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RESUMO 

BRITO, Paulo. Um tiro no escuro: as estratégias e incertezas da inclusão digital 
no Brasil. SÃO PAULO: PUC-SP, 2005. 107p. (Dissertação - Mestrado)∗ 

Este estudo procurou investigar, dentro da literatura contemporânea 
disponível, a inclusão digital em geral, e especificamente as possibilidades de 
acesso dos brasileiros às novas tecnologias de comunicação – a existência da 
possibilidade de acesso classifica o indivíduo como um incluído digital. O 
trabalho foi iniciado tomando por base as teorias que explicam inclusão e 
exclusão, percorrendo depois teorias e pesquisas relacionadas à exclusão 
social. A exclusão digital, um conjunto de interdições que impedem o acesso 
de indivíduos aos modernos recursos de comunicação digital, foi localizada 
dentro da exclusão social e assim estudada. A pesquisa sobre o assunto em 
relação ao Brasil foi feita preliminarmente a partir das poucas obras que 
tratam desse tema, e depois com o auxílio de dados de levantamentos do 
IBGE relativos à posse de microcomputadores, telefones e disponibilidade de 
acesso à Internet, referentes não só a indivíduos como também a domicílios. 
Entre as conclusões, devemos ressaltar as de que: 1) o Brasil está necessitando 
de estudos mais aprofundados sobre o assunto, já que localizamos boa 
quantidade de pesquisas sobre a Inclusão Digital em outras línguas e sobre 
outros países mas poucas em português e sobre essa questão no Brasil; 2) as 
grandes ações de inclusão digital estão sendo feitas sem acompanhamento 
posterior, ou seja, os resultados não são conhecidos, não sendo possível, 
portanto, concluir se o conhecimento adquirido nessas ações transforma a 
cultura e o comportamento do indivíduo, a ponto de torná-lo de fato um 
incluído no mundo da comunicação digital. 

 
Palavras-chave: Internet, computadores e comunicação, computadores e sociedade, 
inclusão digital, determinismo tecnológico, informática e educação 
 

                                                           
∗ Comitê Orientador: Professor Doutor Norval Baitello Junior (Orientador). 
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ABSTRACT 

BRITO, Paulo. A shot in the dark: the strategies and uncertainties of digital 
bridging in Brazil. SÃO PAULO: PUC-SP, 2005. 107p. (Dissertation – Masters 
Degree)∗ 

This study aimed to investigate, in the available contemporary literature, the 
digital bridging in general, and specifically the access possibilities of brazilian 
citizens to new communication technologies – the existence of such 
possibilities classifies an individual as “digitally included”. The study started 
with those theories that explain inclusion and exclusion. Digital exclusion (or 
digital divide), a set of interdictions that block the access of individuals to 
modern resources of digital communication, was found inside the social 
exclusion, and was studied so. The research on the subject regarding Brazil 
was performed preliminarily with some of the few works that were found on 
the theme, and then with the help of data surveys of IBGE on the possession 
of microcomputers, telephone lines and the availability of internet access, 
regarding not only individuals but households as well. Among our 
conclusions, we should remark these: 1) Brazil is needing more studies on this 
subject, since we found a good number of research on digital bridging in other 
languages and based on other countries but just a few in portuguese and 
regarding Brazil; 2) The main digital bridging actions have been done without 
any further assessment, what means that its results remain unknown; thus, it is 
impossible to tell if the knowledge acquired during these actions changes 
culture and behavior of an individual, turning him into an “included” in the 
digital communication world. 

 
Keywords: Internet, computers and communication, digital divide, technological 
determinism, computers and society, computers in education 

                                                           
∗ Menting Commitee: Prof. Dr. Norval Baitello Junior (Mentor). 
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INTRODUÇÃO 

 
Ao iniciar esta investigação, com o tema proposto na área da Comunicação, 

fui alertado pelo orientador para os riscos de que ela ficasse muito forte nas áreas de 

conhecimento da Economia ou da Sociologia. Mais ainda, que acabasse se tornando 

um estudo em sociologia do trabalho. Tomamos os cuidados necessários e isso 

acabou não ocorrendo: pudemos olhar a inclusão digital detalhadamente, com a 

“lente” da Comunicação, e também com o auxílio de outras Ciências, porém estas em 

menor grau. A razão para a existência do risco para o qual fui alertado é o fato de ser 

impossível tratar desse assunto sem uma abordagem multidisciplinar. O trabalho 

exigiu pesquisas em diversas áreas do conhecimento e numa quantidade bastante 

grande de fontes. No entanto, o tema ficaria muito mais pobre se não o 

considerássemos do ponto de vista da comunicação. Esta é a intenção do presente 

trabalho. Para tanto, trabalhamos com a seguinte organização: 

No primeiro capítulo, procuramos, construir um texto que espelha a realidade 

em que ocorre a inclusão digital: o ambiente em que vivem os miseráveis na periferia 

das grandes cidades brasileiras; as ações que tentam “incluir” essas pessoas no mundo 

digital colocando-as frente-a-frente com os computadores; as razões pelas quais isso 

está sendo feito; e o ecossistema digital que supostamente utilizarão daí em diante. 

Nesse mesmo capítulo, mostramos que as ações de inclusão podem estar envolvendo 

outras possibilidades e intenções, ainda que os recursos de comunicação dos incluídos 

estejam sendo aparentemente ampliadas. 

No segundo capítulo, o texto discorre sobre a inclusão e a exclusão em si, 

exclusão em termos absolutos e relativos, avançando em seguida na questão da 

exclusão social até localizar a figura do excluído, o indivíduo sobre o qual são feitas 

as ações de inclusão digital. Discutimos, ainda, algumas estratégias exclusoras 

notáveis, e as possibilidades de exclusão inscritas nas diversas tecnologias utilizadas 

pela civilização. 

No terceiro capítulo abordamos especificamente a inclusão digital e as razões 
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alegadas para sua existência: a sociedade em rede, a cibercultura, a comunicação 

digital – mas não sem antes explicarmos as origens dessa problemática, que está na 

invenção dos computadores e nas necessidades de telecomunicação em alta 

velocidade. Utilizamos parte desse capítulo para explicar também quais os recursos 

de comunicação disponíveis para os chamados “incluídos” e exibir os argumentos dos 

autores que defendem a inclusão. 

No quarto capítulo, finalmente, mostramos os estudos e dados mais recentes 

que pudemos localizar sobre a inclusão digital no Brasil e no mundo. Os dados foram 

obtidos principalmente do IBGE e de organismos internacionais com foco em 

questões sociais e econômicas. 

 

Autores 

 

Para este projeto de reflexão sobre a inclusão digital, na área da Comunicação, 

lançamos mão de autores cuja visão crítica e reflexões sobre a informática e sobre a 

tecnologia nos permitiram abordar o assunto de forma multidimensional. Entre eles 

citamos como fundamentais os trabalhos de Vilém Flusser, Dietmar Kamper, Harry 

Pross, Vicente Romano, Manuel Castells, Pierre Lévy e Michel Foucault. Como o 

trabalho se desenvolveu tangenciando a Sociologia, a Economia e, algumas vezes, a 

Educação, tivemos também de lançar mão de trabalhos feitos à luz dessas ciências. 

Não houve, naturalmente, como deixar de reler a Filosofia. Há, portanto, o 

aproveitamento de ensinamentos de Marx, Galbraith, Huberman, Aristóteles, 

Huizinga e tantos outros. Tivemos também de pesquisar em relatórios e 

levantamentos de organismos internacionais de cooperação social e econômica para 

conseguir montar um retrato do que sejam a exclusão e a inclusão (e finalmente a 

inclusão digital no Brasil), e também para apresentar uma primeira crítica ao 

determinismo tecnológico tal qual ele se apresenta em autores como Cruz e Dyson e 

em certas reflexões de Lévy. 

Não pretendemos, dentro do âmbito do presente trabalho, esgotar o assunto, 

não só porque isso fica muito além do escopo desta investigação, como porque 
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número de questões que se pode levantar sobre o tema parece-nos muito grande. 
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CAPÍTULO 1 

Fronteira de culturas 
 

Inclusão: sf (lat. Inclusione) 1 Ato ou efeito de incluir. 2 

Penetração de uma coisa em outra. 3 Em histologia, 

impregnação, em um tecido, de uma substância líquida 

que se solidifique e permita que ele seja cortado em 

lâminas delgadas, para exame microscópico. 4 Biol 

Qualquer partícula encontrada no núcleo da célula e de 

natureza diferente da do protoplasma.) 

Exclusão: sf (lat exclusione) 1 Ato ou efeito de excluir. 2 

Pessoa ou coisa excluída. 3 Arit Método especial de 

resolução de certos problemas numéricos, que consiste em 

excluir sucessivamente todos os números que não resolvem 

o problema, até chegar ao que o resolve. 4 Exceção. 5 

Reprovação. Antôn: inclusão. inclusão sf (lat inclusione) 

(Michaelis, 2002) 

 

A SP-73 é uma estrada curta. Não tem mais do que 10 quilômetros de asfalto 

em pista simples, que antigamente interligava as cidades de Campinas e Indaiatuba. 

Atualmente, leva, apenas a fazendas e chácaras na zona rural, porque está 

interrompida: à outra cidade só se pode ir por uma nova estrada, em pista dupla, onde 

há cobrança de pedágio. Em seu início existe, de um lado, um hotel no estilo “resort”. 

É uma construção de proporções monumentais, pintada na cor salmão, grande como 

um shopping center, tem pisos de porcelanato, mármore, carpetes, granito. Tem 

várias piscinas, cascatas, gramados, heliponto, cinema, lojas, restaurantes de cozinha 

internacional, academia de ginástica, funcionários bilíngües e trilíngües, decoração ao 

melhor estilo dos hotéis de Las Vegas, incluindo as palmeiras dos jardins, e música-

ambiente pode ser ouvida pelos corredores. Está constantemente lotado de 

empresários e executivos ali hospedados para convenções de negócios, que chegam e 

partem em reluzentes automóveis, nacionais ou importados mas sempre novos, 

quando não em helicópteros com turbinas a jato, depois de fechar negócios, fazer 
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encomendas ou acertar novos encontros em locais de similar suntuosidade. Nos 

quartos pode-se conectar computadores à Internet e telefonar instantaneamente para 

qualquer país do mundo. 

Exatamente do outro lado da estrada começa o Parque Oziel. É um bairro de 

Campinas, já considerado como a maior invasão de terras da América Latina, onde 

cerca de 50 mil miseráveis se acotovelam em barracos ou casas de construção mais 

do que precária, sem acabamento – tijolos vermelhos aparentes por falta de dinheiro 

para o reboco –, sem pintura, piso de terra batida ou de cimento grosso, separadas por 

ruas também de terra, sem arborização, onde ônibus passam a cada hora levantando 

poeira, sacolejando e fazendo o habitual barulho de latas batendo. Muitos dos 

moradores são catadores de papel, de latas e de outros materiais recicláveis, que 

passam o dia puxando suas carroças feitas de madeira ou de geladeiras sem porta, 

retornando para casa ao final da tarde suados e exaustos de puxar os carrinhos como 

burros-de-carga. Os recursos de telecomunicações à beira da estrada são dois 

telefones públicos que só fazem ligações locais. Dia após dia, pode-se ver uma 

fumaça negra que sobe de um ou mais pontos do bairro. O cheiro da fumaça se 

espalha pelas ruas e em dias de pouco vento é comum ver-se todo o Parque Oziel 

tomado pela fumaça, uma neblina escura de cheiro azedo. É cheiro de plástico 

queimado. Olhando-se os postes que acompanham a estrada, no mesmo lado que o 

hotel, pode-se ver quase diariamente cabos telefônicos cortados. E quase diariamente 

é possível encontrar o caminhão de reparos da telefônica e suas equipes emendando 

cabos nos pontos onde foram cortados e furtados. Ao final de algumas horas as 

conexões estão restauradas: novos cabos estão prontos para serem furtados durante a 

noite (quando o trânsito pela estrada é quase nenhum), e queimados durante o dia, 

para que o plástico que reveste os fios vire fumaça negra, e o metal (cobre) restante 

seja vendido a peso e assim se transforme em comida, bebida, cigarros e cachaça para 

os habitantes do Parque Oziel. A estrada, com seu asfalto negro, é o grande divisor 

entre esse comunicar e não comunicar, entre a miséria e a opulência, a inclusão e 

exclusão, o uísque e a cachaça, o charuto cubano e o crack, o ir e o vir, os corpos e os 

lugares. Tornou-se, pela sua própria natureza, o fosso que cada vez mais se aprofunda 
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entre incluídos e excluídos, nesse microcosmo que reproduz uma realidade planetária. 

Em outras palavras: os excluídos do bairro almoçam e jantam as comunicações. Não 

faz diferença para eles se o seu sistema digestivo processa mídia analógica ou digital. 

Se é telefonia ou internet, voz ou dados, som ou imagem, tanto faz. Devorar as 

comunicações é simplesmente vital. 

É importante esclarecer que embora este relato documente o contexto dentro 

do qual esta dissertação se desenvolve, ele não é o preâmbulo de uma pesquisa de 

campo: é, isto sim, um conjunto de informações que consideramos necessárias para o 

aprofundamento da compreensão do trabalho, e para a determinação da natureza do 

sujeito aqui abordado : esse é o típico sujeito da chamada inclusão digital. 

 

Os movimentos de inclusão digital 

 

Ultimamente, a expressão “inclusão digital”1 tem sido freqüente nos 

noticiários brasileiros de jornais, revistas e televisão. As notícias dão conta de que 

este ou aquele órgão do governo ou instituição opera uma ação de inclusão digital 

numa certa comunidade. É um movimento da iniciativa de variados níveis dos 

poderes constituídos, de empresas, organizações não governamentais, associações, 

igrejas, clubes e outras entidades, destinado a capacitar cidadãos de baixa renda de 

comunidades urbanas – exatamente como os moradores do Parque Oziel – no uso de 

computadores conectados à Internet, para que assim melhorem suas perspectivas de 

conseguir um emprego. A idéia básica é incluí-los, já que na óptica desses 

organismos eles estariam excluídos.  

Na maioria das vezes, o movimento de inclusão digital está na periferia das 

cidades ou em locais onde a renda da comunidade é reconhecidamente baixa: ela 

acontece em centros comunitários, igrejas, escolas públicas, associações de amigos de 

bairros, clubes e outras entidades para as quais a população carente converge em 

busca de informação sobre os computadores e sobre a Internet: crianças e adultos 

                                                           
1 Nesta dissertação, usaremos a expressão inclusão digital para designar o processo de 
capacitação de indivíduos no uso de microcomputadores e no acesso à Internet. 
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querem ver, entender e aprender a usar esses instrumentos e se aproximam com a 

alegria de quem chega à porta de um parque de diversões: com sua tela brilhante, 

colorida e animada, o computador continua a exercer fascínio sobre essas e muitas 

outras pessoas e grupos. Essa população é então convidada a aprender a utilização de 

computadores, capacitar-se, tornar-se apta a ocupar uma vaga de emprego na 

chamada sociedade em rede do século XXI (Castells, 2003). Essa sociedade à qual o 

autor se refere é aquela que usa computadores para se comunicar pela Internet, uma 

rede a conectar milhões de computadores-servidores no mundo inteiro, os quais 

armazenam informações e serviços dos mais variados, grande parte deles disponível 

de graça para os indivíduos que se conectam à rede a partir de suas casas e de seus 

locais de trabalho. Castells ensina que a Internet “tornou-se a alavanca na transição 

para uma nova forma de sociedade – a sociedade em rede –, e com ela para uma nova 

economia”(2003:8).  

 
A Internet é um meio de comunicação que permite, pela 

primeira vez, a comunicação de muitos com muitos, num 
momento escolhido, em escala global. Assim como a difusão da 
máquina impressora no Ocidente criou o que MacLuhan 
chamou de ‘a Galáxia de Gutenberg’, ingressamos agora num 
novo mundo de comunicação: a Galáxia da Internet (...) 
Atividades econômicas, sociais, políticas e culturais essenciais 
por todo o planeta estão sendo estruturadas pela Internet e em 
torno dela, como por outras redes de computadores. De fato, 
ser excluído dessas redes é sofrer uma das formas mais 
danosas de exclusão em nossa economia e em nossa cultura 
(Castells, 2003:8) 

 

Para Castells (2003:226), estar excluído dessa rede nesses ambientes urbanos 

é como estar condenado à marginalidade, ou no mínimo ser forçado a encontrar um 

novo princípio de centralidade. A exclusão pode ser causada por um de diferentes 

mecanismos, assim como por uma combinação deles:  
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(...) falta de infra-estrutura tecnológica, obstáculos 
econômicos ou institucionais ao acesso às redes; capacidade 
educacional e cultural limitada para usar a Internet de 
maneira autônoma (...) Os efeitos cumulativos desses 
mecanismos de exclusão separam as pessoas por todo o 
planeta; não mais ao longo da divisão Norte/Sul, mas 
dividindo aquelas conectadas às redes globais geradoras de 
valor – por nós que pontilham o mundo desigualmente – e 
aquelas excluídas dessas redes.2 

 

E por que estar excluído da Internet (e da possibilidade de usar computadores) 

seria uma das formas mais danosas de exclusão? Parte da resposta pode estar na 

expectativa que existe justamente por trás das estratégias de “inclusão”, e inscrita nas 

intenções de quem as promove: a de que essas pessoas devem se apropriar da 

tecnologia da computação, especialmente do uso de computadores em rede3, para 

assim alcançarem ascensão social. Mais do que isso, essa expectativa explícita é de 

que se adote a computação e a Internet não só como ferramentas de trabalho, mas 

igualmente como um novo meio de comunicação, oferecendo-se em contrapartida um 

conjunto de inovações que complementam ou substituem outros dispositivos 

computacionais e comunicacionais, colocando ao alcance dos dedos recursos que 

antes só se tornavam disponíveis de forma tanto dispersa quanto remota e cara. 

O próprio governo brasileiro implantou um programa de inclusão digital, 

curiosamente implementado por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia, que 

para isso criou a “Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social”. Era de se 

esperar que uma iniciativa dessa ordem estivesse no mínimo na esfera da educação de 

jovens e adultos do Ministério da Educação, mas não. Isso mostra, talvez, uma 

estratégia que privilegia a tecnologia apenas pelo que ela é, pelo fascínio que ela 

exerce sobre pessoas e grupos, sem um olhar crítico que contemple a educação. Como 

pode, também, tratar-se de uma das inúmeras ações redundantes que consomem 
                                                           
2 Trataremos detalhadamente da sociedade em rede no Capítulo Terceiro, onde 

descreveremos os conceitos discutidos por esse e outros autores. 
3 As redes de computadores são estruturas que interligam dois ou mais deles, de modo que 

uns possam compartilhar dos recursos dos outros, em especial os dispositivos 
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recursos públicos apenas para criar atividades que justifiquem empregos e privilégios. 

Mais do que isso, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem desde 1999 um programa 

chamado Socinfo (Sociedade da Informação), cujo objetivo é “integrar, coordenar e 

fomentar ações para a utilização de tecnologias de informação e comunicação, de 

forma a contribuir para que a economia do país tenha condições de competir no 

mercado global e, ao mesmo tempo, contribuir para a inclusão social de todos os 

brasileiros na nova sociedade”. (Brasil, 2000) . O programa opera sob o seguinte 

pressuposto: 

 

Uma Sociedade da Informação para todos os 
brasileiros supõe, em síntese, que sejam observados princípios 
e metas de inclusão e eqüidade social e econômica, de 
diversidade e identidade culturais, de sustentabilidade do 
padrão de desenvolvimento, de respeito às diferenças, de 
equilíbrio regional, de participação social e de democracia 
política. (Brasil, 2000) 

 

O filósofo Vilém Flusser4 pondera em sua obra (1998:87) sobre a 

possibilidade de riscos na interação entre homens e máquinas, como aquela que 

acontece entre homens e computadores, e da qual o incluído digital participa. Flusser 

ensina que “(...) os aparelhos foram inventados para emancipar o homem da 

necessidade do trabalho; trabalham automaticamente para ele. O aparelho fotográfico 

produz imagens automaticamente, e o homem já não precisa movimentar pincéis(...)”. 

Estando livre do trabalho por causa da técnica proporcionada pelo aparelho, o homem 

estaria também livre para aproveitar seu tempo com o lazer ou com o ócio, podendo, 

podendo brincar com os aparelhos ao invés de trabalhar com eles. Mas não é o que 

acontece: “(...)certos homens apoderaram-se dos aparelhos, desviando a atenção dos 

seus inventores para o seu próprio proveito” (1998:87). 

O filósofo tcheco-brasileiro vai mais longe, detectando nos aparelhos e em seu 
                                                                                                                                                                      

periféricos, como os de armazenamento de dados, de impressão, digitalização de 
imagens etc.  
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modo de funcionamento as decisões dos seus proprietários, que seriam alienantes da 

sociedade; assumindo-se isso como pressuposto, as ações de inclusão digital estariam 

inscritas nos próprios aparelhos: 

 

Atualmente, os aparelhos obedecem a decisões dos seus 
proprietários e alienam a sociedade. Quem afirmar que não há 
uma tal intenção dos proprietários, por trás dos aparelhos, 
está a ser vítima dessa alienação e colabora objetivamente com 
os proprietários dos aparelhos(...) Qualquer fotografia 
individual será decifrada quando nela descobrirmos os 
interesses do proprietário, da fábrica Kodak, do proprietário 
da agência de publicidade, dos poderes humanos que dominam 
a indústria americana, e finalmente, os interesses humanos que 
se escondem por trás do aparelho da ideologia americana. 
(1998:88) 

 

A proposição de Flusser pode parecer óbvia (e inquietante) depois de 

enunciada, mas em sua essência não o é, pelo fato de que os aparelhos se tornaram 

parte da paisagem e do dia-a-dia contemporâneos, permeando ações e relações, e cada 

vez mais fazendo-se tanto despercebidos quanto presentes e necessários, criando uma 

simbiose sutil e ao mesmo tempo invasiva, porém, muitas vezes, necessária. Os 

aparelhos, e em especial as máquinas, mediam de forma sincronizada e ordenada a 

comunicação dos indivíduos e de seus corpos com todo o seu ecossistema5, de modo 

que grande parte da vida urbana se torna um exercício de comunicação por meio das 

máquinas. O que Flusser quer dizer com seu enunciado é que por trás de cada 

produto, de cada serviço, cada um estruturado como um aparelho, coexistem uma 

intenção e uma estratégia, programados pelo proprietário. Não se pode, naturalmente, 

ignorar que os fabricantes de componentes eletrônicos, de computadores e 

dispositivos periféricos assim como desenvolvedores de software têm interesse em 

que um número cada vez maior de pessoas se utilize da informática no dia-a-dia. 

                                                                                                                                                                      
4 Vilém Flusser, filósofo tcheco, morou no Brasil e foi professor de História da Ciência na 

Escola Politécnica da USP, no ITA e na Faap; sua obra aborda conceitos sobre o 
desenvolvimento dos aparelhos de comunicação. 

