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RESUMO  

O presente trabalho aborda como temática central a Avaliação das Políticas 

Públicas de Inclusão Digital.  Nesse contexto, proponho como objeto de estudo, avaliar o 

Projeto de Inclusão Digital de Pedro II, financiado pelo Banco do Nordeste- BN, 

implementado pelo o Instituto Nordeste Cidadania - INEC e desenvolvido no Espaço 

Nordeste. Trata-se de uma estratégia de Inclusão Digital implantada e implementada no 

município de Pedro II, pertencente ao Estado do Piauí, que provêem acesso à infraestrutura de 

informática acompanhada de uma proposta pedagógica, inicialmente, fundamentada em seis 

etapas, em vista a implantação de uma cultura digital para jovens do município em referencia. 

Essa pesquisa tem como objetivo avaliar a efetividade do Projeto Inclusão Digital de Pedro 

II, averiguando em que medida estaria conseguindo promover a inclusão digital dos seus 

usuários. Para avaliar a efetividade do Projeto em investigação, será utilizada a perspectiva 

avaliativa de efetividade sociodigital, ancorada em Mark Warschauer, quando da oferta 

permanente, viabilização contínua e utilização das dimensões avaliativas físicas, digitais, 

humanos e sociais, como insumos decisivos para um efetivo projeto de inclusão digital. Nessa 

perspectiva, para realização da pesquisa em estudo, pretendo fazer uma avaliação de 

efetividade do Projeto Inclusão Digital de Pedro II, não se limitando apenas a aferir sobre os 

objetivos, metas e ou resultados. A proposta é trabalhar com a noção de efetividade 

sociodigital, como uma dimensão avaliativa que permite verificar a Inclusão Digital no seu 

contexto local e social, considerando que essa somente será alcançada na medida em que há 

efetividade sociodigital. Para atingir o objetivo proposto, será utilizada uma pesquisa 

prioritariamente qualitativa, sem desprezar os dados quantitativos, no Espaço Nordeste de 

Pedro II, tendo como foco o estudo de caso, empregando a etnografia como referencial na 

análise dos dados. Usarei como principais instrumentos de pesquisa o levantamento 

documental, bibliográfico e a pesquisa de campo, cuja coleta de dados se dará por meio de 

entrevistas e questionários a partir da abordagem pós-construtivista de Raul Lejano (2006). 

Diante do exposto, CONCLUO que a avaliação realizada sobre a efetividade do Projeto 

Inclusão Digital de Pedro II, sob a perspectiva avaliativa da efetividade sociodigital, ancorada 

em Mark Warschauer, usando como referencia analíticas as dimensões avaliativas físicas, 

digitais, humanos e sociais, NÃO PROMOVE a inclusão digital dos seus usuários.  

 

Palavras-chave: Avaliação; Políticas Públicas; Inclusão Digital; Espaço Nordeste; Banco do 

Nordeste.  



 

 

ABSTRACT 

 

This paper discusses how central theme the Evaluation of Digital Inclusion Public Policy. In 

this context, I propose as an object of study, evaluate the Digital Inclusion Project Pedro II, 

funded by the Nordeste- BN Bank, implemented by the Northeast Institute Citizenship - INEC 

and developed in the Northeast Area. This is a Digital Inclusion strategy deployed and 

implemented in the municipality of Pedro II, belonging to the State of Piauí, which provide 

access to the monitored IT infrastructure of a pedagogical proposal, which, based on six 

stages, in order to implement a digital culture for young people in the municipality reference. 

This research aims to evaluate the effectiveness of the Digital Inclusion Project Pedro II, 

ascertaining to what extent was managing to promote digital inclusion of its users. To assess 

the effectiveness of design research, we will use the evaluative perspective sociodigital 

effectiveness, anchored by Mark Warschauer, when the standing offer, continuous viability 

and use of physical evaluative dimensions, digital, human and social, as key inputs for 

effective project digital inclusion. In this perspective, to carry out the research study, I intend 

to make an assessment of effectiveness of the Digital Inclusion Project Pedro II, not limited 

only to assess about the objectives, targets and or results. The proposal is to work with the 

notion of sociodigital effectiveness as an evaluative dimension for verifying the digital 

inclusion in their local and social context, considering that this will only be achieved to the 

extent that there is effectiveness sociodigital. To achieve this purpose, giving priority to 

qualitative research will be used, without neglecting the figures, Northeast Pedro II space, 

focusing on the case study, using ethnography as a reference in the data analysis. I will use as 

main research instruments the documentary survey, literature and field research, the data 

collection will be through interviews and questionnaires from post-constructivist approach 

Raul Lejano (2006). Given the above, I conclude that the assessment made on the 

effectiveness of Digital Inclusion Project Pedro II in the evaluative perspective of sociodigital 

effectiveness, anchored by Mark Warschauer, using as analytical reference the physical 

evaluative dimensions, digital, human and social, NOT PROMOTE digital inclusion of its 

users. 

 

Keywords: Evaluation; Public Policy ; Digital Inclusion ; Northeast Area; Banco do Nordeste 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho aborda como temática central a Avaliação das Políticas 

Públicas de Inclusão Digital.  O tema é atual e relevante, primeiro porque as ações de Inclusão 

Digital ganharam espaço como Politicas Públicas governamentais no Brasil e no mundo e, 

segundo, porque o acesso, o bom uso e a apropriação das Tecnologias da Informação e 

Comunicação - TIC são condições necessárias para que governo, organizações e cidadãos 

operem sob o paradigma da sociedade da Informação e do conhecimento das TICs. Mas 

também é instigante e arriscado por causa das rápidas mudanças que ocorrem no cenário em 

que se imbrica o desenvolvimento das TICs.  

Nesse contexto, proponho como objeto de estudo, avaliar o Projeto de Inclusão 

Digital de Pedro II, financiado pelo Banco do Nordeste
1
 - BN, implementado pelo o Instituto 

Nordeste Cidadania - INEC
2
 e desenvolvido no Espaço Nordeste. Trata-se de uma estratégia 

de Inclusão Digital implantada e implementada no município de Pedro II, pertencente ao 

Estado do Piauí, que proveem acesso à infraestrutura de informática acompanhada de uma 

proposta pedagógica, inicialmente, fundamentada em seis etapas, em vista a implantação de 

uma cultura digital para jovens do município em referencia. 

Essa pesquisa tem como objetivo avaliar a efetividade do Projeto Inclusão Digital 

de Pedro II, averiguando em que medida estaria conseguindo promover a inclusão digital dos 

seus usuários. 

Para avaliar a efetividade do Projeto em investigação, será utilizada a perspectiva 

avaliativa de efetividade sociodigital, ancorada em Mark Warschauer, quando da oferta 

permanente, viabilização contínua e utilização das dimensões avaliativas físicas, digitais, 

humanos e sociais, como insumos decisivos para um efetivo projeto de inclusão digital. 

Em suma, a Efetividade Sociodigital
3
 é aqui compreendida como a garantia do 

conjunto de recursos necessários à Inclusão Digital da população beneficiária, incluído a 

oferta e permanência contínua dos recursos técnicos, digitais, humanos, sociais com vista uma 

efetiva inclusão digital.  

                                                             
1
 Instituição financeira, criada em 1950, voltada para o desenvolvimento da região Nordeste. 

2
 Instituto Nordeste Cidadania – INEC, O Instituto Nordeste Cidadania é uma entidade civil, sem fins lucrativos, 

constituída em 27 de fevereiro de 1996 por funcionários do Banco do Nordeste.  

3Conceito construído em conjunto 

com base nas formulações de Mark Warschauer (2006) a respeito dos recursos necessários à realização da “inclu

são digital”: recursos físicos, digitais, humanos e sociais. 
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O Projeto de Inclusão Digital de Pedro II, é uma das atividades atinentes à 

dimensão social, experimentada no Espaço Nordeste do município de Pedro II. Segundo 

relatório de acompanhamento institucional, ele atende anualmente em média cerca de 

quinhentos beneficiários, entre crianças, jovens e adultos. É uma proposta de intervenção de 

inclusão digital que visa à democratização do acesso às Tecnologias da Informação, de forma 

a permitir a inserção de todos os participantes do projeto na sociedade da informação. Tem 

como objetivo, conforme projeto institucional, “Desenvolver uma cultura digital capacitando 

jovens e adultos para serem multiplicadores dos conhecimentos adquiridos acerca do uso da 

informática, replicando para as demais pessoas da comunidade, democratizando o acesso à 

novos conhecimentos e possibilitando um melhor nível de capacitação, informação e 

desenvolvimento sustentável da comunidade”
4
.  

Sua proposta de formação é composta de seis etapas (apresentação da proposta 

para comunidade em geral, treinamento com assessores e monitores, curso presencial para os 

usuários, educação à distância, estagio e avaliação) no item quatro detalho cada etapa. Todas 

as atividades referentes a cada etapa do projeto são desenvolvidas em um espaço 

informatizado, com dez computadores, conectados a internet. O Assessor Social é o 

profissional responsável pela elaboração, execução e bom funcionamento do projeto (INEC, 

2012). 

Dentre as etapas da proposta de formação destacamos como principal etapa a dos 

cursos presenciais, por ser uma etapa direcionada especificamente para os usuários, trata-se de 

um curso de informática básica, distribuídos em quatro módulos básicos – Introdução a 

Microinformática e Sistema Operacionais; Pacote BrOffice – (BrOffice.org Writer, 

BrOffice.org Calc e BrOffice.org Impress); Rede Mundial de Computadores (Internet) e seu 

uso inteligente (Tecnologia a Serviço da Vida) e Desenvolvimento pessoal: protagonismo 

juvenil, formação humana, orientação pedagógica e marketing pessoal (INEC, 2012). 

Adentrando no discurso dos idealizadores do projeto e pelos pressupostos 

descritos no projeto institucional e entrevista com Assessor Social do INEC, o projeto tem em 

sua essência, além da promoção da inclusão digital, a universalização das TICs. Percebe-se 

nas suas entrelinhas uma relação entre a inclusão digital e a inclusão social. A ideia 

disseminada, que pudemos constatar em uma primeira observação empírica, seria a de que, ao 

                                                             
4 Disponível em http://www.inec.org.br.Acessado em 01 janeiro 2013. 
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proporcionar o acesso universal dos indivíduos à tecnologia, é possível obter como resultado, 

a inclusão digital e social.  

Diante do exposto, chegamos ao problema da pesquisa, que norteia este 

trabalho: investigar se o Projeto de Inclusão Digital de Pedro II está de fato, promovendo a 

inclusão digital dos seus usuários.  

Para instigar tais discussões em torno da referida problemática, tomarei por base a 

perguntas fundante:  

 O acesso, a oferta dos equipamentos e o fornecimento da conectividade 

disponibilizado pelo Projeto de Inclusão Digital aos usuários do Espaço 

Nordeste de Pedro II, promovem a inclusão Digital?   

