porque 
as nossas crianças aprendem a utilizar o computador. Mas era muito bom 
se pudesse expandir, aumentar o número de computadores e abrir para a 
comunidade fora. (...) Eu vivo dizendo para a Leda que aqui a gente 
precisava abrir um Telecentro. Porque é um jeito de você chamar a 
comunidade para dentro do espaço e fazer também eles aprenderem a 
cuidar do que é deles, porque eu acho que a partir da hora que a 
comunidade se apossar realmente do espaço, não vai acontecer muita 
coisa que acontece hoje, como os roubos de fio. Roubam muito fio. Chegou 
uma hora que não tinha mais nem como ligar o poço, teve que usar uma 
extensão. Eu acho que ajudaria a comunidade também a olhar. Eu acho 
que eles cuidariam muito. 

 

O Projeto tem uma atuação muito forte na prática com o núcleo 

socioeducativo e atua com a arte-educação há mais de dez anos. O trabalho 

realizado tem por base a pedagogia de projetos127: escolha de um “tema” que serve 

como “gerador” para sub-temas que podem ser sugeridos pelos educadores, a partir 

de seus planos de trabalhos. O foco desse método pedagógico é a pesquisa sobre o 

tema ou sub-tema que culmina em uma produção. Para o Projeto Anchieta, isso 

pode ser uma peça de teatro, uma coreografia, uma música etc. Com a parceria, o 

Projeto Anchieta tentou adaptar a sua metodologia à proposta político-pedagógica 

do CDI que, baseada na filosofia de Paulo Freire, propõe outra dinâmica: que o 
                                                           

127 Tem por influência metodológica as teorias de Jean Piaget e Lev Semenovitch Vygotsky.   
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grupo descubra o que quer mudar no bairro planeje a sua intervenção e promova 

uma ação local. Tanto em uma proposta como em outra, o computador, a internet e 

outras tecnologias, como filmadoras, câmeras fotográficas ou mesmo as 

possibilidades extraídas de celulares, poderiam ser ferramentas para compor as 

etapas das atividades.  

Na prática, a inexperiência da educadora e a ausência de condições práticas 

de envolvimento de outros membros da equipe128 com relação ao que acontecia ou 

poderia acontecer com a inclusão digital, dificultava a construção de uma rotina mais 

dinâmica no espaço.  A questão da melhor adequação entre as propostas dependia 

da resolução de duas pendências, segundo a técnica do CDI, responsável pelo 

acompanhamento do espaço, rever o gestor responsável pela parceria no Projeto129, 

colocando uma pessoa mais próxima da prática130, para ter condições de auxiliar a 

educadora e pensar outras possibilidades para o espaço, e em um prazo de seis 

meses, avaliar se a educadora continuaria.  

Para Felipa131, o que dificultava o processo do acesso à informática era a 

falta de estrutura que poderia ser fortalecida, em sua opinião, com a adesão de um 

Telecentro municipal, como vimos em seu depoimento. A visão da gestão (Fábio, 

Leda e Nair) está no futuro, a de que a informática pode trazer muitos resultados. 

Fora a atividade de uso do espaço para gravação de um CD, o coordenador 

pedagógico não sabia falar sobre o que acontecia de fato no espaço, tomando como 

referência atividades que foram realizadas pela oficina de comunicação que 

acontecia independente do espaço de inclusão digital. 

Em nossa avaliação, um dos problemas que dificulta o trabalho é a 

sustentabilidade local. Para refletir melhor sobre a questão da sustentabilidade da 

instituição vamos tomar como exemplo a parceria com a prefeitura. A prefeitura 

repassa valores de acordo com o número de atendidos. Assim, para aumentar o 

repasse, a instituição tem que aumentar a quantidade de usuários do serviço. Esse 

                                                           
128 As únicas técnicas que estavam todos os dias no Campo era Leda, a coodenadora, Felipa, a 
agente comunitária e o pessoal dos serviços gerais. Todos os outros membros da equipe tinham uma 
carga horária reduzida, concentrando o seu trabalho no Campo, em um ou dois dias por semana.  

129 O gestor responsável na época era o Terra, membro da coordenação do Projeto. 

130 Na época, isso estava sendo revisto. 

131 Em 2008, Felipa foi escolhida para ser a coordenadora do espaço de inclusão digital do CDI. 
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não é o problema, segundo a coordenadora do Campo, pois existe um público 

atendido maior que o número oficial relatado à prefeitura, faltando apenas incluí-lo 

para obter os recursos referentes a esses serviços. Contudo, o aumento oficial de 

usuários requer maiores resultados, isso quer dizer mais cursos, mais oficinas, mais 

visitas familiares etc. Por outro lado, se a instituição não tem o recurso, mas tem um 

excedente em número de atendidos, precisa buscar alternativas para manter esses 

usuários, enquanto a questão não se resolve. O que a gestão faz? Utiliza todo tipo 

de negociação, seja com o açougue ou alternando o pagamento das contas 

públicas, ou mesmo, deixando de pagar melhores salários para os seus 

funcionários, ou em caso pior, alimentando o trabalho com um contingente de 

“voluntários” e contratados informais, maior que os contratados formais; muitas 

vezes, comprometendo o trabalho com os usuários.  

No caso do espaço de inclusão digital, implantado pela parceria CDI e 

Projeto Anchieta, percebemos que existem grandes desencontros. Com relação à 

gestão do espaço, por exemplo, o CDI exige que a instituição não limite o seu 

trabalho aos usuários internos. Isso significa aumentar o número de usuários, 

somando os dois públicos, ou diminuir o número de usuários interno para abrir 

horários para os “de fora”, já que o espaço usa todo o seu potencial132 de 

atendimento durante a semana para os usuários internos, de forma já bem precária, 

como vimos com a colocação da funcionária Felipa. A alternativa encontrada pela 

instituição foi abrir uma turma aos sábados com mais um educador voluntário e sete 

integrantes; mas, mesmo que cobrassem por esse serviço, não teriam mais que 

setenta reais por mês, se cada um pagasse dez reais por mês.  

Ora, se a sustentabilidade financeira da instituição é precária, o espaço de 

inclusão digital também está comprometido.  A instituição não pode contratar 

educadores, não têm funcionários ou recursos para contratar serviços de 

manutenção de computadores, não pode cobrar pelo uso do espaço133, a não ser 

que abra ao público externo, o que também implica em outras demandas e não 

garante a entrada dos recursos necessários ao total funcionamento do espaço. 

                                                           
132 Potencial comprometido pela média em número de computadores em funcionamento. Em nossa 
visita, três dos dez não estavam funcionando e não tinha previsão de conserto, além disso, a única 
impressora do espaço também não estava funcionando.  

133 Um dos critérios para implantação dos serviços em parceria com a prefeitura é a gratuidade.   
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Assim, como uma dona de casa, para Leda, o mais importante é garantir a 

alimentação da garotada e isso ela garante, mesmo que necessite tirar de um lugar 

e colocar em outro, fazendo vários arranjos financeiros mirabolantes. Fora isso, o 

Campo é um lugar onde a garotada tem um espaço privilegiado para correr e brincar 

entre as árvores, onde quase todos se conhecem porque são vizinhos, parentes ou 

são funcionários há muito tempo, onde todos os dias se reúnem, no mesmo horário, 

para almoçarem em uma grande mesa localizada em uma varanda próxima à 

cozinha. É lá onde todos se encontram e trocam sobre os acontecimentos do dia. É 

lá que se concretiza o ideal da grande família que parece sustentar o trabalho do 

Projeto.  

 

3.5.2 O projeto do Centro Educacional de Nossa Senh ora Aparecida 

 

O Centro Educacional Nossa Senhora Aparecida começou sua trajetória 

como um agrupamento de moradores, a maioria jovens, junto à igreja católica do 

bairro. Segundo, Sônia Fonseca, coordenadora geral da instituição, a época era de 

muita insegurança, pois todos estavam morando em casa de madeirite e não sabiam 

por quanto tempo iam ficar ali, pois a ameaça do poder público em derrubar os 

barracos sempre existia. 

O Centro iniciou seu trabalho com uma frente de alfabetização popular. Na 

época, a ala da igreja ligada à teologia da libertação, tinha um trabalho de 

comunicação forte, como podemos observar no discurso de D. Angélico Sândalo, 

bispo da região de São Miguel, na apresentação de um impresso da época134:  

 

Nossa querida Região de São Miguel continua sua luta para criar meios 
populares alternativos de comunicação. Estamos animados de grande vigor 
e esperança! O Senhor tem feito maravilhas entre nós, nesse campo 
também! Santo é o seu nome! Aí estão o  “ Grita Povo”, os cursos, 
encontros para formação de comunicadores! A Pastoral de Comunicações 
Sociais se organiza! (...) É Povo na prática, quebrando a ditadura das 
comunicações! É Povo se comunicando com o Povo, um compromisso 
libertador do Povo! É Povo quebrando criticamente a “magia” de que 
somente gente estudada, rica, sabe falar ao microfone!    

 

Esse trabalho reverberou na zona leste da cidade, criando as rádios 

populares: sons saídos de grandes bocas de ferro que invadiam as ruas e barracos 
                                                           

134 Caderno Introdutório dos Manuais de Comunicação. ALER-Brasil, IBASE, FASE, SEPAC/EP, São 
Miguel, São Paulo, 1987.  
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da região de Emerlino e São Miguel Paulista. A proposta era usar a rádio para 

mobilizar os moradores para a luta pela moradia, estimular a produção de cultura 

local, divulgar o que acontecia no Centro e alfabetizar jovens e adultos. 

A luta pela moradia estacionou quando a ameaça de expulsão acabou, 

segundo Sônia Fonseca:  

 

Hoje, as pessoas vêm procurar a gente, que se tornou liderança nesse 
processo, para resolver problemas pessoais, pedir uma vaga para o filho na 
creche, por exemplo; mas, não se organiza coletivamente para ter melhores 
condições de moradia. O Centro também está revendo sua prática, pois no 
momento em que o CDI nos procurou para apresentar e discutir sobre a 
nova proposta pedagógica, nós nos vimos há 25, 30 anos. Porque o que o 
CDI propõe fazer com os computadores e a internet era o que fazíamos 
com a rádio popular naquela época. Hoje, estamos nos perguntando o que 
aconteceu e queremos levar essa discussão para a comunidade.  
 

Segundo a coordenadora, os grupos organizados passaram por um 

processo de “institucionalização135” que quebrou com os ideais do movimento por 

moradia, pois  

ao necessitar dos recursos da secretaria de educação do município, por 
exemplo, tivemos que nos comprometer com as metas e plano de trabalho 
daquela secretaria e isso compromete o resto do trabalho, pois o nosso 
pessoal empenha toda a sua energia para dar conta daquelas metas. Como 
fazer diferente, se precisamos nos manter? Quando penso no que 
aconteceu; nossa! Me sinto tão nostálgica! Será que o que fazemos hoje 
não é importante para os moradores do Nossa Senhora?    

 

A coordenadora nos informou que, além da dificuldade de manter a 

organização, a gestão tem um problema sério de pessoal, pois a formação que o 

Centro fornece aos profissionais serve de base para que eles ingressem em outras 

instituições que pagam melhor. Segundo ela, só os cursos de pedagogia e 

magistério não ensinam a fazer o trabalho no Centro. Por outro lado, o profissional 

qualificado, com experiência, exige uma remuneração incompatível com os recursos 

da organização. Incluir um profissional iniciante em formações oferecidas em 

parcerias é muito mais fácil que pagar um melhor salário a quem já sabe; o 

problema é que esse profissional sai, assim que aparece uma nova oportunidade.    

                                                           
135 Essa questão já foi muito debatida pelo movimento social e pesquisadores sociais na década de 
80-90. Mas, como referência, para nosso trabalho, utilizamos a pesquisa de Doimo (1995) que trata o 
fenômeno como um paradoxo sócio-político marcado pela convivência entre os “avessos à própria 
institucionalidade” e os que lutam pelos direitos à cidadania, dando origem a uma “sociabilidade 
cambiante entre o estatismo e as reivindicações de mercado” (op. cit. p. 223).      
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O Centro, atualmente, mantém dois prédios funcionando, um com um 

trabalho voltado para formação de jovens e outro com uma creche. Tem parceria 

com a prefeitura municipal, através da secretaria de educação e da assistência 

social, com o SESC, a Fundação Abrinq, Visão Mundial e CDI. Sua localização é 

bem próxima ao Centro comunitário das mulheres do MST, mas segundo Sônia, os 

grupos, os quais as gestoras representam não se entendem muito bem.  

Sobre a parceria com o CDI, Sônia nos colocou: 

 

Teve um momento que não conseguíamos entender a proposta pedagógica 
porque nos parecia que a informática e a cidadania eram separadas, após 
algumas discussões realizadas pelo CDI com toda a equipe, 
compreendemos que tudo acontecia ao mesmo tempo. O CDI se aproximou 
e nos conheceu melhor e, nesse encontro, percebemos uma grande 
afinidade. Foi aí que lembramos que o nosso trabalho lá atrás tinha tudo a 
ver com o que o CDI estava propondo. Mas, como resgatar isso? Com a 
pergunta, surgiram várias outras: O nosso educador está preparado para 
isso? Como arranjar um perfil adequado? Com que recurso? No início das 
discussões, foi difícil. Quase decidimos pelo rompimento da parceria, mas 
agora estamos amadurecendo o processo.   

           
A questão dos educadores era um sério problema para a instituição, pois o 

educador mais antigo, Anísio, era professor de informática e cidadania desde que a 

parceria se realizou. O foco do trabalho do espaço de inclusão digital era de cursos 

básicos de informática, hardware e a “cidadania”, intercalados com as informações 

técnicas. Segundo o educador, “o momento da cidadania é quando a turma cria, 

pensa sobre os valores a sua volta”.  

No Centro, havia duas salas com computadores, uma com três máquinas 

servia como acesso livre, e havia sido implantada com recursos do GESAC, a outra 

era resultante da parceria com o CDI. Com a determinação do educador em 

continuar com os mesmos cursos à sua maneira e com a dúvida da gestão em 

romper com essa rotina, a coordenação local optou pela alternativa de usar a sala 

de acesso para outras atividades de inclusão digital. Como responsável por essas 

atividades, Robson, um jovem de 22 anos assumiu a frente.  

Robson nos contou: 

 

Cheguei como adolescente do núcleo, há quatro anos. Passei pelos cursos, 
todos que tem por aqui; aí surgiu a vaga de educador complementar. Eu 
dava aula para todas as turmas. Fiquei assim durante um ano e meio, até 
que no começo desse ano, eu me estressei e disse que ia sair daqui. Aí 
aproveitei para fazer alguns cursos como o de filmagem, edição, de câmera 
no Kino Forum, aí surgiu a proposta de tomar conta da inclusão digital. Até 
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então, ninguém sabia como trabalhar com isso, como incluir o jovem que ele 
não consegue ter um estilo de vida muito ativo, ele é meio parado, meio 
mole, parece que a vida se esqueceu dele. Como fazer para ele ir em 
frente? Com a proposta do vídeo, vídeoação, veio a ideia de fazer filmes, 
curtas... É o que estamos fazendo agora. Desde julho que estou à frente 
dessa proposta com eles. 
 

       Na época da entrevista, o educador tocava oficinas de áudio-visual com 

uma turma, como uma experiência piloto de inclusão digital na instituição, resultante 

de uma negociação com o CDI. Os 10 jovens com idades entre 16 e 20 anos, a 

maioria estudante do ensino médio, pareciam bem empolgados com a ideia de fazer 

um vídeo. Em nossa visita, observamos que a sala estava repleta de sinais do 

roteiro, mas o educador ainda não sabia como iam fazer a edição, pois as máquinas 

não comportavam o trabalho. Segundo ele, a instituição estava negociando com o 

CDI uma renovação das máquinas.   

Sobre o envolvimento dos jovens na atividade, o educador nos colocou: 

 

Como é o primeiro grupo, é mais que um teste. Em um primeiro momento, 
eles resistiram à ideia do filme por medo. Então, eu disse: “vamos fazer, a 
gente consegue”. Mais tarde já com parte do trabalho feito eu retomei a 
conversa para mostrá-los que era possível. Quando você acredita em você 
mesmo, você consegue as coisas. A maioria dos jovens que mora aqui se 
sente inútil, por causa de seu modo de vida. Ou ele vai se matar para fazer 
alguma coisa ou vai caminhar para as drogas, então se você mostrar para 
ele outra realidade. Pode ser uma nova perspectiva de vida. Então, fazer 
um filme, é mostrar para o mundo como jovem, outro olhar do mundo, uma 
nova leitura de mundo. Por isso acho muito importante para o jovem porque 
ele se auto descobre e também descobre onde ele mora. Fazer filme é uma 
coisa muito rica e ajuda bastante, sem falar que trabalha a fala, a escrita, a 
interação com o outro que é uma coisa muito importante. 
 

No ano em que se deu a entrevista (2007), alguns jovens do Centro haviam 

participado com um vídeo, do Projeto “VideoAção”, proposto pelo CDI às 

organizações parceiras ou não. Como o grupo inscrito não tinha como editar no 

Centro, juntou-se a outro grupo de São Mateus e conseguiram parceria com uma 

escola estadual da zona leste para concluir os vídeos. A experiência estimulou a 

equipe do Centro a investir na proposta do audiovisual.   

Percebemos, com o contato, com a instituição que todo o ambiente interno é 

marcado pela informalidade das relações entre usuários, técnicos, educadores 

contratados, voluntários e responsáveis pelos serviços gerais. Isso foi comprovado, 

por exemplo, pela liberdade dos jovens em pegar as chaves do prédio e sair e 

entrar, sem que sejam abordados por qualquer funcionário. O prédio é simples: a 

entrada lembra uma grande garagem, com um portão de ferro largo e um espaço 
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aberto para convivência, de um lado o refeitório e de outro um grande galpão com 

paredes grafitadas do lado de fora e um palco dentro, utilizado para oficinas de 

dança e teatro; de frente para o portão da rua, um prédio com térreo e um piso 

acima onde funcionam escritório e salas de aulas com oficinas e cursos 

profissionalizantes.     

Para Sônia, o sonho da inclusão digital se realizaria com um espaço aberto 

para a comunidade, com recursos tecnológicos de ponta. Com computadores e telas 

“que obedeciam aos toques dos dedos das crianças”.  Isso ainda não aconteceu, 

mas no ano de 2008, segundo a técnica do CDI que acompanha o trabalho no 

espaço, o CDI conseguiu uma parceria com o instituto Ibrati para fortalecer o 

trabalho com a inclusão digital local. No relatório anual de atividades da instituição 

entregue ao CDI e, que tivemos acesso, observamos que os recursos foram 

utilizados para dar continuidade ao projeto de audiovisual, somando-se à atividade a 

produção de fanzine, rádio web e fotografia amadora. No Blog “Será o Benedito??” 

estão registradas algumas dessas produções e o histórico do movimento para a 

construção de uma casa de cultura no bairro, suscitada pelo trabalho com o grupo. 
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4 ENTRE O TERRENO MOVEDIÇO DOS ESPAÇOS INFORMAIS E A 

CONSTRUÇÃO DE UMA POLÍTICA DE INCLUSÃO DIGITAL  

  

 

“Não temos mais certezas; hoje tudo é possível. Os encontros, 
as eventualidades, a simpatia, as redes são partes integrantes 
de nosso caminho e do destino que estamos trilhando.” 
(ZOAUL, 2003, p.13) 
 
 

 
 
 
 

Como vimos até aqui, os programas de inclusão digital estudados são, em 

sua maioria, executados em parceria com a sociedade civil. Isso decorre, 

principalmente, do fato de que o acesso digital é tratado como uma demanda social. 