5 Ecossistema é o conjunto formado por uma comunidade de organismos e seu meio ambiente 
funcionando como uma unidade ecológica na natureza.  
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Baitello (2000) faz um alerta em relação às mediações complexificadas, como a que 

se discute nesta dissertação: 

 

(...) O que, no entanto, caberia perguntar é pelas 
conseqüências de uma hipertrofia dos sistemas de mediação 
mais complexos, à custa de uma atrofia dos sistemas primários 
simples. Tal diagnóstico não apenas é possível como 
urgentemente necessário, sobretudo em vista de um certo 
ofuscamento da capacidade crítica diante da natureza mágica 
dos novos e vertiginosos desdobramentos da mídia terciária. 
6(2000) 

 

Kamper7 (2003) é autor de outro alerta em relação a essa problemática: 

 

Pode-se perguntar hoje de onde vem a fascinação pelo 
virtual e quanto ele custa àqueles que se expõem a ele, seja 
como produtores, seja como receptores. A discussão é há anos 
alardeada com enganosas obviedades, com ruidosa crítica 
assim como com ruidoso enaltecimento acrítico. Sabe-se 
contudo cada vez menos, conhece-se a origem dos media 
apenas vagamente, apesar de alguns conhecimentos, e do seu 
futuro, quase nada. O que se promete é uma contínua melhoria 
da técnica mediática, que por fim conduziria a tornar-se tão 
precisa, tão exata, tão real como a realidade. Mas o que é tão 
desejável nisso? A realidade que existe já é ruim o suficiente, 
para que precisamos de uma segunda? 

 

Em contraposição a esses pontos-de-vista, Castells pondera que há por parte 

de várias pessoas o medo daquilo que a nova sociedade estruturada sobre a Internet, 

que é seu corpus de pesquisa, poderá trazer – medo que ele diagnostica como um 

sentimento de perda de controle ou de aceleração da vida, e que pode estar ligado a 

desafios não respondidos, um dos quais é o estabelecimento de uma certa capacidade 

                                                           
6 Pela classificação de Pross, é a mídia que exige um aparato no emissor e outro no receptor, 

como o telefone, por exemplo, ou a televisão. Leia mais detalhes na página 27. 
7 Nascido na Alemanha, Kamper graduou-se em Educação Física mas suas áreas de interesse 

incluíram socialização e educação, sociologia da família, teoria da civilização, 
especialmente a história do corpo, antropologia filosófica e histórica. Foi professor 
das Universidades de Marburg e Livre de Berlim. 
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de processamento de informação e de geração de conhecimento em cada pessoa, em 

cada um de nós: 

 

(...)refiro-me a educação. Mas em seu sentido mais 
amplo, fundamental; isto é: a aquisição da capacidade 
intelectual de aprender a aprender ao longo de toda a vida, 
obtendo a informação que está digitalmente armazenada, 
recombinando-a e usando-a para produzir conhecimento para 
qualquer fim que tenhamos em mente. Esta simples declaração 
põe em xeque todo o sistema educacional desenvolvido durante 
a Era Industrial. (2003:227) 

 

É fato conhecido que por meio da Internet se tem acesso a uma grande 

quantidade de informação (a custo reduzido): “Se há um consenso acerca das 

conseqüências sociais do maior acesso à informação é de que a educação e o 

aprendizado permanente tornam-se recursos essenciais para o bom desempenho no 

trabalho e para o desenvolvimento pessoal” (Castells, 2003:211). 

Complementarmente, Lévy (2000:45) ensina que o ecossistema chamado em 

sua obra de ciberespaço (o ambiente formado pelos computadores conectados à 

Internet) “suporta tecnologias intelectuais que amplificam, exteriorizam e modificam 

numerosas funções cognitivas humanas”: ele relaciona memória (arquivos digitais de 

todos os tipos, permanentes ou voláteis), imaginação (pelas simulações), percepção 

(sensores digitais), raciocínios (inteligência artificial).  

Visto desse modo, portanto, esse meio digital – ou o ciberespaço como 

menciona o autor – seria uma nova categoria de mediação entre o homem e o 

conhecimento. 

Pois é exatamente nesse novo e complexo ecossistema composto de 

máquinas,sinais elétricos e cabos de fibras ópticas, onde todas as informações estão 

representadas em código binário – um ecossistema técnico – que o excluído digital 

(ou analfabeto digital) é “inserido” durante as ações de “inclusão”. Esse é o contexto 

em que se desenvolve esta dissertação: um ecossistema comunicacional em que a 

propagação e popularização da mídia terciária inspira movimentos destinados a 

empurrar para o seu domínio multidões de “excluídos” em nome de uma alegada 
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capacitação para o trabalho.  

Para se dar início a essas ações é necessário reunir grande quantidade de 

recursos humanos e financeiros, já que o número de excluídos aumenta na razão 

direta do crescimento da população carente do Brasil (FGV, 2003). Muitas fórmulas 

de organização e de agregação de recursos têm sido usadas nas iniciativas que surgem 

por todo o país, e em todas o resultado do programa deve ser a “capacitação” do 

indivíduo em grau suficiente para que ele esteja apto a ocupar um posto de trabalho. 

Nesse posto supõe-se que haverá a exigência de que ele faça uso de um computador. 

Ações desse tipo no Brasil – um país onde a maior parte da população está excluída 

de tantas outras possibilidades – correm o risco de ser encaradas como ociosas ou 

dispensáveis, apesar do reconhecimento público de que saber usar computadores e 

aproveitar os recursos da Internet tornaram-se competências tão necessárias quanto 

saber usar um telefone ou um fogão quando se deseja trabalhar. Portanto, do ponto de 

vista da economia política, embora a população de baixa renda do país esteja excluída 

não só do acesso a esses recursos como também de outros tão ou mais importantes 

como saúde, alimentação, saneamento básico, medicamentos, educação de qualidade 

e tantos mais, ao menos por enquanto essas ações de inclusão digital estão sendo 

consideradas como necessárias para essas pessoas. Ou seja, a inclusão digital é 

colocada como estratégia para sobrevivência dos indivíduos em meio urbano. 

Recentemente, a quantidade de ações de “alfabetização digital” parece ter 

ganhado volume e importância, coincidindo com o período em que o presidente do 

Brasil eleito em 2002 pelo Partido dos Trabalhadores (PT) é Luiz Inácio Lula da 

Silva – cuja principal bandeira é a luta contra a miséria, pelo pleno emprego e pela 

Justiça Social. A chegada do PT ao poder dá a impressão de ter despertado, 

especialmente nas grandes empresas (nacionais ou multinacionais), a vocação para 

uma responsabilidade social não registrada em anos anteriores, que as impele para 

ações como as de inclusão digital. Não tive condições de determinar, por meio deste 

estudo, se isso é simples coincidência institucional ou uma forma de hipocrisia 

corporativa, de modo que as empresas possam parecer mais simpáticas ao atual 

partido da situação, que é considerado de “esquerda”. Mas uma das possibilidades 
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que não se pode descartar é de que seja um programa inscrito nos tantos aparelhos 

que compõem o mundo digital (Flusser, 1998:88). 

 

A dinâmica da inclusão 

 

O fato é que a chamada “inclusão digital” tem causas sociais perfeitamente 

visíveis, parte delas registradas na literatura. Mas o assunto exige uma ampla reflexão 

para que se possa compreender as suas verdadeiras causas assim, como as suas 

conseqüências. Desse modo, o que se vê, a princípio, é que há pressões “inclusivas” 

de vários os setores.  

Em várias das instituições e iniciativas pode-se constatar um amplo e 

declarado interesse em proporcionar um profundo contato entre os indivíduos e a 

tecnologia, por meio da chamada inclusão digital, de que trato particularmente aqui. 

O que se vê em muitas dessas iniciativas é um conjunto de ações sincronizadas que 

terminam com a criação de cursos de informática para os pobres na periferia das 

cidades. Entre os argumentos utilizados nas ações de inclusão, há os de que o 

“incluído” terá mais possibilidades de emprego, e também ampliará suas 

possibilidades de comunicação, podendo usar e-mail, comunicação instantânea pelos 

comunicadores pessoais do gênero ICQ ou Messenger, comunicação face-a-face 

pelos programas que se utilizam de câmeras de vídeo acopladas aos PCs, e desse 

modo poderá usufruir de relações e interações com uma riqueza de código 

incomparável com os paradigmas anteriores – sem falar nos recursos de 

processamento de números e palavras que consagraram os computadores como os 

equipamentos indispensáveis dos escritórios do mundo inteiro, de tal forma que as 

possibilidades de uso que ele inspira integraram-se de modo radical às culturas 

urbanas, tanto de trabalho quanto do lazer. 

No entanto, embora as organizações que promovam essas ações registrem em 

suas estatísticas o número de pessoas que passam pelos seus cursos ou pelas suas 

ações de inclusão digital, esses registros se dão na maioria das vezes na dimensão 

quantitativa, deixando em aberto a qualitativa. Questões como o tipo de mudança que 
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acontece nas vidas dessas pessoas não costumam ser abordadas pelos registros. A 

inserção dos computadores e do acesso à Internet são feitos aparentemente sob a 

óptica e a lógica do determinismo tecnológico8, segundo as quais esses fatos e o 

simples contato dos indivíduos com a tecnologia serão suficientes para desencadear 

uma revolução de conhecimento e de iniciativas que levarão todos os “incluídos” a 

um inexorável e bem-sucedido processo de mudança social. 

Para Lévy (2000:238), “não basta estar na frente de uma tela, munido de todas 

as interfaces amigáveis que se possa pensar, para superar uma situação de 

inferioridade”. Ele recomenda que, antes, sejam criadas condições de participação 

ativa nos processos de inteligência coletiva, que seriam o principal interesse das 

pessoas pelo ciberespaço: 

 

Os novos instrumentos deviam servir prioritariamente 
para valorizar a cultura, as competências, os recursos e os 
projetos locais, para ajudar as pessoas a participar de 
coletivos de ajuda mútua, de grupos de aprendizagem 
cooperativa, etc. Em outras palavras, na perspectiva da 
cibercultura assim como nas abordagens mais clássicas, as 
políticas voluntaristas de luta contra as desigualdades e a 
exclusão devem visar o ganho em autonomia das pessoas ou 
grupos envolvidos. Devem, em contrapartida, evitar o 
surgimento de novas dependências provocadas pelo consumo 
de informações ou de serviços de comunicação concebidos e 
produzidos e uma óptica puramente comercial ou imperial e 
que têm como efeito, muitas vezes, desqualificar os saberes e as 
competências tradicionais dos grupos sociais e das regiões 
desfavorecidas (Lévy, 2000: 238) 

 

Rob King (apud Warschauer, 2004), que dirigiu o centro de Informática 

                                                           
8 O termo “determinismo tecnológico” aparentemente foi criado pelo economista e sociólogo 

Americano Thorstein Veblen (1857-1929): é um conjunto de teorias que busca 
explicar as mudanças sociais por meio da introdução de mudanças nas tecnologias. 
Essas teorias, no entanto, são reducionistas, procurando determinar sempre uma 
causa e um efeito. Purcell (apud Chandler), por exemplo, registra que muitos 
arqueólogos consideram o machado de pedra como elemento que moldou e refletiu a 
natureza social do homo sapiens. 
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Social da Universidade de Indiana, dizia que o grande problema da inclusão digital 

era que ele impunha uma tendência para o desenvolvimento de soluções também 

digitais, como animal peçonhento de cujo veneno também deriva seu antídoto, ou 

seja: o uso de computadores e de telecomunicações sem considerações suficientes 

sobre o contexto onde esses elementos são inseridos. 

Ora, se de um lado esses programas são organizados no âmbito da filantropia, 

por pessoas e instituições que declaram uma intenção de ajudar os mais necessitados 

e permitir o avanço do bem-estar social por meio da tecnologia (como explicaria o 

determinismo tecnológico), por outro operam, queira-se ou não, a serviço de várias 

estratégias capitalistas, entre elas a de abastecimento do mercado com mão-de-obra, 

para regular os salários, para manter a sociedade dividida em classes e para vários 

outros efeitos inscritos na natureza do capitalismo.  

Marx (1995) já alertava para a existência da estratégia da produção de mão-

de-obra, mas chamava a atenção, em sua época, para um exército de desempregados, 

de desqualificados. Os mesmos excluídos de hoje, com os quais se tenta fazer 

“inclusão digital”, e aos quais o capital recorre para expandir-se, sendo essa sua 

garantia de baixo custo de expansão. Dizia Marx: 

 

(...) se uma população trabalhadora excedente é um 
produto necessário da acumulação ou do desenvolvimento da 
riqueza em bases capitalistas, esta população excedente se 
torna, por outro lado, a alavanca da acumulação capitalista, e 
não só isso, uma condição de existência do modo capitalista de 
produção. Ela forma um exército industrial descartável, que 
pertence ao capital tão absolutamente como se este último o 
tivesse criado às suas próprias custas. Independentemente dos 
limites do aumento de população atual, ela cria, para as 
mutantes necessidades de autoexpansão do capital, uma massa 
de material humano sempre pronta para exploração. (Marx, 
1995)9 

                                                           
9 “(...) if a surplus labouring population is a necessary product of accumulation or of the 

development of wealth on a capitalist basis, this surplus-population becomes, 
conversely, the lever of capitalistic accumulation, nay, a condition of existence of the 
capitalist mode of production. It forms a disposable industrial reserve army, that 
belongs to capital quite as absolutely as if the latter had bred it at its own cost. 
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O diagnóstico de Marx mostra o homem sendo tratado como peça de 

reposição num aparelho de produção e reprodução de capital: corpos animados que 

executam tarefas sincronizadas, inscritas num programa industrial. Um aparelho que 

funciona pela combinação de capital, terra e trabalho, e que transforma o homem em 

insumo do capital, em peça de um maquinismo, bem de capital como as máquinas 

que ele opera10. O homem, e principalmente os poderes de seu corpo, tornam-se parte 

das máquinas. 

O uso da máquina digital (o computador) no trabalho, justamente uma das 

formas de dominação da mídia terciária a que Baitello (2000) se refere e de 

virtualidade que Kamper (2003) menciona, representa um novo meio de comunicação 

e uma nova mediação entre os indivíduos e o seu trabalho. Além disso, significa a 

adoção de um ambiente de trabalho baseado em imagens: um monitor de vídeo 

colorido, ligado ao computador, exibe imagens de letras, ícones, fotografias, palavras, 

frases, textos, botões de comando. O indivíduo trabalha olhando para imagens, num 

aparelho que pertence à categoria da mídia terciária. E do seu trabalho, daquilo que 

imagina elaborar, tudo o que ele vê são apenas imagens criadas pela eletricidade.11 

 

As categorias da mídia 

 

É fundamental que apresentemos, neste ponto, as três categorias de mídia 

                                                                                                                                                                      
Independently of the limits of the actual increase of population, it creates, for the 
changing needs of the self-expansion of capital, a mass of human material always 
ready for exploitation.”  

10 Na economia política clássica, estudada por Adam Smith, Jean Baptiste Say, David 
Ricardo e outros teóricos, os três insumos essenciais são o capital, a terra e o 
trabalho, embora modernamente se reconheça que há outros igualmente importantes, 
como a informação, de onde deriva a tecnologia. 

11 Nem sempre os computadores usaram monitores de vídeo para exibir dados: primeiro, 
emitiam sinais por meio de luzes que se mostravam acesas ou apagadas, formando 
um código binário, os famosos 0s e 1s que os especialistas interpretavam; depois, os 
dados começaram a ser emitidos por impressoras. Passaram-se quase 20 anos entre a 
invenção dos computadores e o uso cotidiano de monitores de vídeo (que funcionam 
sob os mesmos princípios das telas de televisão). 
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(mídia primária, secundária e terciária ) que Harry Pross (apud Baitello, 2000) definiu 

em 1971, em sua obra Medienforschung, para perfeita compreensão das reflexões 

aqui enunciadas.12 

Genericamente, pode-se dizer que a mídia primária se constitui do corpo, 

capaz de codificar mensagens pela fala, gesticulação, postura e outros signos. O 

corpo, assim, seria a mídia mais próxima e mais ao alcance do indivíduo, sempre 

pronta para iniciar a comunicação, codificar uma mensagem e apresentá-la ao outro. 

Pross (1990:162) explica em detalhes a mídia primária: 

 

Recordemos que os meios do contato elementar humano 
permitem a comunicação sem instrumentos nem aparelhos, 
pelo que os denominamos meios primários, em analogia com o 
âmbito social primário em que são os principais meios de 
entendimento. A reprodução destes meios pela técnica, cada 
vez mais complicada, leva a calamidades semelhantes às que 
assinalou Walter Benjamin, em 1936, para ‘A obra de arte na 
época de sua reprodutibilidade técnica´. A qualidade medial da 
comunicação não é transferível 

 

Walter Benjamin, que foi um dos filósofos da Escola de Frankfurt e escreveu 

em 1936 o artigo que tem esse título, fez uma crítica das técnicas e aparelhos para a 

reprodução de obras de arte, entre os quais incluiu a imprensa e o cinema. Entre 

outras observações, ele assinalou que “mesmo na reprodução mais perfeita, um 

elemento está ausente: o aqui e agora da obra de arte, sua existência única, e somente 

nela, que se desdobra à história da obra.” Da mesma forma, a comunicação feita por 

meio da mídia primária seria insubstituível, já que é inevitável a perda de uma ou 

mais dimensões e de uma gigantesca quantidade de informações que somente o corpo 

pode criar. Gestos e olhares, movimento de lábios, entonações, pronúncias, odores e 

outros atributos exclusivos do corpo são impossíveis de reproduzir por outros meios, 

ainda que sejam outros corpos, pois como registra Pross “a divulgação, o correr da 

voz, modifica a intenção, a imitação se converte em modo, a propaganda de boca a 

                                                           
12 Harry Pross, jornalista, é professor da Universidade Livre de Berlim e autor de várias obras 
sobre comunicação, algumas delas em co-autoria com o espanhol Vicente romano. 
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orelha circula, as formas de saudação as recebem pessoas para quem não eram 

destinadas” (1990:163). Toda mídia que não é a primária, por isso, cairia na 

irreprodutibilidade mencionada por Benjamin. 

Já a mídia secundária sempre exige um aparelho para a codificação da 

mensagem, como é o caso das telas pintadas, da escrita e assim por diante, embora ela 

não exija nenhum aparato para decodificação. Com o uso de um aparato, ensina Pross 

ao explicar a mídia secundária, consegue-se imediatamente um aumento da duração 

da mensagem, seja como imagem ou como escrita, e uma possibilidade de 

multiplicação dessa mesma mensagem no futuro: 

 

Desde a primeira transcrição fonética dos sumérios, a 
escrita reforçou sobretudo a duração da expressão. Línguas 
antigas, que já ninguém fala, puderam ser reconstruídas 
graças à escrita, e com a difusão efetuada pelas possibilidades 
da comunicação chegaram a mais pessoas do que na época de 
sua fixação (1990:163).  

 

A mídia secundária clássica em geral tem superfície e é bidimensional; está 

representada principalmente pelas imagens, pelos textos, em telas, revistas e jornais.  

A mídia terciária, por fim, exige um aparelho para o emissor, necessário à 

codificação da mensagem, e outro no receptor, para a decodificação, como acontece 

com o telefone, a televisão e, agora, com os computadores e a Internet. Na sua 

definição de mídia terciária, Pross diz: 

 
Por meios terciários entendemos os meios do tráfego de 

símbolos que pressupõem aparelhos do lado do produtor e do 
consumidor. O quadro pintado e a fotografia pertencem, de 
acordo com esta divisão, aos meios secundários. São 
perceptíveis sem aparelho. O filme necessita de um projetor, a 
televisão requer, além dela, aparelhos receptores que 
permitam a percepção do filme (em sentido amplo) irradiado 
para a casa. Quando não se adapta à técnica de transmissão, a 
imagem oscila ou foge, perde-se a possibilidade de interpretar 
o que é visto. A necessidade de aparelhos receptores eleva 
compreensivelmente os custos do meio(...) (1990:171) 
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É justamente a mídia terciária que mais tem crescido na sociedade: não foram 

os jornais nem as revistas, não foram as exposições de fotografia nem as salas de 

cinema, mas, sim, o número de aparelhos de rádio nos automóveis, o número de 

aparelhos de TV, que existem em praticamente todos os lares, incluindo os mais 

pobres, o número de telefones celulares, que beira agora os 60 milhões somente no 

Brasil, e o de computadores, que está na casa dos 20 milhões. 

Pross explica essa evolução mostrando que há milênios o desenvolvimento 

técnico da mídia evolui em direção à redução das despesas com os sinais por parte do 

comunicador, pressionando todos os custos em direção ao receptor (1989). Numa 

ampliação desse diagnóstico, ele escreve:  

 

A redução do gasto de sinais por parte dos produtores 
de comunicação (comunicadores) que estão de posse de 
técnicas mundiais se paga com o maior gasto por parte dos 
receptores. Esta redução funciona também no campo do 
contato elementar, quando o receptor se dirige ao distribuidor, 
por exemplo, os alunos ao professor, e não o professor aos 
alunos. Quem vem para ser recebido reforça a violência 
simbólica que o distribuidor demonstra precisamente pelo fato 
de que ‘os outros’ vêm a ele e não ele a eles (Pross, 1989:99) 

 

É essa a estratégia que impulsiona com grande velocidade não só a mídia 

terciária como também a secundária. Para Pross, a tendência fundamental da mídia é 

operar a comunicação individual num tempo cada vez mais curto, simultaneamente 

com a expansão do seu espaço de alcance, de modo a atingir um número sempre 

crescente de receptores – papel que é muito bem desempenhado pelas diversas 

modalidades da mídia terciária. Esse aspecto se faz notar com mais nitidez nas mídias 

ditas eletrônicas, hoje em desenvolvimento acelerado (1989). Tal é justamente a 

natureza da “economia dos sinais”. Uma economia em que a ocupação do tempo 

alheio (com a recepção e interpretação desses sinais) economiza o tempo e 

investimento do emissor (Pross, 1999). São essas as principais razões que se 

encontram na raiz das revoluções tecnológicas das empresas de mídia de todo o 

mundo, incluindo as jornalísticas, que durante os últimos 20 anos deixaram para trás 
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o universo da tipografia inventada por Johannes Gutemberg em 1450 (Rizzini, 

1988:83) e mergulharam na convergência de bits e átomos preconizada por 

Negroponte (1998). Também a mídia passou pela inclusão digital e passou a fazer 

parte do ecossistema digital. 

 

O desafio da realidade 

 

As linhas com as quais este capítulo se inicia não contêm qualquer fragmento 

de ficção: todo o relato é baseado em fatos, numa realidade absolutamente brasileira, 

e serve para contextualizar o tema que é discutido nesta dissertação, a inclusão digital 

no Brasil, sua natureza, suas causas (algumas bastante conhecidas, como a pobreza da 

população brasileira) e algumas de suas possíveis conseqüências, à luz das teorias da 

comunicação, da mídia e da comunicação mediada pelos computadores. A escolha 

deste tema não se deu ao acaso, mas tem origem num fato marcante em minha 

carreira: o de ter trabalhado numa ação de “inclusão digital”, ao gerenciar a 

implantação do primeiro sistema de computadores da redação do jornal O Estado de 

S. Paulo, em 199013, um processo que finalizou a migração desse periódico do 

universo de tipos criado por Gutemberg para o universo digital, o que chamou minha 

atenção definitivamente para o assunto. 