No campo da política social é feita uma relação entre inclusão digital e inclusão 

social. É possível sintetizar essa relação na frase do ex-presidente Lula “Vamos fazer da 

inclusão digital uma poderosa arma de inclusão social”
 5

. Realizar a discussão do uso das 

TICs no campo social demanda, primeiramente, discutir o conceito de inclusão digital com 

bases em referenciais teóricos próprios, de maneira contextualizada que será feita no item 3. 

Sobre o conceito de inclusão digital a ser trabalho nesta avaliação será 

fundamentado em Sorj (2003), Warschauer (2006). Estes autores enfatizam ser necessário 

focar a transformação social e não as tecnologias. Afirmam que a inclusão digital vai além 

do acesso aos equipamentos tecnológicos, envolve um aprendizado, uma transformação 

social. Portanto, quando entendida a partir desse conceito a discussão muda do eixo exclusão 

digital para inclusão social. A exclusão digital passa, então, a ser concebida como fato 

relacionado a uma exclusão maior, a social. Esta discussão será realizada ao longo desse 

trabalho.  

Nessa perspectiva, para realização da pesquisa em estudo, pretendo fazer uma 

avaliação de efetividade do Projeto Inclusão Digital de Pedro II, não se limitando apenas a 

aferir sobre os objetivos, metas e ou resultados. A proposta é trabalhar com a noção de 

efetividade sociodigital, como uma dimensão avaliativa que permite verificar a Inclusão 

Digital no seu contexto local e social, considerando que essa somente será alcançada na 

medida em que há efetividade sociodigital.  

Para atingir o objetivo proposto, será utilizada uma pesquisa prioritariamente 

qualitativa, sem desprezar os dados quantitativos, no Espaço Nordeste de Pedro II, tendo 

                                                             
5
 Discurso do ex-presidente Lula durante os debates da 5ª Conferência da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa - CPLP em 2004. RadioBras. Disponível 

em:http://radiobras.gov.br/materia_i_2004.php?materia=194609&q=1&editoria=. 
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como foco o estudo de caso, empregando a etnografia como referencial na análise dos dados. 

Usarei como principais instrumentos de pesquisa o levantamento documental, bibliográfico e 

a pesquisa de campo, cuja coleta de dados se dará por meio de entrevistas e questionários a 

partir da abordagem pós-construtivista de Raul Lejano (2006), que desenvolve novos rumos 

na análise das políticas considerando o contexto, a experiência e a complexidade do real. 

O campo investigativo impõe como categoria fundante as Politicas Públicas de 

Inclusão Digital. Para tanto, se faz necessário um aprofundamento em torno de algumas 

categorias analíticas, tais como a importância das TIC no mundo contemporâneo e na 

realidade social, sobretudo, buscando trazer à tona, as complexas relações sociais e interesses, 

embutidos no discurso da eficiência e do poder da tecnologia em transformar a realidade 

social; contextualizar teoricamente a questão da avaliação e seus enfoques; conceituar e 

confrontar a inclusão digital e social dentro de suas várias dimensões. 

Este trabalho está estruturado em quatro itens, além da introdução e das 

considerações finais. O primeiro item aborda o conceito de avaliação, bem como sua 

importância frente a uma Política Pública, abordando ainda sobre a necessidade da prática 

avaliativa em programas e projetos, como procedimento estratégico e imprescindível para dar 

transparências às ações públicas de maneira a melhorá-las e sugerir modificações durante a 

sua formulação, implementação e resultados.  

Será abordada ainda nesse item a parte metodológica, adentrando no campo de 

estudo, na pesquisa empírica, com uma abordagem de caráter qualitativo, sem despreza os 

dados quantitativos (ANDRÉ & LÜDKE, 1986; MINAYO, 1992). A metodologia adotada, na 

qual descreverei os caminhos percorridos durante esta investigação, é pela abordagem do 

estudo de caso, o qual consiste numa análise detalhada que permite um aprofundamento do 

objeto estudado, (YIN, 2001).  

No segundo item, destaca-se uma reflexão sobre a Sociedade da Informação, que 

envolve uma profunda mudança no mundo e na sociedade decorrentes da inserção das 

Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs, principalmente nas diversas instâncias 

sociais por volta da segunda metade do século XX em diante. É considerada como um 

paradigma técnico-econômico, ou seja, um fenômeno global, com elevado potencial 

transformador das atividades econômicas, sociais e políticas. Para fundamentar essa 

discussão, usarei como base teórica os autores Castell (1999), Bauman (2001), Santaella, 

(2007), Negroponte (1995) Stewart (1998) e Lévy (1999). 

Destaca-se ainda nesse item, o arcabouço conceitual sobre Inclusão Digital e 

Políticas Públicas, fazendo, inicialmente, um mapeamento das Politicas Públicas no Brasil e o 
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seu papel perante a sociedade. Posteriormente, discutiremos conceituações de inclusão digital 

propostas por Cazeloto (2008), Sorj (2003) e Warschauer (2006). 

No terceiro item, descrevo sobre os atores institucionais, iniciando com o Espaço 

Nordeste e toda sua estrutura de funcionamento, local onde se operacionaliza o projeto e 

posteriormente descrevo o Projeto Inclusão Digital em sua versão original, da forma como foi 

desenhado em projeto institucional pelos seus mentores, Banco do Nordeste - instituição 

financiadora, o INEC - instituição executora.  

No quarto item faço a descrição sobre o Projeto de Inclusão Digital de Pedro II, 

no que diz respeito a seu funcionamento, órgãos financiadores, dinâmica de trabalho, ações 

desenvolvidas, etc, ou seja, este item é relatado sob uma ótica mais descritiva, pois nele são 

apresentados dados do projeto de Inclusão Digital em Pedro II, onde será realizado o estudo 

avaliativo in loco. Em seguida faço detalhamento e análise dos dados coletados na pesquisa de 

campo. 

Por fim, concluo que este tipo de avaliação se apresenta como um desafio à 

pesquisadora, pois embora apresente uma vasta experiência acumulada como multiplicadora 

do Núcleo de Tecnologias Educacionais – NTE, organizadora de encontros, seminários, 

eventos para debates e implantação e implementação de projetos relativos à inclusão digital, 

necessita aprofundar-se no universo teórico da avaliação de politicas e programa, seja para 

apoiar, discordar, acrescentar e dinamizar a discussão com os autores com quem dialogo sobre 

a temática pesquisada.  

A perspectiva é coletar dados e confronta-los, buscar evidências, analisar 

documentos e informações coletadas no campo de pesquisa, de maneira a tentar fazer a 

ligação de conceitos e o universo empírico que envolve a efetividade do Projeto de Inclusão 

Digital de Pedro II. Espera-se, contudo, que o presente trabalho possa contribuir com os 

formuladores, executores e demais agentes da política, servindo como instrumento para 

pensar em melhorias para o projeto de forma que esta se torne cada vez mais efetiva no seu 

propósito, que é incluir digitalmente os indivíduos.   
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2 PERSPECTIVA AVALIATIVA E METODOLÓGICA EM FOCO  

 

Nesse item destaco o arcabouço conceitual sobre as políticas públicas, dando 

ênfase na  p o l í t i c a  pública de inclusão digital. Faço uma análise sobre o conceito de 

avaliação, no qual são apontadas metodologias avaliativas, bem como sua importância 

frente a uma politicas pública. Detenho-me ainda nos conceitos de efetividade sociodigital, 

perspectiva avaliativa que permeia todo o trabalho de pesquisa, e por ultimo, passo à 

descrição da trajetória desta pesquisa bem como os caminhos metodológicos que levaram à 

construção deste trabalho dissertativo. 

 

2. 1 A pesquisa avaliativa de política pública: abordagens e concepções 

 

Antes de adentrar no campo investigativo da avaliação das Politicas Públicas de 

Inclusão Digital, farei aplicação de conceitos pertinentes à politicas públicas e de avaliação, 

pois é neste campo que encontrei fundamentação teórica e metodológica para identificar e 

construir a perspectiva avaliativa de efetividade sociodigital para avaliar o Projeto Inclusão 

Digital de Pedro II.  

O Projeto em destaque é uma politica pública de Inclusão Digital desenvolvido no 

Espaço Nordeste do referido município. Por sua abrangência e objetivos prescritos em projeto 

institucional, ele é caracterizado como uma politica publica de cunho social, fazendo-se 

necessário, dessa forma, em primeiro lugar, uma discursão conceitual sobre a temática 

“politicas públicas sociais”.  

A respeito das politicas sociais, Cohen e Franco (1993), apontam dois 

principais objetivos que permeiam tais politicas. O primeiro é “amenizar as 

desigualdades sociais” e o segundo é “proporcionar melhores condições de vida à 

população oprimida pela sociedade excludente”. Apontam a equidade entre os indivíduos 

como principio norteador dessas politicas. Para eles, “a equidade implica na satisfação das 

necessidades básicas da população, priorizando-as segundo seus graus de urgência 

relativa”. Alertam para a necessidade de implementar uma rede de políticas sociais 

universalizante, tais como: de educação, moradia, saúde, cultura, trabalho e de segurança, e 

não se deter apenas à problemas pontuais. O importante é partir para a ação concreta em 

prol a efetividade dessas políticas. 

Contudo, implantar e implementar politicas públicas requer um minucioso 

cuidado, desde o planejamento até a avaliação. Oliveira, (2006) afirma que o processo de 
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implantação de politicas públicas são compostas por fases, na seguinte ordem:  planejamento, 

formulação, implementação, monitoramento e avaliação. Segundo o mesmo autor, qualquer 

problema em seu percurso, compromete qualquer uma das fases, uma vez que uma política 

é movida por ações que estão interligadas e dependentes entre si.  

Heidemann (2009), fala dos ciclos conceituais, compostas de quatro etapas 

necessárias ao processo de implantação de politicas públicas. 

 

A primeira refere-se às decisões políticas tomadas para resolver problemas sociais 

previamente estudados. Depois de formuladas, as políticas decididas precisam ser 

implementadas, pois sem ações elas não passam de boas intenções. Numa terceira 

etapa, procura-se verificar se as partes interessadas numa política foram satisfeitas 

em suas demandas. E, enfim, as políticas devem ser avaliadas, com vistas a sua 

continuidade, aperfeiçoamento, reformulação ou, simplesmente, descontinuidade 

(HEIDEMANN, 2009, p. 35) 

 

Oliveira (2006), fala sobre as cinco fases e Heidemann (2009) enfoca os ciclos 

conceituais, entretanto, os dois autores abordam a avaliação como fator de extrema 

importância na implantação de uma politica pública. A avaliação é colocada por eles como a 

parte final nesse processo. É uma ação usada para investigar a eficiência, a eficácia e 

efetividade de uma política pública, averiguando se foram ou estão sendo implementadas de 

acordo com os objetivos proposto em projetos e se estas estariam atingindo as metas e os 

resultados planejados.   

Contudo, estudos mostram que a avaliação, é uma etapa não realizada com 

tradição no Brasil, não existindo avaliações criteriosas acerca das políticas públicas. De 

maneira geral, a avaliação é pouco aplicada em sua essência e quando aplicada, limita-se a 

controlar investimentos financeiros realizados ou simplesmente servir como relatório das 

atividades desenvolvidas, não refletindo em efetividade para atribuir valor ou mérito da ação 

social (COHEN E FRANCO, 1993).   