Portanto, se realiza sob os mesmos parâmetros em que estão pautadas as outras 

políticas sociais.   

Mas sendo a sociedade civil muito ampla, precisamos recortá-la e nos 

aproximarmos da parcela que realmente nos interessa à pesquisa: as organizações 

sociais que realizam o trabalho em parceria formalizada com o poder municipal ou 

com outras organizações financiadoras para a execução dos programas de inclusão 

digital. Mais precisamente, é importante compreendermos quais as características 

das organizações investigadas, em que contexto político elas surgem e quais as 

implicações, desses fatores, para a efetividade do acesso que defendemos nessa 

investigação.  

Para nossa análise, dividimos o capítulo em duas partes: na primeira, 

discorremos sobre as organizações, suas características e as implicações 

decorrentes das parcerias estabelecidas; na segunda, trataremos da efetividade do 

acesso, a partir da realidade investigada.   
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4.1 A INCLUSÃO DIGITAL NO UNIVERSO DA GESTÃO SOCIAL  

 

4.1.1 A construção da identidade política e social das organizações envolvidas 

 

O crescimento das organizações sociais de intervenção direta nos anos 80, 

com forte influência do movimento popular de bairro e religioso, e a expansão da 

política pública de creches como fruto de exigências constitucionais de 1988, 

compôs o novo cenário social nos anos 1990136, do Estado brasileiro democrático. 

Ao mesmo tempo em que esse fenômeno acontecia nos bairros, constituindo 

um perfil de ação mais local, outros movimentos globalizados começavam também a 

tomar forma. No Brasil, surgem as organizações, de caráter desenvolvimentista, sob 

a forte influência da conferência ECO 92. Essas ONGs já nascem sob o foco da 

mídia, com estratégias voltadas para ações globais, como intervenções na política 

para o meio ambiente, ações contra a fome e pobreza etc. Também, à luz da 

cidadania e dos direitos humanos, nascem as ONGs cidadãs, que segundo Gohn 

(1997) tem uma intervenção mais voltada para a elaboração e para a fiscalização de 

políticas públicas; tendo uma forte influência dessas organizações mais generalistas, 

nasce o CDI.   

Com relação à gestão social, a co-participação, parceria entre Estado e 

sociedade civil, marcou a política dos anos 90 com uma forte característica: o foco 

das ações não era mais a transformação radical da sociedade capitalista para o 

socialismo e comunismo, defendida pelo movimento social e os partidos de 

esquerda, mas uma política voltada para a inclusão social. Segundo Gohn (1997): 

 

O campo popular deixou de ser apenas um discurso de oposição e passou 
a objeto de políticas públicas; elaboraram-se leis, decretos e regulamentos 
legislativos; criaram-se espaços na estrutura de poder, por meio de 
promulgação de Conselhos, Fóruns etc, previstos em lei. Ou seja, direitos 
sociais foram conquistados; a cidadania se ampliou (op. cit. p.17).         

 

Nesse cenário, as organizações populares, como os centros comunitários de 

Emerlino Matarazzo, da zona leste de São Paulo, originadas de projetos políticos do 

movimento popular e igreja católica, as associações que nasciam a partir de 

empreendimentos individuais, como o Projeto Anchieta, na região do Grajaú, zona 

                                                           
136 Ver as pesquisas de Gohn em especial a publicação de 1997, que retrata o cenário das ONGs e 
do movimento sem terra nos anos 1990. 
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sul de São Paulo, e o Mutirão do Pobre, na zona norte da cidade, passam a 

direcionar o seu trabalho para as ações atreladas às políticas públicas geradas para 

o controle social. Em parceria com o poder público, o foco do trabalho dessas 

organizações se concentrou, a partir de então, no trabalho com a criança e com os 

adolescentes, deixando de lado a sua agenda política anterior, de luta pela 

moradia137.     

Outra face do debate sobre cidadania é revelada pela parceria com o 

empresariado, gerado pela formação do terceiro setor na economia. No contexto, a 

responsabilidade social é o símbolo mais marcante da atuação empresarial nas 

políticas sociais. Segundo alguns autores, essa política se forma em crítica ao 

Estado e sua gestão social nasce com forte base filantrópica propondo ações 

diretas, fragmentadas e descomprometidas com os canais de debate formais. As 

ONGs locais também mantêm uma relação com o projeto de sociedade proposto por 

esse grupo, pois acabam firmando parcerias, de forma direta ou indireta, com as 

instituições ligadas a empresas como a Fundação Abrinq, Fundação Telefonica, 

Fundação ITAU Social etc. O CDI é uma ONG que se mantém com o apoio de 

várias dessas iniciativas de responsabilidade social138.     

 

4.1.1.1 Os programas de inclusão digital e as organ izações sociais locais 

 

Os programas de inclusão digital em São Paulo, em sua maioria, se 

configuram dentro do cenário de gestão co-participada com o poder público e com 

pequenas parcerias com outras ONGs e Fundações139. Essa configuração reforça o 

cenário dos anos 90 apresentado por Gohn (1997) e traz para a construção da 

democracia nacional um debate, pautado na elaboração de um novo pacto social 

que foi tomando forma com os espaços coletivos da sociedade civil organizada, a 

exemplo do Fórum Social Mundial, e com a criação de mecanismos de controle 

social e de participação democrática como a Secretaria Nacional de Assistência 
                                                           

137 A exceção do Projeto Anchieta, que já nasce com o propósito de trabalhar com a perspectiva da 
arte educação, as três organizações selecionadas por nós tem sua origem no movimento de moradia. 
138 PAOLI (2005) nos trás elementos interessantes para aprofundar o debate sobre essa 
manifestação social das empresas.  

139 Mesmo as organizações locais parceiras do CDI para realizarem a inclusão digital, compõem esse 
quadro, pois todas têm como maior parceiro financeiro a prefeitura municipal, como podemos ver no 
capítulo III dessa pesquisa.    
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Social (SNAS), os Conselhos de assistência social, da criança e do adolescente 

etc.140  

Apesar do cenário democrático, a questão de como a participação das 

organizações se realiza, na prática, nem sempre fortalece um modelo democrático 

participativo. Com relação às organizações de ações diretas, como as que 

trabalhamos nessa pesquisa, a participação “politizada141”, defendida pela 

Associação Brasileira de ONGs (ABONG) é quase inexpressiva. Movidas, 

principalmente, pelos recursos públicos, essas instituições se organizam para apoiar 

o governo na execução de políticas públicas, participando muito pouco das decisões 

estratégicas sobre o que fazer para a região ou como fazer142.  

No terreno das questões locais, a dinâmica do fazer das organizações 

executoras retrata, para nós, um cenário perverso, e ao mesmo tempo criativo, que 

reconfigura a política de inclusão social tendo a inclusão digital como uma vertente 

que, de certo modo, aponta para uma busca para a inclusão no mundo e para um 

novo fazer.  

Segundo as gestoras entrevistadas em nossa pesquisa, a forma como as 

políticas públicas chegam às associações não deixa brecha para que a própria 

equipe se organize e reflita sobre o fazer. Segundo Sônia Fonseca, o trabalho do 

dia-a-dia toma todo o tempo, sem falar nas idas e vindas à prefeitura para garantir, 

por exemplo, que a merenda chegue, mesmo que sempre, atrasada.  

O fazer das organizações locais está centrado em uma política de ação 

direta; portanto, o seu campo de ação tem por base a realidade do seu entorno que 

na maioria dos casos, não passa de um raio de alcance de um quilômetro, isto 

significa que as necessidades enxergadas por quem faz a gestão desses espaços 
                                                           

140 Em entrevista para uma publicação do Fórum Social Mundial de 2003, início do governo Lula, 
Boaventura de Sousa Santos levanta algumas considerações acerca desse debate e as expectativas 
de um novo contrato, com base na realidade nacional que aponta como perspectiva a gestão do novo 
governo. Ver Democratização da democracia e pacto social: Abong entrevista Boaventura de Sousa 
Santos. In: Governo e sociedade civil: um debate sobre os espaços públicos e democráticos. Org. 
Denise Gomide. São Paulo: Peirópolis: ABONG, 2003.   

141 Organizações que propõe e fiscalizam políticas públicas.  

142 Essa participação mínima se realiza na interlocução dessas ONGs com outras da região, nos 
Conselhos de saúde, tutelar etc. Mas a pauta é muito focada em uma necessidade pontual, como nos 
contou Felipa, Jader e Sônia, representantes de suas organizações, nos fóruns de suas regiões.  As 
reuniões do orçamento participativo na cidade de São Paulo, nas administrações de Erundina e 
Marta, foram citadas pelas gestoras como momentos de maior participação popular nas decisões 
públicas.  
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são estritamente voltadas para atender à população daquele local e nada mais. Esse 

limite, contudo, não é só físico, ele perpassa pela fragilidade das organizações dada 

pela desarticulação em rede, para o enfrentamento dos problemas macros: o crime 

organizado, por exemplo. Esses problemas ficam em um panorama subjetivo, já que 

não são aprofundados, a ponto de se naturalizarem.   

A abrangência do campo de ação dessas organizações é um dado 

importante para caracterização da ação política local e o que ela representa no 

panorama de um “contrato social” na esteira da democracia brasileira143. Para 

aprofundar o debate, vamos tomar como exemplo o Projeto Anchieta.  

No relato da educadora Talita sobre a sua dificuldade em trabalhar um plano 

de ação com o grupo, ela nos contou que a sua maior dificuldade em realizar a 

proposta “vídeoação” do CDI foi o controle dos grupos traficantes que transformaram 

a região em que moram em duas zonas de violência. Todos os integrantes da 

equipe falaram sobre o problema porque o conhecem bem, por isso conseguiram 

conversar com uma das lideranças locais para realizar uma ação que não fosse 

contra os limites impostos pelos traficantes. Para o “bem” das partes envolvidas, o 

grupo realizou a limpeza do campo de futebol.  

Apesar do conflito entre os grupos ter sido atenuado, não está colocado para 

o grupo resolver a questão que esteve por trás da negociação: a liderança dos 

traficantes no local. Isso porque, a dimensão do problema é muito maior que o 

alcance da organização. Em suas metas diárias, o problema está longe de ser 

colocado como de interesse da equipe. O que fazer? Perguntava ela. A decisão foi 

negociar uma ação mais amena, que mantivesse a relação com o CDI e com os 

“donos” do lugar.  

Internamente, a discussão sobre “o que fazer” não ultrapassa a forma como 

o modelo pedagógico do CDI é captado pela educadora. “O que fazer?” na fala da 

educadora, significa: “como vou conseguir fazer o que o CDI me diz para eu fazer 

como educadora do espaço?” A questão da violência não foi aprofundada pelos 

                                                           
143 Essas organizações, oriundas do movimento popular nasceram nos anos 70/80 com o movimento 
de moradia. Desde sua origem, a característica de suas reivindicações já era focada na necessidade 
emergente. Por isso, suas ações foram definidas como diretas. Segundo Doimo (1995), essas 
organizações se adequavam facilmente ao modelo político institucional, a depender da conjuntura, 
embora tivessem uma prática extremamente informal.  
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membros da organização, nem tão pouco pelo grupo que realizou o vídeo144. O 

constrangimento que o grupo sofreu com o autoritarismo dos traficantes, ao limitar 

as ações de melhorias para os moradores locais, foi silenciado, tratado como 

incidente doméstico ou como fato não resolvível145, em suma naturalizado. Contudo, 

é perceptível o constrangimento. Mas afinal, a quem cabe resolver o problema?      

A região do Grajaú, segundo pesquisa do instituto Pólis, é o distrito de São 

Paulo onde a população jovem totaliza mais da metade do total de moradores 

(52%). O índice de homicídios também é o maior da cidade, totalizando, em 2000, 

85,77% por cem mil habitantes (BARBAN, 2003, p.14 e 18).  

A pesquisa do instituto Pólis também nos revela que representantes das 

organizações da região se encontram em fóruns sociais locais, como o do Conselho 

de Saúde, Segurança, Trânsito etc. Contudo, a participação é oscilante e grande 

parte das lideranças presentes nas reuniões é a mesma nos diferentes debates, 

além disso, cada Fórum se organiza setorialmente, de acordo com a sua demanda 

específica, promovendo desarticulação entre as organizações e propostas (op. cit. p. 

32 e 33).  

A pesquisa concluiu que o trabalho com os jovens concentra-se na área da 

discussão sobre o controle familiar e doenças sexualmente transmissíveis, 

atividades de esporte e lazer ou umas mais dispersas, como abrir o espaço para o 

grupo de hip hop ou para os jovens tocarem e curtirem suas músicas. Segundo a 

pesquisa, os jovens falam de restrições e preconceitos de muitas associações com 

suas atividades. Por outro lado, alguns gestores locais funcionam como um canal 

para pedir conselho, funcionando quase como um refúgio de proteção contra o 

aliciamento dos jovens pelo crime organizado146.   

Existe uma desarticulação da rede social local, mas as lideranças que 

participaram das entrevistas, tanto em nossa pesquisa como na citada acima, 

                                                           
144 O vídeo foi publicado em DVD como anexo do caderno “VídeoAcão”, publicação institucional do 
CDI São Paulo (2007).    

145 No final do ano de 2007, ano em que foi realizada a entrevista, o Projeto Anchieta trocou o espaço 
de inclusão digital, compraram outros equipamentos e o CDI renovou as suas máquinas. Como o 
prédio havia sido pintado e outras reformas foram realizadas, o Projeto resolveu abrir para a 
comunidade um dia de visita, encerrando com um evento artístico. Após o evento, todas as máquinas 
do espaço de inclusão digital foram roubadas.  

146Essas conclusões se encontram na página 38 da publicação da pesquisa do Instituto Pólis e são 
resultantes de vários encontros realizados com as lideranças e os jovens. A metodologia da pesquisa 
se encontra nas páginas 25 a 30. 
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revelaram o desejo de se juntarem em propósitos comuns. O que provoca a 

dispersão, então? Segundo a pesquisa, a falta de organização do poder público, que 

também trabalha com propostas setorizadas (id. 32 e 33); a isso, acrescentamos a 

ausência de renovação de lideranças que proporciona a centralização do trabalho 

nas mesmas pessoas, sobrecarregando os que estão à frente das organizações, 

que por isso não conseguem estar presentes em todos os fóruns locais; as 

condições de trabalho das organizações que para cumprir suas obrigações 

financeiras estabelecem convênios com o poder público e parcerias com 

organizações maiores, desviando-se de seus objetivos iniciais; o desconhecimento 

das lideranças sobre fontes de financiamentos que melhor se adéqüem aos seus 

interesses e a postura utilitária da gestão das organizações com o poder público e 

outros financiadores147
.  

Contudo, não podemos deixar de enfatizar a importância das organizações 

para as regiões periféricas. Elas estão localizadas, praticamente, nos extremos da 

cidade. A distância do Projeto Anchieta para o centro de Santo Amaro compreende 

quase duas horas; para o centro antigo, onde se encontra a prefeitura ou para os 

arredores da av. Paulista, onde encontramos um grande número de equipamentos 

culturais, o percurso tem uma média de três horas. O mesmo ocorre com as outras 

organizações do leste e do norte da cidade148. Isso significa que os programas 

sociais, os eventos culturais e as soluções dos problemas acontecem, 

massivamente, nos locais por iniciativa dessas organizações149.    

Essas iniciativas, mesmo insuficientes, demandam do poder público ou de 

outras organizações de intervenções macros e com maiores recursos, políticas para 

melhoria da qualidade de vida local. Do outro lado, as organizações escolhem o que 

irão fazer, de acordo com as possibilidades de acesso que lhes aparecem, embora 

dependam do nível de conhecimento e articulação em rede de sua gestão, e do 

                                                           
147 As reivindicações são focadas no que a organização precisa para se sustentar ou algum problema 
setorizado, sem nenhuma discussão política mais ampliada.   

148 Em Emerlino Matarazzo e no Grajau, tivemos a oportunidade de conversar, informalmente, com 
um grupo de jovens que estavam nas respectivas associações, eles nos confessaram que nunca 
haviam ido à av. Paulista, centro de São Paulo. Em experiências com 21 grupos de jovens da 
periferia de São Paulo, em oficinas de vídeo, os jovens participantes nunca haviam entrado em um 
cinema, o motivo colocado por eles: a distância, a falta de informação sobre o que acontece do outro 
lado da cidade e o custo financeiro do programa.    

149 A pesquisa do Instituto Pólis também confirma essa afirmação (op. cit. p.38). 
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alcance de suas ações. O problema maior é que as oportunidades são poucas e as 

seleções são perversas. Quanto maior for a organização doadora ou a prestação de 

serviço pleiteada com o poder público, maior a lista de critérios e documentos para 

inscrição, além das exigências com relação às respostas à prática, como relatórios 

financeiros e outras atividades que requerem, cada vez mais, técnicos 

especializados.  

No geral, as organizações fazem uma ginástica para inserir todas as 

demandas técnicas nos Projetos e nem sempre conseguem espaço nos editais, isso 

provoca um acumulado de funções para as lideranças que ficam em uma corda 

bamba, entre continuar a fazer as articulações políticas e responder às exigências 

dos financiadores.      

No que diz respeito à inclusão digital, as organizações reconhecem a 

necessidade do acesso à internet às tecnologias digitais para a construção de 

atividades que fortaleçam e que deem novo trato para a dinâmica cotidiana de suas 

atividades e, por isso, se inscrevem em editais para concorrer à implantação dos 

programas. Contudo, esse interesse, como confirmam as entrevistas no capítulo III 

desta pesquisa, está mais voltado para o fortalecimento institucional das 

organizações nos respectivos locais do que para as transformações sociais 

propostas pelos ideais que originaram os programas. 

Também é importante considerar que para a realização do trabalho de 

inclusão digital, seja em parceria com uma ONG, como o CDI, seja com o Estado, 

existe uma demanda para constituição de um corpo técnico especializado nas novas 

tecnologias da informação e comunicação, que as organizações têm dificuldade de 

formar, seja porque ainda não têm acesso às novas tecnologias e não sabem o que 

priorizar, seja porque não têm recursos para contratar especialistas. O CDI aposta 

na formação de pessoal local, indicado pelas organizações, o município que 

administra os Telecentros de São Paulo, terceiriza os serviços, levando uma equipe 

constituída para atuar nos locais. O CDI tenta formar uma equipe local que dê conta 

do trabalho, mas se depara com a fragilidade dos processos de contratação de 

pessoal das organizações; a prefeitura repassa o recurso e a tarefa de realização 

para uma empresa, que tem pouca ou nenhuma relação com o trabalho social local.  

Na tentativa de minimizar os efeitos negativos dessa estrutura e realizar as 

metas acordadas com as parcerias, as organizações tecem arranjos locais para 
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constituição do trabalho a partir das relações informais, aproveitando-se da 

potencialidade cultural local, das necessidades individuais e da confiança 

estabelecida pelos acordos construídos entre indivíduos e grupos. Com essa toada, 

as mulheres, protagonistas desse cenário, ajudam a manter as parcerias e o sonho 

de realizar aquele projeto local.  

Como símbolo da sociabilidade local e da manutenção das relações internas 

e externas, a mesa da refeição, lugar comum para todas as organizações 

entrevistadas, é o palco central de atuação dessas gestoras sociais.         