Esta dissertação não traz as respostas para as muitas perguntas que podem ser 

levantadas sobre ele, mas se propõe a problematizá-lo e a mostrar sua abrangência e 

                                                           
13 Embora seja um dos grandes jornais brasileiros, o Estado só adotou computadores para a 

redação cerca de oito anos depois que a Folha de S. Paulo e outros jornais menores o 
haviam feito. O processo começou em junho de 1990 com a implantação de 
computadores em suplementos e o treinamento da equipe de jornalistas, que até então 
usavam máquinas de escrever, quase 100% da marca italiana Olivetti. Havia 
computadores apenas para a elaboração de títulos das capas. O maior receio de todos 
jornalistas durante a implantação do sistema residia no fato de que o papel, a lauda 
jornalística sobre a qual escreviam seus textos, deixava de ser utilizado. O texto 
passava a ser exibido numa tela e ao simples pressionar de um botão desaparecia, 
sendo armazenado num sistema central, de onde teoricamente podia ser recuperado 
íntegra e instantaneamente. Durante muitos meses houve reclamações de jornalistas 
porque alguns textos que haviam escrito eram perdidos, devorados pelo computador: 
depois de “armazenados”, desapareciam para sempre. 
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seus contornos, para que assim possa auxiliar outras pesquisas desta mesma vertente. 

As reflexões dos teóricos contemporâneos da comunicação combinadas com as 

informações publicadas por órgãos públicos e privados daqui e do exterior poderão 

esclarecer que vantagens e riscos podem estar sendo criados num processo de 

inclusão digital em nosso país. E para que se possa determinar se faz sentido o 

raciocínio que leva muitas pessoas a acreditarem que a solução para a inclusão digital 

de indivíduos, comunidades e países pode ser facilmente resolvida com uma boa dose 

de computadores e conexões com a Internet. 
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CAPÍTULO 2 

A inclusão e a exclusão 
 

Neste capítulo procuraremos mostrar detalhadamente dois conceitos 

fundamentais utilizados nesta dissertação: o de exclusão e o de inclusão e, quando 

apropriado, suas articulações com as teorias da comunicação. Isto posto, poderemos, 

abordar a inclusão digital propriamente dita. É preciso registrar a informação de que 

nesta investigação localizamos muitos estudiosos e filósofos que procuraram, em 

várias épocas da história, tratar da questão “exclusão” em geral, e da exclusão social 

em particular. Os estudos que enfocam essa questão do ponto de vista da 

comunicação, e em especial da exclusão digital, são muito recentes e escassos, de 

modo que a quantidade de informações disponíveis sobre esses recortes não é grande.  

 

Exclusão absoluta e relativa 

 

Embora para o senso comum as noções de inclusão e exclusão pareçam 

razoavelmente claras como ações, é preciso compreendê-las também como estados. 

Para a nossa investigação, é de interesse esse estado relativo a indivíduos ou 

comunidades. Sendo assim, coexistem ações de exclusão e estados de exclusão, assim 

como ações e estados de inclusão. Com exceção dos dicionários, onde a palavra 

exclusão tem sentido absoluto, na Filosofia e nas outras Ciências ela quase sempre 

tem sentido relativo. Das possíveis relações entre esses conceitos e os contextos ou 

objetos, são de interesse deste estudo aquelas que se encontram na vertente do social, 

ou seja, as exclusões sociais, que por sua vez definem o sujeito da inclusão digital 

aqui investigada. 

Desde Aristóteles, foram muitos os pensadores e estudiosos que deram, com 

maior ou menor intensidade, atenção à exclusão social. Ao escrever a Política (2004), 

o próprio Aristóteles já reconhecia as desigualdades sociais, leia-se exclusão social, 

como raízes de algumas revoluções. A maioria dos estudos sobre o tema, 

naturalmente, diz respeito muito mais às causas e conseqüências da exclusão do que à 
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sua conceituação. Assim, durante esta investigação, encontramos muitos estudos bem 

qualificados sobre essa temática, especialmente nas questões escolar, racial e de 

gênero, onde o número de excluídos é inegavelmente expressivo: esses trabalhos, na 

maioria das vezes, discutem o assunto com vários estudos de casos, fazendo 

diagnósticos baseados em dados quantitativos. 

Já com relação à exclusão digital – ou “digital divide”, como é dito pelos 

estudiosos norte-americanos –, as definições que encontramos foram poucas, porém 

mais uniformes do que aquelas que tratam dos aspectos sociais. Assim como no caso 

da exclusão social, há uma certa variedade de conceitos publicados sobre a exclusão 

digital. Cruz (2004) investiga o tema mas trabalha exatamente o conceito contrário, 

ou seja, não define uma exclusão mas, sim, o que é a inclusão digital: seria, segundo 

o autor, o acesso às tecnologias de informação e de comunicação (TICs) de maneira 

geral. Os estudos sobre esse assunto ainda são escassos no Brasil mas abundantes nos 

Estados Unidos, onde a questão existe, embora num contexto e em dimensões 

totalmente diferentes daqueles encontrados na realidade brasileira, o que torna as 

comparações geralmente difíceis e freqüentemente impossíveis, especialmente porque 

as variáveis usadas nas abordagens daqui e de lá são muito distintas e por isso 

impossíveis de comparar. Chamaram-nos a atenção, entre os estudos feitos no Brasil, 

o “Mapa da Exclusão Digital”14, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de 

Janeiro (2003) e publicado pelo Comitê para a Democratização da Informática, pela 

quantidade de dados e pertinência das análises, e os dados do IDC Brasil 

apresentados na conferência “Inclusão Digital: PC de Baixo Custo é a Solução?”, e 

que estão utilizados no capítulo 4, que mostra o estado da inclusão digital no Brasil. 

Apesar dessas desvantagens em termos de volume na comparação com o dos 

estudos norte-americanos, essas conceituações foram suficientes para nos dar o 

embasamento das reflexões e discussão presentes neste trabalho. Este capítulo, 

                                                           
14 Esse estudo foi feito com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 

do IBGE, mostrando basicamente o número estimado de pessoas com acesso à 
Internet e o número que representa a população brasileira. Os dois números serviram 
para a construção de um “ relógio da inclusão digital”, instalado na entrada do Morro 
da Mangueira, no Rio de Janeiro.  
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portanto, tem o objetivo de explorar alguns dos conceitos da exclusão social e da 

exclusão digital, e suas articulações com as teorias da comunicação quando 

apropriado. 

 

Exclusão social 

 

A exclusão propriamente dita – não sendo qualificada como social, digital ou 

o que quer que seja – pode ser considerada uma estratégia de isolamento sofisticada; 

e uma das conseqüências desse, como de qualquer outro isolamento, é naturalmente a 

impossibilidade de comunicação entre o excluído e o ecossistema de onde foi 

removido. É uma estratégia de separação de corpos, ambientes e sistemas, que opera 

em favor de privilégios, contra o compartilhamento do que quer que seja, inclusive de 

mensagens, e se origina, paradoxalmente, da noção de igualdade: não há exclusão nos 

sistemas em que todos podem tudo aquilo o que desejam. Ela opera tanto por 

deliberação quanto por inércia: no primeiro caso, por causa de vontades ou decisões; 

no segundo, por decorrência da organização dos sistemas em que estão os indivíduos. 

No primeiro caso, tem uma origem conhecida. No segundo, é anônima. 

É muito fácil entender-se a natureza desses dois tipos. O primeiro pode ser 

visto, por exemplo, nas ações da Justiça, quando condena alguém a cumprir pena 

numa prisão. O condenado é excluído da vida em sociedade por ter cometido algum 

ato que, no entender de um juiz que interpreta e determina a execução das leis, é 

incompatível com a vida em sociedade. Desse modo, o autor da ação ilegal é excluído 

da sociedade em que vive, perdendo assim a liberdade de interagir livremente com 

membros daquela sociedade – perde a comunicação com ela e passa a fazer parte do 

grupo dos excluídos, onde é confrontado com outra cultura, outra ética, outros 

códigos. A origem dessa espécie de exclusão, portanto, é perfeitamente conhecida: 

está inscrita nas leis e é executada por solicitação de uma pessoa (o juiz), que para 

isso conta com o auxílio da estrutura disponível no Estado para esse fim (polícia, 

prisões e outros recursos). 
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O segundo tipo é muito mais sutil e raramente depende de uma ação, mas sim 

de uma desorganização ou de um desequilíbrio. Pode-se vê-lo, por exemplo, na 

pobreza e na impossibilidade de os pobres alcançarem bem estar e qualidade de vida. 

Ninguém decidiu que eles devam viver dessa maneira, mas as circunstâncias e a 

desorganização econômica forçam-nos a isso. Não há na legislação brasileira nada 

que determine a exclusão dos pobres ou de outras categorias de cidadãos, mas eles 

passam gerações e gerações dessa forma, excluídos. Portanto, é uma exclusão de 

origem anônima. Ao contrário, a África do Sul e os Estados Unidos já tiveram leis 

que faziam exclusões étnicas: os negros eram proibidos de freqüentarem os lugares 

destinados aos brancos. Muitas outras interdições não estão escritas, mas estão 

inscritas nas culturas, como é o caso da proibição do incesto nas culturas ocidentais. 

Bracho (2004) ensina que a exclusão “pode ser definida em relação a qualquer 

sistema de relações, no interior de qualquer formação social”, em níveis individual, 

grupal ou nacional, sendo que de um nível para o outro o que muda é o tipo de 

explicação para se atribuir significado teórico ao fenômeno. Para simplificação de 

análise, a autora sintetiza essas explicações em grupos: no primeiro, está a visão de 

que a exclusão se origina de uma quebra de laços sociais ou do não-cumprimento de 

direitos sociais; no segundo, aquela que identifica a exclusão social com casos 

extremados de desigualdade social; e num terceiro, a visão da exclusão associada à 

problemática econômica ou como conseqüência imprevista de modelos econômicos 

neoliberais.  

Mesmo entidades de ação predominantemente econômica reconhecem a 

complexidade da exclusão, como é o caso do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, que atua na América Latina e Caribe, área na qual o Brasil se 

encontra. O Departamento de Desenvolvimento Sustentável do Banco, ao declarar 

sua missão (2004), reconhece que durante muitos anos a pobreza e a degradação 

social eram reconhecidos principalmente como um problema econômico, enquanto 

que mais recentemente os técnicos passaram a dar atenção a outros fatores que 

tornam mais complexo o fenômeno da exclusão, entre eles certas práticas culturais, 
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fazendo com que parcelas de populações não consigam aproximar-se de benefícios 

sociais ou econômicos por causa de sua raça, gênero ou deficiência. 

A definição que o Banco atualmente usa para exclusão social é a seguinte:  

“Uma escassez crônica de oportunidades e de acesso a serviços básicos e de 

qualidade, mercados de trabalho e crédito, condições físicas e infra-estrutura 

adequada, e ao sistema judicial”. Os estudos feitos pela instituição mostraram que o 

problema é mais grave para os indivíduos que pertencem a mais de um grupo de 

excluídos, exemplificando esse aspecto com as oportunidades de trabalho e de 

educação para mulheres indígenas, que são mais escassas do que para os homens 

indígenas. De todo modo, esses estudos reconhecem a existência de uma grande 

correlação entre a pobreza e a exclusão social, embora assinalem que a redução da 

pobreza não será bem sucedida sem uma abordagem ao complexo determinante das 

várias formas de exclusão (BID, 2004). Assim, entende-se que a exclusão é uma 

barreira às vezes física, às vezes abstrata: um muro é uma barreira física, um corpo é 

outra, mas um olhar ou uma interdição social podem ser barreiras abstratas. Todavia, 

tanto num caso quanto no outro elas são perfeitamente nítidas para aquele que está 

excluído e tem a necessidade de transpô-las para alcançar o recurso, estado ou 

mensagem que lhe são negados. 

Ferraro (2004) nos lembra que há uma confusão conceitual a imperar no uso 

do termo exclusão, embora ele tenha se tornado uma categoria-chave na quase 

totalidade das Ciências Humanas – tanto na freqüência com que passou a ser usado, 

quanto na densidade e ambigüidade do seu conteúdo. Segundo ele, o uso do termo 

não é novo e está ressaltado em vários textos da obra L’Exclusion: l’état dês savoirs, 

publicado em 1996 sob a coordenação do especialista francês Serge Paugam. 

O uso do conceito aparece com ênfase na obra de Marx, naturalmente dentro 

de parâmetros teóricos apropriados. De fato, em grande parte de sua obra Marx 

registra a exclusão social da classe proletária, por parte da burguesia, e todas as 

conseqüências desse fato; o termo e os conceitos de exclusão permeiam toda a obra 

do autor, com destaque nas reflexões registradas no Manifesto do Partido Comunista 

(Marx, 1997).  
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Para González (1999), a questão tem origem na própria criação dos Estados, 

que estabelecem a partir desse momento a diferença entre indivíduo e cidadão, já que 

ao definir seus nacionais o Estado cria imediatamente uma estratégia exclusora: 

aqueles que não são nacionais, são os estrangeiros – estão, por conseqüência, 

excluídos. Arendt (apud González, 1999) reconhece que o modelo de Estado nacional 

adotado em cada país é justamente o que estabelece a linha divisória entre homem 

(qualquer ser humano) e cidadão (de um Estado)15. 

Goldani (2004) conclui que a versatilidade ou flexibilidade do conceito de 

exclusão acaba produzindo uma confusão, de modo que o uso indiscriminado do 

termo faz com que uma série de temas e problemas sejam tratados de forma pouco 

definida. Há, segundo a autora, uma tendência mundial de identificar-se os excluídos 

a partir de aspectos econômicos e sociais. É Goldani (2004), ainda, quem explica que 

o caráter atualmente difuso do conceito de exclusão ocorre por causa da mescla entre 

os conceitos novos e os antigos, tornando obrigatórias explicações adicionais ao 

abordar-se o tema, como faremos mais adiante para explicar a exclusão digital, que 

pode ser considerada uma subcategoria da exclusão social. 

Para Touraine (apud Ferraro, 2004), a sociedade que tolera a exclusão (que ele 

chama de sociedade da exclusão) é a substituta da sociedade de classes. Touraine 

interpreta a sociedade de classes como uma estrutura que se organiza em fluxo 

vertical, enquanto a sociedade da exclusão opera na dimensão horizontal, numa óptica 

do dentro-e-fora, em que o excluído, naturalmente, está fora. Marlene Ribeiro (apud 

Ferraro, 2004) problematiza em detalhes o conceito de exclusão, especialmente na 

questão das possibilidades e limites – dos quais um dos mais notáveis, conforme ela, 

reside em que o conceito de exclusão desloca para a luta por políticas sociais 

compensatórias (de inserção ou de inclusão, ou como pode ser considerada a inclusão 

digital) a atenção antes focada na luta de classes que acontece no seio da produção. 

                                                           
15 Essa argumentação naturalmente coloca o exílio como uma das formas mais cruéis de 

exclusão, porque ao mesmo tempo em que tira do indivíduo seus direitos de 
cidadania, impedindo que continue a habitar seu país, obriga-o a exilar-se em outro, 
onde não tem cidadania e onde, portanto, seus direitos são limitados. Pior, ainda, o 
exílio opera uma exclusão cultural de conseqüências absolutamente danosas. 
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Embora tenha de admitir que essas políticas compensatórias estejam atualmente em 

aplicação, como pode ser o caso das ações de inclusão digital, o foco deste estudo não 

permite que elas sejam analisadas de modo a confirmar sua natureza e conferir seus 

resultados.  

 

Quem é o excluído 

 

A identificação dos excluídos – os sujeitos das ações de inclusão digital – é 

uma tarefa complexa, como ensina Oliveira (2004), e que exige grande investimento 

teórico-conceitual, uma vez que a exclusão tem recortes emergentes, renováveis e 

multiformes, nas categorias do tempo e do espaço, a demandar estudos 

multidisciplinares para seu esclarecimento: esses recortes são dados, 

progressivamente, pelas mudanças econômicas, sociais, tecnológicas, políticas, 

ambientais, culturais e de outras ordens, cujo impacto no modo de vida dos 

indivíduos se traduz em diferentes e renovadas estratégias exclusoras, de maneira que 

cada uma define com precisão quem são os novos excluídos.  

Entre essas estratégias, geralmente anônimas, pode-se citar algumas notáveis 

como as tecnologias de automação: vistas de um lado, elas podem parecer sempre 

benéficas, apropriadas para os aparelhos, para as indústrias, aumentando a 

produtividade, automatizando processos e acelerando resultados; vistas de outro, 

também podem ser consideradas exclusoras, operando na substituição de homens por 

máquinas, muitas vezes até liquidando algumas profissões, embora possam ao mesmo 

tempo estar criando outras. Na indústria automobilística brasileira, por exemplo, os 

empregos de pintor de automóveis acabaram-se no início da década de 80, com a 

entrada em funcionamento dos robôs de pintura. Naturalmente, a indústria abriu um 

certo número de vagas para especialistas em robôs. A atividade dos pintores de 

automóveis estava entre as mais insalubres dessa indústria. 

A lógica indica como inconcebível o ato de incluir alguma coisa numa 

dimensão sem excluí-la de outra e vice-versa. A ação de incluir (ou de excluir) supõe 

uma transição de um sujeito ou objeto entre dois pontos, de modo que em última 
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análise o incluir ou o excluir podem depender simplesmente do ponto de vista do 

observador – a classificação de “in” ou “ex” depende do lado em que esse observador 

está. Virilio (1999:42) ensina que “quando nossa famosa galáxia Gutemberg 

pretendia colocar a leitura ao alcance de todos, ela ao mesmo tempo fabricava, em 

massa, uma legião de surdos-mudos.” O que o autor quer dizer é que o hábito da 

leitura solitária, ao mesmo tempo em que incluía o indivíduo no grupo dos letrados, o 

estava excluindo de inúmeras possibilidades de convívio, pressupondo que o 

indivíduo que lê presta atenção apenas no texto e não mais desvia sua atenção até que 

tenha chegado ao final da leitura: 

 

E, com efeito, a tipografia industrial, difundindo o 
hábito da leitura solitária e, portanto, silenciosa, haveria de 
privar, pouco-a-pouco, as populações desse exercício da 
palavra e da audição que, outrora, a leitura em voz alta 
(pública, polifônica), necessária pela relativa raridade dos 
manuscritos, comportava. 

A imprensa impunha, assim, um empobrecimento da 
linguagem, que perdia não apenas seu relevo social (a 
eloqüência primordial), mas igualmente seu relevo espacial 
(seus acentos de intensidade, sua prosódia). (Virilio, 1999:42) 

 

Na dimensão da política, é freqüente observar-se a alternância do grupo de 

incluídos ou de excluídos, conforme a natureza do poder central. Durante os anos da 

ditadura brasileira, de 1964 a 1984, por exemplo, aqueles que acreditavam nas teorias 

marxistas e socialistas como alternativas para o desenvolvimento e para melhor 

justiça social eram os política e socialmente excluídos – muitos foram declarados 

fora-da-lei, outros foram banidos, presos ou mortos. Com o passar do tempo e a 

gradual mudança da natureza política do poder, os excluídos de então tornaram-se 

parte do poder, tornaram-se incluídos – e não mais banidos ou classificados na 

mesma categoria dos criminosos. Em alguns casos, pode haver uma troca radical de 

posição entre uns e outros: excluídos tornam-se incluídos e vice-versa. Na revolução 

Russa de 1917 aconteceu exatamente isso: os excluídos fizeram a revolução e 

tomaram o poder; toda a família real e parte da nobreza russa foram mortos; os 
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poderosos tornaram-se desse modo os excluídos e quem assumiu o poder foram 

governantes oriundos do proletariado. Os anteriormente excluídos. As revoluções, tal 

como a russa, são estratégias exclusoras – elas operam para excluir do poder o grupo 

que o detém (e incluir o grupo que se revolta). 

 

Estratégias exclusoras 

 

Alguns dos melhores estudos envolvendo estratégias de exclusão foram feitos 

por Foucault (2000), com base no material recolhido para suas investigações sobre a 

medicina, sobre a loucura, sobre a Justiça, trabalhando nas séries do vigiar e do punir 

como estratégias do poder dentro de uma sociedade disciplinar. As estratégias de 

exclusão descritas por Foucault são definidas principalmente por meio de elementos 

concretos, como os muros e as paredes, as grades e os guardas, vigias, alarmes e 

quaisquer outros dispositivos capazes de impedir que o excluído alcance o território 

do incluído e ali possa gozar dos benefícios e privilégios que este último tem. No 

entanto, a exclusão se utiliza de uma grande variedade de estratégias, muitas vezes 

sutis e sem sempre tão óbvias quanto os muros e as grades. 

Os estudos de Foucault mostram que as questões sanitárias estiveram entre as 

que mais se utilizaram da exclusão para resolver problemas. Uma das estratégias que 

ele cita é o regulamento de urgência da França, em vigor desde a Idade Média, 

aplicável em casos de calamidade pública como a peste ou alguma outra epidemia, 

como se fosse um toque de recolher. Ao ser aplicado, o regulamento determinava que 

todas as pessoas deveriam permanecer em suas casas, para que pudessem ser 

localizadas, e se possível cada uma no compartimento que costumasse habitar. A 

seguir, funcionários públicos passavam a vigiar as ruas para verificar se alguém saía 

de suas casas e diariamente produziam relatórios sobre tudo o que havia se passado. 

Também diariamente passavam em revista todas as casas, fazendo uma chamada pelo 

nome dos moradores; se algum não aparecia, supunha-se que estava doente (se não 

houvesse morrido) e portanto devia ser levado para fora da cidade, para uma 

enfermaria especial. Esse duplo e concreto mecanismo de exclusão (primeiro 
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excluindo as pessoas das ruas e depois das suas próprias casas) operava sobre os 

corpos vivos ou mortos com o objetivo explícito de sanear o corpo social das 

possibilidades de contaminação. Contudo, era um pouco menos radical do regime de 

exílio imposto aos leprosos conforme os estudos de Foucault:  

 

O mecanismo da exclusão era o mecanismo do exílio, 
da purificação do espaço urbano. Medicalizar alguém era 
mandá-lo para fora e, por conseguinte, purificar os outros. A 
medicina era uma medicina de exclusão. O próprio 
internamento dos loucos e malfeitores em meados do século 
XVII obedece ainda a esse esquema. (Foucault, 2000:88) 

 

O autor mostra-nos ainda uma outra estratégia da exclusão médica, que não 

expulsa os indivíduos para além dos muros das cidades, mas os agrega num só lugar 

para que possam ser contados, vigiados, isolados: é o internamento hospitalar, que 

exclui dentro dos limites geográficos das cidades e permite aos médicos o exame, 

inspeção e controle em velocidade e intensidade incomparáveis com os esquemas 

anteriores. 

Técnicas exclusoras da mais diversa variedade foram imaginadas, 

desenvolvidas e aperfeiçoadas ao longo dos séculos, e entre elas vale a pena destacar 

a concebida por Jeremy Bentham, o “panóptico”, que combina exclusão e vigilância 

de forma exemplar segundo os relatos de Foucault (2000). Bentham, filósofo e jurista 

inglês (1748-1832), descreveu o panóptico como uma estrutura que mantinha em seu 

interior aqueles que haviam sido excluídos, permitindo ao mesmo tempo que um 

único homem conseguisse observar a todos de um único ponto, tornando o 

dispositivo simultaneamente eficaz e econômico: um louco, um condenado, um 

operário ou um estudante podiam ali ser isolados de outros sistemas e observados 

com pouco ou nenhum esforço do observador. O princípio é uma construção em 

forma de anel, onde ficam as celas, e no centro dele uma torre com janelas que se 

abrem para o seu interior. As celas têm janelas que se abrem para o interior e para o 

exterior do anel, permitindo a passagem da luz e a observação da silhueta do excluído 

(ver Anexo 1). Bentham, um dos fundadores da Universidade de Oxford, em Londres, 
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Inglaterra, não construiu um panóptico mas sua idéia resistiu ao tempo e parece ter 

inspirado novas estratégias. Já se pode ver hoje uma versão eletrônica do panóptico, 

inscrita nos sistemas brasileiros de telefonia celular: em novembro de 2004, a 

operadora Vivo lançou modelos de celular apropriados para um serviço de 

localização instantânea do aparelho (e, claro, de seu portador). A campanha 

publicitária de lançamento usa como público alvo as mães e pais que desejem 

instantaneamente localizar seus filhos, o que é obviamente uma hipocrisia: qualquer 

pessoa pode ser localizada, com qualquer finalidade.16 É como se o sistema de 

telefonia celular fosse um panóptico permitindo a visualização (e controle) dos seus 

excluídos. 