Além da pouca tradição e aplicabilidade, existem também alguns enganos no que 

se refere o entendimento na conceituação sobre avaliação. Holanda (2006) afirma que durante 

muito tempo não se tinha entendimento sobre o real sentido de uma avaliação de programa ou 

politica pública, acarretando o surgimento de uma multiplicidade de conceito e concepção 

metodológica avaliativa.  

Dessa forma, para melhor entendimento sobre a importância do ato de avaliar, 

elenco, a seguir, alguns autores, que foram fundamentais na construção e escolha da 

perspectiva avaliativa efetividade sociodigital, a qual será utilizada nesse trabalho de pesquisa 

e posteriormente detalhada. 
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Conforme Holanda (2006) “avaliar é determinar o mérito e a prioridade de um 

projeto de investimento ou de um programa social, geralmente financiado com recursos 

públicos e voltado para resolver um determinado problema econômico ou social”.  Segundo o 

mesmo autor, a avaliação desempenha diversos papéis, mas tem apenas uma meta, requer um 

procedimento mediante o qual se compara aquilo a ser avaliado com um critério ou padrão 

determinado. Ou seja, para avaliar precisamos ter um ideal a ser seguido e com isso comparar 

o que está sendo avaliado.  

Para o Comitê de Assistência ao Desenvolvimento da Organização para a 

Cooperação do Desenvolvimento Econômico - OCDE, o propósito da avaliação é determinar 

a pertinência e alcance dos objetivos, a eficiência, efetividade, impacto e sustentabilidade do 

desenvolvimento, devendo proporcionar informação que seja útil e crível para o processo de 

tomada de decisões e favoreçam uma melhor prestação de contas sobre as Políticas Públicas 

(BELLEN, 2008). 

De acordo com Cohen e Franco (1993), “a avaliação é o processo de gerar 

informação sobre as operações e o impacto da aplicação de programas e políticas”. Para eles, 

a avaliação não deve uma atividade isolada e autossuficiente, e sim parte do processo de 

planejamento da política social, gerando uma retroalimentação que permite escolher entre 

diversos projetos de acordo com sua eficiência e eficácia. 

Para Schmidt (2008) a avaliação consistente em estudo dos êxitos e das falhas do 

processo de sua execução, proporcionando a retroalimentação para determinar a continuidade 

ou mudança da política, tornando-a mais efetiva, eficaz e eficiente. 

Dessa forma, a discussão conceitual sobre avaliação travada com os autores 

acima, possibilitou perceber a importância da avaliação no processo de implantação das 

politicas publicas, como também, o desenvolvimento de um olhar crítico no sentido de evitar 

um engessamento da pesquisa a uma única concepção de avaliação.   

Entretanto, embora tenha clareza da importância do ato de avaliar e da perspectiva 

avaliativa que será utilizada na pesquisa, no caso efetividade sociodigital, um aspecto a ser 

observado é de que realizar avaliação de politicas e programas e projeto social não é algo 

fácil, mas, pelo contrário, é extremamente complexo, porém necessário.  

Ala-Harja e Helgason (2000) defendem a necessidade de avaliação dos programas 

e projetos, tendo em vista que esta pode proporcionar melhorias no processo de tomada de 

decisões de modo a garantir aos governantes e instituições, informações que poderão 

fundamentá-los na tomada de decisões, contribuindo ainda para uma melhor prestação de 

contas das políticas e dos programas propostos. 
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Segundo os mesmos autores, a avaliação de políticas, programas e projetos sociais 

é tratada como um procedimento estratégico e imprescindível para dar transparência às ações 

públicas, democratizar o Estado e a sociedade civil. Seu objetivo é obter informações úteis 

sobre o desempenho das políticas sociais, identificando problemas, limitações, 

potencialidades e alternativas para melhorá-la, partindo da análise de políticas eficientes e que 

mostraram resultados satisfatórios para o bem-estar da sociedade.  

Os autores Cohen e Franco (1993), também nos dão conta de que é necessário e 

factível avaliar politicas, programas e projeto sociais, com vistas a identificar pontos fortes e 

fracos do programa, medir os resultados e desempenho das ações realizadas, averiguar o grau 

de alcance dos objetivos, metas e resultados propostos. Apontam três metodologias de 

avaliação: de eficácia, de eficiência e de efetividade. Das metodologias citados pelos autores, 

farei referencia à ultima, por se tratar da metodologia que permeia a perceptiva avaliativa de 

efetividade sociodigital defendida nesta pesquisa avaliativa. 

A avaliação de efetividade na visão de Bittencourt (2007) consiste em “analisar a 

efetividade de um programa, fazendo relação entre os objetivos traçados e os resultados 

esperados”. Afirma que: 

 

a efetividade tem no seu espectro as pontas do programa e envolve, pois, uma visão 

ampliada. De um lado possui uma estreita relação com os objetivos e metas do 

programa. E por outro lado, mede os impactos e efeitos do mesmo. Assim sendo, a 

efetividade significa as quantidades e/ou os níveis com que o programa atinge os 

impactos esperados e promove os efeitos, previsíveis ou não [...]. Entende-se por 

efetividade social a capacidade de o programa afetar o meio em que realiza em 

especial a rede de articulações e parcerias específicas que facilitam sua execução. O 

conceito remete aos níveis de adesão e satisfação dos agentes implementadores e da 

população-alvo. Os indicadores sugeridos são os que estimam os graus de confiança, 

as redes sociais, os sugeridos são os que estimam os graus de confiança, as redes 

sociais, os usuários e de grupos de interesse (BITTENCOURT, 2007, p 39). 

 

 

Arretche (2001) descreve a efetividade, como sendo o exame da relação entre a 

implementação de um determinado programa e seus impactos e/ou resultados, isto é, seu 

sucesso ou fracasso em termos de uma efetiva mudança nas condições sociais prévias da vida 

das populações atingidas pelo programa sob avaliação. Entende que é na avaliação da 

efetividade que a distinção entre avaliação e análise torna-se mais clara e necessária, devido à 

necessidade de demonstrar que os resultados encontrados na realidade social têm como causa 

aquela política particular. E, adicionalmente, da necessidade de distinguir entre os produtos de 

uma política e seus resultados, principal dificuldade metodológica. 
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Ambos os autores, Bittencourt (2007) e Arretche (2001), consideram a avaliação 

de efetividade de grande importância no processo de avaliação de politicas publicas na área 

social.  

Diante do que foi discutido pelos autores acima, entendo a avaliação como algo 

vital para as politicas, programas e projetos, contudo, pelo seu grau de complexidade, não 

basta somente querer avaliar, é necessário decidir pela concepção metodológica avaliativa 

ideal para cada programa e/ou projeto de cunho social.  

Para melhor entendimento sobre essa questão, aponto Boullosa e Araújo (2009), 

segundo esses autores existe uma diversidade de conceitos e modos de avaliar e monitorar 

programas e projeto de intervenção social e que tal diversidade de modos avaliativos se 

caracteriza como metodologias de avaliação pré-fixados que sinalizam como resolver o 

problema avaliativo. Segundo eles, as diferentes abordagens metodológicas compreendem 

dois grandes grupos teóricos: a abordagem positivista e a construtivista. 

A primeira abordagem, segundo a autora em epigrafe, se utiliza de uma lógica 

racional, a verdade é entendida como única e independente do observador. Já a abordagem 

construtivista, entende a realidade como algo construído e produzido pelo observador. 

Entende ainda, que a função da avaliação é compreender o objeto e não explicá-lo. 

Para melhor compreensão das duas abordagens metodológica, Boullosa e Araújo 

(2009), fazem de maneira, clara e sucinta, um quadro sistematizado com suas principais 

diferenças e características, a saber: 

 

Quadro1 – Quadro-síntese sobre as principais diferenças entre as abordagens positivistas e 

construtivistas na avaliação de programas e projetos sociais 

 
 

Questões 

 

Abordagem Positivista 

 

Abordagem Construtivista 

Qual o papel principal da 

avaliação? 

Explicar o objeto de 

avaliação. 

Compreender o objeto de 

avaliação. 

Qual é a lógica da 

avaliação? 

Descobrir as leis (verdades) 

que governam o objeto de 

avaliação (realidade). 

Compreender o objeto de 

avaliação, as suas partes e 

valores, sempre de modo 

aproximado. 

Como é visto o objeto de 

avaliação? 

De modo objetivo; ele existe 

concretamente independente 

do observador. 

De modo subjetivo; o seu 

significado está vinculado ao 

observador. 

Qual a melhor posição 

para o avaliador? 

Externo. Interno. 

Qual o peso dos valores 

no desenho da avaliação? 

Nenhum peso. Acredita-se 

que a avaliação não deve 

Grande peso. Os valores devem 

ser problematizados, tanto os do 
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envolver valores. Busca-se a 

isenção total. 

objeto de avaliação e dos seus 

eventuais beneficiários, quanto 

do avaliador. 

Qual a principal missão 

da metodologia? 

 

Descobrir, mensurar e 

controlar as variáveis para 

chegar ao centro da verdade 

única. Desse modo, revelar 

ao público em geral a 

verdade científica e neutra 

resultante da avaliação. 

Construir um sistema plausível e 

claro que permita aos avaliados e 

ao público em geral dialogar com 

o juízo de valor e argumentações 

expressas pela avaliação. 

Fonte: Boullosa e Araújo (2009). 

 

Outro tipo de abordagem metodologia avaliativa apontada por Boullosa e Araújo 

(2009) é a do tipo quantitativa e qualitativa. A primeira, segunda a autora, prioriza as 

dimensões relacionada a dados estatísticos e a segunda utiliza dados ligados a aspectos 

qualitativos, porém, ambas, pouco acrescenta na compreensão das metodologias. 

Aborda também, as metodologias avaliativas classificada em abordagens do tipo 

gerencialista e não gerencialista. Para melhor compreensão, a autora detalha as diferença entre 

as duas abordagens, a seguir: 

 

Quadro 2 – Quadro síntese sobre as principais diferenças entre as abordagens gerencialistas e 

não gerencialistas na avaliação de programas e projetos sociais. 

 

 

Dimensão 

 

Concepção Gerencialista 

 

Concepção não-gerencialista 

Público da avaliação Voltada predominantemente 

para os atores que possuem 

poder decisional sobre o 

objeto de avaliação. 

Voltada predominantemente para os 

atores que sofrem os efeitos do 

objeto da avaliação (os 

beneficiários diretos ou indiretos) 

Pontos de maior 

atenção da avaliação 

Custos, relação custo- 

benefício, efetividade e 

mecanismos operacionais do 

objeto de avaliação. 

Processos políticos, relação entre 

atores, diferentes compreensões do 

objeto por diferentes atores. 

Área de avaliação Mercado e Terceiro Setor Estado e, em particular, as áreas de 

conhecimento acadêmico. 

Principal objetivo Buscar eficiência e 

efetividade. 

Socializar o conhecimento, 

promover o diálogo. 

Fonte: Boullosa e Araújo (2009). 