 

4.1.1.2 O refeitório como espaço coletivo sob a lid erança feminina 150 

 

 A hora preferida da equipe e do público atendido nas organizações é a 

refeição. A mesa é um lugar de conversas e negociações, de manter o ideal coletivo, 

de fortalecer os laços para se constituir como um programa ou apenas um lugar de 

encontro para construir algumas pontes quebradas ou ainda inexistentes com a 

formalidade dos contratos. É lá, na mesa, que se conversa sobre o desempenho dos 

jovens nas oficinas, sobre os problemas com os equipamentos, sobre os recursos 

que não chegaram a tempo para garantir a merenda. Lá, encontramos sorrisos, as 

últimas notícias da vizinhança e do Jornal Nacional, as últimas do futebol e da 

novela das 7, das 8 e algumas angústias trazidas pelo esforço de responder às 

demandas do dia-a-dia.   Também encontramos D. Neusa com suas histórias de 

conquistas no MST de Emerlino Matarazzo, tentando com elas manter a sua 

liderança e utilidade; encontramos Felipa com seu entusiasmo, contando a todos 

sobre as últimas conquistas da rede do Grajaú, justificando a sua colocação de 

agente comunitária; encontramos Leda se justificando com as visitas pela comida 

simples ao mesmo tempo em que conversa com alguém da equipe para resolver 

alguma pendência; encontramos Jader com os meninos do Telecentro do Jardim 

Fontalis negociando o fazer de algum trabalho com o computador, falando dos 

grandes feitos institucionais, justificando o fato de não fazer um trabalho mais ligado 

                                                           
150 Não pretendemos aprofundar a questão de gênero. Contudo, não podemos deixar de registrar a 
importância das mulheres para o trabalho social, que ainda no século XX se destacava como gestora 
de obras sociais, trabalho assistencialista e filantrópico; e desde o final do século, tem feito carreira 
profissional na gestão social, caminhando junto com as mudanças que constituíram o terceiro setor 
no Brasil.    
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ao Telecentro. Na mesa, meninos e meninas se relacionam, descobrem que, além 

do desejo da mãe de não ter um desocupado em casa, o lugar é divertido e, de vez 

em quando oferece alguma coisa interessante para fazer.   

Garantida pelo poder público, através de contrato formal, a refeição coletiva 

faz parte de todos os programas estudados. Comum a todos, o momento é base 

para as negociações, trocas formais e informais. Na mesa, as conexões são 

realizadas entre os responsáveis pelos Telecentros e os que fazem a associação 

parceira, entre O CDI e gestores locais, entre os membros e usuários das 

associações selecionadas para realizarem a inclusão digital tão sonhada pelo CDI, 

entre os membros de um grupo e suas lideranças políticas, entre jovens e 

educadores etc. 

Esse recurso público repassado para as associações executoras das 

políticas sociais permite a construção de momentos coletivos, como um importante 

acesso para a realização das ações propostas, tanto para as instituições executoras, 

como para as instituições proponentes. Esse acesso acontece, formalmente, com a 

administração da associação parceira da merenda, obrigatória em toda a política de 

assistência voltada para a creche e o serviço socioeducativo. Nessa perspectiva, o 

que parece para muitos, apenas a garantia de que crianças e jovens sejam bem 

alimentados durante sua estadia nos projetos sociais, informalmente, com os 

arranjos coletivos construídos na hora da refeição, esse acesso se transforma em 

um eficaz instrumento para o estímulo ao diálogo e ao lazer em grupo, promovendo, 

com a proximidade diária, a construção de um fazer político peculiar, marcado pelas 

identidades151 que se estabelecem no interior das organizações socais.  

Como podemos observar no discurso das mulheres, à frente dos programas 

(Leda, do Projeto Anchieta, de Jader do Mutirão do Pobre e de D. Neusa, do Centro 

Comunitário das mulheres do MST e Sônia Fonseca no Centro Comunitário Nossa 

Senhora Aparecida), o trabalho é realizado em família. Esse arranjo é fundamental 

para a sobrevivência econômica e política das associações, seja pelo fato da 

coordenadora necessitar de informações mínimas sobre o que se passa na sala do 

Telecentro para passar a imagem de que a Associação é a administradora daquele 

espaço; ou como recurso de Leda para a permanência de um grupo de profissionais 

sem remuneração; como também para dar continuidade ao projeto de vida de D. 

                                                           
151 Jovens, mulheres, educadores, gestores socais etc.  
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Neusa e a retomada do sonho de luta perdido por Sônia; ou mesmo para 

educadores, monitores ou jovens atendidos para que possam desabafar as suas 

angústias pessoais ou sobre os problemas dos projetos, bem como fatos originados 

de suas relações com outros membros do grupo. Os encontros diários durante a 

refeição fortalecem uma imagem de coletividade necessária para a permanência das 

pessoas nos programas e, consequentemente, dos próprios programas nos lugares 

onde estão sediados.  

As mulheres, por sua vez, usam os recursos que lhes são fornecidos para 

deixar o “seu” espaço bonito, prazeroso, com jeito de grande família, onde elas são 

as matriarcas, as líderes que vão fazer o trabalho acontecer, mesmo que precise se 

sacrificar ou sacrificar os outros. Ao utilizar o seu repertório, construído desde 

menina, como filha de uma família pobre que aprendeu cedo a tomar conta de uma 

casa, elas tomam para si as utopias que representam os projetos ali concebidos e 

tocam a vida prática, se realizando como gestoras daqueles sonhos. 

D. Neusa sabe que o presente da sua luta se resume à gestão dos seus 

espaços e algum “temperinho” colocado de vez em quando com as brigas com a 

prefeitura; por isso, recorre às histórias do passado; Jader sabe que o Telecentro 

dos seus sonhos não é aquele, mas o serviço é útil à associação para fortalecer a 

sua imagem diante da gestão municipal e do bairro; Leda sabe que, do ponto de 

vista financeiro, a parceria com o CDI representa uma demanda bem maior que a 

oferta, mas se releva por um lado, já que a instituição decidiu por sua continuidade. 

Por outro lado, aproveita e coloca a filha para aprender uma profissão Sônia sabe 

que, voltar ao passado é nostalgia, mas fica feliz pelo CDI lembrar do que era o 

Centro Comunitário na época das rádios populares na zona leste de São Paulo e 

decide arriscar na retomada do projeto, em uma versão atual, informatizada. A 

importância delas no jogo das parcerias, colocada com as confissões das 

dificuldades, na afirmação da necessidade de um coletivo, ou nos relatos de 

sucesso e expectativas de futuro, é fundamental para a vida delas e para o próprio 

jogo. O jogo, por sua vez, se realiza com as intrigas geradas pelos conflitos diários, 

entre associações e CDI, associações e prefeitura etc, estejam eles abertos ou 

aparentemente fechados.    

Segundo Certeau (2007), no jogo das relações de poder, estabelecidas no 

cotidiano, a tática se realiza com a inversão de forças, comparada às histórias dos 
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milagres, “que garantem ao oprimido a vitória em um espaço maravilhoso, utópico”.  

As táticas populares, segundo o autor, desviam para fins próprios “a ordem efetiva 

das coisas”, sem a ilusão de mudá-las em curto tempo.  

A imagem de família, fortalecida pelo ambiente informal das conversas em 

torno da mesa, durante a refeição coletiva, permite que o jogo da parceria se realize, 

através das duas performances femininas: a de mãe, dona de casa, responsável por 

sua prole, e a de mulher bem sucedida, que consegue resolver as demandas da 

gestão que lhe foi confiada. Isso se realiza na prática, de dois modos: do ponto de 

vista formal, essas mulheres têm a necessidade de se manter no cargo; portanto, o 

discurso “somos uma família” é útil ao enfrentamento dos desafios diários da gestão; 

por outro lado, é importante crer na utopia do projeto político que ora estão 

representando. Portanto, faz-se necessário agregar valores coletivos que sejam 

aceitos pelo grupo para realização do trabalho. 

Por trás das dinâmicas da formalidade dos contratos e da informalidade da 

convivência, a “obrigação de dar” manifesta-se na imagem de doar-se à causa que 

se coloca ali como motor do trabalho a realizar. No discurso das gestoras, a 

repetição de afirmações como a “comunidade é carente”, “se não fosse a falta de 

tempo poderíamos fazer mais”, nos mostra que ainda existe um fazer com heranças 

religiosas que as mantêm no poder e que ajuda na continuidade das parcerias 

realizadas com a prefeitura e CDI. Além disso, as mulheres tiveram por muito tempo 

na liderança ou no apoio de obras sociais de caridade, e aprenderam, como 

ninguém, a obter recursos para realizá-las.   

Para Certeau (2007), “a política do dom”, praticada pela arte ordinária 

sobreviveu aos tempos e se encontra entre nós na sociedade liberal, silenciada 

muitas vezes, por sua condição marginal. Para o autor, a política do dom é “também 

uma tática desviacionista” porque se manifesta pela “obrigação de dar”; por isso, é 

uma transgressão à economia do lucro e à propriedade privada.  

Ao mesmo tempo em que se coloca como “dom” que parece reverência a 

um modelo assistencial e filantrópico ultrapassado, baseado na obrigação de doar, 

também se coloca nesta experiência de mulheres, como manifestação de uma 

resistência sutil a uma racionalidade imposta.  

Essa racionalidade arbitrária se coloca de forma indireta, com a prática de 

algumas instituições sociais, principalmente as de grande porte como o CDI, que 
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defendem a importação de modelos do setor empresarial para a profissionalização 

do terceiro setor152; ou direta, com a contratação de empresas com a IDORT para 

realizar o trabalho no Telecentro, completamente por fora do que acontece na região 

ou no local. Ambos deixam de lado experiências importantes, desconsiderando o 

conhecimento dos atores locais. Esse projeto racional autoritário se concretiza 

também nas políticas centralizadas e diretrizes fechadas dos planos de trabalho das 

políticas públicas, vindas de cima para baixo, que subestimam a capacidade dos 

setores populares, que há anos se utilizam da economia informal para sobreviver153. 

 Outra importante afirmação política é com relação à conquista das mulheres 

por um lugar no mercado de trabalho e no movimento social. Grande parte das 

organizações sociais que atua nos bairros na periferia das cidades brasileiras foi 

liderada por mulheres e tem origem no movimento por melhores condições de vida: 

contra a carestia, pela moradia, por serviços públicos (DOIMO, 1995). Nesse 

contexto, a mulher se colocou como protagonista no movimento social, trazendo as 

necessidades de sua família e a sua forma de agir em casa para o mundo da política 

e do trabalho formal154. O fazer informal, muitas vezes contestado pelo setor 

empresarial, que vem ganhando força no terceiro setor, constrói arranjos internos 

mais flexíveis que possibilitam a adequação das metas formais exigidas pelos 

financiadores à realidade do trabalho local, garantindo a sobrevivência das 

organizações e de seus projetos.          

Ao romper com as práticas formais, com a sutileza da tática, as mulheres 

promovem a manutenção do seu poder e do poder instituído, ao mesmo tempo em 

que se afirma como grupo para o poder de fora representado pela formalidade das 

parcerias: prefeitura e outras organizações que investem no espaço local.  

Esse jogo de equilíbrio entre o poder de dentro e o de fora, nos revela, como 

as astúcias são flexíveis e servem apenas para quem as usa como ação para 

                                                           
152 Como a gestão social, em uma perspectiva administrativa e profissional é recente no Brasil, ONGs 
como o CDI, por exemplo, importam modelos de fora do país e do setor privado e cobram resultados 
das ONGs de pequeno porte a partir desses modelos.    

153 Segundo Zaoual (2003) algumas instituições ligadas à política de desenvolvimento já estão 
prestando mais atenção aos arranjos que ocorrem na economia informal como os bancos populares 
ou a política de microcrédito, com o sucesso midiático do Gramen Bank de Bangladesh, que tem 
como protagonistas mulheres chefes de família.   

154 Podemos tomar como exemplo em nossa pesquisa, os casos de D. Neusa e Sônia que se 
firmaram no trabalho social formal a partir de suas intervenções no movimento de moradia local.  
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continuar vivo sob aquelas condições (CERTEAU, 2007). Como vimos no capítulo 1 

desta pesquisa, essas ações cimentam uma prática de resistência que pode ser 

hegemônica ou contra-hegemônica, a depender da posição política que indivíduos 

ou grupos se encontram (DOWNIG, 2004). No caso das mulheres, por exemplo, elas 

resgatam a família para manter os status co, assumindo um posicionamento 

hegemônico, e entra em embate com a prefeitura ou o CDI, quando necessário, 

assumindo o papel de sociedade civil que luta por melhorias, portanto, um 

posicionamento contra-hegemônico.  

 

4.1.2 O cenário político das parcerias realizadas  

 

Como afirmamos acima, a preocupação em ter um espaço mais ativo, que 

estimule a produção local voltada para ações de intervenção local, mencionadas por 

algumas gestoras locais nas entrevistas realizadas, não se apresentou com a 

mesma ênfase para todas. Para D. Neusa, por exemplo, o Telecentro é mais um 

serviço necessário à comunidade e faz parte de uma lista de conquistas do grupo. 

Ela nos colocou: 

 

“O povo daqui precisava muito de um Telecentro. Quando chegou em 2002, 
era o único da região. O povo fazia fila para usar. Muitas pessoas 
arranjaram emprego por causas dos cursos que oferecemos. (...) Eu acho 
assim, quanto mais serviços trazemos à comunidade, mais oportunidade o 
povo tem de sair dessa vida. (...) Pobre é assim, se não lutar, não tem 
ninguém para dar. Se a gente não corresse atrás para trazer o Telecentro 
para cá, o povo não tinha a oportunidade de mexer com a internet, de 
conhecer outras coisas que eles não sabiam que existiam.”     

 

D. Neusa não está preocupada com o que acontece no espaço. Ela está 

tranquila porque as máquinas estão lá, conectadas, sem problemas, e usadas pela 

população. Para ela, o serviço é bom e dá respaldo político ao seu grupo, porque 

foram eles que o levaram para a comunidade e, segundo ela, o Estado tem 

obrigação de pagar para que ele funcione bem.  

Apesar do discurso local, algumas vezes, tomar um formato mais avançado, 

como pudemos comprovar, a lógica de prestação de serviços se coloca como 

referência para todos os programas pesquisados. Contudo, se sairmos dessa lógica 

para observarmos a dinâmica cotidiana das relações internas, percebemos algumas 

conexões importantes que se revelam com os encontros e desencontros dos atores 
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envolvidos, com e durante a prática efetiva dos programas nos locais de execução, 

que podem nos auxiliar a entender a complexa efetivação da política de inclusão 

digital.  

 Essas conexões são pendulares, pois re-elaboram modelos ou os mantêm, 

a depender das relações de parcerias estabelecidas entre os atores envolvidos e as 

condições de estrutura ofertadas pelos propositores dos programas. Como veremos 

adiante, no discorrer sobre algumas situações locais, o debate e as negociações, 

fortalecidos, quanto maior for o ambiente democrático conquistado, revelam as 

novas necessidades e afirmações de grupos e práticas, dando forma ao acesso à 

política de inclusão digital pela população excluída, consequentemente, 

demonstrando à nossa pesquisa o grau de efetividade da política implantada.  

 

4.1.2.1 O debate em torno da oferta e demandas no C DI 

 

No caso do CDI, as atividades propostas estimularam o debate interno e a 

angústia de alguns por não saber como desenvolvê-las, e também, promoveram o 

despertar da organização local para as condições tecnológicas insatisfatórias que a 

organização oferece ao espaço em forma de parceria. O ponto fulcral do debate, a 

sustentabilidade dos espaços, levantou várias possibilidades e diferenças entre os 

locais e o CDI que motivaram algumas mudanças na estruturação das parcerias.  

Aqui, faremos um recorte do processo vivido, tomando como exemplo a parceria CDI 

e o Centro Comunitário de Nossa Senhora Aparecida, zona leste da cidade de São 

Paulo.  

Em 2006, estando bem mais próximo das organizações parceiras, após ter 

montado uma equipe de acompanhamento local, o CDI percebeu que a sua 

proposta não estava sendo aplicada a contento pelas organizações e resolveu 

investir em várias ações pedagógicas voltadas para produção local e uso de outras 

tecnologias, como o áudio-visual, o rádio etc. Uma dessas ações foi a proposta 

“VídeoAção”, que se concretizou em 2007. Com a proposta, o CDI tinha como 

objetivo iniciar um trabalho mais dirigido para a formação dos educadores e gestores 

locais, voltado para visibilidade interna e externa155 de sua proposta política 

                                                           
155 O CDI publicou e divulgou um edital aberto para grupos e organizações se inscreverem, 
independente de suas parcerias locais. A intenção era ter visibilidade na cidade, através de sua 
proposta político-pedagógica.  
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pedagógica, utilizando o vídeo como ferramenta.   A proposta era que o grupo 

inscrito produzisse um vídeo a ser usado como veículo para a discussão e solução 

de um problema local. Nele deveria estar contido o problema que lhe deu origem e a 

sua solução.  

A partir da construção dos vídeos, várias situações ocorreram, revelando a 

fragilidade da estrutura das organizações, muitas vezes, deixando a parceria 

balançada156.  

No Centro Comunitário de Nossa Senhora Aparecida, os jovens que 

participaram do projeto se envolveram nas discussões internas a favor do trabalho 

com o audiovisual e uso de outras ferramentas da web, contra o grupo que defendia 

a permanência dos cursos de informática e cidadania. As atividades necessárias 

para compor o vídeo revelaram que o trabalho da organização só acontecia no 

interior do prédio do Centro, e retomava a discussão da proposta em que o Centro 

se originou de realizações do portão para fora da organização. O retorno à rua, 

também trouxe à tona o antigo atrito entre o grupo “do Nossa Senhora” e o grupo de 

D. Neusa, vizinhos e oriundos do movimento de moradia local junto à igreja. Por 

causa da situação, o grupo que não teve como editar o vídeo no Centro e não 

conseguiu outra parceria local; precisou se deslocar para o outro lado da zona leste 

para concluí-lo. Com o debate interno, a questão da juventude como protagonista 

emergiu, tornando um ex-educando educador da atividade de audiovisual. As 

atividades de inclusão digital tomaram dois rumos: foi dada continuidade ao formato 

de curso de informática e cidadania sob a responsabilidade do antigo educador e 

foram criadas as oficinas de inclusão com o novo educador à frente. O CDI, por sua 

vez, precisou rever a sua responsabilidade com relação a estrutura tecnológica e a 

sustentabilidade local.  

O processo foi bem dramático para o corpo técnico do CDI. À medida que as 

discussões foram acontecendo com as organizações parceiras, os conflitos internos 

aumentavam consideravelmente: Como defender a auto-sustentabilidade? Como 

garantir que computadores recondicionados fossem a opção para a inclusão digital? 

Como tornar a organização uma parceira real na realização da prática de inclusão 

digital? Foram perguntas chaves que já vinham sendo aprofundadas com a 

                                                           
156 Como vimos acima, quando nos referimos ao problema do controle dos grupos de tráfico de 
drogas no Projeto Anchieta. 
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efetivação das ações de acompanhamento locais e eram retomadas a cada proposta 

que o CDI apresentava às organizações parceiras.      

Segundo Suelen, técnica responsável pelo acompanhamento de 10 espaços 

na época: 

Chegou um momento em que ficamos muito angustiados, porque 
estávamos bem no meio, entre o CDI, que nos pagava, a organização 
cobrada para fazer o trabalho e o que era para nós inclusão digital. Depois 
de muita discussão para convencer a organização de fazer uma experiência 
com aquela forma de trabalhar, não obtínhamos respostas concretas do 
setor de tecnologia. Muitas experiências e argumentos das organizações 
nos provocavam a pensar: sobre a identidade do CDI, sobre o que era 
inclusão digital para o CDI, sobre o papel do CDI e das organizações nos 
locais. Afinal, era papel do CDI participar ou se meter nos fóruns locais? Era 
papel do CDI ser tutor das organizações para que agissem localmente? Já 
as EICs questionavam as condições que o CDI oferecia para o trabalho 
proposto. Pagava educador? E o coordenador que tinha que articular o 
poder local, mobilizar a comunidade, como fazer para garantir esse 
compromisso?  