O princípio do panóptico pode ser observado em várias outras instâncias, 

porém uma das mais notáveis é a que se vê hoje nos Estados Unidos: depois dos 

atentados de 11 de setembro de 200117, o governo americano ampliou os sistemas de 

vigilância existentes e instalou outros, com o objetivo de poder monitorar melhor, a 

partir de um ponto central, tudo o que se passa no país que possa ser de interesse da 

segurança nacional. Os atentados são um argumento apropriado, mas a finalidade e as 

conseqüências de tais aparelhos de vigilância são imprevisíveis.18 

                                                           
16 A partir de 1 de outubro do ano de 2001, todos os sistemas telefônicos de recepção de 

chamadas de emergência dos Estados Unidos, conhecidos como centrais 911 (o 
equivalente às centrais de emergência acessíveis pelo telefone 190 no Estado de São 
Paulo) passaram a receber com precisão informações sobre a localização das 
chamadas originadas em telefones celulares. Essa exigência está nas normas de 
operação dos sistemas E911 ou Enhanced 911 baixadas em 1996 pela FCC (Federal 
Communications Commision), órgão equivalente no Brasil à Anatel, Agência 
Nacional de Telecomunicações (FCC, 1997). São variações da tecnologia necessária 
ao atendimento dessa exigência que permitem agora o lançamento da Vivo no Brasil. 

17 Em 11 de setembro de 2001 um grupo de palestinos sob o comando de Osama Bin Laden 
seqüestrou quatro aviões: dois foram lançados contra as torres do conjunto World 
Trade Center, em Nova York, causando sua implosão e a morte de aproximadamente 
três mil pessoas; outro foi lançado sobre o prédio do Pentágono, em Washington; um 
terceiro caiu sobre a zona rural no Estado da Pensilvânia. 

18 Entre os vários sistemas destinados à vigilância, destacou-se o projeto “Carnivore”, 
desenvolvido pelo Federal Bureau of Investigations (FBI) para examinar todo o 
tráfego de correspondência eletrônica que circula pela Internet, à procura de indícios 
de atividades consideradas ameaçadoras à segurança nacional. O fracasso do projeto 
foi anunciado em 19 de janeiro de 2005, com a substituição do “Carnivore” por 
programas que podem ser adquiridos no mercado. 
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Num sistema de leis e costumes – escritos ou implícitos –, o panóptico pode 

ser considerado não a estratégia em si mas parte dela. Na verdade, o fundamento da 

exclusão de um criminoso se encontra justamente na letra da lei ou na tradição de um 

costume. Um bom exemplo de exclusão determinada pela tradição de costumes foi a 

proteção dos privilégios profissionais pelas corporações de ofícios desde a Idade 

Média. Huberman (1982:65) nos mostra que as corporações de ofícios tinham por 

finalidade agregar e proteger os artesãos e seus empregados (os aprendizes), evitando 

que pessoas de outras cidades pudessem também trabalhar ali, fazendo exatamente a 

mesma coisa, exercendo a mesma profissão: “(...) e nenhum estrangeiro trabalhará no 

dito ofício (...) se não for aprendiz ou homem admitido à cidadania do dito lugar”. Era 

o que rezava o estatuto dos curtidores de couro branco de Londres, por exemplo, 

excluindo da possibilidade de trabalho qualquer pessoa que não fosse da cidade. Sim, 

um estrangeiro poderia trabalhar, mas somente depois que ganhasse cidadania e fosse 

contratado por um dos artesãos. Portanto, curtir couro branco era uma atividade 

exclusiva daqueles artesãos, não podendo ser exercida por qualquer outra pessoa. 

É exatamente esse o tipo de ação exclusora exercida pelos governos em 

relação aos estrangeiros: o país e seus recursos são privilégios dos seus nacionais, 

sendo vedado aos estrangeiros o uso desses recursos de forma permanente – o uso dos 

recursos é permitido em regime temporário (o tempo determinado pela legislação que 

rege o tempo dos vistos de entrada). Os estrangeiros são admitidos em diversas 

condições, das quais a mais freqüente é a de turista; como turista, porém, o 

estrangeiro não pode trabalhar, ou seja, não pode ocupar uma vaga de trabalho em 

princípio destinada a um cidadão do país. 

Esses instrumentos e estratégias, no entanto, são muito grosseiros diante do 

poder sutil mas esmagador de outras formas de exclusão, que conduzem à falta de 

acesso à educação e ao emprego, o que produz conseqüências absolutamente danosas. 

Uma criança pode, por exemplo, estar matriculada numa escola, mas não poder 

freqüentá-la por não ter saúde, e não ter saúde porque sua família não tem renda para 

pagar os medicamentos ou o transporte para levá-la a um serviço público de saúde. E 

a família não tem renda porque não consegue emprego, não consegue emprego 
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porque não teve acesso à educação – um círculo vicioso difícil de ser quebrado, 

fazendo com que uma geração enclausure a seguinte na mesma dinâmica. 

Esta, sim, é a exclusão social, que diz respeito à impossibilidade de acesso dos 

indivíduos a recursos básicos para o bem estar e para a aquisição de um padrão 

mínimo de qualidade de vida. Entre esses recursos básicos estão educação, saúde, 

saneamento básico, trabalho, habitação, comunicação e tantos outros cuja falta 

deflagra uma perversa dinâmica de reforço da situação e forma uma muralha de 

difícil transposição para o excluído, criando diferentes facetas para um mesmo 

fenômeno, entre as quais pobreza, desemprego e violência como mostram os estudos 

de Oliveira (2003): os processos de exclusão, segundo a pesquisadora, atingem 

diversas camadas da sociedade, numa dinâmica estimulada pelas mudanças na divisão 

internacional do trabalho e dos sistemas produtivos, dos avanços nos sistemas de 

informação e avanços tecnológicos associados à globalização das relações 

econômicas19. 

 

Globalização, exclusão e comunicação 

 

De fato, a evolução da tecnologia e da economia nas últimas décadas 

suscitaram grandes expectativas de que o problema da exclusão e o número de 

excluídos sociais diminuíssem, mas não isso não parece ter acontecido: conforme 

demonstram estudos do IPEA (apud Oliveira, 2003), a situação nos últimos anos 

piorou, e sem dúvida tem sido agravada pela chamada “globalização”, a estratégia de 

intercâmbio em nível mundial de mercadorias, valores, informações, serviços e outros 

bens, da qual a Internet é uma parte cada vez mais importante. 

Na verdade, a história registra uma enorme quantidade de inovações 

(evoluções) tecnológicas que produziram multidões de excluídos, ao mesmo tempo 

em que beneficiavam poucos e produziam grande rendimento para o capital. Os 

                                                           
19 A globalização opera na dimensão do lucro, sendo este inversamente proporcional ao 

custo: as empresas procuram, no mundo todo, recursos de fabricação de custo 
mínimo para auferirem lucro máximo. 
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estudos sobre a revolução industrial, que tantas inovações trouxe, mostram que elas 

deflagraram grandes processos de exclusão. Huberman (1982) nos dá conta de que 

um relatório da Câmara dos Comuns, de Londres, elaborado em 1806 para examinar 

o estado da manufatura de lã da Inglaterra, registra a apreensão dos tecelões 

domésticos com a presença de fábricas nas vizinhanças da cidade, pelo receio de que 

elas gradualmente liquidassem a sua atividade, transformando-os em assalariados. O 

que eles temiam, pouco-a-pouco tornou-se realidade, já que os grandes teares 

mecânicos impulsionados por máquinas a vapor produziam tecidos com muito mais 

rapidez e a um preço muito menor do que os dos artesãos: eles acabaram tornando-se 

diaristas das tecelagens – quando havia trabalho. Foram excluídos de sua atividade 

anterior pela evolução de uma ou mais tecnologias. 

Parece-nos que embora a globalização tenha se tornado conhecida 

especialmente por causa do barateamento do transporte de mercadorias e das 

telecomunicações, ela não é um fenômeno novo: a escravatura dos negros foi um 

fenômeno de globalização, em que portugueses foram buscar mão-de-obra gratuita 

para suas colônias; as imigrações que sucederam a escravatura no Brasil também. 

Houve igualmente uma globalização anterior à atual na dimensão da biologia, por 

meio da qual navegantes e conquistadores espalharam suas cadeias de DNA (e suas 

doenças) pelo mundo. Portanto, não consideramos a globalização um fenômeno 

recente, já que até Marco Polo participou dele. A história do macarrão, que ele trouxe 

da China, faz parte da história da globalização. O que se registra, atualmente, é uma 

intensificação e aceleração das trocas de mercadorias, valores e mensagens. 

Ciclicamente, uma nova tecnologia surge para modificar processos industriais 

e conseqüentemente as relações de trabalho, sendo que uma dessas modificações é o 

corte puro e simples da relação de trabalho, resultando no desemprego. Muitas vezes, 

a adoção desta ou daquela nova tecnologia é feita em função de demandas externas. 

Ou seja: condições de mercado existentes em outros países passaram a afetar as 

relações trabalhistas locais. O autor deste trabalho acompanhou de perto, como 

repórter da revista Quatro Rodas (Editora Abril, SP), a implantação de robôs na 

indústria automobilística brasileira no início dos anos 80, quando o conceito de “carro 
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mundial” (na verdade um carro globalizado, ou fruto da globalização) aparecia no 

mercado. A expressão dizia respeito não a um veículo que pudesse ser comercializado 

no mundo inteiro, mas sim um veículo que continha peças e componentes produzidos 

onde fosse mais econômico: a indústria automobilística do mundo inteiro passou a 

intercambiar peças, componentes e veículos entre matrizes e filiais, para maximizar 

lucros e minimizar custos. A partir daí, a adoção de robôs para a fabricação foi 

obrigatória porque somente com eles era possível atender as exigências de qualidade 

dos países para onde os automóveis eram exportados. Embora a indústria tenha 

negociado amplamente com os sindicatos, houve desemprego imediato nas áreas de 

solda e pintura, onde os robôs foram inicialmente instalados. 

Isso significa que as tecnologias não podem ser vistas com ingenuidade, 

porque são elas também estratégias exclusoras, freqüentemente excluindo e incluindo 

de maneira perversa – incluem aqueles que justamente estão mais bem preparados, 

com mais recursos intelectuais para obterem um emprego, e excluem aqueles menos 

capacitados e que certamente terão muito mais dificuldades de serem recontratados. 

Essa aplicação dos robôs encaixa-se apropriadamente no conceito de 

tecnologia definido por Galbraith (1977): é a “aplicação sistemática de conhecimento 

científico ou de outro conhecimento organizado a tarefas práticas”, de modo a 

subdividi-las e assim alcançar suas partes essenciais para forçar seu desempenho. 

Progressivamente a indústria procura mecanizar ou automatizar ao máximo os seus 

processos, para depender cada vez menos de mão-de-obra, especialmente quando ela 

está associada a sindicatos fortes, lembra o autor. A indústria busca certezas para 

manter sua produção, e num caso desses a mão-de-obra torna-se uma incerteza, 

enquanto que a mecanização aumenta a certeza, entre outras razões porque os preços 

das máquinas estão sujeitos à estabilidade formulada pelos contratos:  
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O capital pelo qual as máquinas são fornecidas vem, 
em grande proporção, das poupanças internas da firma. Tanto 
seu fornecimento quanto seu custo estão, portanto, 
inteiramente sob o controle da firma. A mecanização exige 
mais funcionários de escritório e mais membros da 
tecnoestrutura. Os funcionários de escritório, com raras 
exceções, não fazem parte de sindicatos; tendem a identificar-
se com os objetivos da tecnoestrutura com a qual se fundem. 
Ligar-se à tecnoestrutura implica aumentar-lhe o poder na 
empresa. Esse é o resultado de substituir vinte operários por 
dois homens que têm conhecimento de computadores. 
(Galbraith, 1977:226) 

 

Ao diagnóstico de Galbraith contrapõe-se o de Virilio (1999:43), para quem 

estamos nos tornando “herdeiros e descendentes de uma temível parentela, 

prisioneiros de taras hereditárias transmitidas não mais pelos genes, o esperma, o 

sangue, mas por uma contaminação técnica indizível”. Eis o que acontece atualmente 

segundo o autor: 

 

Devido a essa perda de ‘liberdade comportamental’, 
toda a crítica da técnica desapareceu pouco-a-pouco e 
deslizamos inconscientemente da pura tecnologia para a 
tecnocultura e finalmente para o dogmatismo de uma 
tecnocultura totalitária em que todos se vêem pegos na 
armadilha, não mais de uma sociedade, de suas leis ou de seus 
interditos morais, sociais, culturais, mas justamente daquilo 
que esses séculos de progresso fizeram de nós, de nosso 
próprio corpo. (Virilio, 1999:44) 

 

Virilio parece-nos pessimista em relação a uma crítica da técnica: a impressão 

que temos, no entanto, é de que há, sim, crítica da técnica de modo geral, mas, em 

contraposição, há também um avanço da técnica da maneira que ele menciona, pelas 

razões apontadas anteriormente por Galbraith. Os operários do ABC paulista fizeram 

essa crítica quando foram confrontados com a introdução dos robôs na indústria e 

tiveram consciência do que iria acontecer daquele momento em diante, mas apesar da 

crítica não puderam evitar a chegada dos robôs porque estavam diante de duas 

alternativas ruins: ou os aceitavam apesar da perda de um certo número de empregos, 
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ou impediam sua utilização e colocavam em risco 100% dos empregos. Já que sem 

essas máquinas as fábricas não teriam como produzir carros mais modernos. Sem 

produzi-los, perderiam competitividade, perderiam mercado e no longo prazo talvez 

fechassem. 

Castells (2003:229) ensina que o medo de monstros tecnológicos que 

possamos criar é o mais antigo da humanidade. Atualmente, ele se concentra na 

engenharia genética, mas ciclicamente as tecnologias emergentes suscitam medos 

coletivos: as mães impediam que seus filhos assistissem à televisão muito próximos 

das telas – e hoje trabalha-se literalmente com o nariz grudado num cinescópio igual 

aos das TVs em cores sem que as mães sintam qualquer medo; temores coletivos 

também foram registrados em relação aos videogames, às calculadoras, aos telefones 

celulares, fornos de microondas e outras inovações. Castells lembra que Bill Joy, um 

dos inventores da tecnologia de conexão de computadores em rede, fez um alerta 

sobre os perigos da inventividade descontrolada: 

 
Suas palavras calam fundo em nossa psique coletiva porque 

ele está identificando precisamente a mais significativa contradição 
no surgimento da sociedade de rede: aquela que existe entre nosso 
superdesenvolvimento tecnológico e nosso subdesenvolvimento 
institucional e social.(2003) 
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CAPÍTULO 3 
A inclusão digital 

 

Inclusão digital é um tema que começou a ser discutido na última década do 

século XX; a expressão foi cunhada pela Administração Nacional de 

Telecomunicações e Informações do governo dos Estados Unidos – em inglês “digital 

divide” ou divisão digital –, e adotada internacionalmente para designar as diferenças 

que existem em determinadas populações com relação ao acesso aos computadores e 

à Internet (Warschauer, 2003). Os estudos do governo americano levaram a 

conclusões segundo as quais a escassez de acesso, pelas mais variadas causas, 

produzia conseqüências prejudiciais ao desenvolvimento do país (principalmente ao 

desenvolvimento econômico), razão pela qual esforços governamentais deveriam ser 

feitos para ampliar o acesso e portanto diminuir esses prejuízos. Lévy (2000:235) 

estima que é real o risco de que o desenvolvimento da cibercultura possa ser um fator 

suplementar de desigualdade e de exclusão, seja entre as classes de uma sociedade, 

seja entre nações. Governos e instituições levaram a cabo estudos sobre o assunto e 

chegaram a conclusões semelhantes, todas baseadas no pressuposto de que a evolução 

das tecnologias de informação e comunicação estão produzindo mudanças 

econômicas, sociais e culturais no mundo inteiro. E que essas mudanças produzem 

excluídos. Por essas razões, passaram a ser desenvolvidas no mundo inteiro 

estratégias de inclusão digital, iniciativas destinadas a proporcionar tal acesso. Neste 

capítulo, iremos analisar os aspectos fundamentais da inclusão digital e do contexto 

ao qual ela pertence, o que envolve os computadores, suas capacidades 

comunicativas, a chamada sociedade em rede e naturalmente os indivíduos excluídos. 

 

A sociedade em rede 

 

Sociedades em rede não são exatamente uma categoria nova, já que as redes 

sempre foram estruturas comunicacionais, ou seja, a rede é imanente à sociedade, 
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embora o inverso nem sempre seja verdadeiro.20 E o estabelecimento de redes sociais 

existe desde que um homem decidiu enviar uma mensagem a outro (comunicação de 

um emissor para um receptor), usando a fala, o gesto, o olhar ou qualquer outro 

recurso da mídia primária para comunicar-se. Assim como o homem, animais 

também formam redes, plantas formam redes, relações simbióticas entre animais e 

plantas ou entre animais de espécies diferentes podem igualmente ser reconhecidos 

como redes. E, mais recentemente, máquinas também passaram a formar redes21 (para 

nossa investigação, interessam basicamente as redes sociais humanas e a rede 

mundial de computadores – a Internet –, cuja interação é conhecida como a sociedade 

em rede). 

O estabelecimento de uma rede social pode ser identificado a partir do instante 

em que começa uma comunicação, em que uma mensagem de um elemento da rede é 

enviada, decodificada e compreendida por outro, transformando-se em informação e 

estabelecendo um vínculo. A sociedade, assim, é estabelecida sobre as comunicações, 

que por sua vez fluem sobre uma infra-estrutura de mediação; não há como falar-se 

em vínculos sociais sem que esses conceitos estejam implícitos. 

A definição do que seja a sociedade em rede estruturada sobre a Internet exige 

como pressuposto que se reconheça essa rede como um novo meio, uma nova 

categoria de mediação: uma mídia eletrônica que permite comunicação bidirecional 

instantânea (ao contrário da televisão ou do rádio, que são unidirecionais) e de várias 

modalidades (de um para um, de um para muitos e de muitos para muitos), 

características que nenhum outro recurso comunicacional ofereceu. Outro dado 

                                                           
20 O princípio de toda rede é uma conexão entre dois pontos, que se multiplica e se propaga, 

interligando outros pontos, criando outras conexões, de modo que para todos os 
pontos existem vários caminhos que levam a todos os outros – inclusive a eles 
mesmos. As redes de pesca são exemplos concretos dessas estruturas: um único fio é 
o princípio de tudo; com ele o tecelão forma um nó, estica a linha e dá outro nó: é 
feita assim a primeira ligação entre dois pontos. A replicação dessa estrutura básica é 
que forma a rede. A Internet foi pensada exatamente assim. 

21 Quando a Internet comercial foi implantada no Brasil, em maio de 1995, era comum 
encontrar-se hiperlinks para máquinas de refrigerantes conectadas à rede – conexões 
geralmente feitas por estudantes de computação como trabalho acadêmico, de modo 
que pudessem saber quais refrigerantes havia, se estavam gelados e qual o estoque de 
cada um. 
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importante para a construção desse conceito é o fato de que até o surgimento da 

Internet as comunidades se organizavam dentro dos limites de um certo espaço físico 

– a cidade, a vila, a casa, a rua, o bairro e assim por diante. Um espaço que ainda 

cabia nos domínios da cartografia. O surgimento da Internet, contudo, rompeu com 

esses limites e esse modelo, permitindo não só que sociedades possam existir apesar 

da distância, como possam surgir sem um lugar geográfico comum, independentes 

portanto das limitações espaciais, ou seja, os indivíduos que formam uma das novas 

comunidades em rede não dependem da proximidade entre si para a manutenção dos 

seus vínculos sociais. O próprio Castells (2003:105) diz: 

 

 A noção de comunidades virtuais, proposta pelos pioneiros 
da interação social na Internet, tinha uma grande virtude: chamava 
a atenção para o surgimento de novos suportes tecnológicos para a 
sociabilidade, diferentes de formas anteriores de interação, mas não 
necessariamente inferiores a elas (...) o termo comunidade, com 
todas as suas fortes conotações, confundiu formas diferentes de 
relação social e estimulou discussão ideológica entre aqueles 
nostálgicos da antiga comunidade, espacialmente limitada, e os 
defensores entusiásticos da comunidade de escolha possibilitada 
pela Internet.  

 

Dyson (1998:23) define a comunidade como sendo a unidade onde as pessoas 

vivem, trabalham e se divertem, sem caracterizar para isso um espaço. E acha que, 

uma vez usada de forma correta, “a Internet pode ser uma poderosa tecnologia para 

nos permitir promover o desenvolvimento das comunidades, pois ela favorece aquilo 

que realmente cria a comunidade – a interação humana”. 22 Um dos formatos desse 

favorecimento é a possibilidade de comunicação assíncrona estabelecida pelo correio 

eletrônico (e-mail): a mensagem pode ser enviada num momento mas pode ser 

                                                           
22 A história da mídia registra várias outras tentativas de quebra dos limites espaciais na 

formação de comunidades, como é o caso das comunidades de correspondentes (pen 
pals): pessoas que publicavam seus nomes, endereços e interesses em revistas e 
jornais, permitindo o estabelecimento de correspondência postal com pessoas de 
outros locais. Outra tentativa semelhante está nos serviços do tipo “disque amizade”, 
em que pessoas de diferentes locais ligavam para um número de telefone que 
permitia linhas cruzadas: desse modo todos podiam falar com todos. As ligações 
podiam, teoricamente, vir de qualquer lugar. 
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recebida e decodificada muito depois, o que não acontece com o telefone, que é um 

dispositivo de comunicação síncrona: a comunicação só pode ocorrer se emissor e 

receptor fizerem uso desse meio ao mesmo tempo. Sem isso, a possibilidade de 

comunicação está perdida. Com o e-mail, a possibilidade de comunicação é 

prolongada. A secretária eletrônica, portanto, foi uma evolução que permitiu a 

comunicação telefônica assíncrona. 

Não se pode deixar de reconhecer que a Internet é um novo meio de 

comunicação que permite novas modalidades de associação, cuja dinâmica tende a 

ser diferente da experimentada pelas comunidades organizadas em função de espaço, 

tempo e geografia, já que a sociedade em rede alicerça-se em outras base – interesses 

e objetivos em primeiro lugar, mais o apoio da infra-estrutura de comunicação pela 

internet. É, portanto, bastante diferente daquilo que McLuhan classificava como 

aldeia global, uma sociedade em que todos podiam ter o mesmo conhecimento graças 

à mídia. A mídia alcançava a todos. Os estudos de McLuhan (1995), contudo, não 

contemplavam a existência de uma categoria de mediação como é a Internet – a essa 

época, o meio que suscitava estudos para melhor ser compreendido era a televisão. A 

tecnologia que tornou possível a sociedade em rede, porém, foi a dos 

microcomputadores. 