 

Afirma que ambas são dicotômicas, enquanto a abordagem gerencialista é voltada 

para quem está à frente da política a outra é voltada para os atores da politica. 

Considerando as abordagens expostas acima, este trabalho tem como perspectiva 

avaliativa romper totalmente com a visão gerencialista da politica. Isto porque, primeiro não 
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tenho nenhum poder de decisão sobre o objeto pesquisado e, segundo, busco não só 

identificar a sua efetividade, seus objetivos e resultados. Minha proposta é fazer um diálogo 

no campo social levando com consideração o texto e o contexto onde o projeto se materializa, 

no intuito de identificar a efetividade sociodigital, em seus aspectos físicos, digitais, humanos 

e sociais, para depois perceber as transformações sociais na vida dos beneficiários do Projeto 

de Inclusão Digital do Espaço Nordeste de Pedro II. 

Raul Lejano (2012) abre os horizontes para outras perspectivas metodológica na 

área da avaliação, o que denominou de abordagem metodológica pós-construtivista, 

articulação entre o texto e o contexto. O autor afirma que ao fazer essa articulação entre o 

texto (politica) e o contexto (campo), possibilita a compreensão da politica em avaliação da 

forma como ela realmente ocorre e é vivida, em como ela é experimentada pela multiplicidade 

de atore em seu entorno.  

Essa abordagem propõe considerar as múltiplas dimensões da experiência e do 

entendimento, atentando para a complexidade dos fenômenos no que concebe seu caráter 

processual, contextual, dinâmico e flexível, a partir de sua realização na prática. Esta 

perspectiva dá à noção de experiência um lugar central nas formulações teórico-

metodológicas propostas pelo autor. Assim, afirma que, se nós quisermos compreender 

porque as políticas e as instituições funcionam ou falham, precisamos penetrar no que essas 

entidades realmente são não nos limitando a perceber como elas estão constituídas 

formalmente (RAUL LEJANO, 2012). 

Contudo, por trata-se de uma avaliação à luz das mudanças percebida no contexto 

social dos indivíduos participantes do projeto, a perspectiva pós-construtivista, e a não 

gerencialista expostas pelos autores acima, não deram conta de responder o objetivo proposto 

nesse trabalho, mesmo porque a pesquisa não se limitar a aferir sobre os objetivos, metas e ou 

resultados. A proposta é trabalhar com a noção de efetividade sociodigital, como uma 

dimensão avaliativa que permite verificar a Inclusão Digital no seu contexto local e social, 

considerando que essa somente será alcançada na medida em que há efetividade sociodigital.  

Efetividade Sociodigital
6
 é aqui compreendida como a garantia do conjunto de 

recursos necessários à Inclusão Digital da população beneficiária, incluído a oferta e 

permanência contínua de bens, serviços e processos  dos aspectos técnicos, digitais, humanos, 

sociais de um projeto que visa uma efetiva inclusão digital.  

                                                             
6
 Conceito construído em conjunto 

com base nas formulações de Mark Warschauer (2006) a respeito dos recursos necessários à realização da “inclu

são digital”: recursos físicos, digitais, humanos e sociais. 
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Portanto, a perspectiva avaliativa de efetividade sociodigital, desta dissertação é 

ancorada em Mark Warschauer, quando da viabilização e exploração dos recursos físicos, 

digitais, humanos e sociais, como insumos decisivos para inclusão efetiva da sociedade no 

contexto das tecnologias da informação, como também, na proposta não gerencialista e na 

proposta interpretativa pós-construtivista de Lejano (2012), quando adentramos nos processos 

e trajetórias do programa e projeto, considerando o diálogo do texto com o contexto, as 

experiências, complexidade e a riqueza do real onde o projeto se materializa. 

Desta forma, neste trabalho, proponho avaliar as Políticas Públicas de Inclusão 

digital, por meio do Projeto Inclusão Digital, experimentado no Espaço Nordeste de Pedro II, 

do Estado do Piauí. A perspectiva é analisar o contexto local do projeto em questão e avaliar 

sua efetividade, averiguando em que medida estaria conseguindo promover a efetividade 

sociodigital dos seus usuários. 

 

2.2 Percurso metodológico da pesquisa avaliativa 

 

Neste tópico, demostrarei de maneira detalhada o desenvolvimento do trabalho, 

esclarecendo como deu a origem do desejo pelo tema pesquisado, como cheguei à instituição, 

onde a pesquisa foi desenvolvida, como foi à comunicação com a equipe técnica e com os 

usuários do projeto.  

Descrevo também a escolha metodológica e as etapas de coletas de dados. Explico 

quais foram os instrumentais de coleta de dados utilizados e a aplicação deles.  

O objetivo aqui é contextualizar a realidade em que a pesquisa foi desenvolvida, 

os caminhos trilhados ao longo do processo de construção da pesquisa, desde a análise dos 

documentos, passando pelo contato com a instituição e com as pessoas envolvidas, assim 

como o desenvolvimento do trabalho de campo. 

Dessa forma, assim como todo procedimento sistemático de pesquisa, este estudo 

também implicou em um levantamento de dados de fontes variadas baseado nos métodos e 

técnicas empregadas. Esta sistematização dos procedimentos contribuiu para exploração da 

pesquisa, que teve como temática de estudo as Politicas Públicas de Inclusão Digital. 
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2.2.1 Explorando o objeto e a origem do desejo da pesquisa avaliativa 

 

Para inicio de conversa, vale apena destacar alguns fatos da minha história de vida 

que envolvem a escolha da temática em avaliação e circunscreve o meu lugar na avaliação 

pretendida.  

O tema Politicas Públicas de Inclusão digital é complexa e despertou-me interesse 

por volta de 1997, quando o estado do Ceará incorporou às políticas federais de inclusão das 

Tecnologias de Informação e Comunicação, implantando o Programa Nacional de Informática 

na Educação – PROINFO.  

O PROINFO, criado pela portaria do Ministério da Educação – MEC nº 522 em 

09 de abril de 1997, um programa voltado para informática educativa, ganha destaque dentre 

as iniciativas governamentais por ter abrangência nacional, estabelecer como meta a 

distribuição de 100 mil computadores para as escolas públicas, dar ênfase na formação dos 

professores para o uso das tecnologias de informação e comunicação como ponto forte na 

consolidação da política de informática na educação, relacionar a utilização das TIC com a 

melhoria da qualidade dos processos de ensino e aprendizagem e por defender a 

democratização da utilização dos recursos computacionais como possibilidade de melhoria da 

qualidade de vida. De acordo com o projeto oficial do PROINFO: 

 Uma nova sociedade jamais será desenvolvida se os códigos instrumentais e as 

operações em redes se mantiverem nas mãos de uns poucos iniciados. É, portanto, 

vital para a sociedade brasileira que a maioria dos indivíduos saiba operar com as 

novas tecnologias da informação e valer-se destas para resolver problemas, tomar 

iniciativas e se comunicar. Uma boa forma de se conseguir isto é usar o computador 

como prótese da inteligência e ferramenta de investigação, comunicação, 

construção, representação, verificação, análise, divulgação e produção de 

conhecimento. E o locus  ideal para deflagrar um processo dessa natureza é o 

sistema educacional (Brasil, 1997). 

 

Em 1999, o PROINFO trazia no seu programa de formação, o curso de 

especialização de Informática na Educação, para professores da rede pública de ensino, por 

meio das parcerias com a Universidade Federais do Ceará e Universidade Estadual do Ceará. 

Nesse período foi realizada uma seleção de cinco professores para compor a equipe do Núcleo 

de Tecnologia Educacional – NTE, para fazer o curso de especialização. 

No decorrer desse tempo de curso, o interesse pelo tema começou a ganhar 

atenção logo no inicio do semestre, com as atividades voltadas para o eixo tecnologia e 
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sociedade. Com o interesse, veio à necessidade de ampliação de leituras sobre a inclusão 

digital de indivíduos nesse novo contexto que se revelava. 

Essa primeira interação com o campo e com o tema inclusão digital fez com 

que brotassem os primeiros questionamentos: O que é de fato inclusão digital? Quais são seus 

reais objetivos? Como garantir que essa seja efetiva? Daquele momento em diante, não 

foi mais possível desvincular da temática inclusão digital. 

No Ceará, o PROINFO se efetivou por meio dos Núcleos de Tecnologia 

Educacional – NTE, seu processo de implantação propiciou além da incorporação, a criação 

de uma política própria, a elaboração do documento Tempo de Aprender. 

A proposta do documento Tempo de Aprender, foi elaborada trazendo consigo  o 

componente Multimeios, que propunha a integração das diversas tecnologias educacionais 

disponíveis para a democratização do acesso dos alunos da rede pública de ensino aos 

instrumentos mínimos que permitissem uma aprendizagem significativa com o uso das 

ferramentas tecnológicas. Esse projeto foi desdobrado em dois programas: Informática 

Educativa e Arte, Cultura e Ciências na Escola. 

Atuando desde 1998, no estado do Ceará, no Núcleo de Tecnologia Educacional - 

NTE da Secretaria de Educação, pude, - eu, a pesquisadora - acompanhar por doze anos dessa 

política inclusiva. Tive a oportunidade de atuar como tutora em cursos a distancia, fazer parte 

da equipe de implantação dos Núcleos de Tecnologias Educacionais – NTE, Coordenar 

equipes de tutores de vários programas e projetos voltados para temática em referencia. Atuar, 

ainda, como técnica pedagógica, fazendo o acompanhamento das ações de formação com as 

TICs desenvolvidas pelos NTE, elaborar e implantar diretrizes e políticas de inclusão digital 

para educação em todo Estado do Ceará. 

Foram diversas ações e estratégias de promoção à Inclusão Digital no contexto 

educacional postas em prática na esfera federal, estadual chegando à esfera municipal nesse 

período.  Contudo, as ações que foram implantadas, à maioria delas faltava um planejamento 

amplo, inexistia uma proposta de acompanhamento e/ou avaliação que desse conta de 

averiguar os resultados dessas políticas. Muitos dos documentos oficiais, dados sobre a 

implementação de projetos, relatórios, conteúdo produzido por alunos/professores/gestores 

perderam-se nos servidores da própria instituição, nos NTE e nas escolas, ficando impossível 

realizar um acompanhamento e avaliação dos seus impactos, comprometendo assim o 

cumprimento de metas dos respectivos programas e projetos. 

Com o passar do tempo e a falta de conhecimento dos impactos dessas políticas 

implantadas e em andamento, propiciaram questionamentos e inquietações acerca da 
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necessidade de um aprofundamento sobre a temática Avaliação de Politicas Publicas, em 

especial as de Inclusão Digital voltadas para o uso de tecnologias educacionais. 

Com o ingresso no Mestrado em Avaliação de Políticas Públicas, comecei a tecer 

estratégias de como poderia avaliar as politicas de inclusão digital no contexto educacional, 

de forma a verificar em que medida essas políticas estariam impactando na aprendizagem e na 

inclusão social dos alunos da escola pública estadual do Ceará, e como estariam promovendo 

uma efetiva inclusão, não de maneira pontual, feita de forma isolada, mais dentro de uma 

perspectiva para todos, ou seja, uma politica pública universalizante. 