 

O debate ascendeu o surgimento de dois grupos internos no CDI: técnicos X 

gestão. O grupo dos técnicos tomava o partido das organizações locais, defendendo 

suas reivindicações; o outro se protegia com receio de desgaste público institucional. 

Esse embate, algumas vezes se estendeu às discussões na rede CDI, como vimos 

no capitulo anterior, e revelou as diversidades políticas e ideológicas internas, 

formando vários grupos internos, revelando, no seio da ONG, a sua diversidade. 

No quesito sustentabilidade, o CDI não mudou o discurso formal, mas o 

regional São Paulo foi acrescentando à sua rede de financiadores as demandas 

locais, à medida que os espaços propunham projetos que tinham por estratégias 

ações locais com o uso das tecnologias digitais. Com relação às tecnologias 

ofertadas, o CDI mudou sua política de recebimento de doações, chamando a 

atenção dos doadores para a necessidade de equipamentos melhores. Com os 

embates, a gestão CDI foi obrigada a tornar público, no edital da parceria, as 

configurações mínimas das máquinas que oferecia para implantação dos espaços, 

além de tornar mais claros os critérios para implantação.    
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4.1.2.2 Os espaços de debate entre os que fazem os Telecentros 

 

Com os Telecentros, as mudanças são bem mais sutis, porque a estrutura 

de implantação e funcionamento dos Telecentros públicos157 não permitem grandes 

interações entre organização e o espaço onde se realizam as atividades de inclusão 

digital. Portanto, o debate, se ocorre, está protegido pelo véu do convênio que 

define, desde a assinatura, os termos para a constituição da parceria e o plano de 

trabalho a ser desenvolvido localmente.  

Apesar do quadro, algumas conexões emergem na sutileza dos arredores 

dos espaços, entre o corredor que separa o Telecentro e o prédio onde funciona a 

organização.  E, embora não sejam motores de grandes mudanças na prática dos 

Telecentros, acabam por estimular algumas motivações individuais como a 

experiência da jovem Bel, importante articuladora da relação entre o Telecentro e o 

Mutirão do Pobre.  

Ela conheceu a ONG “Mutirão do Pobre” e suas atividades, com a sua 

entrada no Telecentro. Participando do Agente Jovem158, Bel e mais três jovens 

resolveram realizar, como intervenção proposta pelo programa, uma biblioteca 

comunitária. No desenrolar da história, Bel tornou-se voluntária do Telecentro, ao 

mesmo tempo em que realizava a gestão da biblioteca. Tendo consciência do poder 

dos equipamentos e da intervenção política coletiva, a jovem influenciou fortemente 

a organização para reivindicar seu espaço junto às atividades de inclusão digital, 

gerando uma discussão interna sobre o que vinha ser inclusão digital. No momento 

da entrevista, a coordenadora estava montando um grupo para retomar o site da 

instituição e outras atividades em conjunto com o Telecentro.  

Bel discordava da prática do Telecentro, mas não arriscava colocar-se como 

opositora diante da equipe, porque ela precisava do Telecentro “para ter acesso ao 

mundo”, como nos falou. Já a sua relação com a organização era mais estreita por 

considerar aquele espaço como um lugar que a despertou para o potencial político 

dela e do lugar, por isso ela desejava uma maior aproximação entre as propostas. 

                                                           
157 Entre estas, citamos a preocupação com a escala, a separação entre o programa do Governo 
Eletrônico e o programa de inclusão digital e a visão dos gestores que ambos são serviços que 
disponibilizam recursos técnicos à população.   

158 Programa do Governo Federal.  
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Nesse trânsito, os atores envolvidos no processo se juntavam na hora das refeições 

ou diante de alguma necessidade, de uma das partes, para a troca de favores. 

Esses encontros só aconteciam porque Bel e Jader percebiam o potencial das 

tecnologias instaladas no Telecentro e a capacidade de uso dos técnicos e sua 

flexibilidade. Do outro lado, os técnicos necessitavam do olhar de Bel e de Jader 

para as especificidades do local.  

A troca realizava-se em maior ou menor grau, a depender da direção política 

da gestão municipal e do interesse e empatia dos indivíduos envolvidos. Jader, em 

seu relato, nos colocou que, no início da implantação dos Telecentros, houve uma 

tentativa de formar um Conselho Gestor, que não deu certo por desorganização dos 

representantes da administração. Bel e Jader nos colocaram que o trabalho no 

Telecentro é mais aberto quando a equipe é aberta. Na concepção das duas, a 

relação acontece entre as pessoas, e não necessariamente, entre as instituições; 

isso porque, tanto no caso da gestão Marta, que propôs o Conselho, como no caso 

da atual gestão, os planos de trabalho a desenvolver-se nos Telecentros são 

elaborados pela administração municipal, não restando aos que estão no espaço 

nada a fazer se não adequar-se à proposta ou brigar para que seja diferente. O 

Conselho é visto, pela coordenadora apenas como um mecanismo ligado à 

administração municipal, que não deu certo por incompetência “deles”. Em outras 

palavras, a organização, e ela, “não têm nada a ver com isso”. Isto indica que não 

houve um esforço da equipe que representava a administração para fazer do 

Conselho um canal político para a participação local, e que a organização não 

percebeu que esse seria o canal para discutir as necessidades locais e o papel de 

ambos na parceria realizada.   

O Conselho Gestor dos Telecentros nasceu sob a influência dos diversos 

fóruns e conselhos que acabavam de tomar fôlego na política social. Por que não 

deu certo?  Arriscamos duas conclusões: primeiro, a formação dos conselhos 

desconsiderou outras práticas de inclusão digital locais como iniciativas de ONGs 

como o CDI, ou próprias, de pequenas organizações; segundo, tomou como 

referência a inclusão digital como um programa de inclusão social, mas não 

considerou a transversalidade de sua prática, fortalecendo a visão dispersiva de 

outros conselhos e fóruns que ainda pensam ações políticas setorizadas.    
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Por outro lado, como vimos, seja no refeitório, seja no espaço de inclusão 

digital, seja na rua, as trocas e o debate se realizam informalmente, embora 

reforcem a continuidade das parceiras constituídas formalmente.  A presença de um 

instrumento político efetivo para a gestão do espaço, como o conselho gestor, por 

exemplo, fortalece o debate político e amplia os espaços de ações coletivas, mas 

não anula a existência das relações movidas pelos ambientes informais. Um canal 

democrático formal, embora necessário, para existir e servir, efetivamente, como 

veículo de desenvolvimento dessas organizações precisa considerar os arranjos 

informais estabelecidos pelas dinâmicas internas de suas práticas, sob pena de não 

sobreviver.  

 

4.2 A EXPERIÊNCIA DO ACESSO 

 

A partir da elaboração construída até aqui, percebemos que os conflitos 

internos, negociações, sonhos e os rearranjos, advindos da realização das 

propostas de inclusão digital, dentro de um contexto local, nos fornecem pistas para 

compor o modelo da política de inclusão social e digital na cidade de São Paulo à luz 

dos dois programas estudados. Portanto, para chegarmos à composição do acesso 

com as suas manifestações políticas, dentro da perspectiva dos programas, 

apresentaremos algumas situações que emergem com a experiência do fazer no 

interior das organizações executoras. A partir daí, analisaremos as condições e as 

implicações políticas em que os programas se realizam, para enfim, compararmos 

essa realidade com as expectativas geradas pelos envolvidos e a sociedade, em 

torno das intervenções no ciberespaço.       

 

4.2.1 O acesso e as relações cotidianas 

 

Para nós, o acesso, sendo o objeto da política pública de inclusão digital, se 

manifesta nas entrelinhas da rotina do fazer, dinamizado pelas relações entre 

organizações sociais, governo municipal e corpo técnico que compõem os dois lados 

das parcerias constituídas, e pelo cotidiano interno das organizações, com as 

negociações e acordos informais, originados pelas demandas locais e as condições 

em que se estabeleceram os contratos para viabilizar a realização do trabalho de 
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inclusão. Para compreender e avaliar a efetividade social dos programas, dentro da 

perspectiva assumida por nossa investigação, achamos importante relacionar alguns 

processos que emergem desse cotidiano, observados durante a nossa pesquisa, 

que retratam o ambiente político em que se constitui esse acesso.      

 

4.2.1.1 A informalidade das relações  

 

Não podemos deixar de visualizar a experiência do acesso sem considerar 

as relações cotidianas. É no universo do dia-a-dia das organizações que os acordos, 

sejam eles tácitos ou não, acontecem, revelando o modelo prático da política de 

inclusão digital e sua efetividade. Nesse quesito, a informalidade é um dos 

elementos mais expressivos das relações internas das organizações, aparecendo 

em vários momentos de nossa pesquisa. Abaixo, relacionamos algumas situações 

chaves que caracterizam esse fazer político.  

 

O comando paralelo 

 

Chamamos de comando paralelo, o poder exercido pelo crime organizado na 

periferia das cidades. Em nossa pesquisa, ele aparece no Projeto Anchieta como um 

problema local, no discurso de duas pessoas ligadas diretamente às atividades 

pedagógicas e política na instituição: Talita, a educadora de inclusão digital e Felipa, 

a responsável pelas articulações locais. Mas, enquanto para Talita o problema 

aparece como limitação para realização do seu trabalho frente às demandas do CDI; 

para Felipa, que tem o olhar da rua, o problema representa o descaso do governo 

para com a região.  

Na prática, o crime é um poder local paralelo, pois é capaz de conviver e 

mediar conflitos, dando a direção que deseja para os problemas locais sem 

intervenção efetiva do governo e da sociedade civil politicamente organizada. A 

prática é favorecida pelo descrédito da população local da polícia e da política de 

segurança do governo159.    

                                                           
159 Segundo Peralva (2000) não podemos deixar de pensar a democracia brasileira sem pensar na 
atuação do crime organizado nos morros e favelas dos subúrbios das grandes metrópoles. Segundo 
a pesquisa da autora, o crime organizado mantém o controle da violência e da paz nas favelas, 
permitindo ou nomeando presidentes de associações comunitárias que os apóiam no controle de 
execução de ações locais. 
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O crime organizado e o tráfico de drogas também estão presentes nas 

outras entrevistas realizadas, mas aparecem de forma mais sutil, como panorama 

social, e, portanto, objeto de combate das organizações sociais locais, cujo trabalho 

socioeducativo ajuda a minimizar os efeitos.    

 

A “sutileza” da autoridade das mulheres no comando das ONGs 

 

Todas as organizações têm como gestoras de seus projetos locais, 

mulheres. Para nós, o fenômeno está ligado à agenda política em que essas 

organizações se formaram: luta pela moradia. Por ter essa característica, e estando 

as organizações em seus lugares de moradia, as mulheres se realizam 

profissionalmente como gestoras de seu espaço como uma extensão de sua casa. A 

confiança depositada nelas, dentro e fora da organização, fortalece a sua posição de 

liderança, possibilitando-lhes administrar as demandas locais, adequando-as às 

exigências das parcerias e fontes financiadoras.   

Esse jeito feminino de tocar as relações internas pode ser visualizado em 

vários momentos: nas trocas garantidas pela refeição coletiva, nos acordos feitos 

com os fornecedores locais, nas mediações de conflitos externos, como o crime 

organizado, nas relações com os técnicos da prefeitura, com o CDI etc. 

 

Os acordos para a manutenção da parceria  

 

Para manter a parceria, as jogadas são feitas de forma muito sutil. D. Neusa 

briga, faz pressão frente à prefeitura para obter mais serviços para a sua região, 

mas não se mete no que acontece no Telecentro; Sônia utilizou de seu passado no 

Centro Comunitário para falar o que o CDI queria ouvir, a aceitação de sua proposta 

político-pedagógica e abertura do trabalho para jovens de fora dos programas 

internos, sem mencionar as dificuldades internas que estavam vivendo com relação 

à estrutura e a contratação de educadores160; O Mutirão do Pobre reclama da 

distância do programa Telecentro da realidade local e da organização, mas mantém 

                                                           
160 Em reuniões no CDI com os gestores e gestoras dos espaços esse problema só era revelado por 
algumas organizações que se sentiam muito pressionadas ou que tinham outras parcerias 
importantes e não lamentava o rompimento com o CDI. 
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uma relação utilitária com a equipe para não desgastar a parceria, mesmo que a 

gestora ache necessária uma melhor adequação do trabalho à realidade local; no 

Projeto Anchieta, Talita e Felipa revelam os problemas que aparecem como se 

fossem incompetência da sua instituição, já os gestores abrilhantam os resultados 

ou os desejos futuros, como se não existissem problemas com a parceria CDI. 

A necessidade de manter a parceria se revela no discurso cuidadoso das 

gestoras e mesmo dos outros funcionários que, apesar de falarem sobre as 

dificuldades, não as apresentam como resultante da relação com os parceiros. O 

medo de perder a parceria, seja porque recebem recursos em dinheiro para tocar as 

atividades, como no caso da relação com a prefeitura; seja porque reforçam uma 

imagem de estarem ligados a uma organização de grande porte que podem servir 

de ponte para outras parcerias mais importantes, a exemplo do CDI, é um indicador 

de que as organizações precisam das parcerias para existir; por isso, tentam moldar 

a sua prática às propostas defendidas por esses parceiros, mesmo que isso 

signifique distanciamento da proposta que lhe deu origem. Com isso, a prestação de 

serviços se torna, cada vez mais, a característica marcante dessas organizações. 

 

O jogo para manter a sustentabilidade dos projetos locais 

 

Resultante das parcerias formalizadas, mas não satisfatórias do ponto de 

vista da estrutura financeira das organizações executoras, o jogo para manter a 

organização um projeto sustentável é um fator relevante que reforça a criatividade, a 

perseverança para realização do sonho, ao mesmo tempo em que revela as 

condições precárias de trabalho em que as organizações se encontram, uma vez 

que a lógica numérica das fontes financiadoras não dá conta das demandas locais, 

acarretando uma série de arranjos informais, quase domésticos, a exemplo do 

jeitinho que as gestoras montam as equipes para a realização do trabalho, a partir 

de uma garantia de contratação futura.   

 Mas, é a confiança depositada nas pessoas que tocam o projeto e mantêm 

o trabalho social proposto. Como o principal capital social das organizações, ela 

aparece quando pessoas se disponibilizam para realizar o trabalho, mesmo sem 

contrato firmado, com os acordos feitos junto aos fornecedores locais e no 
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envolvimento dos pais e jovens usuários como voluntários nos mutirões articulados 

pela gestão.  

 

A sociabilidade como resultante dos arranjos inform ais 

 

Resultantes das parcerias e do desenvolvimento das propostas na rotina do 

trabalho, os programas também suscitam uma sociabilidade, para além das 

definições que engendram as identidades coletivas. Essa sociabilidade se coloca 

entre os limites políticos como grupo e as decisões individuais, a exemplo da relação 

dos técnicos da prefeitura com a coordenadora da associação do Mutirão do Pobre e 

da integração dos técnicos do CDI com os espaços que acompanha etc. Por se 

realizar no universo das parcerias, ela é política; portanto, contingencial e flexível, 

moldando-se às oportunidades geradas. Podemos arriscar dizer que ela se 

concretiza pela esperteza de alguns indivíduos ou grupos que utilizam as táticas 

(CERTEAU, 2002) como resistência a uma situação não aceita, mas silenciada, para 

continuar assegurado o mesmo tratamento, pelas parcerias constituídas. Ela é 

localizada e, em nosso caso, atrelada ao ritmo das relações internas e externas ao 

espaço onde se realiza a inclusão digital. 

Nesse universo, as trocas informais, que acontecem a partir das 

necessidades de uso do Telecentro e dos espaços CDIs, estabelecem conexões que 

extrapolam o ciberespaço, ao mesmo tempo em que este se apresenta como o meio 

potencial que estimula as relações presenciais, e a construção dessa sociabilidade, 

possibilitada pela convivência e demandas do trabalho.        

 

4.2.1.2 Os limites da autonomia dos gestores locais  

 

Com relação ao programa Telecentros, os serviços que são oferecidos já 

vêm em forma de pacote e, à associação cabe cuidar da manutenção do prédio e de 

alguns serviços oferecidos como impressão de material, provedor de internet etc, e 

providenciar reformas para adequar o projeto ao espaço físico. Oficialmente, quem 

decide o que vai ser realizado no espaço é a empresa terceirizada, contratada pela 

prefeitura. A associação não tem o direito de contribuir com as práticas locais a não 

ser auxiliando a captar o público, já que o serviço deixa de existir caso não atinja 
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metas satisfatórias aos proponentes dos programas; o que não é de interesse de 

nenhuma das partes. 

 No caso, do CDI, a associação, através de equipe e gestores, tem acesso a 

reuniões bimestrais para participarem da discussão sobre o planejamento feito por 

sua equipe técnica. Também são realizadas algumas reuniões eventuais, 

provocadas pelas demandas do CDI. Contudo, os gestores das associações, quase 

sempre estão ausentes desses debates, o que tem provocado limitações internas, já 

que a equipe que desenvolve o trabalho tem que decidir sozinha como fazer para 

garantir que as atividades sejam realizadas, isso, muitas vezes, tem feito do espaço 

de inclusão digital uma ilha dentro da organização. 

Os dois programas têm propostas fechadas, inclusive abrem a seleção 

convocando as organizações a fazerem o trabalho proposto em seus editais. 

Contudo, tanto de um lado como de outro, percebemos que existem espaços para o 

debate das demandas locais que não são utilizados pelas organizações executoras. 

Como vimos, no depoimento de Jader, o conselho gestor dos Telecentros deixou de 

existir e não foi reclamado. Os fóruns de ONGs e de conselhos municipais temáticos 

continuam a existir, mesmo setorizados, mas as demandas das organizações sobre 

os Telecentros ou outros espaços de inclusão digital localizados nas regiões onde 

acontecem os fóruns, não entram em pauta. Os programas são serviços que dão 

certo e não precisa mexer? Por que a crise de público?  

No CDI, os espaços são abertos por sua demanda e sempre há nas relações 

com as organizações parceiras, exigências de metas. A maioria das organizações, 

mesmo tendo problemas para realizarem o trabalho proposto pela ONG, não se 

articulam entre elas para propor soluções coletivas ou reivindicar ações de 

fortalecimento local. As manifestações e reivindicações, quando existem, são feitas 

de forma isoladas e quase sempre abafadas por negociações individuais para não 

chegar ao coletivo.   

Concretamente, não existe autonomia dos gestores locais para mudar o que 

foi proposto originalmente pelos programas, também não há vontade coletiva das 

organizações de colaborar mais efetivamente na construção das propostas. Isso 

acontece pelos vários motivos que já tratamos aqui, como setorização dos fóruns 

locais, organizações absorvidas em projetos muito diversificados, sobrecarga de 

trabalho para os gestores, desvio das propostas originais das organizações etc. Isso 



158 

 

indica que as organizações estão muito envolvidas em seu dia-a-dia e não 

percebem a dimensão estratégica de suas intervenções locais, reforçando uma 

visão de política vinda de cima para baixo, que não respeita as demandas e o 

conhecimento adquirido com as experiências locais.  

Isso não quer dizer que as trocas entre os atores envolvidos não aconteçam, 

e que não exista, de certa forma, um ou outro elemento de mudança provocado 

pelas demandas locais. Aliás, é importante afirmar que, apesar de não existir uma 

autonomia deliberada formalmente, os arranjos locais oriundos da prática das 

organizações, influenciam no resultado e no desenho final da política de inclusão 

digital.  