 

A revolução dos microcomputadores 

 

A introdução dos microcomputadores nas residências e ambientes de trabalho 

no Brasil, a partir do início dos anos 80, representou uma inovação tecnológica que 

teve impactos profundos em importantes aspectos do cotidiano da nossa sociedade, 

fosse para o bem, fosse para o mal. Virilio (1999:12), por exemplo, relata como 

impacto para o mal o caso de um doente terminal de câncer que cometeu o suicídio 

num hospital da Austrália, usando um microcomputador para controlar a injeção de 

uma dose de veneno em seu sistema sanguíneo – o evidentemente pode não ser 

considerado um benefício, mas uma questão de exceção. Por outro lado, 

computadores são usados em favor de um número incontável de atividades humanas, 
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da educação à medicina, da agricultura à arte. Vários autores, alguns dos quais 

citamos nesta dissertação, adotam uma visão de que as tecnologias da computação 

trazem apenas benefícios, o que está muito distante da verdade; outros adotam uma 

visão contrária. Não nos parece que exista qualquer coisa apenas boa ou apenas ruim: 

ser considerada boa ou ruim será função do modo de usá-la, já que sem uso ela é 

absolutamente inócua: um computador sem alguém que determine de modo irá operar 

ou um carro sem motorista são objetos inertes, não passando de matéria organizada 

para fins de utilidade, mas carecendo dessa mesma utilidade pela falta de quem a 

determine. O sujeito que usa o instrumental colocado à sua disposição é quem 

determina se o resultado desse uso será bom ou ruim – e que, em última análise, 

dependerá do ponto-de-vista do observador. Chamo a atenção, portanto, para o 

cuidado com que estou fazendo algumas observações neste trabalho. Aqui, e para 

efeitos desta investigação, o nosso ponto-de-vista é situado dentro da comunicação, e 

ele se torna referencial para os comentários que fiz ao longo da dissertação. 

No início da década de 80, quando os microcomputadores começaram a ser 

adquiridos para residências e ambientes de trabalho no Brasil, eles eram aparelhos 

desconhecidos. A sociedade em geral conhecia bastante bem a existência dos 

computadores de grande porte. Sabia-se que eles estavam a serviço de grandes 

corporações e de governos, que eram máquinas de grande porte, mas estavam fora do 

alcance das pessoas no seu dia-a-dia. Não se podia vê-los. Manifestavam-se, no 

máximo, como fontes dos extratos bancários ou dos contracheques de pagamentos de 

salários: a qualidade desses informes denotava o fato de terem sido produzidos numa 

máquina “inteligente”: vinham impressos com uma tipologia diferente das máquinas 

de escrever, e o papel usado para a impressão costumava ter listras horizontais (era 

chamado de zebrado), para facilitar a leitura de linhas muito extensas. Era o típico 

“papel de computador”. A essa época, os computadores ainda eram mitificados como 

todo-poderosos “cérebros eletrônicos” e alimentavam fantasias que resultaram num 

grande número de romances e filmes.23 Mesmo assim, o que se via neles era uma 

                                                           
23 Entre outros filmes pode-se mencionar “2001 – Uma Odisséia no Espaço”, de Stanley 

Kubrick, baseado num conto de Arthur Clarke, e “Alphaville”, escrito e dirigido por 
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grande capacidade para fazer cálculos, sendo instrumentos das matemáticas e não das 

humanidades. Computadores como instrumentos de comunicação, ao menos para os 

cidadãos comuns dos anos 60, eram uma possibilidade próxima da fantasia. Apesar 

disso, o assunto já era discutido no meio científico: tentava-se fazer um computador 

“falar” com outro, concebendo-se aí mais uma versão de mídia terciária. Joseph 

Licklider, professor da Universidade de Harvard e do Massachusetts Institute of 

Technology, era um dos cientistas que conheciam e discutiam o assunto: escreveu em 

1968 um artigo chamado “The Computer as a Communication Device”24, onde 

apresentava sua visão sobre o futuro dos computadores como dispositivos de 

comunicação. Previu a existência das redes de comunicação de dados, das bibliotecas 

digitais, dos serviços de busca de informações, da interatividade, das facilidades de 

uso das interfaces amigáveis, e ousava dizer que em poucos anos as comunicações 

entre os homens seriam mais fáceis e simples de serem feitas por meio de máquinas 

do que face-a-face. Sua conclusão foi tirada do fato de que semanas antes de escrever 

o artigo ele havia participado de uma conferência inteiramente feita por computador, 

o que durou dois dias online, ao invés de uma semana – caso houvesse sido 

organizada com os habituais deslocamentos dos participantes entre uma cidade e 

outra, usando-se os meios de transporte disponíveis (Licklider, 1968). Entusiasmado 

com as possibilidades que vislumbrava, Licklider tinha via apenas vantagens nos 

computadores. Foi ele um dos cientistas que ajudou a criar a Internet e chegou a 

imaginar uma simbiose entre os homens e essas máquinas, de modo que pudessem 

compor um sistema, funcionando como corpo único, sendo o computador extensão 

física e lógica do cérebro humano. 

Na verdade, parte daquilo que ele imaginou já começa a se concretizar de 

várias maneiras, os chips que podem ser implantados nas pessoas para sua 

                                                                                                                                                                      
Jean Luc Godard. Nos dois filmes, o vilão é um computador com poderes sobre a 
vida das pessoas. No primeiro, o computador Hal vai matando um a um os tripulantes 
de uma espaçonave; no segundo, é o computador Alpha 60 que liquida vidas 
humanas. 

24 Em português, “O Computador como Dispositivo de Comunicação” 
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identificação25, a manipulação de genes, a determinação do gênero antes da 

concepção, a fertilização in vitro e todas as tecnologias biomédicas que operam sobre 

os corpos com precisão para produzir um corpo útil conforme alerta Foucault (2000). 

As reflexões de Dietmar Kamper (2003) sobre o domínio da máquina representam 

outro alerta, quando ele menciona sonhos envolvendo máquinas: “(...) Deus sonha os 

homens; o homem sonha as máquinas; as máquinas sonham Deus. Todos os três 

sonhos são fundamentais; todos seguem juntos. Eles esgotam a imaginação e deixam 

ao mundo uma órbita de detritos imaginários.”  

Qualquer previsão sobre um futuro em que os computadores fossem 

onipresentes, fosse para o bem ou para o mal, haveria naturalmente de passar pela 

inexorabilidade de seu barateamento – tal como já aconteceu com os telefones 

celulares, os aparelhos de TV e outros equipamentos. Foi justamente o 

desenvolvimento de versões menores e muito mais baratas de computadores que 

permitiu uma disseminação de recursos computacionais nas mais variadas camadas 

da sociedade e nas mais variadas atividades produtivas, tanto no Brasil quanto em 

outros países, de modo que a máquina tornou-se presença obrigatória em 

praticamente 100% dos escritórios, por exemplo; aqui, as pesquisas do IBGE 

mostram que os computadores estão presentes em 12,46% dos domicílios (FGV, 

2003). 

Os microcomputadores (também chamados de “micros” ou de PCs) 

começaram a aparecer nos Estados Unidos, em meados da década de 70, sob a forma 

de kits para hobbystas de eletrônica, que gostavam de montar circuitos digitais em 

casa. Precisavam ser montados componente a componente com solda, seus 

dispositivos de entrada e de saída eram principalmente chaves liga/desliga e 

mostradores digitais (displays) – não dispunham de teclado, sua memória era muito 

pequena, não havia dispositivo de armazenamento externo (fita cassete, disquete ou 

                                                           
25 A professora de artes Nancy Nisbet, da British Columbia University, Canadá,  
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disco rígido) e não se prestavam a qualquer utilidade prática além de divertir e 

capacitar especialistas em eletrônica digital.26 

No entanto, o progressivo barateamento dos componentes permitiu que uma 

enorme quantidade de dispositivos para microcomputadores começasse a ser 

produzida, de modo que em pouco tempo eles começavam a ganhar a aparência e a 

utilidade que têm hoje: passaram a ter teclado, monitor de vídeo (inicialmente de 

fósforo verde, branco ou âmbar), impressora. Depois vieram os acionadores de 

disquetes (inicialmente de oito polegadas, a seguir de 5 1/4 polegadas e mais 

recentemente de 3 ½ polegadas), os discos rígidos, os modens, CDs e assim por 

diante. Com a combinação de alguns desses recursos, ao final da década de 70 os 

microcomputadores tinham se tornado produtos de grande interesse para pequenos 

escritórios: eram capazes de tratar dados digitados pelo teclado, podiam armazenar 

informações inicialmente em fitas cassete, depois em disquetes e em discos rígidos, e 

pouco-a-pouco foram ganhando utilidade, à medida em que mais e mais programas 

apareciam para solucionar problemas específicos. Assim, quando chegou a década de 

80, esses aparelhos começaram a ser usados não só pelos escritórios como também 

por restaurantes, lavanderias e todo tipo de estabelecimento comercial que precisasse 

do registro de informações. Como, por exemplo, para o movimento do caixa. Planilha 

eletrônica, banco de dados e processamento de texto foram inicialmente as três 

aplicações mais importantes (Brito, 1984). 

No longo prazo, a introdução dos micros no mundo dos negócios transformou 

radicalmente a cultura do trabalho no mundo inteiro. Nas mesas onde, 20 anos atrás, 

podia-se ver uma máquina de escrever simples ou elétrica, vê-se hoje um conjunto 

computador/impressora e em muitos casos o computador faz parte de uma rede local 

que abrange todo o escritório; não é raro que essa rede local tenha uma conexão com 

a Internet por meio de “banda larga” (velocidade de tráfego de dados igual ou 
                                                           
26 Nesse estágio, o microcomputador era um brinquedo, um jogo, como o define Caillois 

(1990), “(...) uma atividade livre e voluntária, fonte de alegria e divertimento”. O 
autor desta dissertação adquiriu um microcomputador em 1982, com o propósito de 
trabalhar em análise de investimentos, mas acabou transformando-o em jogo, hobby, 
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superior a 64 kilobits27 por segundo).28 O computador passou a fazer as tarefas mais 

variadas: processamento de texto, armazenamento, tratamento e recuperação de 

dados, operações aritméticas e algébricas de elevada complexidade, e automatizou 

tarefas repetitivas que consumiam muito tempo e energia, além de exigirem muita 

atenção das pessoas. Tornou-se, para o trabalhador de escritório, a máquina sine-qua-

non, imprescindível e insubstituível. É difícil atualmente conceber-se um escritório 

sem ao menos um computador. 

A introdução desse instrumental no ambiente de trabalho é o resultado das 

mesmas dinâmicas de automação (e da correspondente capacitação da mão-de-obra) 

estudadas por Tartuce (2002). Esse estudo mostra que na Europa as duas grandes 

guerras mundiais foram extremamente importantes no estabelecimento de uma 

política industrial de produção automatizada e em massa. Georges Friedmann (apud 

Tartuce, 2002) identificou o aparecimento de uma “terceira revolução industrial” a 

partir do início dos anos 50, com base no feixe de técnicas caracterizadas como 

automação – não o simples emprego de força motriz externa ao trabalho, mas, sim, o 

encadeamento do trabalho feito por uma rede de operários, em que cada um 

necessariamente não produz uma unidade mas dá conta de um processo, o qual faz 

parte de uma rede de técnicas de automação do trabalho “centrada na aplicação 

massiva da energia elétrica à indústria, e inseparável das determinações financeiras e 

econômicas que caracterizam a fase imperialista do capitalismo mundial”. Licklider 

(1960), conforme citado anteriormente, foi muito mais longe em suas reflexões sobre 

a automação, chegando a imaginar a simbiose entre homens e máquinas. 

É exatamente nessa rede de processos e de automação em massa que o 

computador se insere atualmente, como núcleo de processamento de dados e de 
                                                                                                                                                                      

passatempo, aprendendo como fazê-lo funcionar com programas em linguagem 
BASIC. 

27 Bit é a menor unidade de informação num sistema digital e pode assumir dois estados, cuja 
representação pode ser zero ou um, sim ou não, ligado ou desligado, preto ou branco 
e assim por diante. Essa representação é dita binária ou digital. 

28 A fabricante de máquinas de escritório Olivetti mantinha em Guarulhos, SP, às margens da 
via Dutra, uma grande fábrica de máquinas de escrever, inaugurada nos anos 60. 
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sinais, permeando as mais diversas atividades humanas e sendo estabelecido como 

mediador ou interventor nessas atividades, sem o qual elas são prejudicadas, difíceis 

ou impossíveis de serem exercidas. A presença do computador como inovação 

tecnológica representa a substituição de instrumental e de processos, e desse modo 

impõe a necessidade de capacitação por parte da massa de trabalhadores que precisa 

utilizá-lo. É justamente ao abrigo dessa argumentação que se encontra a alegada 

exclusão digital, que exigiria em contrapartida uma inclusão. 

 

A exclusão digital 

 

Muitas inovações mecânicas, eletrônicas, químicas e de outras espécies já 

provocaram impactos na sociedade em geral e no mercado de trabalho em particular – 

exigiram depois inclusões, embora estas não tenham sido encaradas assim. E ao 

mesmo tempo produziram excluídos. Aconteceu quando as máquinas de escrever 

substituíram a pena. As escolas de datilografia existiram durante décadas, embora não 

se falasse em “inclusão datilográfica”. Assim como os cursos de alfabetização 

continuam a existir mas não se fala em inclusão alfabética; fala-se, isto sim, em 

inclusão escolar.  

Nos escritórios, em especial, que é o ambiente em que mais se usam 

computadores, foram muitas as inovações durante o século passado: a máquina de 

escrever, o telex, o aparelho de fax, a cafeteira elétrica, o telefone, o rádio, a 

televisão, a calculadora eletrônica e tantos outros equipamentos e utensílios. A 

diferença essencial entre eles e o computador está no fato de que quase todos tinham 

apenas uma finalidade, enquanto que o computador se transmuta num número infinito 

de utilidades e de finalidades, exigindo de quem o usa uma capacitação muito mais 

complexa, que aparentemente nunca termina.  

Nossa investigação localizou outros entraves à chamada “inclusão digital”, 

indicando que o uso do computador não é a única barreira; há muitas outras a serem 

                                                                                                                                                                      
Depois da chegada dos microcomputadores a fábrica foi fechada: hoje abriga um 
shopping center. 
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transpostas até que o indivíduo alcance o “grau” de incluído. Uma delas é a língua 

inglesa. Computadores “falam” inglês com muita freqüência, por meio de mensagens 

exibidas para quem o está utilizando, e naturalmente o excluído não conhece essa 

língua. Pross (1999:47), ao comentar o desenvolvimento do computador como mídia, 

chama-o de “instalações eletrônicas de sinais e de instruções em inglês”: 

 

Nas instruções predomina o inglês acima de todas as línguas. 

Proporciona o acesso à nova técnica porque é a língua do comércio 

mundial, e desde o começo da radiotelegrafia internacional, em 1889, 

também sua língua. Ambas as coisas – a disposição do sistema de 

sinais e a língua que transporta seus significados fabricaram o mito 

do novo mundo. (Pross: 1999:48).  

 

A inclusão, portanto, não se encerra colocando frente-a-frente indivíduo e 

computador. Não. Exige-se a habilidade de usar um teclado como nas máquinas de 

escrever; exige-se em algum momento o conhecimento da língua inglesa (porque 

durante a interação com o computador, a todo momento, poderão surgir palavras em 

inglês), exige-se o conhecimento dos recursos do sistema operacional (intermediário 

entre os recursos físicos do computador e o usuário), do programa aplicativo que a 

máquina deve executar (como os processadores de texto e as planilhas ou o e-mail) e 

também de um conjunto mínimo de outros programas habitualmente utilizados em 

escritórios. E naturalmente que isso não é tudo – há também os scanners, câmeras, 

impressoras, plotters e uma porção de outros dispositivos periféricos associados à 

máquina, cujo uso é exigido conforme a aplicação que esteja sendo executada. Com 

isso, pretendo demonstrar que a inclusão terá de ser estruturada sobre um complexo 

conjunto de conhecimentos e de equipamentos, assim como de aproveitamento 

daquilo que foi aprendido.  

Por mais que esses nomes já sejam familiares para muitos de nós, eles 

certamente não o são para a maioria da população brasileira: são equipamentos que 

para ela custam muito dinheiro e são, portanto, inacessíveis. A maioria poderá estar 
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disponível nos cursos de informática das escolas especializadas, mas as pessoas 

realmente pobres não têm como pagar esses cursos e sequer como conhecer esses 

recursos. Parte dessa população tem contato com todos ou uma parte deles nas 

escolas públicas, o que lhe dá um mínimo de informação e teoricamente a transporta 

para o lado dos incluídos. Mas somente a prática e o uso constante desse instrumental 

permitem a essas pessoas uma capacitação adequada às exigências do mercado de 

trabalho, o que não é proporcionado pelo uso esporádico dos equipamentos de 

informática nas escolas públicas. 

Os estudos de Warschauer (2003) também mostram que a divisão não é 

simples nem binária: um cidadão norte-americano que use a internet uma vez por mês 

num computador de uma biblioteca pública pode ser considerado um excluído em seu 

país mas um incluído em países em desenvolvimento. Assim, segundo ele, essa não é 

uma questão que possa ser tratada com uma solução ao estilo preto-e-branco, por 

meio de determinismo tecnológico ou pelo princípio do “fogo”, de Christopher Dede, 

professor da Faculdade de Educação da Universidade de Harvard, para quem a mera 

presença de computadores numa comunidade irá gerar aprendizado e 

desenvolvimento, do mesmo modo que o fogo gera calor (apud Warschauer, 2003). O 

trabalho de pesquisa do autor em vários países mostrou que isso não se dá desse 

modo. Na Índia, em 1999, a empresa Niit (National Institute of Information 

Technology) e a prefeitura da cidade decidiram fazer uma experiência de inclusão ao 

estilo Chris Dede, colocando num quiosque computadores, joysticks, monitor de 

vídeo e acesso público à Internet, sob um conceito batizado de “educação 

minimamente invasiva:”, que gerou notícias na mídia e levou a parceria 

Niit/Prefeitura a criar novos quiosques. Warschauer (2003:45) não relatou esse como 

um caso de sucesso: 

 

Minha visita a um dos quiosques em Nova Delhi mostrou uma 
realidade diferente. A conexão com a Internet raramente funcionava. 
A arquitetura do quiosque – baseada numa parede ao invés de uma 
sala – tornava o ensino ou a colaboração difíceis. Muitas 
comunidades pobres de Nova Delhi já tinham organizações para 
trabalhar com crianças e poderiam ter estabelecido um treinamento 
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educacional num local diferente, mas sua participação não foi 
solicitada nem era bem-vinda. Nos nove meses de duração da 
experiência, as crianças e jovens aprenderam a manipular o joystick e 
os botões. Mas sem programas educacionais e com a maior parte do 
conteúdo em inglês e não em hindi, as crianças fizeram o que se podia 
esperar: jogaram e usaram programas de pintura. 

 

O autor relata que há uma ênfase exagerada no hardware e pouca atenção às 

estruturas pedagógicas e curriculares para determinar de que modo os computadores 

serão usados nos projetos que envolvem tecnologia educacional no mundo todo29.  

Silveira (2001) traz à tona também a questão do preço dos recursos 

necessários à inclusão digital, que são elevados, começando pelo provedor de acesso 

e pela linha telefônica, que exigem um pagamento mensal. Ora, a exclusão acaba se 

iniciando pela telefonia. O provedor de acesso à Internet pode, naturalmente, ser 

gratuito, mas os pulsos telefônicos são cobrados. Além disso, é necessário possuir um 

computador que, mesmo usado, não sai por menos de R$ 600,00 (perto de US$ 200).  

É importante assinalar que os provedores de acesso gratuitos só têm condições 

de oferecer esse serviço sem cobrança de uma taxa mensal porque recebem comissão 

das operadoras de telefonia pelos minutos de conexão pagos por aqueles que usam o 

acesso gratuito. Num modelo de telefonia em que as ligações locais não são cobradas 

por minuto (paga-se uma taxa fixa mensal pelo uso do telefone, independente do 

tempo de uso, como nos Estados Unidos), esse modelo de negócio se torna frágil ou 

impossível de existir. Assim, caso o modelo de cobrança da telefonia brasileira mude, 

eliminando a cobrança de pulsos, existe a possibilidade de que os provedores de 

acesso gratuito abandonem o negócio, porque deixarão de receber comissões pelos 

minutos consumidos pelos usuários. Silveira explora ainda as diferenças, ensinando 

que enquanto o incluído tem estímulos de criatividade e de raciocínio, podendo 

realizar pesquisas na Internet e encontrar com grande velocidade aquilo que busca, o 

excluído “desconhece o oceano informacional, ficando impossibilitado de encontrar 

uma informação básica, de descobrir novos temas, de despertar para novos 

                                                           
29 No capítulo 4, que aborda a inclusão digital no Brasil e no Mundo, estão disponíveis mais 

dados sobre a pesquisa de Warschauer. 
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interesses.” Além disso, como explica o autor, incluídos e excluídos estão em 

diferentes circuitos de comunicação, nos quais as velocidades são muito diferentes, 

naturalmente com desvantagem para os excluídos: 

 

Ao contrário do que se afirmava, o e-mail não afasta as 
pessoas. Sua rapidez quase instantânea e a facilidade de envio, sem 
necessidade de deslocamento até um posto do correio, ampliaram o 
contato entre as pessoas, solidificaram laços afetivos entre amigos 
distantes e têm permitido compartilhar conhecimentos obtidos em 
qualquer parte do mundo. (Silveira, 2001:17) 

 

O autor assinala que as oportunidades dos incluídos numa sociedade em que a 

informação tem grande valor, acabam sendo bem maiores do que as daqueles que 

vivem “o apartheid digital”, já que, para se obter um emprego, cada vez mais será 

preciso ter alguma destreza no computador. E a exclusão, segundo ele, ocorre quando 

as pessoas estão privadas de três instrumentos básicos: linha telefônica, provedor de 

acesso e computador, resultando em “analfabetismo digital, pobreza, lentidão 

comunicativa, isolamento e impedimento do exercício da inteligência coletiva”. Para 

o autor, esses prejuízos são comparáveis aos estragos que a fome produz nos 

primeiros anos de vida de uma criança: ela jamais irá recuperar o retardo que a 

inanição provocou em seu crescimento. Outra perversidade da exclusão digital 

mencionada por ele é o fato de que os computadores tornaram-se praticamente 

ubíquos, sendo intermediários em operações nos bancos, em agências 

governamentais, escolas, na maioria dos locais de trabalho, estabelecimentos 

comerciais, determinando que todo cidadão tenha um mínimo de familiaridade com 

eles e com o uso da Internet, para não estar alijado de um dos maiores circuitos de 

informação da Terra. Cruz (2004) chega a uma conclusão semelhante sobre o tema, 

afirmando que a exclusão digital não é um fenômeno isolado, já que se trata de mais 

uma conseqüência de desequilíbrios na distribuição de renda (e de poder, segundo o 

mesmo autor): “Num momento em que empresas e governos migram informações e 

serviços para os meios eletrônicos, o excluído digital passa a ter dificuldade de 

conhecer e de exercer seus direitos de cidadão”. 
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De Luca, prefaciando Cruz (2004), coloca a inclusão digital lado-a-lado com o 

combate à exclusão social e ao que ela chama de exclusão econômica: “Se há um 

consenso a respeito do que é inclusão digital é o de que o desenvolvimento 

socioeconômico e político deste início de século XXI passa também pelo domínio das 

chamadas TICs — tecnologias de informação e comunicação.” Para ela, a inclusão 

social deve favorecer essa apropriação de tecnologia de forma consciente, tornando o 

indivíduo capaz de decidir quando utilizá-la. A idéia, segundo a autora, é que, 

apropriando-se desse novo conhecimento, os indivíduos sejam capazes de 

desenvolver consciência (histórica, política e ética), associada a ações que levem à 

cidadania e à transformação social. 