A ideia de avaliar o Projeto de Inclusão Digital surgiu da conversa informal com o 

Professor orientador Alcides Gussi, no qual fui instigada a considerar este objeto de pesquisa 

avaliativo. Sair da área da educação formal e ir para outro contexto educacional no âmbito da 

educação não formal.  Na ocasião, o professor relatou sobre o Projeto Inclusão Digital, um 

projeto financiado pelo o Banco do Nordeste do Brasil – BNB, implementado pelo o Instituto 

Nordeste Cidadania – INEC, desenvolvido nos Espaços Nordeste que tem como objetivo 

“Capacitar jovens e adultos para serem multiplicadores dos conhecimentos acerca do uso da 

informática, repassando para as demais pessoas da comunidade. Democratizar o acesso a 

novos conhecimentos e ao uso da informática. Melhorar a qualidade de ensino e criar 

alternativas didáticas, por meio do uso do computador como instrumento pedagógico.” 

(INEC, 2012). 

 De início veio à insegurança. Fiquei angustiada, pois estava saindo do universo 

da escola, no qual tinha todo domínio e controle para adentrar em algo completamente novo, 

uma instituição bancária. Ao passar o susto, pensei no aspecto de um maior distanciamento no 

processo de avaliação. Viver essa experiência do distanciamento seria algo novo e único, no 

qual gostaria de vivenciar como pesquisadora em avaliação. Então, a partir daí, o interesse 

foi imediato, tomei como um desafio. Sem conhecimento das estruturas organizacionais do 

projeto, da trajetória de sua concepção, elaboração, implantação, mentores e executores, 

iniciei a busca por informações sobre o Projeto.  

Em visita ao INEC busquei contato inicialmente com a senhora Karine Oliveira, 

então coordenadora da dimensão social dos Espaços Nordeste. Esta,  por sua vez, encontrava-

se bastante ocupada e indicou para realização da entrevista o Assessor Técnico o senhor Pedro 

Henrique de Melo Costa, responsável pelos Projetos de Inclusão Digital e Espaço Leitura dos 

Espaços Nordeste. O mesmo se mostrou disponível e solícito para realização da entrevista, 

demonstrou bastante tranquilidade, segurança possibilitando um momento agradável e 

descontraído. 
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As informações colhidas por meio da entrevista foram fundamentais para a 

captura de dados e sistematização necessária para pesquisa de campo. Apesar de não dispor de 

dados sobre os resultados do projeto, identifiquei na fala do senhor Pedro um discurso 

institucional, em muitos momentos de caráter pessoal e até mesmo ingênuo, quando avalia o 

programa dentro de uma perspectiva positiva, porém, sem material suficiente para aferir o 

verdadeiro impacto do programa na comunidade onde está inserido. Vejamos o que fala sobre 

o assunto: 

 

 “Na verdade nossa maior dificuldade atualmente é essa, nós não temos avaliação 

para poder valorar esses impactos sociais no EN. O que temos hoje, são 

depoimentos de jovens da zona rural lá de Quixadá, falando dos benefícios do 

programa, mais não temos dados concretos, estamos nos organizando tem termo de 

dados, porque  é assim... o EN é o ideal para realizar um pesquisa, o que tempo são 

dados oriundo dos relatório que recebo, lá vejo em números, a quantidade de 

acessos, quantidade de pessoas que utilizam os EN e a frequências. 

Na verdade nunca fizemos uma avaliação de impacto. Ontem mesmo, nos reunimos 

para fazer uma imersão e avaliamos todos os projetos, mais não foi realizado um 

avaliação ampla das ações e projetos que são desenvolvidos nos EN.” (Pedro Costa, 

responsável pelo Projeto Inclusão Digital, INEC, 2012) 

 

Durante a entrevista, identifiquei que não havia nenhuma ação institucionalmente 

de cunho avaliativo que desse conta de averiguar em que medida o projeto estava sendo 

efetivo. O ato de avaliar é realizado em alguns Espaços Nordeste de maneira isolada e 

fragmentada. Os Espaços na sua maioria são acompanhados e avaliados por meio de 

relatórios mensais, onde são registrados os índices diários de frequentadores. Esta 

contabilidade é usada como referencia para mensurar os resultados dos projetos, ou seja, 

quanto mais procurado, mais eficaz está sendo em sua comunidade e promovendo a inclusão 

digital. 

Esse momento da pesquisa foi especial para se ter acesso às referências e aspectos 

do objeto em estudo, para assim, partir para os passos seguintes: a sondagem sobre a 

viabilidade do tema, definição do objetivo e do percurso metodológico da pesquisa avaliativa. 

 

 

2.2.2 Delineamento de Pesquisa 

 

Em decorrência ainda dessa análise prévia com os mentores do projeto em nível 

de INEC, no que se refere ao desenvolvimento, funcionamento e estrutura dos Espaços 

Nordeste e do objeto de pesquisa,  surge à pergunta fundante da pesquisa: O acesso às 
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ferramentas computacionais e o uso gratuito da Internet disponibilizado pelo Projeto de 

Inclusão Digital aos usuários do Espaço Nordeste de Pedro II, promovem a inclusão Digital?   

Para responder a esta pergunta fundante, propus avaliar a efetividade do Projeto 

de Inclusão Digital de Pedro II, averiguando em que medida estaria conseguindo promover a 

efetividade sociodigital dos seus usuários. 

Para chegar ao objetivo da pesquisa, será utilizado a perceptiva avaliativa da 

efetividade sociodigital, aferindo a percepção dos Assessores cultural, Social e usuários 

quanto aos quatros eixos necessários para uma inclusão digital efetiva, especificado por 

Warschauer (2006), em seu modelo de letramento de acesso às TICs desenvolvidos em 

iniciativas de projetos de Inclusão digital, denominados: técnicos, digitais, humanos e sociais. 

Para atingir o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa de caráter qualitativa 

no Espaço Nordeste de Pedro II.  A metodologia usada para descrever os caminhos 

percorridos durante esta investigação centrou-se no estudo de caso, como estratégia para 

avaliar o objeto de pesquisa, numa perspectiva etnográfica. 

O uso da metodologia de estudo de caso para avaliar o projeto de inclusão digital 

de Pedro II, possibilitou uma ampla e profunda visão da pesquisadora, no sentido de favorecer 

uma análise e um estudo detalhado do projeto em investigação, de maneira a não se perder nas 

aparências. 

O estudo de caso, segundo Yin (2005) é um método de investigação empírica, 

dividido em três etapas: planejamento, técnica de coleta de dados e análise dos mesmos. 

Segundo o mesmo autor o estudo de caso é a “estratégia escolhida ao se 

examinarem acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem manipular 

comportamentos relevantes” (YIN, 2005 p.26). 

No estudo de campo, foi realizado um estudo etnográfico, identificando as 

características de Pedro II, sua economia, sua cultura, a comunidade participante, como 

também, o Espaço Nordeste, local onde se materializa o projeto, investigando seu 

funcionamento, infraestrutura e seu entorno, de forma a descrever e interpretar o contexto que 

está sendo estudado.   

Para buscar o desvendamento da complexidade apresentada no projeto e colher 

dados empíricos que propicie uma boa base teórica, lancei mão de técnicas de pesquisas 

diversas, a saber: 
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a) Pesquisa documental 

 

Quanto à análise documental, segundo Sá-Silva e outros (2009), trata-se de um 

procedimento que se utiliza de métodos e técnicas para apreensão, compreensão e análise de 

documentos dos mais cariados tipos. Para esses autores, a pesquisa documental é importante, 

pois possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão necessita de 

contextualização histórica e sociocultural. Além disso, permite acrescentar a dimensão do 

tempo à compreensão do social, favorecendo a observação do processo de maturação ou de 

evolução de indivíduos, grupos, conceitos e conhecimentos, etc. 

Nesse caso, a pesquisa documental consistiu na primeira etapa do levantamento de 

evidências empíricas. Foram realizadas buscas e análises dos documentos que estruturam e 

regem o objeto de pesquisa em diversas fontes como, em sites oficiais, documentos 

institucionais, normas, leis, portarias, decretos, editais, projetos, apresentações, relatórios de 

atividade, pesquisas realizadas por órgãos governamentais, balanços do governo, dados 

contidos nos sistemas de gestão governamental, relatos contidos em blog, lista de discussão, 

comunidades, fóruns e outras ferramentas de troca de informações por meio digital, 

publicações, bases de dados oficiais, estatísticas produzidos por organização públicas e 

privadas e documentos produzidos em fóruns da sociedade civil referente ao tema.  

Como pesquisa documental, foi realizado ainda, busca de indicadores 

governamentais das ações de inclusão digital. Existem alguns poucos indicadores, na maioria 

dados quantitativos, representando os resultados alcançados pela política pública engendrada 

pelo Governo. Foram escolhidos três sites onde as informações estavam mais agregadas: o 

site do Comitê Gestor da internet no Brasil - CGIBR, o do Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia - IBICT e o do Observatório Nacional de Inclusão Digital - ONID. 

O maior problema enfrentado foi a falta de confiabilidade dos dados disponíveis, pois eles 

apresentam incoerências entre si. 

Como apoio à contextualização do objeto, foram apresentados 

dados estatísticos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e das pesquisas anuais “TIC Usuários e Domicíli

os”, do Centro de Informações do Comitê Gestor da Internet Brasil - Cetic.BR. 

As fontes documentais foram consideradas suficientes para análise pretendida. Da 

documentação coletada, no que se refere à documentação institucional, parte foi 

disponibilizada pelos gestores do Banco do Nordeste, coordenadores do INEC e profissionais 

do Espaço Nordeste e da Fundação Pedro II, que participaram de implantação e 
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implementação do projeto. Uma grande parte da fonte documental estava disponível na 

internet e em arquivo em meio digital, que foram recolhidos ao longo do período da pesquisa. 

Destaco que as fontes oficiais foram fundamentais para a captura de dados da 

presente pesquisa, estas permitiu sistematizar informações sobre o desenho, estrutura, 

funcionamento, proposta de formação, definição de papeis e objetivo do projeto, além de 

felicitar o processo de distanciamento do objeto de análise. 

 

b) Pesquisa Bibliográfica 

 

No que diz respeito à pesquisa bibliográfica, esta envolve a identificação, 

localização e obtenção de informações, bem como fichamento e redação de trabalhos 

científicos. Definimos como um processo que requer a busca planejada de informações 

bibliográficas para elaborar e documentar um trabalho de pesquisa científica (SALOMON, 

2004). 

Na pesquisa em questão foram utilizados livros, publicações, entrevistas, fontes 

acadêmicas: dissertações de mestrado, teses de doutorado, trabalhos de conclusões de cursos, 

artigos e pesquisas científicas sobre o tem; fontes jornalísticas: matérias, artigos, colunas e 

análises em revistas e sites jornalísticos; fonte multimídias publicadas em wikis, sites, blogs, 

lista e fóruns de discussão online ou recebido por correio eletrônico. 