 

4.2.1.3 A distância entre o projeto e a prática  

 

Identificamos em nossa pesquisa que, os técnicos e gestores envolvidos 

com a prática dos espaços, não conhecem a potencialidade das tecnologias, embora 

as tomem como referência para pleitear um novo serviço local. As gestoras dos 

quatro espaços pesquisados, Leda, Jader, D. Neusa e Sônia, por exemplo, utilizam 

a internet para enviar os relatórios ou se inscrever em algum programa, mas o 

instrumento de comunicação que lhes servem mais é o antigo “boca a boca”. A 

forma mais usual de comunicação para o grupo é a chamada “conversa paralela”, 

gerada pelos encontros presenciais promovidos pelos parceiros. São nos corredores 

e nos momentos descontraídos dos coffe breaks que elas ficam sabendo de 

oportunidades de participação em editais, fóruns etc; portanto, fora do ciberespaço. 

Para o pessoal ligado às organizações responsáveis pela administração das 

atividades de inclusão digital, as repostas foram praticamente as mesmas: todos 

usam e-mails, mas não costumam abrir suas caixas diariamente; os educadores 

abrem suas caixas uma vez por semana para visualizarem as demandas dos 

parceiros (CDI e prefeitura) e utilizam todos os dias o MSN e o Orkut para se 

comunicarem informalmente, reforçando a prática de seus educandos, jovens 

usuários. Os gestores não utilizam as ferramentas de comunicação via internet, 

como skype, por exemplo, e não sabem construir tabelas ou planilhas para o 

controle de suas contas ou administração direta.   Nenhum dos responsáveis pelos 

espaços, mesmo os do Telecentro, mencionou a importância de uso do software 
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livre e o uso de outros recursos da internet como pod casts, vídeos, blogs etc; a não 

ser quando estimulados. 

 Com relação à questão “o que é inclusão digital”, as repostas se colocaram 

como “expectativas” de acesso ao ciberespaço, sem, contudo, haver uma 

preocupação com a sua realização: Sônia deseja um espaço com máquinas e 

teclados virtuais em que as crianças tenham acesso aos conteúdos com os toques 

dos dedos; Leda quer um espaço conectado a tudo que existe no Projeto, até à 

cozinha; Jader quer registrar e divulgar tudo que acontece na instituição, mas não 

tem tempo e não sabe como envolver todos nesse projeto; D. Neusa quer que o 

Telecentro seja um espaço que promova oportunidades de trabalho e educação para 

as pessoas do lugar e acha que ele está fazendo bem esse papel; contudo, não tem 

nenhum dado sobre os resultados, a não ser a lista das atividades que o Telecentro 

oferece. 

Tomando como base os educadores dos espaços e monitores dos 

Telecentros, a discussão também não avança muito. Talita, do Projeto Anchieta quer 

que a instituição seja grande, tenha salas bem equipadas, abertas para todos na 

comunidade e, a inclusão digital, é parte desse projeto físico; Robson, educador do 

Centro Nossa Senhora Aparecida, quer que o espaço seja um lugar voltado para 

aumentar a auto-estima dos jovens locais; Tiago, monitor do D. Angélico, acha que o 

Telecentro é um espaço onde os jovens fazem suas pesquisas, escrevem e 

quebram com sua timidez; os monitores do Telecentro Mutirão do Pobre reproduzem 

o que a empresa que os empregou defende, de fazer daquele espaço um local para 

qualificação profissional dos moradores da região.   

Ao analisarmos os discursos, temos duas perspectivas: um grupo pensa o 

desenvolvimento institucional e pouco se preocupa com os resultados para fora, o 

outro grupo vê o espaço como um potencial voltado para ações de dentro para fora, 

mas focado em resultados individuais, como realização profissional e a auto-estima 

dos jovens.    

No desenrolar das entrevistas, podemos perceber que a dificuldade dos 

responsáveis diretos pelas atividades não era apenas a de entender o que era 

inclusão digital, mas o que fazer no espaço e qual o seu papel na realização dos 

programas, dos quais são parceiros. Isso é bem claro quando comparamos o que os 

gestores locais desejam para os espaços e os projetos dos planejadores dos 
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espaços. Para O CDI, os espaços podem ser o grande elo para a elaboração e 

implementação das políticas públicas demandadas pelo bairro/região. Para os 

articulistas dos Telecentros, o espaço deveria ser uma “telesala” que estreitaria as 

relações entre governo e povo.      

Como podemos ver, tanto gestores locais, como os agentes diretos 

responsáveis por desenvolver as atividades, educadores e monitores, não 

compartilham exatamente das mesmas expectativas que os planejadores dos 

programas.  

Na prática, as organizações pouco se utilizam das possibilidades 

tecnológicas do ciberespaço para o seu trabalho, tanto em nível de gestão como em 

nível pedagógico. O que significa que entre os que propõem os programas e os que 

executam as atividades há uma grande distância de compreensão, que intervém 

diretamente na prática com os usuários.  

 

4.2.2 A efetividade do acesso  

 

Em nossa exposição teórica, no primeiro capítulo desta pesquisa, colocamos 

como pressuposto, que sendo a exclusão o paradoxo, a priori do acesso, ela é, 

portanto, não resolvível. O fenômeno acontece por vários motivos os quais 

destacamos: as demandas tecnológicas, impulsionadas pelo mercado e sempre em 

processo de inovação (TRIVINHO, 2003) e as demandas da democracia 

participativa, sempre à frente das soluções da democracia representativa (BOBBIO, 

2000), que não consegue resolver as necessidades estabelecidas pelos contratos 

sociais e ao mesmo tempo controlar as exigências do mercado globalizado 

(SANTOS, 1999).  

Nesse processo, o acesso se realiza com os conflitos e as negociações 

inerentes ao movimento gerado pela comunicação humana, suas intervenções 

políticas que mantêm ou rompem com o estabelecido (DOWNING,2004) e as suas 

interações com os espaços locais/locais, locais/globais (CANCLINI, 2006), sejam 

virtuais (pela internet) ou presenciais.  

A condição mínima para que o acesso se realize é a liberdade. Portanto, o 

acesso depende de uma situação política democrática, seja na esfera pública 
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territorial ou virtual161. Porque o acesso é oportunidade social, e como tal um direito 

humano e político. Na relação exclusão X inclusão digital, o acesso se realiza com a 

iniciativa dos sujeitos individuais e políticos, em condição de liberdade (SEN, 2000). 

Para os primeiros, porque se manifesta como necessidade de fazer parte do mundo, 

usufruindo do avanço da ciência e do conhecimento humano, e para o segundo, 

porque se apresenta como uma nova demanda para o desenvolvimento econômico 

e social.  

Para nós, o acesso será sempre ativo, pois existe como uma perspectiva 

gerada pela oportunidade de entrar e usar os mecanismos de comunicação 

dispostos no ciberespaço para fins pessoais ou de grupos, que se realiza como 

objeto da política de inclusão digital. Contudo, paradoxalmente como vimos, ele 

também se manifesta como exclusão; primeiro, porque a liberdade necessária a sua 

satisfação é impossível, seja porque o ciberespaço, mesmo composto por uma 

prática libertária tem as suas armadilhas construídas pelas relações entre grupos, 

pessoas e governos, que o utilizam como forma de expressão ou de imposição de 

seus valores culturais e políticos, seja pelo pouco interesse das bases econômicas 

produtivas, que ainda foge do controle dos governos democráticos, de equilibrar a 

balança entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social.  

No cenário investigado, o contexto de criação e de manutenção dos 

programas reforça a hipótese da incompletude da inclusão. Os Telecentros, por 

serem frutos de uma política de Estado estão sempre à deriva das gestões de 

governo; o CDI, que apesar de ser uma política elaborada pela e na sociedade civil 

está conformada em um ambiente estruturado localmente pelo governo, já que as 

organizações parceiras são completamente dependentes dos convênios municipais. 

Conclusão, Governos e ONGs estão presos às limitações políticas e econômicas 

advindas das demandas sociais locais e às exigências tecnológicas globais, cada 

vez mais sofisticadas; portanto, não podemos pensar o acesso sem considerar a sua 

condição a priori, a exclusão.  

Partindo dessa premissa, já sabemos que o acesso não é resolvível, 

portanto, nunca será satisfatório. Contudo, no cenário político de exclusão na cidade 

de São Paulo, que afasta a população da periferia dos equipamentos culturais, 

políticos e das condições econômicas que dão dinamicidade aos grandes centros da 
                                                           

161 Por exemplo, a ação dos Zapatistas que utiliza o ambiente livre da internet para exigir 
reivindicações locais.  
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cidade, os programas de inclusão digital são vistos como uma forma de diminuir as 

distâncias sociais, pois torna possível o acesso daqueles que não usufruem de 

computadores e internet em suas casas, para a resolução de problemas individuais 

com o poder público, como cadastro de CPF ou como busca de melhoria de sua 

condição de trabalho, através da inscrição em empregos, cursos técnicos etc, como 

também torna possível o lazer a troca de mensagens, a publicação de fotos no 

Orkut, a expressão literária etc.  

Ao colocarmos que a primeira condição do acesso é a oportunidade de 

entrar no ciberespaço, estamos afirmando que o acesso se realizou para essa fatia 

da população, e se o uso do ciberespaço se adéqua às necessidades dos usuários; 

então estamos afirmando que o acesso se realizou eficazmente. Portanto, a política 

de inclusão digital obteve um saldo positivo, se temos como referência essa parcela 

da população, considerando que a sua demanda foi resolvida.      

Contudo, com relação aos números desse acesso e às novas exigências do 

ciberespaço: publicação de conteúdos, uso da internet como canal de comunicação 

alternativo para intervir politicamente, estamos longe de atingir esse patamar. Mas, é 

preciso ver o acesso ao ciberespaço com toda a sua complexidade. Primeiro, é 

importante considerar que o surgimento dos espaços públicos de acesso à internet 

no Brasil, seja através de programas sociais ou pela iniciativa privada162, tem 

favorecido que uma parte da população excluída socialmente tenha acesso à 

internet. Isso é fato. A preferência de navegação dos usuários é outra questão que 

precisa ser analisada com muito cuidado.  

Segundo Fragoso (2003), como vimos no capítulo I, existe uma tendência 

dos usuários da internet navegarem em sites vistos por eles como seguros. Na 

verdade, a segurança, segundo a autora, é representada pela publicidade de sites 

ligados à mídia oficial que direciona o gosto dos usuários. O que percebemos, no 

entanto, é que existe uma diversidade de grupos e possibilidades tão grandes, que 

as conclusões podem ser inúmeras. O que podemos afirmar é que há momentos de 

picos de acessos, por exemplo, quando alguma publicação diz respeito a um 

escândalo163.  

                                                           
162 No caso das lan houses. 

163 Como no caso de um vídeo publicado na internet com a modelo Cicarele transando com o seu 
namorado em uma praia pública. O episódio foi tão procurado que a modelo resolveu entrar na justiça 
para que o CGI retirasse do ar o vídeo. O fato provocou uma discussão sobre a liberdade na internet, 
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Por outro lado, no Brasil, alguns estudos afirmam que o brasileiro tem o seu 

próprio jeito de navegar. Segundo dados do Ibope NetRantings, o brasileiro passa 

em média cinco horas por mês em redes sociais, contra duas horas da média 

mundial. Também segundo o Ibope, o brasileiro é líder na participação em sites de 

comunidades e relacionamento, com 78,4% de atuação na colocação mundial.   

No Brasil, as pesquisas voltadas para investigação do uso dos espaços 

públicos de acesso à internet, não dão outra reposta, fora o uso do Orkut e do MSN, 

colocados pela juventude, que não seja fazer pesquisas escolares, fazer currículos, 

estudar etc. No entanto, as pesquisas não conseguem chegar de fato ao que os 

internautas fazem, porque eles se dão ao direito de não falar164. A única forma de 

checar as informações colhidas pelas pesquisas seria fazer um grande mapeamento 

dos conteúdos e perfis, associados a comunidades de interesses, em um portal 

como o Orkut, por exemplo. Este não é o nosso caso. 

 O que queremos defender com essa análise é que o acesso à internet é 

livre e contingencial, tanto quanto as relações construídas nos ambientes 

presenciais, e que o ciberespaço não pode ser visto de forma homogênea. Em outra 

perspectiva, o potencial de comunicação da internet é tão grande que mal pode ser 

controlado pelos poderes oficiais: governo, empresas, mídia etc. Por isso o 

ciberespaço é regido internamente por regras informais, que se realizam no 

confronto entre grupos que podem estimular a ampliação dos espaços de debates 

públicos ou limitá-los.  

Um exemplo desse fenômeno é o movimento pelo software livre que gerou 

na sociedade, dentro e fora do ciberespaço, ações que ferem a propriedade autoral, 

como as cópias e distribuição de filmes, músicas etc. Como consequência, alguns 

grupos continuam arranjando formas de copiar e distribuir material livremente pela 

internet, sem se preocuparem com o pagamento de direitos aos autores, e outros 

defendem a ressignificação da lei dos direitos autorais. Esse movimento gerou 

conteúdo para alimentar o debate sobre o cibercrime, dentro dos novos moldes da 

                                                                                                                                                         

liderada por atores como o CGI e outros atores envolvidos no debate sobre o controle do 
ciberespaço. 

164 O grande receio dos pais, atualmente, é justamente esse terreno movediço, diverso e cheio de 
possibilidade da internet que encanta os jovens, promovendo contatos com o mundo, sem que eles 
tenham o controle sobre o acesso dos filhos. 
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propriedade privada, e por outro lado, vem ameaçando o direto de livre navegação e 

publicação dos usuários da rede165.  

No ciberespaço, as mesmas possibilidades estão disponíveis a todos os 

usuários, tenham eles intenção criminosa ou não166, desde que possuam o acesso à 

internet, sem limites de operação167. Portanto, as escolhas, boas ou ruins, ainda são 

opções dos que acessam a rede de computadores, embora o cibercrime tenha 

começado a ganhar vulto na legislação dos países. 

Dentro da perspectiva individual, o acesso se manifesta como a 

oportunidade de entrada nesse mundo de grandes possibilidades. Portanto, é 

conquistado quando o usuário tem condições de entrar e navegar no ciberespaço, 

se tornando sujeito; por isso, dono de suas escolhas. O uso livre do ciberespaço, 

sem restrição alguma, é um direito da humanidade, já que é conquista de seu 

desenvolvimento tecnológico e de seus conhecimentos acumulados. Portanto, é 

objeto, por excelência, da inclusão digital.  

Saindo então da oportunidade como conquista individual, tendo como 

referência um espaço coletivo, em nosso caso Telecentro e CDI, precisamos 

compreender o acesso como um programa político que se realiza, à medida que 

organizações se interessam em tornar a proposta de inclusão digital uma demanda 

para o seu dia-a-dia. Nesse contexto, não podemos pensar a efetividade do acesso, 

sem considerar: primeiro, o processo de seleção e escolha de quem quer executar 

os programas políticos, sendo essa seleção uma via de mão dupla, pois tanto as 

organizações que se oferecem para executar as propostas escolhem quem vai ser o 

parceiro, como quem desenha a proposta; segundo, os arranjos elaborados 

localmente para minimizar os problemas de sustentabilidade econômica, política e 

cultural das organizações envolvidas; e terceiro, a construção das identidades que 

ao se revelarem, potencializadas pelo debate político, se constituem como um dos 

fatores determinantes na forma como essa política chega à população e como ela 

recebe.     

                                                           
165 Tratamos desse tema no capítulo I de nossa pesquisa. 

166 Outro exemplo interessante acontece no Orkut. No próprio site é possível encontrar comunidades 
que denunciam os abusos sexuais em crianças e outros que estimulam os abusos. 

167 Nos espaços públicos ligados ao governo e alguns projetos sociais não é permitido o uso de sites 
pornográficos, Orkut ou MSN.   
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 O primeiro ponto a considerar, a seleção, pressupõe que por um lado, existe 

uma proposta para realizar a democratização do acesso digital, e por outro, um 

desejo mobilizado por um ou vários motivos, de querer um espaço de inclusão 

digital. A constituição da parceria para realizar o trabalho está condicionada às duas 

vontades, que culminam com a implantação de um espaço, que contratualmente, a 

princípio, deverá ser administrado pelos dois atores. A escolha parte das vontades, 

mas a implantação transcorre a partir de critérios e alianças acordados, 

formalmente. Mas só existe a vontade das partes, porque existe um projeto 

proposto, concretizado em formato de um programa, isto é, um plano de trabalho, 

defendido publicamente por um grupo ou organização política. Para a realização 

desse plano de trabalho, um grupo reúne-se e elabora as diretrizes conceituais e 

práticas, a partir do que compreende por inclusão digital. O plano traz, em seu 

corpo, as intenções sistematizadas daquele grupo constituído. Portanto, é a sua 

plataforma política. Ao se inscrever para seleção, as organizações estão optando 

por um modo de fazer inclusão digital.  

Mas, concretamente, as organizações que se inscrevem nos editais não se 

dão conta, a princípio, das diretrizes políticas defendidas pelos programas. No 

decorrer do processo seletivo ou após algum tempo de prática, elas vão se 

familiarizando com as novas demandas daquela experiência, elaborando o seu 

próprio entendimento sobre inclusão digital, e se manifestando contra ou favor a 

determinada situação. 

O problema é que as organizações, ao escolherem os programas, veem 

apenas a dimensão do novo que chega aos locais mais pobres como a grande 

alternativa para mudar a vida das pessoas, baseado na visão de que só se 

consegue trabalho quem é incluído digital, e de que ninguém pode ficar de fora da 

era digital168.  

Com a implantação do espaço, a propaganda gerada pelo mercado, na 

ânsia de vender e produzir cada vez mais, possibilita à organização ampliar o seu 

alcance de realização, porque passa a oferecer um serviço diferenciado ao público 

local. Para os gestores, a parceria é vista como um recurso que chega para auxiliar 

                                                           
168 Segundo, Martin-Barbero (2008), há por trás da comunicação com as novas tecnologias um mito 
que se constituiu como uma religião, pois está pautada na elaboração de quem não acessa está 
excluído do mundo, é, portanto, atrasado. Para o autor, essa corrida desenfreada é fruto da antiga 
esquizofrenia da América Latina, sempre preocupada em modernizar-se (op cit. p. 256). 
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a sustentabilidade política e econômica do seu projeto local. Com o passar do 

tempo, as cobranças pelo serviço de qualidade, pela novidade, e a frustração em 

perceber que o mercado de trabalho exige mais que um curso de informática 

começa a provocar evasão do público, restando ao espaço a oferta de acesso 

livre169.    

Tanto para o CDI, que não oferece grande estrutura às parcerias locais170, 

como para o Telecentro, a oferta começa a ficar escassa, fazendo com que a gestão 

local e supervisores, no segundo caso, tentem encontrar novas formas de buscar 

público para os seus cursos e atividades.  

Por outro lado, a exigência da novidade já é parte intrínseca ao mundo das 

tecnologias. O que Trivinho (2003) chama de “autocorrosão agônica do acesso” 

passa a ser também umas das grandes armadilhas da prática da inclusão digital. 

Chegamos ao segundo item apontado: os arranjos locais.   

Para minimizar os efeitos, os gestores locais começam a pensar em mil 

possibilidades.  O supervisor da região em que está localizado o Mutirão do Pobre, 

por exemplo, nos falou que sentia falta de uma campanha de publicidade em torno 

das atividades que aconteciam no Telecentro, porque o público era sempre o 

mesmo e algumas vezes eles tinham dificuldade em fechar os cursos. Para resolver 

o problema, estavam pensando, junto à organização parceira, novos cursos. O 

Telecentro D. Angélico mantém uma biblioteca no mesmo prédio e faz exposições 

com as artesãs locais para mostrar a outras pessoas o trabalho de inclusão digital. 

Os espaços do CDI tentam combinar o tradicional curso de informática e cidadania 

com alternativas como o vídeo, o áudio, os blogs etc.   

Com os novos arranjos pedagógicos, contudo, novas demandas emergem. 