Cruz (2004) coloca a inclusão digital no mesmo patamar dos direitos básicos à 

informação e à liberdade de opinião e expressão, reconhecendo-a como uma das 

muitas formas de combater a exclusão social. Ele alerta, no entanto, que essa ação 

não pode se resumir à disponibilidade de computadores, telefones e provedores de 

acesso à Internet, porque exige ainda a capacitação das pessoas para o uso desses 

recursos, não somente com relação à informática, mas também com relação ao seu 

preparo de modo que possam usufruir de todos os recursos de maneira plena:  

 

As tecnologias da informação e da comunicação precisam se 
tornar ferramentas que contribuam para o desenvolvimento social, 
intelectual, econômico e político do cidadão. Do ponto-de-vista de 
uma comunidade, isto significa aplicá-las a processos que contribuam 
para o fortalecimento de suas atividades econômicas, de sua 
capacidade de organização, do nível educacional e da autoestima de 
seus integrantes, de sua comunicação com outros grupos, de suas 
entidades e serviços locais e de sua qualidade de vida. (2004) 

 
A Fundação Benton, dos Estados Unidos, que patrocina a “Rede de Inclusão 

Digital” (Digital Divide Network), entende que sempre houve uma defasagem entre 

as pessoas ou comunidades que podem fazer uso efetivo das tecnologias de 

informação e comunicação e aquelas que não podem, sendo que hoje “mais do que 

nunca, a adoção desigual da tecnologia exclui muitos de colherem os frutos da 

economia”. A expressão “exclusão digital” é usada pela Fundação em referência a 



 65

essa defasagem entre aqueles que podem efetivamente se utilizar das novas 

ferramentas de informação e comunicação, como a Internet, e aqueles que não 

podem. Embora a instituição considere que não existe um consenso em torno do 

tamanho e crescimento da exclusão, reconhece os dados de pesquisas mostrando que 

alguma forma de exclusão existe neste momento (2004). 

A questão da exclusão digital já deixou de ser apenas uma preocupação de 

entidades filantrópicas ou organizações não-governamentais. Ela é hoje uma 

preocupação e item prioritário em governos de todos os continentes, por causa das 

projeções de desenvolvimento e das perspectivas de consolidação de um modelo 

econômico em que o trabalho é cada vez mais executado por máquinas automáticas, 

que dispensam grandes quantidades de mão-de-obra, enquanto a maior parte das 

populações trabalha no setor terciário ou de serviços, onde a aplicação de 

computadores é muito intensa: Schwartz (apud Cruz, 2004) afirma que a exclusão 

digital pode limitar a inserção do Brasil em nível global, sendo ela não só uma 

questão técnica e metodológica, mas igualmente política e empresarial. 

De fato, o próprio governo brasileiro criou um programa de inclusão digital 

como resposta a essa questão, coordenado pelo Ministério das Comunicações e 

apoiado pelo Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados). A base do 

programa é a implantação de “telecentros”, espaços onde estão disponíveis entre 10 e 

20 computadores ligados à Internet por meio de uma conexão em banda larga. Nesses 

locais, são oferecidos à população, gratuitamente, o uso livre dos micros, cursos 

gratuitos de informática e também oficinas durante as quais os alunos ampliam seus 

conhecimentos sobre algum tema relacionado à informática e as telecomunicações. 

Um dos objetivos do projeto é permitir que as pessoas adquiriram autonomia 

tecnológica a partir do uso de software de domínio público (software livre)30. Os 

                                                           
30 O assim chamado software livre é aquele desenvolvido por indivíduos ou grupos e cujo 

código (o conjunto de instruções e dados do qual é composto) é de livre acesso, 
podendo ser modificado por qualquer pessoa, e é colocado à disposição de todos 
geralmente na Internet. Pode ser copiado e distribuído. Algumas empresas têm 
“empacotado” versões de software livre mas cobram por esse empacotamento e não 
pelos direitos autorais. O software de domínio público mais conhecido na atualidade 
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Telecentros são administrados por um conselho gestor, formado por membros da 

própria comunidade onde ele está instalado. 

Essa e outras iniciativas estão em andamento por causa das transformações 

sofridas pelas economias do mundo inteiro depois que os computadores passaram a 

ter papel preponderante nas comunidades. Toffler (1999) já havia descrito 

parcialmente essas transformações, nas quais a informação se tornaria um capital tão 

importante quanto as prensas e motores foram para a revolução industrial. Estudos 

mais recentes, como da OCDE, é que comprovaram esse acontecimento. No relatório 

da reunião de ministros de 2003 sobre os benefícios das tecnologias de informação e 

comunicação numa economia digital (2003), a revolução protagonizada pelos 

computadores e pelas tecnologias de comunicação de dados é clara, comprovada e 

seus resultados medidos. Segundo o relatório, essas tecnologias afetam o crescimento 

econômico de três maneiras: primeiro, o setor que produz os equipamentos utilizados 

pelas tecnologias exerce um papel importante, embora na maioria dos países ele seja 

pequeno – mas costuma ser caracterizado por progresso tecnológico acelerado e alta 

demanda. Mas isso não é o principal, diz o relatório: mais importante é o uso das 

tecnologias, já que elas são somadas ao capital já disponível para os trabalhadores e 

por causa disso sua produtividade aumenta. A OCDE detectou uma elevação de 

produtividade variável entre 0,3% e 0,8% nas economias dos países membros, 

causada pelo aumento dos investimentos em tecnologias de informação e 

comunicação. Outros dados do estudo mostram que só o investimento nas tecnologias 

não causa esse efeito: é necessária a contribuição de outros fatores como o ambiente 

regulatório, a estabilidade da economia e também a existência de pessoas capacitadas 

tanto a trabalhar tirando proveito dos recursos que a tecnologia oferece quanto 

dispostas a mudar os padrões de organização geralmente impostos pelas alterações 

que os computadores impõem.  

O estudo reconhece, no entanto, que é necessário um considerável 

investimento para adaptar as competências dos trabalhadores às novas tecnologias; 

                                                                                                                                                                      
é o sistema operacional Linux, desenvolvido para computadores com 
microprocessadores da marca Intel ou compatíveis com eles. 
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sem essas competências disponíveis, nada acontece. Mais do que isso, diz o estudo, 

para as tecnologias de informação e comunicação serem utilizadas com eficácia, além 

de ser necessária a existência de mão-de-obra qualificada, é preciso complementar as 

políticas de educação com ações que estimulem o aprendizado pela vida inteira. 

Particularmente importantes são, segundo o estudo, as políticas destinadas a 

aperfeiçoar os novos incluídos digitais, a transformá-los em especialistas, a manter 

todos em constante aprendizado e a aperfeiçoar os recursos de gerenciamento e de 

formação de rede necessários para o uso das tecnologias (OCDE, 2003). 

 

A exclusão cultural 

 

Todas essas considerações dizem respeito à exclusão digital como barreira ao 

trabalho e às suas articulações com a exclusão social, mas este estudo não poderia 

deixar de registrar o uso dos computadores como representações de identidades, 

como signos de um novo traço cultural: o dos digitalmente incluídos. 

Se para o adulto o divisor de águas entre a inclusão e a exclusão social é o 

trabalho, para a criança é a escola. Estar matriculado numa escola e poder dizer que 

está na série xis tem provavelmente para as crianças e adolescentes o mesmo valor 

que tem para os adultos o emprego, seja formal ou informal, com carteira assinada ou 

sem registro algum; assim como ter os filhos na escola é também um valor para os 

pais que querem assegurar para eles um futuro melhor por meio da educação e ao 

mesmo tempo construir identidades. Em outras palavras, estar na escola também é um 

traço cultural das crianças e jovens do século XXI, porque a escola também é um 

signo do conhecimento e de inclusão social. A presença ou ausência do signo 

geralmente representa inclusão ou exclusão – marginalidade. As pesquisas de Lima 

oferecem detalhes dessa correlação entre a inclusão escolar e a formação da 

identidade: 

 

(...) a inclusão escolar constitui uma abertura para a formação 
de novas subjetividades, novos arranjos identitários e valores, em que 
a tensão e o embate das diferenças se tornam o motor de 
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possibilidades de criação, relação e aprendizagem. Referimo-nos, no 
caso, à articulação de novas redes de significações conceituais e 
atitudinais como propõe Mantoan (2001) e, especialmente, 
identitárias, uma vez que em toda a gama de transformações 
engendradas a partir da educação inclusiva, as questões de identidade 
são talvez as mais problemáticas, por envolverem valores e afetos 
tecidos e apreendidos em histórias pessoais e vinculares. 

 
Embora não seja o único signo importante dentro da coleção de que cada 

jovem se utiliza para estruturar sua identidade viver em comunidade, a escola é um 

dos mais fortes agregadores sociais, já que reúne física e geograficamente jovens das 

mais diversas idades: é freqüente observar grupos de jovens de uma mesma escola 

reunidos nas mais variadas atividades como ir ao cinema, a parques de diversão, 

aniversários, cultos religiosos, passeios e até estudando juntos. Ainda que fora da 

escola. Na verdade é na escola, muito mais do que na família, que o indivíduo 

aprende a viver em grupo, em sociedade, em comunidade. Antes do início das aulas, 

na hora do recreio e logo depois das aulas sempre houve grandes oportunidades para 

todos se comunicarem com aqueles em quem encontraram afinidades. Não é fácil 

encontrar na hora do recreio, por exemplo, uma criança sozinha, a não ser que esteja 

com algum problema de saúde: normalmente as crianças estão em duplas ou em 

grupos maiores e falando, comunicando-se, trocando informações, experiências e 

sensações umas com as outras, e é por isso que na hora do recreio as escolas são tão 

ruidosas: as crianças e jovens estão em meio à mais intensa comunicação. Cada 

encontro e cada interesse comum com o outro reforçam os laços entre esses 

indivíduos. O que não quer dizer que eles participem de apenas um grupo de 

interesses – não: um menino pode participar, durante 10 minutos, do grupo que troca 

figurinhas, e depois de achar-se satisfeito com os resultados encontrar os colegas que 

estão falando de desenhos animados, ou procurar aqueles que estão jogando futebol. 

Assim como uma menina pode gastar o dobro desse tempo discutindo num grupo o 

que fazer no próximo fim-de-semana, em outro o que fazer durante a tarde, num 

terceiro quem são os meninos mais chatos da classe, os mais bonitos, os mais feios e 

assim por diante. Na verdade, cada um desses indivíduos se conecta a um grupo em 

função de uma determinada afinidade. Mas em cada novo encontro cada uma dessas 
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crianças pode passar informações trazidas do grupo de onde acabou de vir, e assim 

trazer para outro grupo de amigos novas possibilidades de afinidade, que em algum 

momento poderão interessar também um outros elementos do grupo e assim por 

diante. 

Esse é um dos ambientes proporcionados pela inclusão escolar estudada por 

Lima (2003), onde “a questão de identidade é crucial e uma das mais difíceis, pois 

refere-se às configurações pessoais e inserções sociais que ordenam todo um modo de 

interagir com o mundo, com os fatos e com a vida baseado em valores, regras e 

critérios de pertenças e funcionamentos grupais e/ou sociais”. 

Há, portanto, afinidades/identidades de várias ordens estimulando a agregação 

de crianças e jovens a partir da escola. Cada uma dessas afinidades funciona ao 

mesmo tempo como adesivo social para o grupo e como item de valorização da 

identidade de cada um dos indivíduos. Agora, no início do século XXI, uma nova 

afinidade permeia as relações nos mais variados grupos de crianças e jovens, 

independente de sexo, faixa etária, segmento racial ou credo, e curiosamente de modo 

estruturante, ou seja, torna-se pouco-a-pouco base de afinidades e referência de 

identidades: o computador e o ecossistema que ele organiza tanto na sociedade 

quanto no ciberespaço, demarcando um território para as identidades. Silva (apud 

Lima, 2003), abordando essa questão no ambiente escolar, ressalta que no contexto 

social “o privilégio de dividir, classificar e hierarquizar envolve, também, o privilégio 

de atribuir diferentes valores aos grupos classificados, demarcando fronteiras entre o 

que fica dentro e o que fica fora.”. Diz Silva: 

 
A identidade e a diferença se traduzem, assim, em declarações 

sobre quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está 
incluído e quem está excluído. Afirmar a identidade significa 
demarcar fronteiras (...) A identidade e a diferença estão estreitamente 
relacionadas às formas pelas quais a sociedade produz e utiliza 
classificações. As classificações são sempre feitas a partir do ponto de 
vista da identidade.  

 

Lima conclui que “essa demarcação de fronteiras supõe e estabelece relações 

de poder, por meio de operações tanto de incluir e excluir como oposições binárias de 
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separação e de nomeação entre o nós e o eles”. O uso do computador e da Internet, e 

o seu acesso ao ciberespaço, pode proporcionar aos jovens uma identidade de 

incluídos. “A aldeia global está sendo desenhada, tecida, colorida, sonorizada e 

movimentada por todo um complexo de elementos díspares, convergentes e 

contraditórios, antigos e renovados, novos e desconhecidos”, ensina Ianni (1999), 

registrando que redes de signos, símbolos e linguagens, envolvendo publicações e 

emissões, ondas e telecomunicações estão se formando, envolvendo relações, 

processos e “estruturas de dominação política e de apropriação econômica que se 

desenvolvem além de toda e qualquer fronteira, desterritorializando coisas, gentes e 

idéias, realidades e imaginários”. E embora o autor não declare, está implícito que o 

computador é que está mediando essas transformações. 

Dentro do ciberespaço31, o computador está permitindo a ocorrência de pelo 

menos dois fenômenos notáveis: primeiro, o aparecimento de comunidades não de 

indivíduos, mas de identidades (já que no ciberespaço não estão presentes 

propriamente os indivíduos com seus corpos, mas sim as identidades criadas por eles 

enquanto operam os computadores), em função de afinidades, interesses, 

semelhanças; segundo, o aparecimento de uma quantidade de neologismos associados 

à comunicação dentro dessas comunidades, que pode ser considerado um dialeto tais 

as diferenças em relação às palavras originais em português. Ou seja: há novas 

comunidades e novas modalidades de comunicação sendo formados com a mediação 

do computador. Lévy descreve assim o ciberespaço: 

 

O ciberespaço não compreende apenas materiais, informações 
e seres humanos, é também constituído e povoado por seres estranhos, 
meio textos meio máquinas, meio atores meio cenários: os programas 
(...) O computador não é mais um centro e sim um nó, um terminal, um 
componente da rede universal calculante (...) No limite, há apenas um 
único computador, mas é impossível traçar seus limites, definir seu 

                                                           
31 A cibernética é o estudo e técnica do funcionamento e controle das conexões nervosas nos 

organismos vivos, máquinas de calcular e dos comandos eletromagnéticos em 
dispositivos automáticos (Michaelis, 2003). Já o ciberespaço é atualmente entendido 
como o ambiente virtual criado para o contato entre duas ou mais identidades, por 
meio de uma rede de comunicação de dados em geral, e pela Internet em particular. 
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contorno. É um computador cujo centro está em toda parte e a 
circunferência em lugar algum, um computador hipertextual, 
dispersivo, vivo, fervilhante, inacabado: o ciberespaço em si. (Lévy, 
2000:41-45) 

 

Dyson (1998) descreve em detalhes as possibilidades e a dinâmica das 

comunidades e da vida no ciberespaço. É necessário registrar neste ponto ao menos 

algumas das características dessas comunidades e da cultura mencionadas, para 

melhor esclarecimento deste capítulo. A autora entende que surgiram e continuarão 

surgindo inúmeras comunidades online, sendo cada uma relativamente fácil de ser 

formada. Seu conceito de comunidade online é “a unidade onde as pessoas vivem, 

trabalham e se divertem”, e é admissível que cada pessoa participe de uma ou mais 

comunidades simultaneamente, tal como no mundo físico. Algumas dessas 

comunidades são formais, com regras e deveres, critérios de admissão e em alguns 

casos pagamento de taxas e mensalidades, enquanto que outras são agrupamentos 

menos formais e com fronteiras imprecisas, além de terem um quadro de membros 

flutuante. 

Não concordo com alguns postulados da autora nem com a ausência de crítica 

em algumas afirmações, especialmente quando ela conclui que “vai acabar se 

formando uma sociedade global dos conectados, acima das comunidades locais mais 

tradicionais, que normalmente são menos prósperas, tanto no ensino quanto na 

capacidade de conexão e mesmo na sofisticação de julgar os méritos do que está 

online”. O que ela está mencionando (1998:45) é simplesmente exclusão digital, sem 

fazer qualquer comentário sobre os problemas que essa disparidade pode acarretar 

para a sociedade. Menciona exatamente as possibilidades de comunicação, interação, 

conhecimento e desenvolvimento que são negadas àqueles que ficaram de fora, os 

não-conectados – os excluídos. Uma questão abordada com razoável propriedade pela 

autora, no entanto, é a da cultura nascida no ciberespaço, ou seja, na Internet, que ela 

define como um conjunto de regras, pontos-de-vista, linguagem e história, 
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incorporados aos websites32, além de protocolos e de uma ética específica. No 

entanto, uma das questões mais importantes numa cultura, que é a linguagem, 

especialmente a linguagem escrita, não foi abordada nessa obra. 

Nos últimos 50 anos, durante os quais o uso do telefone ganhou força no 

mundo inteiro, a linguagem escrita pareceu ter perdido força. Com o aparecimento da 

Internet e a transformação do computador num meio de comunicação, a linguagem 

escrita novamente ganhou força e presença, por meio do uso dos programas de 

correio eletrônico33 e dos programas de comunicação instantânea – ou chat –, que 

permitem a troca de mensagens enquanto as pessoas estão conectadas à rede. Se uma 

década atrás os pais de adolescentes se queixavam de que os filhos não saíam do 

telefone, agora queixam-se também de que eles não saem da Internet. Esses 

programas permitem a conversa entre duas ou mais identidades por meio da rede: 

amigos, colegas, funcionários de uma mesma empresa, ou seja, comunidades de 

quaisquer tipos podem interagir por meio deles; os programas podem transmitir textos 

digitados a qualquer instante, assim como imagens ao vivo captadas por câmeras 

miniatura, sons de microfones ou arquivos contendo igualmente vídeo, som, 

fotografias, desenhos, textos, apresentações – virtualmente qualquer coisa. É fazendo 

uso desses programas, trocando frases curtas em comunicação instantânea, que os 

jovens no mundo inteiro têm criado neologismos e expressões, num dialeto próprio 

desse formato de interação. 

Os neologismos do chat pela Internet não são recentes. Antes de aparecerem 

em língua portuguesa surgiram em inglês, nos chats das primeiras comunidades da 

                                                           
32 Website é um endereço da Internet, acessível por meio de computadores ligados ela, 

executando um programa exibidor de páginas (browser), onde há uma ou mais 
páginas eletrônicas, de conteúdo definido pelo seu autor. 

33 Correio eletrônico ou e-mail é um sistema computacional formado por programas de leitura 
e escrita de mensagens no computador remetente e no computador destinatário, e 
complementado por computadores-servidores para o envio e para o recebimento 
dessa correspondência. O correio eletrônico existe sob a forma de arquivos de texto 
que contêm a mensagem principal, aos quais é possível anexar outros arquivos de 
outra natureza (de som, imagem ou vídeo digitalizados, por exemplo). 
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rede. Até que o ambiente www, desenvolvido por Tim Berners Lee34, se tornasse 

predominante na Internet, os chats eram feitos com o uso de programas chamados de 

IRC (Internet Relay Chat), por meio dos quais podiam ser transmitidos textos e 

arquivos de um computador para outro, mas sem a maioria das facilidades existentes 

nos comunicadores pessoais contemporâneos. Os neologismos e abreviações tinham o 

objetivo de encurtar a digitação e fazer com que a comunicação chegasse com mais 

rapidez ao interlocutor. Nesse contexto, foram utilizados, por exemplo, os 

emoticons35, sinais formados pela combinação de letras e outros caracteres do teclado 

dos computadores, para indicar um estado de espírito da pessoa que digitava. 

Viana (2004) registra que nessa nova linguagem é possível notar o uso de 

vários termos de informática, grande economia na digitação de caracteres “e um 

grande descaso com as regras gramaticais da nossa língua portuguesa”. Para ela, a 

explicação é a de que num ambiente em que é possível manter conversas simultâneas 

com vários indivíduos (ou identidades), haverá sempre a exigência de escrever o mais 

rápido possível, para não deixar ninguém esperando muito tempo – daí o uso de 

abreviaturas e a ausência de pontuação. A falta de acentuação é explicada também 

pelos primórdios da Internet, quando os computadores não permitiam o uso de 

caracteres acentuados. Por causa disso, palavras como “não”, por exemplo, eram (e 

ainda são) grafadas como “naum” (2004). 

                                                           
34 Embora a Internet exista desde o final dos anos 60, sua versão multimídia só apareceu em 

1991, quando o pesquisador Tim Berners Lee começou o desenvolvimento do 
protocolo HTTP e a estrutura do ambiente www (world wide web). Até então, cada 
aplicação (transferência de arquivos, correio, chat, listas de discussão e pesquisa de 
documentos) eram feitos com o uso de diferentes programas e conexão a diferentes 
servidores, porém exibiam apenas textos. 

 
35 A palavra “emoticon” é uma síntese de “emotional icon”, ou ícone emocional. O primeiro, 

simbolizando um sorriso, é formado pela seqüência dois-pontos, hífen e parêntese de 
fechamento, ou :-) Foi inventado em 19 de Setembro de 1982 por Scott Fahlman, 
quando estudava na Universidade Carnegie Mellon, para resolver um problema de 
entendimento nas mensagens que circulavam pelo quadro de avisos eletrônico do seu 
departamento: muitas vezes alguém fazia um comentário jocoso que se tornava um 
mal-entendido. Fahlman propôs que as piadas fossem assinaladas com :-) Para 
assinalar o que não era piada propôs o sinal :-( - vistos de lado assemelham-se a 
caricaturas sorrindo ou tristes. 
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Essas inovações chamaram a atenção de estudiosos, que temiam a 

contaminação da língua portuguesa e prejuízos para o aprendizado dela pelos 

adolescentes. Santos (2003) estudou o uso desses programas e acabou concluindo que 

o hábito de utilizá-los e as expressões empregadas não influenciam negativamente a 

escrita do adolescente. Em sua pesquisa, que levantou dados de jovens usuários do 

ICQ, procurou descrever o programa e sua utilização, coletou amostras da interação 

online e as comparou à escrita de outros gêneros de texto desses mesmos estudantes, 

como cartas, provas e também bilhetes que, sem o conhecimento do professor, 

circulam em sala de aula. Segundo a autora, a análise dos dados revelou que a 

linguagem usada nos chats é influenciada pelo suporte – o computador –, e que o 

adolescente pesquisado sabe adequar a sua linguagem a diferentes gêneros textuais, 

em diferentes situações de comunicação. É, portanto, como se houvessem aprendido 

uma segunda língua, tornando-se poliglotas. 