As fontes bibliográficas foram  consideradas fundamentais para construção e 

discursão teóricos da pesquisa, como também, para a escolha e construção da perceptiva 

avaliativa, das categorias analíticas e para construção do material de coletas de dados para o 

levantamento das evidências empíricas. 

 

c) Pesquisa de campo 

 

Além das técnicas de pesquisas documental e bibliográfica, descritas 

anteriormente, também foram utilizadas técnica de coletas de dados baseadas na aplicação de 

entrevista semiestruturada e aplicação de questionários quanti-qualitativos. 

É importante destaca que a pesquisa de campo se desenvolveu no Espaço 

Nordeste de Pedro II, local onde se materializa o projeto em estudo, no período de 21 a 30 de 

novembro de 2013.  
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Nos primeiros dois dias me detive a conhecer a cidade de Pedro II.  O objetivo era 

contextualizar o município em seus aspectos físicos, econômicos, sociais e históricos e 

culturais, procurando identificar os usuários, como também, identificar o espaço ocupado pelo 

projeto no município. A contextualização do município se deu por meio de observação in 

loco, conversas informais e aleatórias com alguns jovens usuários e não usuários, pesquisas 

bibliográficas, diário de campo, registros fotográficos, identificação de coordenadas 

geográficas e de localização pelo sitio do Google.  

Cheguei ao Espaço Nordeste de Pedro II por volta das oito horas da manhã do dia 

23 de novembro, o primeiro contato se deu com o Assessor Cultural, um dos personagens da 

amostra da pesquisa. Estava me aguardando, bem formal, porém logo demonstrou curiosidade 

em saber exatamente o que eu fazia. Busquei logo esclarecer sobre o objetivo da pesquisa e 

explicar como seria a metodologia de coleta de dados.  

Em uma sala previamente reservada no próprio Espaço Nordeste, expliquei sobre 

os objetivos da pesquisa, apresentei o roteiro de entrevista e logo após iniciei a aplicação da 

entrevista semiestruturada. Em seguida, pedi permissão para gravar nossa conversa e dei 

inicio as entrevistas, primeiro com o Assessor Cultural no período da manhã e posteriormente 

com a Assessora social, no período da tarde As duas entrevistas foram realizadas no dia 23 de 

novembro. 

Vale salientar que para realização das entrevistas, os sujeitos da amostra foram 

convidados a participar, não se encontrando nenhum empecilho por parte dos mesmos para 

contribuir com a realização da pesquisa. 

No que diz respeito à técnica de entrevista semiestruturada, de acordo com Bono e 

Quaresma (2005), trata-se de um diálogo estabelecido entre o entrevistador e os sujeitos da 

pesquisa (informantes) por meio da adoção de um roteiro que combina perguntas abertas e 

fechadas, em que o informante tem a oportunidade de discorrer sobre o tema proposto, num 

contexto semelhante de uma conversa informal.  

Nesse sentido, cabe ao entrevistador ficar atento para focalizar a discussão no 

assunto que interessa, fazendo perguntas adicionais com a finalidade de elucidar e responder 

as perguntas contidas na entrevista. 

Diante da natureza qualitativa da pesquisa, a escolha dos assessores culturais e 

sociais como amostra para aplicação da entrevista se deram por causa da contribuição e do 

trabalho desenvolvido diretamente com o objeto de pesquisa, desde sua implantação até o 

momento atual. 
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Depois de realizada as entrevistas com a equipe técnica, o alvo agora seria aplicar 

as entrevistas com seis usuários do projeto. A articulação com os jovens foi realizada pelo 

Assessor Cultural, com muita tranquilidade, devido o tempo que está no projeto e 

conhecimento da cidade. Esses jovens deveriam ser frequentadores do projeto desde o início 

de sua implantação, já que queríamos com essas entrevistas avaliar a efetividade sociodigital 

do projeto, dando ênfase ao eixo social. 

No dia seguinte, que compreende o dia 24 de outubro, foi agendado então um 

horário, sendo três no período da manhã e três no período da tarde. Nesse contato inicial com 

os jovens, me apresentei e falei brevemente da pesquisa, seu objetivo, metodologia, etc. 

Expliquei que nenhum deles era obrigado a participarem da pesquisa, apenas os que se 

sentissem interessados e motivados. Em geral, os jovens se mostraram interessados.  

Antes do inicio de cada entrevista esclarecia aos jovens usuários que a qualquer 

momento das pesquisas, e não só durante a entrevista, poderiam desistir de participar sem que 

isso lhe acarretasse nenhum prejuízo. 

Expliquei ainda que caso não soubessem ou não quisessem responder a alguma 

das perguntas propostas podiam ficar a vontade para dizer que não gostaria ou não sabiam 

responder. 

Em relação ao registro das entrevistas optei por gravá-las em áudio, pois de 

acordo com Gil (2008), “o modo mais confiável de reproduzir com precisão as respostas é 

registrá-las durante a entrevista mediante anotações ou com o uso do gravador”. 

Antes de começar a aplicação da entrevista, informei que esta, seria de gravada e 

posteriormente transcritas, nesse momento foi solicitada autorização para publicação na 

pesquisa avaliativa. 

Por ser um público de jovens, tive o cuidado em explicar com riqueza de detalhes 

as intenções da pesquisa, para que pudessem se sentir seguro e verbalizar com tranquilidade 

suas opiniões, expectativas e anseios em relação ao projeto. 

De maneira geral, com as entrevistas semiestruturadas, contemplamos a fala do 

dos Assessores Cultural e Social e dos seis usuário do Projeto Inclusão Digital de Pedro II, 

totalizando nove entrevistas, que permitiram além de avaliar a efetividade sociodigital, 

conhecer a visão de quem garante a implementação, de quem executa e de quem se beneficia 

do Projeto.  

O roteiro que norteou as entrevistas dos Assessores culturais e sociais, como 

também, dos jovens usuários consta no final deste trabalho, nos “apêndices”. 
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Após as entrevistas semiestruturadas, sentíamos a necessidade de maior 

aprofundamento em algumas questões que pudessem contribuir para avaliação da efetividade 

sociodigital do projeto. Por isso, recorremos à aplicação de questionários compostos por 

perguntas aberta, aquelas em que os responde dão suas próprias respostas, e fechadas, 

questões em que os respondentes escolhem uma das alternativas dentre as que são 

apresentadas. (GIL, 2008) 

De acordo com o mesmo autor, o instrumento de coleta de dados pode ser 

definido “como a técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são 

submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimento, crenças, 

sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente 

ou passado”. 

O questionário, composto de quatorze perguntas, subdividido em três partes 

temáticas, foi elaborado a partir do referencial teórico, assim como pelos objetivos da 

pesquisa.   

A primeira parte, diz respeito ao perfil do usuário, a qual visou obter informações 

gerais dos participantes, proporcionou conhecer as especificidades do público que frequenta o 

projeto, buscar uma aproximação com os jovens que aceitaram participar da pesquisa, 

procurando identificar suas concepções acerca do conceito sobre inclusão digital, como 

também compreender o significado do projeto na vida desses jovens.  

O segundo contempla perguntas sobre o projeto propriamente dito. Pretendeu-se 

obter informações sobre as percepções dos usuários, buscou-se identificar o grau de 

participação, frequência e comprometimento desses jovens no projeto. Buscou, ainda, 

identificar a avaliação que esses jovens usuários fazem do projeto, se positiva ou negativa, 

principalmente no que se refere aos eixos apontados por Warschauer (físicos, técnicos, 

humanos e sociais) como necessário para um efetivo projeto de Inclusão Digital. 

Na terceira parte, as perguntas tiveram como objetivo identificar os possíveis 

impactos do projeto na vida pessoal e profissional dos participantes, bem como perceber se 

eles estavam conscientes dessas mudanças. 

As aplicações dos questionários foram realizadas entre os dias 24 a 30 de outubro 

de 2013, como vinte usuários do projeto. Vale salientar que nesse momento vivenciei algumas 

dificuldades em contatar os usuários, pois muitos deles se encontravam de férias e outros 

residiam na zona rural, porém, a disponibilidade dos Assessores em fazer essa articulação foi 

fundamental para atingir cem por cento da amostra.  
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Para todos os respondente foi realizado os mesmos procedimentos, apresentação 

informal da pesquisadora, como também um breve relatos no tocante aos objetivos e 

procedimentos metodológico da pesquisa. Expliquei que não eram obrigados a participarem, 

mas se sentissem motivados em contribuir, e que todos os dados coletados seriam 

consolidados e publicados no trabalho de investigação. 

 Depois das prévias orientações de participação dos respondentes, foi realizada 

uma leitura das questões do instrumental, visando a evitar possíveis dúvidas e 

consequentemente fortalecer a segurança e veracidade das respostas. 

 De maneira geral os respondentes se colocaram a disposição, como também, se 

mostraram interessados em participar da pesquisa. Ao final da aplicação foi feito os 

agradecimentos no tocante a colaboração, participação e disponibilidade. 

O questionário com os vinte jovens usuários encontra-se no final deste trabalho, 

como “Apêndice”. 

Os procedimentos de tratamento e análise dos dados consistiram da tabulação dos 

dados coletados na pesquisa de campos, por meio dos vintes questionários para caráter 

quantitativo e da transcrição das entrevistas com os usuários e Assessores, aliado 

levantamento documental e bibliográfico, que fundamentou o referencial teórico e as 

categorias empíricas. 

Os dados foram inseridos no software Macrosoft Excel, onde foram desenvolvidas 

as tabelas e gráficos finais para desenvolvimento da representação e análise dos resultados na 

seção a seguir.     

Portanto, cumprida a etapa do procedimento de tratamento em software estatístico 

adequado, e transcrição das entrevistas passou-se para a análise dos dados e discussão à luz da 

contribuição da fundamentação teórica e, baseado na perspectiva avaliativa efetividade 

sociodigital, fundamentada nas categorias de Warschauer (2006). Este autor enfatiza que os 

Projetos de Inclusão digital devem estar voltados ao desenvolvimento do usuário em sua 

totalidade e não somente em disponibilização de recursos físicos e digitais. Defende que para 

haver inclusão digital numa perspectiva de inclusão social é necessário a garantia diária e 

contínua de quatro eixos: recursos técnico ou físicos (instalação, manutenção, atualização de 

equipamentos, boa conexão de internet e espaço físico adequado); recursos digitais (instalação 

e atualização de software; recursos humanos (capacitação em diferentes níveis de uso das 

tecnologias); recursos sociais (relacionados às estruturas comunitárias, institucionais e da 

sociedade em apoio ao acesso ás tecnologias).  
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No que se refere à apresentação dos resultados, será realizada no item cinco, a 

intenção é responder aos objetivos que foram traçados nesta pesquisa.  
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3 DISCUTINDO A INCLUSÃO SOCIODIGITAL E POLÍTICAS PÚBLICAS NO 

CONTEXTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO  

 

As mudanças no mundo a partir da invenção dos sistemas informatizados,  

adquiriam tamanha importância que provocaram mudanças significativas do mundo, uma 

delas se deu no campo do desenvolvimento da sociedade, fazendo surgir uma economia 

globalizada juntamente com uma nova sociedade em rede. Outra pode citar, se deu no campo 

político, no momento em que faz parte do aparelho ideológico da sociedade burguesa, 

transformando-se em complexos sistemas de informação hegemonicamente colocados para 

servir aos interesses das classes dominantes, ajudando assim, determinar disseminar as 

diferenças entre marginados e incluídos. 