No CDI, por exemplo, as máquinas são recicladas e muitas das que chegam ao 

                                                           
169 No capítulo 2 desta pesquisa, discorremos sobre o que é inclusão digital para quem está 
elaborando políticas na área. Para esses desenvolvedores, há níveis de inclusão digital. Portanto, se 
o espaço desenvolve o básico, poderá se planejar para trabalhar com outras possibilidades, como a 
publicação de conteúdo na internet (nível médio) ou com o desenvolvimento de programas (nível 
avançado). O problema é que trabalhar com novas possibilidades demanda uma abertura dos 
gestores dos programas para estimular o uso de outras tecnologias nos locais, o que implica melhorar 
a estrutura nos espaços e oferecer capacitações diversificadas para os monitores e educadores, o 
que significa mais recursos.   

170 No ano de 2008, segundo relatório do CDI, a evasão ficou em torno de 40%. 
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espaço não têm capacidade para trabalhar com edição de vídeo; também, não faz 

parte do acordo a entrega de outros equipamentos, que não seja computadores, 

impressora e scanner. Como fazer para obter câmeras de vídeo, gravadores etc? A 

saída apontada pela equipe é a de adquirir outras parcerias, sobretudo, locais, 

aproveitando o potencial de rede local. A sugestão é assegurada pela proposta 

político-pedagógica que tem em suas diretrizes o fortalecimento da rede local. 

Contudo, mesmo que o CDI São Paulo se esforçasse para doar outros 

equipamentos às organizações, esbarra na autoridade do CDI matriz que não quer 

se comprometer com outras demandas. Situação parecida ocorre com o IDORT que 

não estimula outras atividades nos Telecentros, além de cursos profissionalizantes 

limitados ao uso dos equipamentos que fazem parte do Kit Telecentro. 

Diante da evasão local e das metas estabelecidas pelas parcerias, os 

gestores locais precisam se virar para que o sonho de ter um ambiente de inclusão 

digital dê certo. Todo o jogo é permitido, até colocar a filha como voluntária, se a 

organização não tem como pagar mais uma pessoa para assegurar a realização do 

trabalho. A informalidade, apesar de garantir que a parceria continue, resolvendo, 

momentaneamente, os problemas não atrai o público externo, que interessa aos 

Programas171.  

Com a constituição da parceria, o problema não é levado em conta, mas 

com as cobranças dos programas para realização das metas, o tipo de público 

passa a ser um entrave. O fato alavanca o terceiro elemento apontado: o debate 

decorrente das elaborações das identidades. 

Nesse mesmo capítulo, discorremos sobre as características das 

organizações que se candidatam como executoras dos programas de inclusão 

digital.  Sabemos que as organizações escolhidas se constituem ou como fruto de 

um movimento popular ou como resultado de iniciativas individuais ou de grupos que 

têm como prática realizar um trabalho social, voltado em ações extra-escolares. 

Como vimos, para alguns pesquisadores, o objetivo emergiu quando as políticas 

públicas passaram a ser objeto também da sociedade civil (GONH,1997); para 

outros, a exemplo de Doimo (1995),  o movimento popular já carregava em sua 

pedagogia  o fazer localizado e informal que tinha como meta a “conscientização do 

povo oprimido” e precisou se adequar à racionalidade institucional do Estado 
                                                           

171 Com os Telecentros, a questão já está acordada com o convênio. O público atendido pela 
organização pode utilizar o Telecentro, mas o espaço deve ficar aberto a todas as pessoas do bairro. 
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democrático para sobreviver, desta vez como ONG, e órfã do apoio da Igreja 

Católica.  

Entre a herança do voluntarismo filantrópico, a cidadania solidarista e o 

movimento popular, as organizações estudadas se institucionalizam estabelecendo 

novas ações políticas. Não deixaram de focar as suas ações para um único fim, local 

e setorizada; apenas criaram uma sede e se estabeleceram, promovendo, 

oficialmente, o que chamamos de educação social.  

Segundo, Francisco de Oliveira, em conferência na ABONG172, para o Brasil, 

o conceito de sociedade civil é confuso, porque ONGs e Estado executam política 

públicas. Segundo ele, isso ficou ainda mais confuso quando o Partido dos 

Trabalhadores conquistou o pleito federal. Para nós, esse é um indicador de que não 

podemos visualizar a sociedade civil como um bloco homogêneo que se encontra 

sempre em oposição ao Estado. Se há uma crise da sociedade civil, ela está 

colocada na formação das identidades sociais que vêm redesenhando a democracia 

brasileira ao seu modo. 

Levamos em conta, como defendemos no primeiro capítulo dessa pesquisa, 

que as identidades se definem à medida que as diferenças se acentuam (PRADO, 

2006). O que antes era homogêneo, como sociedade civil, ONG, não pode ser mais 

visto através de uma lente única. Essa condição é observada aqui, ao estudarmos 

as relações formais e informais que se estabelecem com a realização das parcerias 

para realizarem o trabalho de inclusão digital.  

Então, voltando às parcerias, uma das questões que provoca o debate entre 

as organizações executoras e os gestores dos programas de inclusão digital é o 

entrave do público atendido. A discussão também veio à tona em outros espaços de 

debate sobre inclusão digital. Um exemplo disso, como vimos no capítulo II da 

pesquisa, foi o mapeamento da existência dos espaços de inclusão digital no Brasil, 

realizado pelo ONID, que para obter dados fidedignos, precisou tomar alguns 

critérios como referência para contagem dos Telecentros; um deles é “abrir para a 

comunidade”. Mas o que significa abrir para a comunidade? “Nós não atendemos a 

comunidade?” Perguntavam as organizações. No CDI, essas perguntas foram a 

base de muitos debates internos com a equipe, com a matriz e com as organizações 

parceiras. 
                                                           

172 Mesa “A sociedade civil nas pautas nacionais”, in. Conferência “O papel da sociedade civil nas 
novas pautas políticas”, publicação ABONG, 2004, p 70-77.  
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Para a matriz do CDI, a preocupação era com a escala, para o CDI São 

Paulo, a questão era de ordem político-pedagógica: inclusão digital é diferente de 

escola de informática173; portanto, não era possível continuar com uma parceria que 

se recusava a abrir o seu espaço para o público externo. As organizações por sua 

vez, não tinham como investir mais recursos no projeto e não compreendia o porquê 

da exigência. Com muito custo e muitos rompimentos, algumas organizações 

começaram a “abrir para a comunidade” mesmo que timidamente174. No CDI, ao 

mesmo tempo em que o debate e outros, da mesma ordem, re-estruturaram 

algumas práticas internas para apostar em algumas parcerias, como no caso do 

Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida, decidiu-se estabelecer um novo perfil 

de organização para compor as parcerias locais, mais ligadas ao movimento social. 

Com a escala prejudicada e outros embates ideológicos internos acentuados175, 

houve uma forte pressão da matriz a alguns quadros técnicos do regional São Paulo. 

A consequência disso se deu com a mudança de quase 100% do seu corpo técnico 

estratégico, em 2008.    

Nos Telecentros, contudo, há uma insatisfação de alguns gestores que não 

têm canal para ser revelada, a não ser nas conversas informais. Também não 

existe, na gestão atual, uma preocupação com o debate sobre o que é inclusão 

digital. Em documentos publicados na página dos Telecentros aparecem alguns 

elementos distantes da prática efetiva, como se fossem cópias da gestão anterior, 

como no caso do texto que fala sobre software livre. Com relação ao Conselho 

Gestor, não há nenhum documento reforçando a sua necessidade, confirmando o 

fato observado nas entrevistas, com os supervisores, de que realmente o Conselho 

é parte do passado.  

As questões geradas pelo debate ajudam a construir novas identidades que 

se definem entre os “iguais”, no caso CDI Matriz X CDI regional; CDI X 

Organizações locais etc. No caso dos Telecentros, as diferenças estão encobertas 

pela forma como a gestão municipal atua, vendo a sociedade civil como um bloco 

homogêneo, que serve ao governo. As organizações locais, por sua vez, não 

                                                           
173 A discussão rendeu para o debate espaço x escola, colocado no terceiro capítulo.  

174 O Projeto Anchieta, por exemplo, abriu com uma turma aos sábados com sete participantes.   

175 Algumas dessas situações descrevemos no capítulo 3. 
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sentem necessidade de enfrentar o governo, porque, bem ou mal, na prática, é a 

administração municipal que garante a sustentabilidade de seu projeto. Portanto, o 

debate, quando existe, é muito restrito ao dia-a-dia, entre os funcionários da 

empresa terceirizada e os técnicos da organização responsável pela administração 

do Telecentro, ou se realiza no silêncio das afirmações cotidianas, como a referência 

do supervisor à falta de divulgação do que acontece no espaço. 

Para o CDI, o convênio firmado com o governo municipal passa a ser um 

entrave para a realização de seu programa de inclusão digital, pois marca 

profundamente a identidade das ONGs locais, que concentra as suas energias no 

atendimento de um público interno, interessante para as metas sociais do governo 

municipal: crianças em idade de creche e crianças e adolescentes em idade 

escolar176. O Telecentro, apesar de se realizar a partir da ótica de parceria com a 

sociedade civil, estabelecendo convênio com essas mesmas organizações, é visto 

como um programa voltado para qualificação profissional dos pobres, e como tal, 

não se casa com as outras políticas sociais de educação para a cidadania, 

reforçando uma agenda política setorizada, planejadas por secretarias e 

departamentos.  

Nesse ínterim, a disposição original para fazer desse espaço um ambiente 

voltado para o livre exercício democrático com o uso da internet começa a ficar 

comprometida, pois se reduz a um posto de serviços e atendimento.  

Algumas manifestações, na direção das expectativas dos programas, 

aconteceram com o estímulo direto dos gestores dos programas nos locais, como no 

caso do CDI no Centro Nossa Senhora Aparecida ou dos Telecentros com as 

oficinas de comunicação comunitária, na administração de Marta Suplicy; contudo, 

não são suficientes para atestarmos que esses espaços fortalecem o debate público 

e, consequentemente, a democracia.  Resta-nos pensarmos sob o aspecto do 

terreno movediço das relações informais.  

Nessa perspectiva, ao jogarmos luz nos espaços pesquisados, as várias 

situações descritas nos mostram que com as relações emerge uma sociabilidade 

movida pelo debate político que possibilita a construção de uma prática processual, 

permitindo que os atores envolvidos adquiram novos conhecimentos, criem ou 

                                                           
176 As crianças e adolescentes que não frequentam a escola não podem ser contadas como 
atendidas pelos programas. 
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afirmem identidades, elaborem os seus projetos de vida ao mesmo tempo em que 

dão forma ao movimento de inclusão digital.  

No terreno do fazer, o acesso é processual e condicionado ao ambiente 

político, cultural, econômico, social e outras dimensões das relações humanas e 

suas organizações. Ao aparecer na pesquisa, com o seu oposto, a exclusão, se 

apresenta como objeto de programas sociais, vinculado ao modo como as políticas 

públicas se estruturam no país. Ao pensarmos no acesso, partindo da condição 

individual, sem interessar o lugar de sua realização, para o espaço coletivo, principal 

desenho da política de inclusão digital, percebemos que a efetividade completa do 

acesso, mais uma vez não existe, pois está condicionada à liberdade de escolha, 

que no cenário descrito é limitado. Primeiro, porque a política de inclusão digital não 

está desvinculada da política voltada para infra-estrutura, como a abertura de 

estradas, a energia elétrica, o sistema de telecomunicações etc, nem da política 

voltada para o social, para educação etc, já que estamos falando de inclusão social; 

segundo, porque a produção de tecnologia em hiper escalas; se por um lado 

favorece à aquisição de uma grande parcela da população com o barateamento das 

máquinas; por outro, estimula uma corrida frenética pela diversificação e potencial 

do acesso; terceiro, porque o ciberespaço não é um ambiente homogêneo, nem tão 

pouco extra-terreno. Existe a partir das relações humanas que se constituem fora e 

dentro dele, composto por grupos diversos que, ao mesmo tempo em que fortalece o 

debate público, estimula os seus limites. 

Obviamente que as condições de exclusão, ou de limites do acesso, não 

podem ser avaliadas com o mesmo instrumento de aferição. Chegar ao ciberespaço 

é uma conquista para alguns e uma rotina para outros; portanto, os níveis de 

exclusão são diferentes. Se colocarmos a exclusão em um termômetro, diríamos 

que, sob o efeito do calor das lutas pela inclusão e do debate público, o acesso 

estará mais próximo de quem não o tem; se colocarmos fervura na demanda 

individual, ou seja, a favor dos ventos da oferta e procura do velho mercado, a 

inclusão diminui seu potencial de calor; se ainda direcionarmos o vapor para 

aquecer uma gestão que não acredita e nem investe nos canais públicos de debate, 

os resultados podem ser congelantes.   

A inclusão digital no Brasil nasce no bojo das mudanças trazidas pela 

redemocratrização brasileira, e como tal, está assentada com todos os paradoxos 
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estabelecidos pelo processo de inovação ou de construção de um contrato social 

brasileiro, que precisa visualizar as peculiaridades de seu território, sob pena de se 

prender ainda mais às visões de fora. Portanto, para que as diferenças entre os 

brasileiros não sejam vistas, principalmente, sob a ótica das desigualdades sociais, 

é preciso investir na luta pela diversidade, contra a desigualdade social. Sob o calor 

desse debate, podemos nos perguntar novamente: são incluídos os que promovem 

a inclusão digital? 

 No campo dessas considerações, não queremos limitar à nossa análise a 

um manifesto contra a desigualdade social, e sim, queremos reforçar o que 

afirmamos no capítulo I desta pesquisa, que o acesso é em potencial ativo, porque 

depende dos sujeitos e de suas intervenções ao ciberespaço, também é político, 

porque gera e é gerado por situações construídas pelas relações humanas, que são 

plurais e contingenciais. Portanto, não podemos falar de exclusão, mas de exclusões 

que fazem parte de um movimento que ora aquece conquistas ora se distancia 

delas. Nesse contexto, entre idas e vindas, perdas e ganhos, as pessoas “comuns” 

criam a partir das condições que lhes são possíveis. No Brasil de 2008, isso significa 

que 61% da população nunca acessou a internet e que apenas 4% de todos que 

acessaram são usuários de espaços públicos gratuitos.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os atores da situação precisam de um sentido, de uma visão ou até de uma 
utopia, possibilitando sua coordenação e sua ação (ZAOUAL, 2003, p. 19)  

 

 

Na introdução da pesquisa, fiz referência ao movimento de bairro e de 

juventude dos anos 80, como retrato de um período que me marcou profundamente 

como pessoa e profissional. Olhando para o momento, hoje como pesquisadora, e 

comparando-o com o que estamos vivendo atualmente em nosso país, tendo por 

base esta pesquisa, percebo que ainda não conseguimos deixar de lado as pré-

concepções com relação à “carência” dos excluídos sociais: a população de baixa 

renda, moradora das periferias, “os da rua”, “os com problema com a lei” etc. Os 

discursos177 rondam em torno das questões: “É preciso tirar as crianças e os 

adolescentes do ócio, para evitar que eles sejam mais um delinqüente. O 

computador é uma ótima ferramenta para isso”; “Precisamos usar os computadores 

para que os jovens da periferia tenham alguma possibilidade de entrar no mercado 

de trabalho”; “Trabalhar inclusão digital com um povo que tem fome é um contra-

senso”; “Não podemos deixar que meninos e meninas utilizem o Orkut e o MSN; 

esses portais não são educativos”. Os discursos reforçam a preocupação dos atores 

em “educar” o povo para minimizar os efeitos da desigualdade social, mas acabam 

excluindo mais ainda a população excluída, porque limitam as suas ações como 

cidadãos livres que têm o direito de usufruir dos resultados do desenvolvimento 

humano, incluindo o tecnológico, colocando-os em julgamento como potenciais 

criminosos ou vagabundos antes mesmo de virem a ser. A proibição dos acessos 

aos portais como MSN e Orkut, por exemplo, só limita o acesso de quem não tem 

computadores e internet em casa. O mesmo entendimento se dá com o fato de 

programas que só veem como alternativa para a inclusão a profissionalização de 

jovens. Apesar da importância da qualificação profissional, os programas acabam 

                                                           
177 Esses discursos podem ser captados em literaturas publicadas pelos atores envolvidos com o 
trabalho de inclusão social e digital, na esfera estatal como ONGs e setor empresarial, no discurso 
dos personagens das novelas da Rede Globo, ao fazer referência ao seu programa de 
responsabilidade social “Criança Esperança” etc. Apresentamos aqui algumas falas proferidas em 
reuniões e conferências que pude participar como profissional da área. 



174 

 

privilegiando essa prática, deixando de lado outras atividades que seriam 

importantes para a formação dessa faixa etária, como por exemplo, a criação 

artística, o lazer, o esporte, o engajamento em clubes de cinemas, de leituras etc. A 

máxima parece seguir a risca o preceito: “vamos ocupar a cabeça dos pobres para 

não virarem criminosos”. A adesão ao trabalho ocupacional acaba sendo o caminho 

mais óbvio das organizações socais. Precisamos nos livrar dos preconceitos. 

De outro lado, os discursos de alguns especialistas em inclusão digital, 

apontam para a construção de uma autonomia política dos cidadãos, a partir de 

propostas como: intervenção política da população no debate público, auxiliada por 

ferramentas de gestão pública on line (e-Govs), intervenção e colaboração 

tecnológica para construir um Brasil soberano e especialista em software livre, 

intervenção da população para ter uma melhor qualidade de vida em sua 

comunidade, com o auxílio das ferramentas digitais etc. O grupo aposta em uma 

cidadania autônoma, em que as tecnologias da informação e da comunicação são 

os grandes motores para a construção de uma sociedade democrática, livre e de 

iguais oportunidades.     

Com a junção dos discursos, ou sua separação veemente, aprimora-se o 

debate em torno do sonho de incluir e surgem os planos de trabalho para que as 

práticas se realizem. Quem participa das discussões? Na maioria das vezes, apenas 

os gestores e técnicos dos programas, e alguns representantes da pesquisa 

acadêmica. As organizações locais, necessárias à execução dos programas junto 

aos usuários, são convidadas, por meio de editais, a participar de uma seleção para 

realizar o trabalho e passam a fazer parte das discussões, caso tenham acesso a 

convites ou se interessem muito pelo tema, o que é raro acontecer. Isso acontece 

porque, embora algumas discussões sejam abertas, acabam não atingindo as 

organizações locais, seja pelos mesmos motivos que destacamos na pesquisa, 

quando nos referimos a participação desses atores em fóruns locais, sejam por 

outros, mais relacionado à forma como os especialistas divulgam os debates178, ou 

pela  despreocupação, por parte deles, em pensar como e para quê mobilizar esse 

contingente do universo social179.     

                                                           
178 Divulgação apenas por meio digitais, por exemplo. 

179 Nos encontros da Rede CDI, os integrantes das equipes que trabalhavam nos espaços de inclusão 
digital não eram convidados porque a gestão achava que a discussão não ia interessar ao grupo. 
Com a decisão de alguns regionais de levar educadores e gestores dos espaços para os Encontros, a 
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Se de um lado há uma postura que exclui do debate uma parcela 

significativa que faz a inclusão digital acontecer, por outro existe uma prática que se 

realiza junto aos usuários, que consequentemente é órfã do debate.  Ora, se a 

qualidade do debate torna as práticas das políticas públicas mais eficazes junto às 

demandas dos cidadãos, usuários dos programas, como garantir essa qualidade 

sem que todos os segmentos envolvidos sejam participantes do debate?  