Aprendida a língua, está aberta a porta para a entrada da cultura. 
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CAPÍTULO 4 

Os números da exclusão digital  
 

A exclusão (e a inclusão) digital manifestam-se de maneiras diferentes no 

mundo todo. A noção desta ou daquela guarda relação com os contextos econômicos 

de cada país, possibilitando, portanto, diferentes diagnósticos, entre os quais a 

existência ou inexistência da exclusão. Indivíduos que num país rico são considerados 

“excluídos” poderiam muito bem ser considerados incluídos caso estivessem em 

países pobres, conforme os estudos de Warschauer (2003). Nos estudos da OECD, o 

termo exclusão digital (ou “digital divide”) referem-se à defasagem entre indivíduos, 

residências, empresas e áreas geográficas, em diferentes níveis sócio-econômicos, em 

relação às suas oportunidades de acesso às tecnologias de informação e comunicação 

e ao uso da Internet para várias atividades. A defasagem é, portanto, o conjunto das 

diferenças entre os países e também dentro deles próprios, em termos dessas 

oportunidades. A noção de exclusão digital, de acordo com esses estudos, vai para 

além dos indivíduos e tem forte contraponto na miséria extrema: a organização 

assinala o fato de que metade da população do planeta, ou cerca de 4,5 bilhões de 

pessoas, nunca deu um telefonema, ou seja, não tem acesso a um telefone, que é o 

meio básico de telecomunicação (OECD, 2003). Rifkin (apud Silveira, 2001) afirma 

que, no final do Século XX, 65% da população do planeta nunca havia dado um 

telefonema e que 40% não dispunha de energia elétrica. Em compensação, a ilha de 

Manhattan, na cidade de Nova York, tem mais linhas telefônicas do que todo o 

continente africano – segundo os estudos de Lévy, não mais do que 20% dos seres 

humanos possui telefone. Essas observações sobre acesso ao telefone não são feitas 

em caráter meramente ilustrativo, mas pelo fato de que é exatamente sobre a infra-

estrutura de telefonia que se faz a maior parte dos acessos à Internet.36 no mundo 

todo. Inicialmente, o acesso era feito exclusivamente pelas linhas telefônicas 
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convencionais, por meio das quais um modem37 acoplado ao computador fazia a 

discagem para outro modem, num provedor de acesso à Internet. No final da década 

de 90, as linhas telefônicas digitais padrão ADSL38 passaram a permitir conexão 

ininterrupta e a preço fixo39, ao mesmo tempo em que as empresas de TV por 

assinatura também passaram a oferecer o serviço de acesso pelos seus cabos40. Tanto 

uma modalidade quanto a outra não ocupam a linha telefônica, permitindo que ela 

continue a fazer e receber chamadas. Esse tipo de conexão é conhecido como banda 

larga41. A Tabela 11 mostra os dados mais recentes sobre esse tipo de conexão no 

Brasil. Convém notar que pelos dados levantados, as conexões de banda larga 

correspondem a 35% dos domicílios com acesso à rede. Como as assinaturas desse 

serviço não custam menos de R$ 50, e como as estimativas indicam que em 2005 elas 

alcançarão 50% dos domicílios, torna-se oportuno necessário investigar se isso não 

indica um aumento da exclusão, uma concentração das possibilidades de acesso no 

grupo de população de maior renda – tal como apontado por Keniston (2003).  

Ao discutir se a cibercultura seria uma fonte de exclusão, Lévy apresenta três 

respostas, das quais a primeira afirma que “é preciso observar a tendência de conexão 

e não seus números absolutos”. Em sua argumentação, o pesquisador afirma que em 

1996 a república do Vietnã tinha apenas 1.500 pessoas com acesso à Internet, e que 

no ano 2000 ele seria 10 vezes maior, com base na hipótese de que a apropriação 

social do ciberespaço se dá a uma velocidade muito superior à dos outros sistemas de 

comunicação: 

 

                                                                                                                                                                      
36 O acesso doméstico costuma ser feito de três diferentes modos: a) por uma linha telefônica 

comum; b) por uma linha digital (padrão ADSL ou RDSI); c) pelo cabo da televisão 
por assinatura. O acesso de empresas pode ser feito desses três modos e, ainda, por 
meio de linhas dedicadas e via satélite, com o uso de uma antena parabólica.  

37 Modem, abreviação de modulador-demodulador, é o circuito eletrônico que permite o 
envio e o recebimento de dados por uma linha telefônica. 

38 Asynchronous digital subscriber line  
39 Como é o caso do serviço Speedy, da Telefônica, em São Paulo. 
40 Como o serviço Virtua, da operadora Globocabo. 
41 A banda larga é uma conexão que permite uma velocidade de no mínimo 64 Kilobits por 

segundo (1 Kilobit = 1.024 bits) 
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O correio já existia havia séculos antes que a maioria das 
pessoas pudesse receber e enviar cartas regularmente. O telefone, 
inventado no final do século XIX, ainda hoje é usado apenas por 
pouco mais que 20% dos seres humanos. O número de pessoas que 
participam da cibercultura aumenta em ritmo exponencial desde o 
fim dos anos 80, sobretudo entre os jovens. Há regiões e mesmo 
países inteiros planejando sua entrada na cibercultura, em 
particular os mais dinâmicos (refiro-me, por exemplo, à Ásia e à 
região do Pacífico). Os excluídos serão, portanto, numericamente, 
cada vez menos. 

 
Não nos parece seguro concluir que o número de excluídos será cada vez 

menor. Se esse número tem relação direta com a renda, como a Tabela 2 parece 

indicar, certamente ele oscilará ao sabor de todas as variáveis capazes de influir na 

renda da população – desastres naturais, falta de controle de natalidade, políticas 

fiscais e outras. Do mesmo modo, Thomas Malthus (1766-1834) acreditou que o 

crescimento da população, em proporção geométrica, acabaria sendo freado pela 

escassez de alimentos, cujo crescimento se dava em proporção aritmética. Não 

contava, contudo, com a possibilidade de que o aparecimento de novas tecnologias na 

agricultura permitissem um aumento da produtividade capaz de suportar o 

crescimento da população. Assim, a população – inclusive a massa de pobres – 

continuou e continua em franco crescimento, quase dois séculos após a morte de 

Malthus. 

Aspectos da exclusão digital da população brasileira já são levantados pelo 

IBGE e por institutos de pesquisa privados desde que o assunto ganhou importância 

no mundo inteiro, pouco antes do final do século passado: o IBGE faz o levantamento 

da posse de microcomputadores e de telefones, assim como do acesso à Internet – 

justamente os elementos-chave da inclusão digital – desde a PNAD 2001. Foi com 

alguns esses dados que precisamos trabalhar para compor um quadro do estado atual 

da inclusão digital no Brasil. Para complementá-los, utilizamo-nos de informações 

coletadas por organizações não-governamentais e outras instituições. Esses dados, 

contudo, são insuficientes para a elaboração de diagnósticos mais precisos. 

Conhecendo a realidade de nosso país, concluímos que seria importante, por 

exemplo, determinar se os computadores declarados pela população de fato 
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funcionam, ou se são velhos demais para poderem ser usados num acesso à Internet. 

Assim como seria importante pesquisar o tipo de conexão disponível e outras 

variáveis que podem se tornar relevantes no contexto da inclusão – das quais as 

principais seriam aquelas capazes de apontar para as mudanças sociais decorrentes da 

própria inclusão. Warschauer (2003) pondera que as pessoas não se tornam incluídas 

por causa de uma só variável, já que a exclusão não é um fenômeno bipolar, binário; 

portanto, a simples posse de telefones, microcomputadores e a possibilidade de 

acesso à Internet não são variáveis suficientes para estudos mais profundos. A 

investigação de outras variáveis poderá qualificar melhor a inclusão, para determinar 

o que é que está sendo proporcionado pelo acesso à internet nas condições 

pesquisadas. Se, por exemplo, o acesso é feito com um computador de duas ou três 

gerações atrás e uma conexão feita por meio de linha telefônica discada, o conteúdo 

multimeio mais sofisticado, como vídeos, filmes, música e outros formatos fica 

inacessível e portanto a inclusão é parcial. E por fim, não se sabe de que tipo e em 

que velocidade chega o novo conhecimento para o “incluído”, assim como não se 

sabe como esse conhecimento é aplicado – que resultados em termos de qualidade de 

vida e desenvolvimento humano são obtidos com ele. 

Antes de abordar os números brasileiros, achamos apropriado fornecer alguns 

dados básicos sobre a exclusão digital em outros países, para que possam servir de 

referência em possíveis comparações. Com alguns desses números foi montada a 

Tabela 1, onde se encontram indicadores de posse de computador em grupos de 

1.000 habitantes de diversos países, em ordem decrescente. Nota-se que os países 

mais desenvolvidos ocupam as primeiras posições (liderados, nessa tabela, pelos 

Estados Unidos e Canadá) e os menos desenvolvidos, as últimas. A compreensão dos 

dados dessa tabela, que mostra a quantidade de microcomputadores existentes nos 

grupos populacionais dos países indicados, pode ser ampliada com a leitura dos dados 

da Tabela 2, onde se encontram as rendas anuais per capita dos mesmos países 

listados na primeira; a Tabela 2 está em ordem decrescente de renda. O que se nota, 

em primeiro lugar, é que, numa leitura organizada pela renda, a ordem dos países 

pouco se altera em relação à Tabela 1 – os países mais desenvolvidos permanecem 
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nos primeiros lugares; a seguir, nota-se que a ordem de renda corresponde quase à 

mesma ordem da proporção de computadores em grupos de 1.000 habitantes. Embora 

não tenha sido feito um estudo de correlação estatística entre os dados, a pequena 

dimensão das tabelas permite que se conclua pela existência de uma relação bastante 

forte entre a renda per capita de um país e seu índice de posse de computadores pela 

população. Ou, em outras palavras, os índices de inclusão digital no Brasil e fora dele 

parecem ter forte relação com a renda. 

Os estudos de Castells sobre o alcance da Internet no mundo, com números 

atualizados até novembro do ano 2000, indicaram que o planeta como um todo estava 

muito atrás dos Estados Unidos – embora esse não seja o país mais “conectado”: 

Canadá, Austrália e países escandinavos têm taxas de acesso mais elevadas. Os 

Estados Unidos, no entanto, por serem os maiores exportadores mundiais de 

tecnologias digitais, acabaram se tornando um parâmetro de inclusão para vários 

estudos. Os melhores dados sobre a inclusão digital americana são da pesquisa “A 

Nation Online”, feita bienalmente desde 1995 pelo Departamento de Comércio, cujo 

último levantamento foi publicado em setembro de 2004, com dados coletados em 

outubro de 2003. É importante assinalar que o método dessa pesquisa contempla 

moradores com três anos de idade ou mais como usuários de internet, o que no 

mínimo pode suscitar um questionamento e investigações sobre o método. A 

sofisticação do acesso permitida pelo nível de renda dos Estados Unidos levou o 

Departamento de Comércio a focar sua última pesquisa na evolução do acesso em 

banda larga. O país tem computadores em 61,2% dos domicílios e acesso à Internet 

em 54,6% deles – o acesso em banda larga está presente em 19,9% dos domicílios.  

Para investigar a questão em nível mundial, Norris (2000) precisou se utilizar 

de dados alternativos para montar um quadro ao menos razoável da situação, assim 

como fizeram outros estudiosos, já que existe uma grande variedade de fontes e 

métodos de coleta. Os resultados de seu trabalho registram, entre outras conclusões, a 

inexistência de dados oficiais confiáveis e consolidados; por essa razão, seu estudo 

utiliza estatísticas sobre computadores-servidores espalhados pelo mundo, sites de 

comércio eletrônico e pesquisas de mercado de empresas particulares. Ainda assim, 
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ficaram faltando dados para muitas regiões. No entanto, aqueles reunidos para o 

estudo foram suficientes para confirmar o tamanho das desigualdades relativas ao 

acesso às tecnologias digitais de computação e informação. Eis o que nos diz o autor: 

 

(...) os dados indicam que a revolução da informação 
transformou as comunicações de Estados pós-industriais como 
Suécia, Austrália e Estados Unidos(...), reforçando sua 
liderança na nova economia. Mas no início do século 21, os 
benefícios da Internet não conseguiram alcançar as nações 
mais pobres da África meridional, Ásia meridional e Oriente 
Médio. A brecha entre os países ricos em informação e pobres 
em informação ampliou-se agudamente nos primeiros anos 
desta tecnologia .  

 

A pesquisa de Norris mostra que entre 1995 e o segundo trimestre do ano 

2000, o número de pessoas com acesso à Internet no mundo inteiro saltou de 26 

milhões para 257 milhões; embora o número seja elevado, ele representa não mais do 

que 4% (quatro por cento) da população mundial; a distribuição desses acessos, 

todavia, confirma um panorama de exclusão. Os países membros da OECD, por 

exemplo, que representam as economias pós-industriais e democracias bem 

desenvolvidas, concentram  

 

• 97% de todos os servidores da Internet;  

• 92% da produção e consumo de equipamentos, software e serviços de 
computação; 

• 86% das pessoas com acesso à Internet 

 

Em compensação, toda a África Meridional tem apenas 2,5 milhões de 

pessoas com acesso à Internet, o que significa menos de 1% de todas as pessoas que 

têm acesso à Internet no planeta. Há mais usuários de Internet na Suécia do que em 

todo o continente africano. Mesmo as análises dos países mais “conectados”, todos do 

hemisfério Norte, mostraram profundas disparidades com vizinhos: os estudos de 

Norris (2000) sobre acesso na União Européia mostraram que em 1999, quase dois 
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terços (66%) das populações escandinavas podiam acessar a Internet, enquanto que 

na região do Mediterrâneo essa taxa era de aproximadamente dez por cento. Para 

qualquer recorte que se faça, parece haver a possibilidade de encontrar-se profundas 

disparidades. 

 

Dados brasileiros 

 

Para mostrar um panorama da inclusão digital no Brasil, utilizei-me 

principalmente os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2003, do 

IBGE. Embora existam projeções desses dados para que se possa estimar números 

dos anos de 2004 e 2005, optamos por não usá-las para manter a pesquisa 

estritamente dentro do universo conhecido. 

Conforme esses dados, o Brasil tem 173,2 milhões de habitantes e 49,1 

milhões de domicílios. O número de domicílios com acesso à Internet (5.623.828 

unidades; ver detalhes na Tabela 7) é pouco mais de 11,44% do total de domicílios 

brasileiros; o de moradores com acesso (19.327.038 pessoas; ver detalhes na Tabela 

8) equivale a 11,15% da população do país (ver detalhes nas Tabelas 4 e 5). Esses 

números fazem mais sentido quando comparados aos de outros países, como os 

Estados Unidos, cuja taxa de domicílios com acesso à Internet é de 54,6%, como 

mencionado acima. Proporcionalmente, o número de domicílios conectados nos 

Estados Unidos é cinco vezes maior do que o número brasileiro. Mas em números 

absolutos, a diferença impressiona mais: os Estados Unidos têm uma população de 

293,65 milhões de habitantes42, de modo que seus moradores com acesso à Internet 

são mais de 160 milhões, um contingente quase do tamanho da população do Brasil. 

Lá, o número de domicílios que têm computador (veja a Tabela 3) passou de 36,6% 

em 1997 para 61,8% em 2003; nesse mesmo período, o número de domicílios que 

tinham computadores e acesso à Internet subiu de 18,6% para 54,6%. Não pude 

localizar estatísticas confiáveis para que pudesse fazer comparações sobre estes dados 

em particular. 
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Embora Brasil e Estados Unidos sejam universos bastante diferentes, 

consideramos a comparação entre os países apropriada para melhor entendimento do 

contexto em que esta investigação se desenvolve. Dados similares do Brasil relativos 

a domicílios e moradores encontram-se nas Tabelas 4 e 5, respectivamente, contendo 

apenas três variáveis: posse de telefone, acesso à internet e número de moradores (ou 

de domicílios). Quando se olha a distribuição das pessoas com acesso à Internet pelos 

Estados brasileiros (Tabela 6), nota-se que a concentração é maior justamente nas 

unidades mais ricas da Federação, com destaque para o Distrito Federal, em primeiro 

lugar (24,35% dos moradores com acesso), e para o Tocantins, em último (apenas 

2,50% de moradores com acesso). Basta verificar quais são os primeiros e os últimos 

da lista para levantar-se a hipótese de que é grande também, entre as Unidades da 

Federação brasileiras, a relação entre taxa de acesso à Internet e renda. Essa série é 

bastante parecida com a que está contida na Tabela 10, representando o número de 

moradores que possuem computador, separados por Unidades da Federação. O 

número absoluto de moradores com acesso à Internet está na Tabela 11, que serviu 

de base para a construção da Tabela 6, que é apenas a lista das porcentagens obtidas 

a partir dos dados da Tabela 11.  

A Tabela 9 traz outros dados significativos para análise. Ali, pode-se ver uma 

divisão da população brasileira em três faixas de renda: até dez salários mínimos, de 

10 a 20 salários e acima de 20 salários. Na primeira faixa, apenas 4,79% da 

população tem acesso à Internet; na segunda, 44,74%, ou seja, proporcionalmente 

quase dez vezes mais. Na faixa de renda mais alta, acima de 20 salários mínimos de 

renda mensal, nada menos do que 72,89% da população têm acesso. É forçoso 

admitir-se que essa é mais uma evidência de que o acesso à Internet tem uma relação 

direta e forte com a renda da população.  

Chamo a atenção para o fato de que as pesquisas do IBGE coletam dados 

sobre domicílios e moradores onde existem computadores, acesso à Internet ou 

ambos os recursos. As pesquisas ainda não investigam a possibilidade de que os 

                                                                                                                                                                      
42 Estimativa do U.S. Census Bureau 
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moradores saibam usar computadores (mesmo não possuindo um) e tenham acesso à 

Internet ainda que isso não seja feito de suas casas.43 

 

Como está sendo feita a inclusão 

 

Várias instituições, entre elas governos estaduais e o governo federal, 

decidiram agir, nos últimos anos, para modificar os números que se encontram nas 

pesquisas sobre a posse, uso de computadores no Brasil e acesso à Internet, alguns 

dos quais estão presentes neste estudo. Prefeituras, igrejas, clubes, organizações não-

governamentais, indústrias e outras instituições de todo o país também se envolveram 

no mesmo movimento, empreendendo iniciativas de inclusão digital. Em todos os 

casos, o objetivo declarado é fazer inclusão digital ou permitir e facilitar o acesso à 

Internet – ou ambos – e com isso conseguir promoção social e melhora da qualidade 

de vida das pessoas. 

Não localizei, nas ações que foi possível examinar, grandes diferenças nos 

objetivos. A maioria parece olhar a exclusão digital da mesma maneira, assim como 

parece acontecer no resto do mundo, o que acaba sendo determinante na construção 

do objetivo declarado: colocar computadores à disposição da população carente para 

que ela aprenda a utilizá-los com um ou mais programas aplicativos, ou para que 

possa utilizá-los livremente para fins de comunicação pela Internet. O resultado 

esperado é um certo grau de capacitação que permita a cada incluído inserir-se no 

mercado de trabalho ou ainda conseguir promoção, mudança de função ou de 

emprego – todas as alternativas supõem uma melhora na renda ou nas condições do 

trabalho. 

Para que se possa ter uma idéia de como é implantado um programa de 

inclusão digital, iremos descrever aqui a operação da organização não-governamental 

                                                           
43 Em muitos pontos do país estão aparecendo pontos de acesso à Internet sob a forma de 

“cybercafés” ou “LAN houses”, em shopping center ou lanchonetes, onde se pode 
usar computadores pagando por hora a preço é reduzido (já localizamos cybercafés 
cobrando R$ 2,50 ou menor de um dólar por hora de acesso) 
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CDI44, com sede no Rio de Janeiro. A ação do CDI é muito bem documentada e a 

organização nacionalmente reconhecida como empreendimento social de qualidade. 

Durante seus anos de funcionamento, essa ONG conseguiu credibilidade pelas 

iniciativas que empreendeu e recebeu aportes financeiros de diversas instituições, 

assim como o apoio de entidades industriais como a poderosa Federação das 

Indústrias de São Paulo e a Câmara Americana de Comércio; seu balanço anual passa 

pela auditoria de uma consultoria multinacional. Por essas razões, o CDI é uma das 

entidades que mais tem sido destacada pela mídia como agente de inclusão digital no 

Brasil; além disso, seu método contém uma proposta de inclusão social bem descrita:  

 

 “As EICs45 seguem uma Proposta Político-Pedagógica 
(...) baseada na Pedagogia de Projetos. A Proposta procura 
disseminar junto às comunidades beneficiadas o ensino técnico 
aliado a temas da realidade local. Para cada ferramenta 
computacional é elaborado um projeto que envolve um 
processo de reflexão/ação. Utilizando a linguagem digital 
como meio, o conteúdo didático fomenta a construção da 
cidadania através de discussões envolvendo temas como os 
direitos humanos, sexualidade, não-violência, ecologia e 
saúde.” (CDI, 2005).  

 
O objetivo declarado pela organização é “motivar e capacitar seus educandos 

e educadores a usarem as tecnologias de informação e comunicação de forma crítica e 

empreendedora, com a finalidade de promover o desenvolvimento pessoal e 

comunitário” (2005). O CDI foi criado em 1995 a partir das ações de inclusão digital 

dos seus fundadores em favelas do Rio de Janeiro. Sua operação hoje consiste na 

montagem das “Escolas de Informática e Cidadania” (EICs), que em fevereiro de 

2004 já eram 837, sendo 751 no Brasil e 86 em outros países (Japão, África do Sul, 

Angola, Colômbia, Uruguai, México, Chile, Honduras, Guatemala e Argentina). Os 

números fornecidos pela organização informam que, até o início de 2004, um total de 

575,8 mil pessoas haviam sido capacitadas por um contingente de 1.674 educadores 

das próprias comunidades. 
                                                           
44 Comitê para a Democratização da Informática 
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As EICs são criadas por meio de parcerias entre o CDI e organizações 

existentes na comunidade, tais como centros comunitários, entidades de classe, 

grupos religiosos e associações de amigos do bairro. Além de pessoas de baixa renda, 

o público é formado também por pessoas com necessidades especiais (deficientes 

físicos e mentais pacientes psiquiátricos, moradores de rua, presidiários e população 

indígena). Para poderem funcionar, as EICs recebem do CDI o equipamento 

necessário (computadores e impressoras), software e apostilas. A instituição ajuda a 

comunidade a organizar a escola e a encontrar os instrutores. Segundo a instituição, 

essas escolas devem ser financeiramente auto-sustentáveis por meio da cobrança de 

mensalidades dos alunos; quando isso não é possível, precisam ser financiadas por 

instituições parceiras. Quando os alunos pagam mensalidades, metade do valor 

arrecadado é distribuído entre os instrutores e a outra metade é aplicada na 

manutenção da escola. Mesmo os alunos que não podem pagar também podem 

estudar: ao invés de dar dinheiro, colaboram trabalhando em tarefas necessárias ao 

funcionamento da escola. O gerenciamento é feito pela própria comunidade. Essas 

informações prestadas pela própria instituição permitem concluir que a participação 

do CDI acontece apenas durante a criação da EIC. A partir desse ponto, não parece 

mais haver participação do CDI na dinâmica de uma EIC, já que a entidade não 

publica detalhes dos resultados de suas ações. Esses resultados, por sua vez, estão 

restritos aos números globais de alunos que passam pelas escolas, que é cada vez 

maior. De fato, a lista das etapas de criação de uma EIC, registrada pelo próprio CDI, 

prevê apenas o seguinte: 

 

“a) Contato com o CDI mais próximo para verificar a 
possibilidade de enviar um projeto solicitando a montagem de 
uma EIC 

b) Análise dos projetos pela comissão de seleção do CDI 
c) Capacitação da equipe responsável pela EIC  
d) Assinatura do termo de compromisso 
e) Envio de computadores 
f ) Inauguração da EIC” 

 
                                                                                                                                                                      
45 Escolas de Informática e Cidadania 
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A ação termina no item “f”, que é a inauguração da escola. Não há registro, 

portanto, de nenhuma etapa de acompanhamento ou de avaliação posterior às ações 

de inclusão digital.46  

Dados sobre esse e outros programas de inclusão digital apresentados por 

Cruz (2004) serviram para a montagem da Tabela 13, onde estão importantes 

movimentos de inclusão digital. Ali pode-se ver quais são as organizações, os 

objetivos declarados, o nome do programa, a estratégia para a implantação, os tipos 

de dados usados na avaliação e a identificação do gestor do programa de inclusão 

digital. Chama a atenção o fato de que em todos eles os dados utilizados para a 

avaliação são apenas os números de alunos.47 Esses números, porém, são 

insuficientes para que se possa avaliar se a ação foi ou não bem-sucedida. 