Essa dualidade de papeis impulsionada pelas TIC’s traz em seu bojo, inúmeras 

discussões conceituais, desde a economia de subsistência até o presente mundo globalizado, 

portanto, para entender melhor essa trajetória, alguns aspectos explicativos devem ser 

analisados. 

Dessa forma, este item está dividido em três grandes subitens. O primeiro 

pretende abordar um novo contexto histórico, observando a nova ordem mundial da 

sociedade da informação. Expõe a visão de vários autores que apontam grandes benefícios 

advindos dessa sociedade e autores que não encontram motivos para celebrar tal fato.  

No segundo bloco evidenciam-se, ainda, alguns motivos geradores da 

inclusão/exclusão digital de uma grande parcela da população brasileira nessa sociedade, 

mostrando sua relação com as tecnologias, como também, a necessidade de se apressar em 

providenciar medidas para alterar o atual quadro excludente.  

Por fim, procura-se caracterizar o estado atual do desenvolvimento da sociedade 

da informação no Brasil, conceituar inclusão digital e avaliar o efetivo alcance da política 

pública de inclusão digital proposta, atualmente, para evitar/amenizar a situação dos excluídos 

digitais e se o caminho tomado até agora tem possibilidade de alcançar este objetivo. 

 

 

3.1. Sociedade da informação: fundamentos e paradoxos 

 

Ao consultar as fontes de informação fica evidente que a partir de finais do século 

XX, vive-se um novo fenômeno incidente na economia, na política e no social. Essas 

mudanças brotaram no cerne da Revolução Industrial fundamentada em uma base 
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denominada economia da informação, edificada pelo desenvolvimento econômico particular 

do entorno político e social de cada país ou região. (FELICIÉ SOTO, 2006)  

Castells (1999) aponta a revolução industrial como fator impulsionador da 

revolução tecnológica, divide a referida revolução em três momentos distintos. O primeiro 

momento, datado do final do século XVIII (Revolução Industrial), caracterizou-se pela 

substituição de ferramentas manuais por máquinas, principalmente em pequenas oficinas, e 

tinha como modelo organizacional o mestre-aprendiz-servo, e utilizou a prensa tipográfica, 

máquina a vapor e maquinário como o motor propulsor de grandes transformações. 

O segundo momento, segundo o mesmo autor, datado do final do século XIX 

(Revolução Pós-Industrial), surgiu do uso intensivo de novas fontes energéticas e de novas 

tecnologias, entre elas: energia elétrica, petróleo, combustão interna, telégrafo e telefone. O 

domínio e a disseminação desses conhecimentos redesenharam o modo de vida atual 

(SILVEIRA, 2001). 

A terceira revolução datada dos meados do século XX até os dias atuais surgiu 

com a difusão do transistor, computador pessoal, telecomunicações e internet. A introdução 

da internet criou uma economia da informação, em que a informática e a internet cumprem 

um papel essencial de capacitação (CASTELLS, 1999).  

Para Mascarenhas (2009), o desenvolvimento científico e tecnológico da era pós-

industrial potencializou mudanças nas atividades industriais e comerciais, modelando uma 

sociedade mais complexa, marcada por novos conceitos, valores e relações, cuja denominação 

atual é “sociedade da informação”, ou para outros “sociedade da comunicação”.  

A expressão “sociedade da informação” segundo Mascarenhas (2009), identifica a 

revolução em que o cerne da questão está no uso do computador e da internet, instrumentos 

vitais tanto para a comunicação, quanto para a economia. A internet permitiu que a 

informação produzida em um computador em qualquer local do mundo esteja disponível no 

mesmo instante do outro lado dele.  

Ainda o mesmo autor, enfatiza que a “sociedade da informação” evidencia-se por 

uma economia que usa as tecnologias da informação e da comunicação, mas recorre às novas 

linguagens decorrentes dessas tecnologias, tomando a informação como elemento central da 

atividade humana, particularmente no que se refere às condições de produção e crescimento 

econômico. Nessa sociedade houve o impulso dos sistemas de comunicação e deu-se 

oportunidade ao homem de viver em uma sociedade de comunicação generalizada, 

estruturando-se novas formas de agir, pensar e sentir. Segundo Mascarenhas (2009) as 

Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC’s possibilitaram a construção de novas 
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fontes de produtividade e poder através da geração, processamento e transmissão da 

informação. As transformações das sociedades industrial e pós-industrial e o uso intenso do 

computador e da internet resultaram na chamada sociedade da informação. 

Enquanto Mascarenha (2009) aborda a evolução da “sociedade da informação” e 

suas múltiplas facetas, Silveira (2001) aponta as TIC’s como poder de dominação, alerta que 

as mudanças e revoluções dessas tecnologias, alteram a organização da vida cotidiana, à 

medida que grupos dominantes buscam apoderar-se de novos inventos para alavancar a 

dominação da sociedade. Esse domínio desse novo processo tecnológico pode alterar os 

círculos do poder e até mudar as classificações das nações mais poderosas no mundo. 

Embora apontando as TIC’s como ferramenta de dominação a serviço da classe 

dominante, Silveira (2001) reconhece sua importância na evolução da sociedade e no mundo, 

segundo o autor, essa revolução tecnológica recebeu ao longo de sua evolução várias 

denominações: “Revolução das Novas Tecnologias de Informações” por Castells (1996), de 

“modernidade líquida” por Bauman (1998), de “pós-fordista” por Dantas (2003) e de 

“Revolução Digital” por Negroponte (2002), entre outras. As conceituações guardam 

importantes diferenças entre si, como aponta Webster (2006), porém todos os conceitos 

reconhecem o crescimento da importância do papel da informação e seu processamento – o 

conhecimento - no capitalismo mundial e ressaltam as mudanças que acompanham o 

processo.   

Nesse processo evolutivo de mudanças podemos destacar algumas transformações 

das tecnologias - do ábaco à calculadora, da maquina de escrever, ao computador
7
, à internet

8
, 

e por fim, como já citado, da informação ao conhecimento – contudo, não há dúvidas que 

todas elas foram ferramentas facilitadoras ao processo de comunicação humana, só que nem 

todos tiveram acesso a estas ferramentas tecnológicas, que fez surgir o fosso entre os 

incluídos e excluídos digitais. 

Numa visão mais otimista sobre a sociedade da informação, Castells (2000), 

enfatiza que a evolução informacional e eletrônica é tão grande, que se fala do surgimento de 

                                                             
7
 Criadas as primeiras calculadoras programadas capazes de armazenar programas (surgiram na Inglaterra e nos 

Estados Unidos (1945), por muito tempo reservados a militares para cálculos científicos, na guerra mundial 

ENIAC - John Von Neumann propôs a ideia que transformou as calculadores eletrônicos em “cérebros 

eletrônicos”: modelar a arquitetura do computador segundo o sistema nervoso central. Seu uso civil disseminou-

se nos anos 60 (Lévy, 2007). 

 

8
 Conexão de mundos virtuais, em um conglomerado de redes em escala mundial de milhões de computadores 

interligados pelo Protocolo de Internet que permite o acesso a informações e a todo tipo de transferência de 

dados. 
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um novo continente do planeta, o continente digital, em que estão quebradas as barreiras da 

distância, das fronteiras e do tempo. Adentra-se o século XXI vivendo uma revolução de 

paradigmas com a geração de novos conceitos, teorias e modelos.   

Segundo ainda Castells (2000), vivemos um novo momento histórico, o que 

denomina por “sociedade informacional”, ou “capitalismo informacional”, afirma que “uma 

revolução tecnológica concentrada nas Tecnologias da Informação remodelou as bases 

materiais da sociedade em ritmo acelerado”, em que informação e conhecimento são cruciais 

para os modos de desenvolvimento do capitalismo, criando uma interdependência global entre 

as economias por todo o mundo e alterando as relações entre economia, Estado e sociedade. 

Stewart (1998) sintetiza a evolução das tecnologias no mundo, na lata de cerveja, 

refrigerante ou suco, artefato da nova economia baseada no conhecimento. Seus argumentos 

se justificam na medida em que a lata contém menos material e mais ciência. O alumínio 

substitui o aço pelo conhecimento; é refinado e transformado numa folha fina; há menos 

material na produção de uma lata, e o grande segredo é a manutenção de sua firmeza que não 

se deve à matéria em si, mas ao conhecimento incorporado. “Não é o metal, é o gás em seu 

interior: bolhas de dióxido de carbono em uma cerveja ou em um refrigerante, um pouco de 

nitrogênio em uma lata de suco de tomate, estes são os elementos responsáveis por sua 

firmeza”. Pode-se concluir que a revolução se manifesta no caráter intangível do 

conhecimento. 

Negroponte (2002), por sua vez, ao falar sobre a sociedade da informação, 

acredita que se está num estágio posterior de mudança social - do estágio da era da 

informação para o da pós-informação - possibilitado pelo desenvolvimento da tecnologia 

digital. Na sua concepção, essa nova revolução se dá em um clima de apologia das 

tecnologias da informação, incentivado pela mídia.  

Ao discutir sobre a sociedade da informação, Guerreiro (2006), em sei livro 

Cidade digital: infoinclusão social e tecnologia em rede, traçou cinco etapas de evolução 

dessa sociedade, afirmava que quatro delas:  sociedade da informação, sociedade 

informatizada, sociedade digital e a sociedade do conhecimento já tinham acontecido e a 

etapa sociedade em rede ainda estava a caminho, com data de projeção para 2020. Segundo o 

mesmo autor, seria o último estágio de desenvolvimento, uma etapa onde o conhecimento 
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seria produzido e difundido em rede em qualquer lugar com o uso de setup-box
9
, capaz de 

armazenar dados, imagens e som e de se conectar à infovia global
10

.  

Entretanto, a projeção de Guerreiro sobre a etapa sociedade em rede, aconteceu 

bem antes do esperado, em dias atuais a rede transporta uma quantidade de informações 

surpreendente e inimaginável, usa recursos de interatividade para difusão social do 

conhecimento em larga escala de transmissão, a partir de sistemas tecnológicos 

interconectados e inteligentes, com acesso público em diferentes pontos de conectividade e 

interatividade, em espaços de grande fluxo e de fácil locomoção em ambientes urbanos e 

rurais (GUERREIRO, 2006).   

De maneira geral, a descrição de Guerreiro sobre a evolução da sociedade da 

informação expressa um grande otimismo com relação ao futuro das relações humanas. 

Contudo, é importante destacar que a revolução tecnológica não se caracteriza apenas pela 

inserção da máquina em si, mas pelas relações que se estabelecem e pelo uso dessas 

ferramentas no cotidiano da humanidade.  