Na perspectiva do acesso, o debate se amplia com as cobranças por uma 

inclusão digital de qualidade. Com esse propósito, alguns estudiosos e gestores 

sociais têm colocado que o entrave da inclusão digital é de ausência de conteúdos 

provocada pela defasagem escolar no Brasil180. Mas se analisarmos os números, os 

que mais acessam, segundo a pesquisa TICs em domicílio, são os que estão 

estudando. Então de que ausência estamos falando? Dos 3% que acessam os 

centros públicos? Dos 79% que acessam as lan houses da classe D e E, mas que 

representam no total de acessos, apenas 19% dessa população? Dos 17% entre os 

que ganham até 415,00 reais e que provavelmente representam os que têm pouca 

escolaridade? Dos 9% de analfabetos que acessaram a internet nos últimos três 

meses ou dos 76 % dos que tem, no mínimo um curso superior, que acessam a 

internet diariamente? 

Para termos uma ideia do perfil do usuário brasileiro que acessa a internet 

diariamente, tomemos como referência os maiores índices levantados com a 

pesquisa TICs em domicílios (2008): 61% da população da região sul acessando; 

57% dos homens brasileiros; 76% dos que tem ensino superior; 90% dos que se 

encontram na classe A; 58% dos trabalhadores e 63% dos que tem idade entre 45 e 

59 anos. Esses indicadores estão contemplando uma fatia da população que acessa 

a internet diariamente que corresponde a 54% da população brasileira, entre os que 

acessaram a internet de alguma forma.  

Para fazermos um estudo da qualidade de intervenção dos brasileiros na 

internet, temos que levar em conta que mais da metade da população está excluída 

desse universo e que, a maioria dos que acessa são os mais escolarizados. Se os 

                                                                                                                                                         
partir de 2005, a matriz resolveu abrir inscrições para participação de dois representantes locais por 
regional, pagando parte dos custos; alguns educadores se interessavam em participar, os gestores 
sociais locais, raramente.   

180 Essa discussão é feita por alguns autores, mas destacamos aqui o artigo de Frischtak (2006) do 
Fórum Nacional. 
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conteúdos são “questionáveis”, talvez não seja por ausência de escolarização, mas 

de uma cultura digital, ainda pouco estimulada; o que pode ser constatado com as 

organizações que realizam a inclusão digital, quando nem elas utilizam a internet e 

aplicativos para resolver as demandas de seu dia-a-dia. Isso não quer dizer que os 

gestores sociais não saibam como fazer as suas contas diárias, ou que não saibam 

se articular politicamente para desenvolver um projeto em sua rede local; apenas 

indica que não o fazem utilizando as ferramentas digitais181. O fato é um contra-

senso, pois se há uma crença de que tudo atualmente é feito com o computador, a 

insatisfação com a intervenção parece negar a sentença.      

A questão que consideramos relevante na discussão da qualidade do 

acesso é a informalidade com que as organizações estão pautadas. Se por um lado 

ela ajuda a tocar os projetos locais, por outro, a inclusão digital está implantada sob 

um solo movediço que invalida uma prática centrada nas demandas do usuário. Isso 

acontece porque com as relações de parceria emerge uma sociabilidade muito 

flexível e voltada para as aparências, reforçando um diálogo truncado e cheio de 

silêncios, que se desdobra em ações mecânicas, traduzido nas sentenças: “Quem 

somos nós para brigar com os grandes? Vamos fazer o que eles disseram.” 

Contudo, esse “fazer” pode não estar adequado àquela realidade. Mediante as 

situações demandadas localmente, a decisão será de quem faz e, como o jeito que 

foi arranjado para viabilizar a prática nem sempre é levado para o debate, por medo 

do desgaste com as “fontes financiadoras”, o que permanece com o usuário é o 

jeitinho que foi dado. O resultado disso são atividades vazias de sentido para os 

usuários, recheadas de preconceitos, que o silencia e leva-o embora sem se 

preocupar em dizer a causa de sua insatisfação. O silêncio das organizações e dos 

usuários reforça o que Michel de Certeau nos coloca, que diante do poder, o 

oprimido parece obedecer para tomar posicionamentos no do dia-a-dia que muitas 

vezes passam despercebidos aos olhos do opressor. Silenciar é uma manifestação 

de oposição ao poder; portanto, é resistência, e como tal, afirma uma posição 

contra-hegemônica.   

                                                           
181 Na vida acadêmica conheci vários professores que não sabem e se recusam saber como usar a 
internet. E nas escolas onde trabalhei como assessora ou coordenadora de informática educativa, 
mais de 90% dos professores não usavam o laboratório de informática, porque não sabiam o que 
fazer com ele. Essa realidade tem mudado, minimamente, com o estimulo que o Governo Federal 
tem dado através de vários programas de capacitação e entrega de máquinas para as escolas. 
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Se de um lado a informalidade fortalece os laços de sociabilidade local que 

são importantes para a sustentabilidade política dos projetos sociais e para a 

formação das identidades, por outro é perversa, porque utiliza a dívida social como 

alimento para que a sua estrutura interna funcione182. Isso quer dizer que os projetos 

investigados, com suas gestoras à frente, aparecem como os “salvadores” da 

situação de exclusão, porque são os representantes do poder local para resolução 

dos problemas de acesso do dia-a-dia dos moradores, como vagas para creche, 

vagas para a escola, conselhos para os jovens etc, e ainda garantem vagas a 

empregos para a população local. A situação é reforçada pelas condições em que as 

políticas públicas chegam a esses locais: implantadas de forma muito fragmentada, 

sem construção de referências com o poder público e sem fortalecimento do debate 

público. Com isso, o projeto político para a coletividade, que deveria mover a prática, 

está ameaçado, porque se transforma em um projeto de ascensão pessoal ou de um 

grupo e, por isso, não estimula o debate e sim a manutenção do poder instituído.                        

Entretanto, o lado mais perverso da informalidade é o profissional. Visto 

como uma carreira que pode se consolidar, o social se enquadra ao mercado como 

terceiro setor, movendo parte da economia brasileira. Mas, se por um lado, a 

profissionalização do social estimula a formação de especialistas na área, 

melhorando o desempenho das políticas públicas, por outro, ela vem se constituindo 

a partir de práticas variadas, contraditórias e do nascimento de conceitos em torno 

de ações “solidárias” e voluntariado que merecem ser vistos mais amiúde pelos 

pesquisadores e pelas legislações trabalhistas183.  

Com a junção de conceitos novos e velhos, como voluntariado e 

engajamento político, por exemplo, as organizações não governamentais montam as 

suas equipes de trabalho desvalorizando os salários dos técnicos ou deixando-os na 

mais completa informalidade, reforçando a precarização do trabalho e das ações 

                                                           
182 Como afirmamos, a sociabilidade política, por isso pendular, originada com esse processo reforça 
o jogo do poder, provocando posicionamentos que ora pendem para um lado, fortalecendo a cultura 
hegemônica, ora se afirmam como contra-hegemônica.  

183 Na verdade, as organizações usam a prática de voluntariado para mascarar um trabalho não 
remunerado, a começar pela carga horária que extrapola a permitida pela legislação trabalhista, de 
no máximo quatro horas semanais. Leda, a gestora do Projeto Anchieta trabalhou durante os dois 
primeiros anos de sua atuação sem remuneração, tendo praticamente a mesma responsabilidade que 
a atual. Outro problema é que algumas fontes financiadoras não permitem que se coloque nas 
planilhas de orçamento os pagamentos dos setores administrativos ou de outras despesas com a 
gestão; o que provoca arranjos informais como o citado. 
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sociais184. O resultado é que temos profissionais mal pagos, desqualificados e que 

nem sempre têm o perfil para o trabalho social.   Nessa situação estão as 

organizações de pequeno porte, que geralmente são responsáveis diretas para 

realizar trabalhos de inclusão social, junto à população beneficiária.  

Como a inclusão digital no Brasil, por ser uma política de caráter social, é 

geralmente implantada em parceria com as organizações sociais, todos esses 

arranjos políticos, advindos do cotidiano das relações internas e externas, que 

descrevemos ao longo dessa investigação, influenciam fortemente os resultados dos 

programas, transformando-os em sonhos distantes de serem realizados.    

Em meio à situação, o sonho do acesso universal move a política de 

inclusão digital. Nesse embalo, a semântica da exclusão se perpetua com o desejo 

do acesso irrestrito e a certeza de que sempre haverá um fosso a ser dirimido. Resta 

ao espaço da política, o debate público e o consenso como forma de equilibrar as 

demandas e a satisfação coletiva.   

                                                           
184 O fato acontece seja porque as organizações têm dificuldades financeiras, no caso das ONGs de 
pequeno porte, seja porque priorizam outros setores profissionais internos como o marketing, por 
exemplo.  
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ANEXOS



Fotos de alguns espaços pesquisados 

 

Telecentro D. Angélico/Mulheres do MST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Educacional Nossa Senhora Aparecida  

Exibição na rua de vídeo feito pelos jovens  



NNNNa sexta-feira, dia 18 de Julho aconteceu o terceiro Encontro com 

as Escolas de Informática e Cidadania do ano de 2008.  Estiveram 

presentes as EICs Anchieta, Arquinha, ASA, Batistini, CAMI, Cebasp, 

Cecovisa, Einstein, Estação Especial da Lapa, Jd Panorama, Mara 

Siaulys, Mensageiros,  Nossa Senhora, OCAS, PFB, Pianoro e 

Sociedade Alternativa, além dos participantes do Festival Multimídia 

Wilson, Jobana *** e ***e da Equipe do CDI São Paulo: Cíntia, Gisele, 

Karina , Raquel e Suelen. 

IIIIniciamos o Encontro com a apresentação 
da camiseta do Festival “Correria Digital” e 

com os grupos inscritos dizendo qual era a 

Correria Digital que estavam realizando.  

SOLTANDO O VERBO  

JJJJoice solta o 

verbo e diz que a 

EIC CECOVISA está na Correria 

para conseguir um Posto de Saúde para a Comunidade do Jd Elba.  

PPPPara aquecer o Encontro, André da EIC Arquinha relatou um caso 

de esgoto a céu aberto existente na Comunidade Porto Seguro, o 

chamado “Beco da Bosta”, que será o alvo da ação inscrita no 

Festival Correria Digital. O desafio era pensar como é que as 

tecnologias podem contribuir para mudar aquela realidade. Vejam só 

as idéias que surgiram: Registro do 

fato (foto e/ou vídeo); Publicação do 

fato em blog; jornal e comunidade 

virtual; gravação de depoimentos dos 

moradores; produção de material 

visual para campanhas nas 

comunidades e criação de comunidades on line sobre o assunto 

PPPPara transformar a realidade do Beco da Bosta, assim como outros 

problemas existentes nas Comunidades, é preciso encarar a 

situação dando visibilidade, mostrando a indignação dos moradores 

e incomodando outras pessoas para que esses fatos não se 

naturalizem. 

Com os materiais colhidos é possível criar 

vários materiais de apoio como por exemplo:  

vídeo denúncia, jornal comunitário, programas 

de rádio, enquete, abaixo-assinado e 

comunidades na Web, cartazes. 

Mas fique ligado: Não basta criar estes espaços de 

comunicação, é preciso utilizá-los para uma finalidade concreta, 

ou então, serão apenas espaços sem proposta. 

NNNNa seqüência tivemos o prazer de conhecer o vídeo produzido 

pelo Transpsicodelia (grupo de Arte e Cultura).  Vídeo que busca 

através de consulta popular, mostrar para a comunidade, que não 

existe um espaço de cultura no local, mas que existem espaços na 

própria comunidade para ser utilizados e ocupados com essa 

finalidade. O mais legal é que o grupo se desafiou a utilizar o vídeo 

pela primeira vez e produziram um material super bacana em 

apenas três encontros. Disse Wilson -   “Acho que é assim que 

funciona, vai fazendo, testando ...  Nossa proposta agora é criar uma 

Rádio Comunitária, legalizada e tal, no espacinho lá, 24 horas, 

funcionando 100%” . 

TTTTambém teve gente falando da Capacitação em Mobilização 

Comunitária que acaba de acontecer no CDI. Disse Felipa da EIC 

Anchieta – “Eu descobri que para você ser líder comunitário, não 

precisa você ser formado, precisa, é, ter um problema coletivo, 

colocar o problema a par da comunidade e trazer para dentro de si, 

trazer para dentro da comunidade, discutir .... Eu aprendi que 

mobilizar não é só você falar, é você acolher, é trazer, é informar e 

procurar participar e dividir com 

todos o problema em si. 

AAAApós toda essa riqueza de 

experiências e desafios, cada 

grupo se reuniu para planejar os 

próximos passos da sua Correria. Mesmo em momentos diferentes, 

todos os grupos tinham algo para organizar, reorganizar, ajustar e 

construir. Teve até grupo que mudou a ação a partir das nossas 

discussões no Circuito.   

DDDDestaque EEEEspecial 

NNNNosso Destaque Especial vai 

para a dedicação do Educador e Educandos da EIC Nossa Senhora 

na produção das telas e na estampa das Camisetas do Festival 

“Correria Digital”. 

Enquanto as atividades rolavam, o Educador Robson e seus 

Educandos fizeram o maior Corre para estampar quase 40 

camisetas trazidas pelas EICs e pelo CDI. Antes mesmo de a tinta 

secar, já tinha gente vestindo a camisa do “Correria Digital” 

EEEEncerramos o encontro com um som do bom levado pelos MCs 

Réu, Alexandre, Raphael e Emerson.   

...Tecnologia a favor do favelado 

Pode ser, pode ser....  













 
 
 

PLANO DE ESTÁGIO E ACOMPANHAMENTO                                                                
 
 
 
Área de conhecimento: Comunicação Social 
 
Objetivo geral: Considerando a grade curricular e as atividades desenvolvidas nas Subprefeituras, 
proporcionar ao estagiário a possibilidade de aplicar e complementar seus conhecimentos teóricos, bem como 
de exercitar sua capacidade de integração profissional e humana em entidade formal. 
 
1 – OBJETIVO ESPEC ÍFICO 
Conhecer o trabalho da Coordenadoria do Governo Eletrônico, suas diretrizes e metas. Conhecer 
profundamente o Plano de Inclusão Digital e suas implicações sócio-culturais nas comunidades inseridas. 
 
ATIVIDADES 
Visitas aos Telecentros, participação em palestras, leitura de livros, apostilas e materiais relativos aos temas. 
 
TEMPO/DURAÇÃO 
____º ao ____º mês/ ______ meses. 
 
INSTRUMENTO 
Entrevista com os profissionais da Coordenadoria e compreensão do Plano de Inclusão Digital. 
 
PADRÃO/DESEMPENHO 
Presença de 90%. Dinamismo na aprendizagem. 
 
2 – OBJETIVO ESPEC ÍFICO 
Conhecer a realidade social, histórica e econômica dos distritos e comunidades onde estiver inserido o 
Telecentro. Desenvolver estudos pró-ativos no sentido de adaptar melhor a absorção do Projeto de Inclusão 
Digital.  
 
ATIVIDADES 
Permanência de __________ meses no Telecentro de sua escolha, fazendo pesquisas e orientando a 
comunidade no uso adequado. 
 
TEMPO/DURAÇÃO 
____º ao ____º mês/ ______ meses 
 
INSTRUMENTO 
Questionário. 
 
PADRÃO/DESEMPENHO 
Participação ativa. 
 
3 – OBJETIVO ESPEC ÍFICO 
Divulgar as atividades da Subprefeitura. 
 
ATIVIDADES 
Elaboração de textos de divulgação, através de materiais diversos, das atividades da Subprefeitura. 
 
TEMPO/DURAÇÃO 
____º ao ____º mês/ ______ meses. 
 
INSTRUMENTO                                                                                                                     
Aproveitamento do material elaborado pelas áreas competentes da Subprefeitura. 
 
PADRÃO/DESEMPENHO 
50%. 
 
4 – OBJETIVO ESPEC ÍFICO 
Propor ações de mídia para a Subprefeitura. 
 
ATIVIDADES 



Criação de projetos de comunicação visual para a Subprefeitura, como vídeos, cartazes, folhetos, outdoors e 
outros. 
TEMPO/DURAÇÃO 
____º ao ____º mês/ ______ meses. 
 
INSTRUMENTO 
Aproveitamento do material elaborado pelas áreas competentes da Subprefeitura. 
 
PADRÃO/DESEMPENHO 
50%. 
 
5 – OBJETIVO ESPEC ÍFICO 
Propor novas formas de comunicação à Subprefeitura. 
 
ATIVIDADES 
Elaboração de projetos relacionados às novas tecnologias da informação, tais como Internet e outras formas de 
mídia.  
 
TEMPO/DURAÇÃO 
____º ao ____º mês/ ______ meses. 
 
INSTRUMENTO 
Aproveitamento do material elaborado pelas áreas competentes da Subprefeitura. 
 
PADRÃO/DESEMPENHO 
50%. 
 
6 – OBJETIVO ESPEC ÍFICO 
Avaliar o alcance dos instrumentos de comunicação da Subprefeitura. 
 
ATIVIDADES 
Realização de pesquisas qualitativas junto à população local. 
 
TEMPO/DURAÇÃO 
____º ao ____º mês/ ______ meses. 
 
INSTRUMENTO 
Observação do grau de suficiência de informações obtidas e da congruência entre os dados obtidos e a análise 
contextual do caso. 
 
PADRÃO/DESEMPENHO 
50%. 



 
 
 

PORTARIA N° 059/2002, de 17 de julho de 2002. 
 
JOSÉ AMÉRICO DIAS, Secretário Municipal de Comunicação e Informação Social, no uso de suas atribuições 
legais e 
 
CONSIDERANDO que o fomento à inclusão digital dos cidadãos, de acordo com o previsto na Lei nº 13.166 de 
5 de julho de 2001, deve ser atingido, dentre outros mecanismos afins, mediante a implementação de Rede 
Pública de Telecentros, sob a incumbência da Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social 
(SMCIS); 
 
CONSIDERANDO que a Rede Pública de Telecentros deve ser ampliada, por meio da instalação de 
Telecentros Comunitários, instituídos pela celebração de convênios entre entidades da sociedade civil e a 
Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social (SMCIS); 
 
RESOLVE: 
 
I - INSTITUIR NORMAS para inscrição e celebração de  Convênio entre entidades da sociedade civil e a 
Secretaria Municipal de Comunicação e Informação So cial (SMCIS).  
 
1.Requisitos para a inscrição 

 
1.1. Ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos; 
1.2. Ser sediada ou ter estabelecimento com autonomia administrativa e contábil, para desenvolver 
atividades no Município de São Paulo; 
1.3. Não fazer distinção de raça, cor, condição social, religiosa, política ou de outra natureza entre seus 
beneficiados; 
1.4. Não conceder, direta ou indiretamente, remuneração, vantagens ou benefícios de qualquer espécie 
ou a qualquer título, aos seus dirigentes; 
1.5. Não haver acúmulo de cargos, nas funções da Diretoria, bem como, no Conselho Fiscal; 
1.6. Constar expressamente nos atos constitutivos da entidade: 

1.6.1. a denominação, finalidade, sede, duração indeterminada; 
1.6.2. que não tem finalidade lucrativa; 
1.6.3. o modo pelo qual a entidade é administrada e representada, ativa e passivamente, 
judicial e extrajudicialmente; 
1.6.4. que os membros não respondem, nem mesmo subsidiariamente pelas obrigações 
sociais; 
1.6.5. constar informação referente ao mandato da diretoria, de forma a não infringir o princípio 
constitucional democrático de temporariedade e alternância de poder; 
1.6.6 que em caso de extinção da entidade seus bens sejam entregues a entidades 
congêneres; 
1.6.7. a forma pela qual e quais requisitos legais devem atender no caso de alteração 
estatutária; 

1.7. No caso de omissão de qualquer das exigências do item anterior deverá a entidade apresentar 
Declaração assinada por seu representante legal e mais dois membros da Diretoria, comprometendo-
se a promover as alterações necessárias para atendê-las no prazo máximo de um ano. 