Em outras palavras, nos programas inseridos na Tabela 13, não há como saber 

se houve inclusão digital. Assim como não há como saber se, tendo sido bem-

sucedida, a ação de inclusão digital resultou em mobilidade social. Para chegar-se a 

uma conclusão sobre o resultado de cada uma dessas iniciativas, seria necessário 

conhecer o que aconteceu depois da ação.  

                                                           
46 Para confirmar essa informação, fizemos contato com o CDI de Recife (PE), responsável 

por um total de 46 EICs na cidade: a declaração da funcionária Vivian é de que não é 
feita uma avaliação posterior ao curso.  

47 Dos resultados publicados por essas organizações constam apenas totais de alunos. 
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CONCLUSÕES 

Uma das primeiras conclusões derivadas desta investigação é a de que faltam 

pesquisas mais detalhadas sobre o assunto abordado, especialmente aquelas que 

poderão ser feitas com dados sobre a inclusão digital da população brasileira. Durante 

este trabalho, localizamos estudos bastante consistentes sobre a exclusão digital 

internacional do ponto de vista quantitativo, outros que abordavam a questão do 

ponto de vista conceitual, outros ainda que tocavam no assunto tangencialmente, 

feitos por pesquisadores brasileiros e de outros países, mas foram raros os trabalhos 

que abordaram a inclusão digital do ponto de vista qualitativo. 

Isso, no mínimo, aponta para a necessidade de investigações mais profundas 

sobre o tema: a maioria dos estudos encontrados parte de dados demográficos e de 

renda para compor um quadro consistente; não conseguimos localizar nenhum estudo 

sobre as ações de inclusão digital que abordasse as questões de comunicação e de 

educação que estão inevitavelmente envolvidas em cada uma dessas ações, tampouco 

sobre a avaliação dos resultados depois que a ação tivesse sido concluída. Não 

pudemos conhecer, portanto, os resultados das ações de inclusão digital no Brasil. 

Nada podemos afirmar sobre os resultados dessas ações, a não ser sobre os números 

de pessoas submetidas aos assim chamados processos de inclusão digital, como os 

apresentados na Tabela 13.  

Os números apresentados, contudo, dizem muito pouco. Respondem a uma 

pergunta sobre a quantidade de pessoas beneficiadas por programas de inclusão. Mas 

estará havendo, de fato, inclusão? Não seria mais apropriado um outro tipo de 

capacitação, cujos resultados são mais bem conhecidos? Não estarão as ações de 

inclusão digital produzindo “alfabetizados funcionais” na área da informática? 

Essas são apenas algumas das muitas perguntas que podem ser feitas para 

esclarecer aspectos fundamentais do assunto. Por exemplo, se as máquinas, como 

propõe Flusser (1988), têm intenções inscritas em suas estruturas, que estratégias e 

intenções estariam inscritas nos computadores? Que estratégias e intenções estariam 

inscritos nas possibilidades de comunicação entre esses computadores e na Internet? 

Quais as verdadeiras estratégias e intenções inscritas nas ações de inclusão digital? 
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Se do lado econômico o que se vê nas ações de inclusão digital é a 

capacitação para o trabalho, é fundamental também questionar as outras 

possibilidades de intenção, programação e suas conseqüências. Outras dúvidas 

suscitadas pela pesquisa estão relacionadas às maneiras de diagnosticar e medir a 

exclusão digital, avaliar seus parâmetros relevantes, localizar onde ela é mais 

acentuada, pesquisar os seus efeitos no curto e longo prazos, o que pode ser feito para 

controlar o problema e determinar quanto tempo isso pode levar. Há, evidentemente, 

uma grande necessidade de estudos capazes de trazer respostas a todas essas questões. 

Warschauer propõe uma resposta à primeira pergunta, ponderando que, não 

sendo a exclusão um fenômeno bipolar, não existe também um fator único capaz de 

superá-lo: 

 

A tecnologia não existe como variável externa para ser 
injetada de fora e produzir certos resultados. Ela está imbricada em 
sistemas e processos sociais. E do ponto de vista de uma política, o 
objetivo de levar tecnologia a grupos marginalizados não é 
meramente para superar uma brecha tecnológica mas sim para 
ampliar um processo de inclusão social.Compreender esse objetivo 
envolve não apenas fornecer computadores e links à Internet mas 
também desenvolver conteúdos relevantes em diversas linguagens, 
promovendo a alfabetização e a educação, e mobilizando a 
comunidade e os suportes institucionais para alcançar objetivos da 
comunidade.Aí, a tecnologia se torna um meio geralmente forte, e não 
um fim em si mesma. 

 

Essa constatação é complementar às descobertas de Warschauer (2003) em 

suas investigações em vários países: “freqüentemente, programas bem-intencionados 

acabam indo em direções inesperadas, e as piores falhas acontecem quando as 

pessoas tentam abordar problemas sociais complexos com um foco centrado na 

disponibilização de equipamento”.  

Nascimento (2003) traz a confirmação de as questões que envolvem o 

binômio educação e desenvolvimento não são de fato simples, nem sujeitas a uma 

dinâmica binária de causa-e-efeito. Segundo ele, para começar, as noções básicas de 
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desenvolvimento e de educação são complexas e múltiplas, possuindo além disso 

sentidos distintos: 

 

Conceitualmente podem ser abordadas de formas diferentes. 
Segundo a corrente do pensamento social que se considerar, 
desenvolvimento pode significar uma coisa ou outra e educação pode 
ter muitos significados. E, sobretudo, muitas justificativas e 
avaliações. Tem-se em conta, normalmente, que a educação é 
fundamental para o desenvolvimento. Sem uma preparação adequada 
de seus membros, uma comunidade não pode progredir, se 
desenvolver. Sem uma educação de qualidade, não tem como o 
indivíduo inserir-se favoravelmente no mercado de trabalho. Essas 
são idéias do senso comum. A educação cria condições indispensáveis 
ao desenvolvimento. Por sua vez, este obriga a que o processo de 
aprendizagem se modifique. Enfim, uma e outro podem desempenhar 
papéis vitais na relação, segundo as circunstâncias e o momento.  

 
A questão da inclusão digital tem semelhanças com a alfabetização, pelo fato 

de tratar-se de integrar um indivíduo a um novo sistema de comunicação. Segundo o 

IBGE o país ainda tem 21 milhões de analfabetos e 50 milhões de pessoas incapazes 

de compreender um texto. Sabem ler mas falta-lhes vocabulário. Sabem o código mas 

falta-lhes repertório. Assim como existem 29,4 milhões de analfabetos funcionais – 

pessoas que passaram pela escola mas continuam incapazes de utilizar-se do que 

deveriam ter aprendido. 

À medida em que o tempo passa, o tema da inclusão digital pode ficar ainda 

mais complexo, tanto porque a tecnologia vai evoluindo como porque a dinâmica de 

exclusão vai se modificando – e eventualmente se tornando mais aguda. Keniston 

(2003), em suas pesquisas, localiza nada menos do que três, eventualmente quatro 

exclusões digitais, sendo a última um fenômeno de países ricos. A primeira ocorre em 

todos os países e se caracteriza pela distinção nas facilidades de acesso existentes 

entre as pessoas ricas e as pobres; a segunda é a das línguas dominantes, seja o inglês 

ou alguma outra língua da Europa Ocidental – a maior parte do conteúdo relevante da 

Internet está codificada nessas línguas; a terceira, a diferença cada vez maior no 

acesso entre nações ricas e pobres, que se acentua pelas diferenças de tecnologia nas 
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trocas comerciais. E a quarta, o aparecimento de uma nova elite, nos Estados Unidos 

e em outros países, baseada em profissões relacionadas às tecnologias da informação 

e biotecnologia, que pode se tornar segundo Keniston, um novo enclave social. 

As informações que levantamos durante esta pesquisa não deixam dúvidas de 

quem sejam os excluídos digitais no Brasil: são justamente aqueles que, por falta de 

renda, não podem ter os recursos necessários ao acesso – telefone e computador. Em 

decorrência, a exclusão digital se origina da exclusão social – é portanto uma das 

perversidades deflagradas pela má distribuição da renda. 

Aparentemente o Brasil está muito longe de fazer a inclusão digital de toda a 

sua população – o número de excluídos é muito grande e o volume de recursos 

necessários igualmente grande. O governo tem uma verba reservada para isso no Fust 

(Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações), fundo destinado 

inicialmente a cobrir os custos de expansão dos serviços de comunicação de caráter 

social nas áreas que não geram lucro para as operadoras de telefonia48. Até a 

conclusão deste trabalho, no entanto, essa verba não havia sido utilizada. 

Uma das iniciativas do governo em favor da inclusão digital é a busca de 

recursos de baixo custo, incluindo o chamado “computador popular”. Esse projeto 

previa a fabricação de computadores que chegariam ao mercado por 

aproximadamente R$ 600 (ou US$ 200) mas eles jamais chegaram a ser produzidos. 

A própria indústria chegou a oferecer alternativas por esse preço, que eram 

aparentemente interessantes, como a Web TV. Esse aparelho era praticamente um 

computador embutido num teclado, que podia ser acoplado a um aparelho de TV, 

vendido em lojas de departamentos e de eletrodomésticos. Não deu certo: o produto 

não está mais à venda. O que as pessoas querem é um computador pessoal. 

Para entender esse e outros fracassos, é preciso assumir o computador como 

signo de saber, de conhecimento, de pertencimento. A falência da Enciclopédia 

Britânica é um excelente exemplo de fracasso dessa categoria (Evans e Wurster, 

2000): no início dos anos 90, as vendas da empresa despencaram porque ao invés de 

                                                           
48 Esse fundo é constituído com uma parcela igual a 1% do lucro das empresas de 

telecomunicações. 
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presentear os filhos com enciclopédias, os pais, avós e padrinhos passaram a 

presentear com PCs. Se antigamente metros e metros de enciclopédia nas estantes 

eram o signo do saber, atualmente o signo está no quarto e é um computador. 

A Coréia tentou implantar um para a fabricação de Internet PCs, ou seja, 

computadores prontos para acesso à Internet, que foi lançado em Setembro de 1999 

(IDC, 2005). Um total de 12 fabricantes e quatro provedores de acesso participaram 

do projeto. O computador poderia ser comprado nas lojas e também no correios, com 

financiamento do governo, por aproximadamente US$860. O objetivo do programa 

era colocar no mercado um milhão de PCs por ano. O projeto acabou apenas seis 

meses depois, com 380 mil computadores vendidos. Outra tentativa aconteceu na 

Malásia, a partir de janeiro do ano 2000, com a participação de 10 fabricantes 

produzindo um computador básico e um intermediário. A meta era vender 1 milhão 

de PCs mas foram vendidos apenas 400 mil, num período de dois anos. Há história de 

sucesso ligada à produção de computadores de baixo custo em andamento na 

Tailândia, onde o governo conseguiu a união de 14 fabricantes para produzir um PC 

que custa US$ 270. O programa, que começou em novembro de 2003, tem como 

meta entregar 1 milhão de PCs; foram vendidos 130 mil nos três primeiros meses de 

operação (IDC, 2005). 

Será, então, que o computador continuará sendo o único dispositivo 

apropriado para a inclusão digital? Acho arriscado responder que sim. O aparelho de 

TV não é mais o único a receber transmissões de televisão; a máquina fotográfica 

com filme químico não é mais o único dispositivo de captura de imagens; a filmadora 

não é mais o único dispositivo de captura de imagens em movimento. E o computador 

pessoal não é o único dispositivo de computação e acesso à Internet. 

Bem mais barata do que os computadores, a tecnologia dos celulares vem, ano 

após ano, acrescentando funções e recursos a esses aparelhos e mantendo os preços 

reduzidos: o número deles no Brasil e no mundo vem crescendo em grande 

velocidade e permitindo que a população de baixa renda tenha acesso a comunicações 

telefônicas.. O país tem hoje cerca de 61 milhões de telefones celulares, contra 40 

milhões de linhas fixas, e esses aparelhos estão em todas as classes sociais. Pedreiros, 
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domésticas e até catadores de sucata têm celular. Na população com renda até 10 

salários mínimos (146 milhões de pessoas), há 17,5 milhões que possuem apenas 

celular e quase 30 milhões que têm telefone fixo e celular. 

Embora seja um dispositivo bastante diferente do computador, o celular 

permite uma inclusão do indivíduo em telecomunicações, comunicação instantânea, 

linguagem de chat e outros recursos que os profetas da inclusão digital costumam 

classificar como exclusivas do computador. Todas as pesquisas sobre inclusão digital 

ignoram o fato de que os celulares são minúsculos computadores, que já recebem 

transmissões de rádio, capturam, enviam e recebem imagens paradas e vídeos, 

permitem navegação na Internet, permitem troca de mensagens instantâneas, chats e 

alguns modelos já são integrados a assistentes pessoais digitais (PDAs), tornando-se 

verdadeiros computadores de bolso. 

Talvez pelos celulares possa acontecer uma inclusão digital mais barata 

embora não planejada, por meio da qual o conhecimento e as inovações na língua e 

na cultura cheguem até os atualmente excluídos, franqueando a eles o acesso a 

emprego, renda, conhecimento, educação, comunicação multimídia, afinidades, 

comunidade...  

As propostas de inclusão digital atualmente em andamento, além de 

dispendiosas, têm metas que não se sabe se estão sendo atingidas. São como um tiro 

no escuro. 
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TABELAS 

Tabela 1 – Microcomputadores x habitantes no mundo 
(por 1000 habitantes) 

 
Canadá 416 

Estados Unidos 370 
Coréia 173 
França 152 

Espanha 70 
México 52 

Argentina 41 
Brasil 31 
China 13 

Fonte: IDC Brasil 200549 
 

Tabela 2 – Renda anual per capita 
(em US$) 

 
Estados Unidos 36.924 

França 29.222 
Canadá 27.097 
Espanha 20.424 
Coréia 11.059 
México 5.945 

Argentina 3.375 
Brasil 2.700 

China50 1.100 
Fonte: ONU, Indicadores Sociais, Dezembro 2004 

 

Tabela 3 – Estados Unidos: posse de computadores e acesso à Internet 
(em % de domicílios) 

 
 Out 97 Dez 98 Ago 00 Set 01 Out 03 
Computadores 36,6 42,1 51,0 56,2 61,8 
Internet 18,6 26,2 41,5 50,3 54,6 

 
Fonte: U.S. Dept. of Commerce, Setembro 2004 

                                                           
49 O IDC é um instituto de pesquisas com sede nos Estados Unidos e especializado em levantamento 
de dados do mercado de informática  
50 Não estão incluídos Hong Kong, Macau e Taiwan 
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Tabela 4 - Dados Fundamentais – Brasil, domicílios 

 
Variável  
Domicílios 49.142.171

Domicílios com telefone (fixo ou celular) 30.471.453

Domicílios com telefone celular  5.502.416 

Domicílios com acesso à Internet  5.623.828 

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2003 
 

Tabela 5 – Dados Fundamentais – Brasil, população 

 

Variável  
Moradores 173.201.883

Moradores com telefone (fixo ou celular) 105.422.230

Moradores com telefone celular  19.201.526 

Moradores com acesso à Internet  19.327.038 

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2003 
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Tabela 6 – Brasil - Moradores possuindo computador e acesso à Internet 
(em %, ordem decrescente) 

 
Brasil 11,15 
Distrito Federal 24,38 
São Paulo 19,57 
Rio de Janeiro 16,65 
Santa Catarina 15,23 
Paraná 13,72 
Rio Grande do Sul 12,06 
Espírito Santo 11,42 
Mato Grosso do Sul 9,71 
Minas Gerais 8,59 
Mato Grosso 8,07 
Acre 7,64 
Goiás 7,50 
Rondônia 6,77 
Roraima 6,26 
Sergipe 6,24 
Rio Grande do Norte 5,28 
Pernambuco 4,97 
Amazonas 4,66 
Paraíba 4,16 
Bahia 4,12 
Pará 4,04 
Alagoas 3,97 
Ceará 3,89 
Amapá 3,85 
Maranhão 2,79 
Piauí 2,71 
Tocantins 2,50 
Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2003 
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Tabela 7 – Domicílios com telefone, computador e acesso à Internet 

Microcomputador – tinham 7.511.253

Microcomputador – tinham - com acesso à Internet 5.623.828

Microcomputador - não tinham 41.629.669

Telefone - tinham - somente fixo convencional 11.498.675

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2003 
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Tabela 8 – Total de moradores com computador e acesso à Internet 
Microcomputador - tinham 26.157.248

Microcomputador - tinham - com acesso à Internet 19.327.038

Microcomputador - não tinham 147.041.870

Microcomputador - sem declaração 2.765

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2003 

Tabela 9 – Posse de microcomputador com acesso à Internet, por faixa de renda 

Total 146.524.110
Até 10 salários mínimos Microcomputador - tinham - com acesso 

à Internet 
7.031.355

Total 14.170.967
Mais de 10 a 20 salários 
mínimos Microcomputador - tinham - com acesso 

à Internet 6.341.273

Total 6.723.685
Mais de 20 salários 
mínimos Microcomputador - tinham - com acesso 

à Internet 4.901.406

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2003 
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Tabela 10 – População e Posse de microcomputador por Unidade da Federação 

Total 173.201.883
Brasil 

Microcomputador - tinham 26.157.248

Total 964.463
Rondônia 

Microcomputador - tinham 88.887

Total 409.499
Acre 

Microcomputador - tinham 39.006

Total 2.323.338
Amazonas 

Microcomputador - tinham 185.451

Total 285.038
Roraima 

Microcomputador - tinham 26.288

Total 4.652.188
Pará 

Microcomputador - tinham 295.959

Total 486.244
Amapá 

Microcomputador - tinham 34.530

Total 1.221.533
Tocantins 

Microcomputador - tinham 60.980

Total 5.846.448
Maranhão 

Microcomputador - tinham 210.998

Total 2.915.536
Piauí 

Microcomputador - tinham 95.726

Total 7.756.138
Ceará 

Microcomputador - tinham 447.401

Total 2.890.339
Rio Grande do Norte 

Microcomputador - tinham 219.307

Total 3.512.209
Paraíba 

Microcomputador - tinham 227.920

Total 8.150.662
Pernambuco 

Microcomputador - tinham 572.371

Total 2.918.876
Alagoas 

Microcomputador - tinham 146.968

Total 1.874.644
Sergipe 

Microcomputador - tinham 162.930

Total 13.386.384
Bahia 

Microcomputador - tinham 778.913

Total 18.526.573
Minas Gerais 

Microcomputador - tinham 2.428.395

Total 3.237.820
Espírito Santo 

Microcomputador - tinham 474.337

Rio de Janeiro Total 14.875.064
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Microcomputador - tinham 3.224.367

Total 38.688.434
São Paulo 

Microcomputador - tinham 9.907.551

Total 9.892.974
Paraná 

Microcomputador - tinham 1.816.831

Total 5.599.052
Santa Catarina 

Microcomputador - tinham 1.141.468

Total 10.497.783
Rio Grande do Sul 

Microcomputador - tinham 1.830.686

Total 2.162.500
Mato Grosso do Sul 

Microcomputador - tinham 265.347

Total 2.648.684
Mato Grosso 

Microcomputador - tinham 267.812

Total 5.309.683
Goiás 

Microcomputador - tinham 561.173

Total 2.169.777
Distrito Federal 

Microcomputador - tinham 645.646
Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2003
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Tabela 11 – População e Posse de micro com acesso à Internet, por Unidade da 
Federação 

Total 173.201.883
Brasil Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
19.327.038

Total 964.463
Rondônia Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
65.275

Total 409.499
Acre Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
31.287

Total 2.323.338
Amazonas Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
108.301

Total 285.038
Roraima Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
17.836

Total 4.652.188
Pará Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
187.906

Total 486.244
Amapá Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
18.738

Total 1.221.533
Tocantins Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
30.493

Total 5.846.448
Maranhão Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
163.042

Total 2.915.536
Piauí Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
78.922

Total 7.756.138
Ceará Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
301.995

Total 2.890.339
Rio Grande do 
Norte Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
152.628

Total 3.512.209
Paraíba Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
146.176

Total 8.150.662
Pernambuco Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
404.857
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Total 2.918.876
Alagoas Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
115.837

Total 1.874.644
Sergipe Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
116.885

Total 13.386.384
Bahia Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
551.159

Total 18.526.573
Minas Gerais Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
1.592.294

Total 3.237.820
Espírito Santo Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
369.709

Total 14.875.064
Rio de Janeiro Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
2.476.365

Total 38.688.434
São Paulo Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
7.570.825

Total 9.892.974
Paraná Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
1.356.984

Total 5.599.052
Santa Catarina Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
853.000

Total 10.497.783
Rio Grande do Sul Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
1.265.703

Total 2.162.500
Mato Grosso do 
Sul Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
209.908

Total 2.648.684
Mato Grosso Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
213.816

Total 5.309.683
Goiás Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
398.086

Total 2.169.777
Distrito Federal Microcomputador - tinham - com acesso à 

Internet 
529.011

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2003 
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Tabela 12 – Brasil – Conexões em Banda Larga 
(em milhões) 

 

2003 1,68  

2004* 2,00 

2005* 2,80 

ADSL (todas) 1,60 

Cabo (todas) 0,18 
Fonte: Associação Brasileira de Usuários de Acesso Rápido 
*Estimativa 
 

Tabela 13 –Algumas iniciativas de Inclusão Digital 
 
Organização Objetivo Nome do 

Programa 
Estratégia  Dados de 

avaliação 
Gestor Pessoas 

atendidas 
CDI Inclusão 

digital e 
social 

Escolas de 
Inclusão e 
Cidadania 

Laboratórios de 
informática 
com programa 
de ensino 

Número de 
alunos do 
programa 

Comunidade 483.000 

Acessa São 
Paulo 

Inclusão 
digital e 
acesso 
gratuito às 
TICs51 

Infocentros 
públicos em 
todos os 
municípios 

Espaços 
públicos com 
acesso à 
internet 

Número de 
cidadãos 
atendidos 

Governo 355.000 

Instituto Ayrton 
Senna 

Inclusão 
digital e 
social 

Sua Escola a 
2000 por 
Hora 

Uso criativo da 
tecnologia nas 
escolas 
públicas 

Número de 
alunos do 
programa 

IAS 66.300 

Prefeitura de S. 
Paulo 

Inclusão 
digital e 
social 

Telecentros Aulas, acesso à 
internet e 
oficinas 

Número de 
alunos do 
programa 

Governo 500.000 

Prefeitura de 
Curitiba 

Inclusão 
digital e 
social 

Digitando o 
Futuro 

Acesso à 
Internet e 
cursos de 
informática 

Número de 
cidadãos e 
número de 

alunos 

Governo 91.000 

Fonte: sites das instituições na Internet 

                                                           
51 Tecnologias de informação e comunicação 