 
2.Documentação necessária 

 
2.1 Requerimento de solicitação de convênio assinado pelo representante legal da entidade e dirigido 
ao Secretário Municipal de Comunicação e Informação Social em que conste breve histórico da 
entidade, relatório resumido das atividades desenvolvidas nos últimos doze meses e características da 
população que será atendida pelo convênio ora solicitado; 
2.2. Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria devidamente registrada em cartório; 
2.3. Cópia do estatuto da entidade registrada no cartório competente e demais reformulações 
ocorridas; 
2.4. Cópia da inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, atualizado; 
2.5. balanço patrimonial e financeiro do exercício anterior, assinado por contador inscrito no Conselho 
Regional de Contabilidade (identificando o número de registro) e representante legal; 
2.6. Certidão negativa de débitos fiscais perante a Secretaria da Receita Federal, Previdência Social e 
Fundo de Garantia. 
2.7. Em se tratando de fundação, apresentar, além do previsto nos itens 2.1. a 2.6., os seguintes 
documentos: 

2.7.1. Cópia da escritura de sua inscrição, devidamente registrada em cartório; 



2.7.2. Comprovante de aprovação dos estatutos, bem como as alterações, se houver, pelo 
Ministério Público. 

2.8. A documentação deverá ser entregue em envelope lacrado na Secretaria Municipal de 
Comunicação e Informação Social - Setor de Expediente - Av. Mercúrio s/nº - Parque Dom Pedro II - 
Palácio das Indústrias - sala 133. 

 
3. Avaliação e Escolha 
 

3.1. A SMCIS procederá à verificação do atendimento ao exigido nos ítens 1 e 2 desta Portaria; 
3.2. A SMCIS indicará Comissão de Avaliação que fica responsável pela inspeção, avaliação e escolha 
das entidades aptas a celebrar convênio dentre aquelas que cumpriram o exigido nos ítens 1 e 2 desta 
Portaria; 
3.3. Será divulgada no Diário Oficial do Município a lista de entidades aptas a celebrar convênio. 
3.4. Será considerada para avaliação e escolha das entidades aptas a celebrar convênio: 

3.4.1. Realidade social e econômica da área em que a entidade pretende instalar o Telecentro 
Comunitário; 
3.4.2. Capacidade de absorver implantação de projetos de atendimento que possam vir a ser 
Centros de Referência ou Excelência para o Município; 
3.4.3. Existência de instalações físicas, rede elétrica e hidraúlica passíveis de adequação para 
instalação de unidade de Telecentro Comunitário; 
3.4.4. Existência de infraestrutura de telefonia e conexão à rede mundial de computadores no 
local de instalação da Unidade de Telecentro Comunitário; 
3.4.5. Existência de registro legalmente adequado de funcionários e prestadores de serviço 
junto à entidade; 

 
4. Da celebração do convênio 

4.1. Os convênios serão celebrados desde que: 
4.1.1. Existam os recursos financeiros e capacidade de instalação disponíveis por parte da 
SMCIS. 
4.1.2. A entidade apresente Declaração de Concordância, na qual obriga-se a cumprir o Plano 
de Trabalho estipulado pela Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social, a ser 
elaborado pela Coordenadoria de Governo Eletrônico. 

4.1.2.1. O Plano de Trabalho poderá ser retirado na SMCIS - Setor de Expediente - Av 
Mercúrio, s/nº - Parque D. Pedro II - Palácio das Indústrias, sala 133, após o 5º (quinto) 
dia útil posterior à publicação desta Portaria. 

 
5. Cancelamento do convênio 

5.1. A entidade terá seu registro cancelado, obedecido o princípio da ampla defesa, quando: 
5.1.1. for extinta ou encerrada suas atividades no Município de São Paulo; 
5.1.2. forem apontadas por técnicos, usuários, população, imprensa etc, irregularidades no 
atendimento, comprovada por averiguação feita pela SMCIS e constatada a gravidade da 
situação averiguada; 
5.1.3. for constatado desvio de verba pública, recursos financeiros ou equipamentos cedidos 
em comodato. 

5.2. A entidade que tiver convênio cancelado por irregularidades, somente poderá solicitá-lo 
novamente, após decorridos 12 meses, desde que tenha sanado os motivos que ocasionaram o 
cancelamento. 

 
6. Documentos para renovação do convênio 
 

6.1. Requerimento de solicitação de renovação de registro assinado pelo representante legal da 
entidade dirigido ao Secretário Municipal de Comunicação e Informação Social, até 30 dias antes de 
expirar a validade; 
6.2. Balanço patrimonial e financeiro do exercício anterior, assinado por contador inscrito no Conselho 
Regional de Contabilidade (identificando o número de registro), representante legal da entidade; 
6.3. Relatório de atividades do exercício anterior e cumprimento do Plano de Trabalho estipulado pela 
SMCIS com o qual manifestou concordância por ocasião da celebração do convênio; 
6.4. Demais documentos que tenham sido alterados ou perdido a validade no período posterior; 
6.5. No caso de entidade que emitiu Declaração prevista no item 1.7 da Portaria, a renovação de seu 
convênio somente será efetivada se resolvida a pendência objeto da Declaração. 
 

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu blicação, revogando-se as Portarias n° 034/2002 e 
047/2002, desta Pasta.  
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO SOCIAL, aos 17 de julho de 2002. 
JOSÉ AMÉRICO DIAS, Secretário Municipal de Comunicação e Informação Social 



 
 
 
 
Termo de Convênio n.º _______________ 
 
Processo n.º  _______________ 
 
Entidade Conveniada: ______________________________  
 
Objeto: Implantação de um “Telecentro Comunitário”, no âmbito do “Plano de Inclusão Digital” da 

Coordenadoria de Governo Eletrônico da Prefeitura do Município de São Paulo. 
 
Aos __ de _____________ de 200__, nesta cidade de São Paulo, a Prefeitura Municipal de São Paulo, sediada 
no Viaduto do Chá 15, Centro, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social, 
representada por Sr. ______________________________, portador da Cédula de Identidade RG n.º 
_______________ e inscrito no CPF/MF sob o n.º _______________, a seguir denominada simplesmente 
SMCIS, e de outro lado a entidade ______________________________, inscrita no CNPJ sob o número 
______________________________, sediada nesta Capital/SP, na ______________________________, 
conforme Estatuto nestes autos, neste ato representada por seu Presidente, Sr. 
______________________________, portador da Cédula de Identidade RG n.º _______________, e inscrito 
no CPF/MF _______________ sob número _______________, doravante denominada CONVENIADA, têm 
entre si justo e contratado a execução do objeto deste instrumento, o que fazem com fundamento no artigo 116 
da Lei 8.666/93, e na Portaria n.º 059/2002, nos termos do despacho exarado às fls. 47 do Processo em 
epígrafe, publicado no DOM aos ___/___/___, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas: 
 
I – DO OBJETO 
 

  1.1 – Este Termo de Convênio tem como objeto a implantação de um “Telecentro Comunitário”, 
no âmbito do “Plano de Inclusão Digital” da Coordenadoria de Governo Eletrônico da PMSP, que será mantido 
pela CONVENIADA, em imóvel de sua propriedade ou de sua responsabilidade, localizado no seguinte 
endereço: ______________________________. 

 
II - OBRIGAÇÕES: 
 
  2.1 – Das Obrigações da CONVENIADA ; 
 

2.1.1 – A CONVENIADA declara plena anuência e concordância com o “Plano de Trabalho” 
(Anexo I) e Anexo II elaborado pela Coordenadoria do Governo Eletrônico desta Secretaria, 
cujo teor declara a mesma cumprir em sua totalidade. O “Plano de Trabalho” e o Anexo II são 
partes integrantes do presente instrumento; 

 
2.1.2 – A CONVENIADA manterá o “Telecentro Comunitário” funcionando no horário previsto 
pelo “Plano de Trabalho”,observadas todas as disposições do mesmo; 
  
2.1.3 – A CONVENIADA garante que todas as atividades oferecidas pelo “Telecentro 
Comunitário” sejam gratuitas e abertas a qualquer pessoa da comunidade, sem a obrigação de 
ser sócio ou filiado a partidos políticos, associações, entidades ou organizações de caráter 
associativo, religioso, de defesa de direitos etc, garantindo também a inexistência de 
discriminação decorrente de sexo, orientação sexual, opção religiosa, idade, etnia ou 
deficiência física; 

 
2.1.4 – A CONVENIADA zelará pela limpeza, organização e instalações elétricas do 
“Telecentro Comunitário”, quanto ao que é totalmente responsável; 
 
2.1.5 – A relação de bens móveis, descrita no item 2.2.1, fará parte do presente Instrumento, 
sendo que a CONVENIADA figurará como “fiel depositária” dos mesmos, até o momento de 
devolução desses bens, em adequado estado de uso, ocasião em que será lavrado “Termo de 
Baixa” pela SMCIS, desobrigando-a quanto ao depósito. 

 
2.1.6 – Todas as despesas e encargos referentes ao imóvel são de inteira responsabilidade da 
CONVENIADA, bem como despesas tributárias e afins, com exceção de despesas ordinárias 
diretamente relacionadas ao “Telecentro Comunitário”, previstas neste instrumento, não 
recaindo sobre a SMCIS qualquer ônus oriundo do imóvel que abrigará o “Telecentro 
Comunitário”. 



 
2.1.7 – A CONVENIADA zelará pela integridade dos equipamentos fornecidos, 
responsabilizando-se pelos mesmos em caso de furto, roubo ou avaria decorrente do uso 
inadequado. 
 
2.1.8 – A CONVENIADA compromete-se a instalar linha telefônica no imóvel em que será 
instalado o “Telecentro Comunitário”, sendo que a solicitação de instalação deverá ser feita, no 
máximo, após 2 (dois) dias úteis contados da assinatura do presente. 
 
2.1.9 – A CONVENIADA deverá comunicar à SMCIS quanto a toda e qualquer alteração em 
seu instrumento constitutivo, bem como alteração no quadro diretivo, quanto ao que, em ambas 
as hipóteses, deverá fornecer cópias dos instrumentos cabíveis. 
 
2.1.10 – A CONVENIADA deverá  assegurar a padronização visual do espaço físico do 
“Telecentro Comunitário” de acordo com as normas do projeto “E-Cidadania” no que tange a 
placas internas e externas, cor da sala e totem externo. 
 
2.1.11 – A CONVENIADA deverá manter o prédio, os equipamentos e o material de consumo 
em condições de higiene e segurança, zelando pelos mesmos, de forma a garantir, com 
qualidade, o desenvolvimento das atividades programadas. 
 
2.1.12 – A CONVENIADA deve garantir a privacidade dos usuários do Telecentro Comunitário, 
de modo que não poderá divulgar informações pessoais dos usuários, tampouco os cadastros, 
ou qualquer outra forma que possa dar margem à exploração comercial dessas informações. 
 
2.1.13 – A CONVENIADA deverá utilizar o mesmo sistema de cadastramento de usuários do 
projeto “E-Cidadania” da Prefeitura Municipal de São Paulo, assegurando a total transparência 
das informações sobre o “Telecentro Comunitário”, bem como, permitindo a emissão de 
relatórios estatísticos permanentes sobre a utilização do equipamento. 
 
2.1.14 – A CONVENIADA deverá manter os seguintes documentos preenchidos e atualizados: 
a)Cadastro dos usuários do Telecentro Comunitário; 
b)Registo das atividades desenvolvidas; 
c)Outros que, eventualmente a SMCIS/CGE possa solicitar para o acompanhamento e 

avaliação das atividades. 
 
 

2.2 – Das Obrigações da SMCIS; 
 

2.2.1 – A SMCIS suprirá o “Telecentro Comunitário” com os equipamentos necessários, sendo 
que os mesmos, na ocasião de seu recebimento, serão listados, e tal lista, assinada pelas duas 
partes signatárias do presente Termo de Convênio, integrará o presente processo 
administrativo. 

 

2.2.1.1 – Com relação aos equipamentos de informática, fica a cargo da SMCIS, em 
caso de defeitos técnicos, proceder à manutenção dos mesmos. 

 
2.2.2 – A SMCIS supervisionará, técnica e administrativamente, os serviços conveniados, 
desde sua implantação, visando: 
a)Indicar parâmetros e requisitos mínimos para as funções e atividades. 
b)Indicar a necessidade de treinamento e reciclagem do pessoal 
c)Acompanhar o serviço e fiscalizar o adequado uso da verba e o cumprimento das 

cláusulas do Convênio, dos padrões de qualidade dos serviços, do Plano de Trabalho 
aprovado. 
 

2.2.3 – A SMCIS hospedará, gratuitamente, um site do “Telecentro Comunitário” no portal da 
Prefeitura de São Paulo, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Governo Eletrônico. 

 
2.2.4 – A SMCIS realizará os repasses de verbas, referentes à implantação e manutenção do 
Telecentro Comunitário, não onerando financeiramente a CONVENIADA com a realização do 
projeto. 

 
2.2.5 – Compete à SMCIS o fornecimento de mão-de-obra qualificada para atuar no 
“Telecentro Comunitário”. 



 
2.2.6 – Cabe à SMCIS o fornecimento de material didático para os cursos e atividades 
oferecidos pelo Plano de Inclusão Digital da Prefeitura do Município de São Paulo. 

 
III – DO VALOR 
 
  3.1 – A título de “Verba de Implantação”, a CONVENIADA receberá a quantia de R$ 8.000,00 
(Oito Mil Reais), que cobrirá as despesas iniciais da execução do presente convênio; 
 
  3.2 – A “Verba de Implantação” será paga em uma única parcela, no prazo de três dias úteis 
posteriores à assinatura do presente; 
 

3.2.1 – As despesas de implantação deverão obedecer rigorosamente o disposto no 
“Plano de Trabalho”, sendo as seguintes: pintura da sala, fixação de adesivos e “totem” 
de identificação, instalação da rede lógica, fixação de placas, contratação de serviço de 
conexão à Internet e instalação das máquinas; 

 
3.2.2 – Os gastos correspondentes ao valor recebido, a título de “Verba de 
Implantação”, serão comprovados mediante a apresentação de documentos originais 
comprobatórios ou cópias autenticadas, das despesas mencionadas, sendo que as 
despesas não comprovadas por tais documentos não serão aceitas; 

 
3.2.2.1 – A comprovação desses gastos dar-se-á na ocasião da apresentação 
do primeiro requerimento de “Pagamento Mensal”, 

 
3.2.3 – Na hipótese de haver saldo remanescente da “Verba de Implantação”, o mesmo 
será compensado nos pagamentos mensais, nos termos do §5º, Art. 116, da Lei 
8.666/93; 

 
3.2.4 – Na hipótese da cláusula anterior, o saldo deverá ser depositado em caderneta 
de poupança ou aplicação financeira de curto prazo, nos termos do §4º, Art. 116, da Lei 
8.666/93; 

 
3.2.5 – Cabe à entidade a otimização e a administração financeira das despesas 
referentes à “Verba de Implantação”, pois a mesma não será superior ao previsto no 
item 3.1, não havendo ressarcimento por despesa que supere esse valor. 

 
3.2.6 – No caso de aditamento, visando à ampliação, em pelo menos 50% (cinqüenta 
por cento) da capacidade de atendimento, também será cabível o pagamento de 
“Verba de Implantação”, que será proporcional e correspondente às despesas 
efetuadas com a ampliação. 

 
 
  3.3 – A SMCIS, a título de “Pagamento Mensal”, reembolsará até a quantia de R$ 1.100,00 
(Um Mil e Cem Reais), mediante requerimento de solicitação de pagamento, junto à Coordenadoria de 
Governo Eletrônico, acompanhado de todos os documentos aptos a comprovar as despesas realizadas. 
 

3.3.1 – O requerimento de “Pagamento Mensal” da primeira parcela, deverá ser 
apresentado a contar de um mês da emissão da “Ordem de Início”, sendo que serão 
pagos apenas os valores proporcionais às despesas realizadas a partir da emissão 
desse documento; 

 
3.3.2 – Os requerimentos mensais de reembolso subseqüentes à primeira parcela, 
deverão ser apresentados uma vez a cada mês, respeitando-se a data constante da 
“Ordem de Início”.    

 
3.3.3 – A Coordenadoria do Governo Eletrônico apresentará á CAF/Contabilidade, 
desta Secretaria, relatório em que declinará o valor a ser repassado a título de 
“Pagamento Mensal”, observado o limite estipulado nas cláusulas 3.3 e 3.3.4, e 
também o disposto no “Plano de Trabalho”, quanto às despesas que serão ressarcidas, 
inclusive no que tange à quantificação das mesmas; 

 
3.3.4 – Cabe à entidade a otimização e a administração financeira das despesas 
referentes ao “Pagamento Mensal”, pois a mesma não será superior ao previsto no 
item 3.3, não havendo ressarcimento por despesa que supere esse valor; 

 



3.3.5 – O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 
recebimento da solicitação, desde que satisfeitas as condições previstas neste 
convênio e no Plano de Trabalho aprovado, o que será atestado por funcionário da 
CGE/SMCIS. 

 
 

IV – DO CANCELAMENTO E RESCISÃO 
 
  4.1 – Quanto às possibilidades de cancelamento e rescisão, o presente convênio obedece todo 
o disposto na Portaria 059/2002, da autoria desta SMCIS, publicada aos 17/07/2002 no Diário Oficial do 
Município, além das hipóteses legais cabíveis. 
 

V – DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO 
 

  5.1 – O presente Convênio terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura, sendo que as eventuais renovações não poderão ultrapassar o período máximo de 5 (cinco) anos, 
também contados da assinatura do presente. 

 
 

VI – DAS PENALIDADES 
 
  6.1 – O não cumprimento das cláusulas desse Convênio, bem como a não execução total ou 
parcial do “Plano de Trabalho” constituem irregularidades passíveis de Rescisão do mesmo, facultando à 
SMCIS a possibilidade de aplicação de advertência formal ou suspensão do pagamento, a critério da 
Coordenadoria de Governo Eletrônico desta SMCIS. 
 
  6.2 – Constatada a ocorrência de irregularidade pela SMCIS, esta Secretaria notificará a 
CONVENIADA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da constatação do fato, para que a entidade apresente 
justificativa, num prazo máximo de 25 (vinte e cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, 
comprometendo-se a sanar a irregularidade. 
   
  6.3 – Em caso de suspensão de pagamento, o mesmo somente será liberado após a correção 
da irregularidade apontada, ou da aceitação formal, por parte da Coordenadoria de Governo Eletrônico desta 
SMCIS, da proposta de correção, que deverá conter cronograma para saneamento da irregularidade. 
 
  6.4 – A cópia da notificação de ocorrência de irregularidade, devidamente assinada pelas 
partes, da justificativa e da proposta de correção, integrarão o processo administrativo identificado no 
preâmbulo do presente Termo. 
 
 
VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
  7.1 – O “Plano de Trabalho” poderá ser alterado, mediante requerimento de qualquer uma das 
partes, desde que haja consentimento de ambas quanto às alterações efetuadas, respeitados os limites legais; 
 
  7.2 – As partes elegem o Foro da Comarca da Capital/SP, para dirimir todas e quaisquer 
dúvidas decorrentes do presente Convênio; 
 
  7.3 –  Concordando, ambas, com os termos do presente Termo de Convênio, assinam as 
partes o mesmo em 03 (vias) vias, de igual teor e forma, para um único efeito jurídico. 
 
 
 

   
 

São Paulo, _______ de  __________________ de 20 ____ 
 

___________________________________________________ 
Prefeitura do Município de São Paulo 

Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social 
 
 
 

_________________________________ 



CONVENIADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
____________________________ 
RG.: 
 
 
 
____________________________ 
RG.: 
 