Contudo, em meio a uma numerosa classe de profetas tecnológicos que pregam 

uma nova era, existem também divergências expressivas entre alguns estudiosos sobre a 

qualidade desses fatos. Considerando a natureza do impacto das mudanças na sociedade, eles, 

de maneira geral, podem ser divididos entre aqueles que acham que os resultados das 

mudanças são favoráveis e os que acham que tais mudanças geralmente são prejudiciais à 

humanidade. 

Segundo Mattelart (2002), tomando como base essa divergência, eles são 

comumente divididos em duas vertentes, os tecnófobos e os tecnófilos. Os tecnófobos, como 

o nome sugere, são os autores possuidores de uma expectativa negativa às consequências 

resultantes da inovação tecnológica. Os tecnófilos são aqueles possuidores de grandes 

expectativas otimistas e/ou positivas frente às mudanças originadas pela tecnologia.  

De acordo com Mattelart (2002), os tecnófilos, também chamados de utópicos ou 

prometeicos, defendem que a revolução tecnológica não é nem boa nem má, mas que estando 

sob o controle total do homem têm a essência para servi-lo. Os teóricos deste grupo reforçam 

que o salto do progresso técnico é, na maioria das vezes, benéfico ao homem ou, de algum 

modo, positivo para a sociedade.  

                                                             
9  É um termo que descreve um equipamento que se conecta a um televisor e a uma fonte externa de sinal, e 

transforma este sinal em conteúdo no formato que possa ser apresentado em uma tela.  
10  É o conjunto de linhas digitais por onde trafegam os dados das redes eletrônicas.. 
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Para os otimistas com o avanço das TIC, as dimensões de tempo e espaço são 

profundamente alteradas, podendo ir do Oiapoque ao Chuí com apenas “cliques” na Internet. 

Com a formação cultural da realidade virtual, uma nova geração “ponto.com” ganhou força. 

Esta geração recria o mundo real, utilizando os novos símbolos do mundo virtual, com novas 

formas de comunicação, uma gramática universal e ao mesmo tempo sem barreiras culturais, 

pois as traduções podem ser on-line e é possível viajar o mundo inteiro por meio de uma 

percepção programada.  

Lévy (1999) como otimista defende que a nova democracia eletrônica direta, 

proporcionada pelo ciberespaço
11

, estimula estilos de relacionamentos quase independentes 

dos lugares geográficos e do tempo, ou seja, rompe de forma definitiva a dependência de 

horários fixos, de lugares determinados e de planejamento em longo prazo.  

Enfoca o computador e a internet como catalisadores da ampliação das 

capacidades cognitivas humanas, comparando-a com o avanço proporcionado à humanidade 

pelo surgimento da escrita e principalmente da imprensa. Essa catalisação pode ser 

caracterizada com a desmaterialização da informação, que se transformam em bits, tratadas, 

codificadas e traduzidas, manifestam-se por meio de imagens, textos e sons. A digitalização 

insere-nos em novas técnicas; quando antes se lia um texto da primeira à última linha, hoje se 

pode ler hipertextualmente
12

, virando páginas, deslocando imagens, sons, percorrendo vários 

caminhos, com mobilidade, estimulando os vários sentidos humanos, dobrando-se e 

redobrando-se de acordo com a intencionalidade do leitor. 

Lévy (1999) ainda destaca que a tecnologia não é um ator autônomo, separado da 

sociedade e da cultura, impossível separar o homem de seu ambiente, é por meio dos signos, 

imagens que ele atribui sentido à vida e ao mundo, em que “suas verdadeiras relações, não são 

criadas entre a tecnologia e a cultura, mas sim entre um grande número de atores humanos 

que inventam, produzem, utilizam e interferem de diferentes formas as técnicas”. 

Lévy (1993), em Tecnologias da inteligência, alerta que, com o computador é 

possível dispor de recurso tecnológico pelo qual se percebe o mundo, incluindo a dimensão 

social, os seres vivos e os processos cognitivos. Segundo ele, “vivemos uma dessas épocas 

                                                             
11

 Denominação dum espaço que existe no mundo de comunicação em que não é necessária a presença física do 

homem para constituir a comunicação como fonte de relacionamento, dando ênfase ao ato da imaginação, 

necessária para a criação de uma imagem anônima, que terá comunhão com os demais. É o espaço virtual para a 

comunicação disposto pelo meio de tecnologia. 
12

A leitura hipertextual se dá em percorrer um hipertexto, Lévy (1999), deriva-se do texto (no sentido amplo que 

não exclui nem sons, nem imagens, no qual é construído por nós (os elementos de informação, parágrafos, 

imagens, sequenciais musicais, e por links entre esses nós, referências, notas, botões, indicativos que marcam a 

passagem de um nó para outro. Isso com apoio de um computador ligado à Internet. 
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limítrofes na qual toda antiga ordem das representações e dos saberes oscila para dar lugar aos 

imaginários, em que um novo estilo de humanidade é inventado”. 

Contudo, Lévy (1999), afirma que o fato não é ser contra ou a favor as 

tecnologias, mas sim reconhecer as mudanças qualitativas na ecologia dos signos, o ambiente 

inédito nas novas redes de comunicação para a vida social e cultural. Assim, no ciberespaço, 

há matérias, informações que por meio dos programas podem gerar informações e serviços 

específicos aos seres humanos.  

Castells (1999) dentro de sua visão otimista defende que as novas tecnologias 

possibilitam a quebra da hegemonia dos grandes grupos econômicos da comunicação, que têm 

centralizado as mídias tradicionais. Reformula a tese da sociedade da informação, 

atualizando-a. A noção que vai sintetizar essa atualização é a de sociedade em rede, que 

procura combinar a informatização e a globalização. A construção da realidade virtual, a 

transformação na mídia, a alteração da concepção do espaço/tempo, enfim, todo o espectro de 

questões econômicas e culturais seriam consequências do desenvolvimento e da 

penetrabilidade das tecnologias da informação.  

O aspecto que o autor destaca é a perspectiva da construção da teia social em rede 

digital e interativa propiciada por essas tecnologias. Para ele, a tendência histórica seria a de 

que os processos sociais dominantes sejam organizados em torno de redes (mercados de 

valores, empresas, meios de comunicação), possibilitados pela base material do paradigma 

informacional. Dessa forma, prolonga o tom da discussão em torno das teses relativas à 

sociedade da informação e não as supera. 

Porém, Manoel Castells, sendo um grande defensor da tecnologia, reforça o 

potencial extraordinário dela para que cidadãos se expressem e comuniquem, mas ele admite 

que isso não gera mudanças sociais ou reforma política automaticamente, apenas fornece 

subsídios para que essas mudanças possam acontecer (CASTELLS, 2000). 

Segundo o mesmo autor, embora as tecnologias não gerar mudanças sociais 

automáticas, elas afetam as formas de comportamentos, gerando transformações sociais que 

mexem com a maneira de pensar e agir do indivíduo. A sociedade informatizada evolui para 

um estágio superior e se transforma na sociedade digital, tornando a questão de inclusão 

digital uma política de estado na agenda social, política e produtiva. Essa atenção, destinada 

aos excluídos dos benefícios e oportunidades dessa sociedade, é a sua principal pauta. A 

preocupação principal desta fase é a transformação da informação em conhecimento, tornando 

toda uma geração de profissionais capazes de resolver problemas simples e complexos. Nessa 
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sociedade são criadas as condições concretas para um novo modo de relação social onde o 

conhecimento se torna o capital de maior valor agregado. 

Um aspecto peculiar citado por Castells (1999) é a inserção de uma nova 

linguagem que por sua vez cria uma nova organização que oferece instrumentos para o 

desenvolvimento e para a melhoria de condições de sobrevivência. A informática e a 

racionalidade que lhes são próprias geram novos contextos de comunicação. Apesar de 

relativizar a visão da informatização como elemento estruturante da nova sociedade, Castells 

insiste na predominância do seu papel na vida social, quando afirma que “O crescimento do 

ciberespaço servirá apenas para aumentar o abismo entre os bem-nascidos e os excluídos, 

entre os países do Norte e as regiões mais pobres, em que a maioria dos habitantes nem tem 

telefone”. 

Mesmo fazendo parte dos estudiosos que defendem o avanço das tecnologias, 

Manuel Castells em alguns aspectos concorda com os teóricos tecnófobos, que vêm as 

Tecnologias de Informação e Comunicação como um vetor causador de exclusão social, uma 

vez que ao participar da sociedade da informação tem se a sensação de pertencer a um grupo 

que faz uso da tecnologia, mas na realidade é a tecnologia que faz uso deles gerando um 

aprofundamento da exclusão.  

Esse paralelo sobre as mudanças que afetam as práticas sociais dos homens no 

século XXI leva à discussão do desemprego estrutural como uma decorrência do avanço das 

TIC, da automação da produção e das mudanças na relação de trabalho. Todas essas 

mudanças nas relações sociais rompem com a crença do avanço tecnológico como 

instrumento de democratização. 

O que se critica nos conceitos apresentados é que, além do estreitamento da 

ciência e da tecnologia, as concepções de conhecimento e informação foram reduzidas ao 

aspecto produtivo. A troca de conhecimento adquire valor de mercadoria e seu valor é medido 

por sua aplicação imediata, colocada a disposição da população como “bem de consumo”.  

Assim, diante das contradições inerentes ao capitalismo, a tecnologia adquiriu 

duas características centrais: “a de poder impulsionar as forças produtivas de forma a facilitar 

a existência humana e seu oposto, que é tornar a existência humana pior a partir de seu 

desenvolvimento” (SOUSA, 2009).  Tais características tiveram como resultado, o 

surgimento de um exército de “analfabetos digitais”. 

 Castells (1999) afirma que a indústria da informação passa por “metamorfose 

constante”, além do contexto mercadológico, as mudanças se deram dentro do ponto de vista 

dos relacionamentos sociais. Os tecnófobos dizem que as novas tecnologias conduzem ao 
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isolamento social, a um colapso da vida familiar, da vida comunitária e da comunicação 

social, na medida em que indivíduos sem face praticam uma sociabilidade aleatória em 

mundos totalmente virtuais, abandonando ao mesmo tempo interações face a face em 

ambientes reais.   

Ainda na visão dos tecnófobos, dentre os fenômenos e problemas gerados a partir 

da sociedade da informação, podem ser enumerados da seguinte forma: fim da oralidade e da 

escrita, submersão do homem pelo excesso de informações, informações irrelevantes, 

liberdade de expressão simulada, massificação das informações, colapso da comunicação, 

desaparecimento dos relacionamentos face a face, isolamento social e alienação. E todos esses 

problemas conjugados levariam a princípio a mais dois outros, que seriam o reforço da 

dominação e o aprofundamento da exclusão (SILVA, 2003). 

Nos primeiros anos das discussões, quando os estudos ainda estavam em fase 

embrionária, Silveira (2001) definiu a exclusão digital como sendo a privação das pessoas de 

três instrumentos básicos: o computador, a linha telefônica e o provedor de acesso, ou seja, 

foco na questão técnica. A discussão avançou e atualmente são bastante criticadas as 

definições que se limitam à abordagem técnica, pois ao limitar a questão somente ao acesso 

físico às ferramentas e ao conteúdo, as condições seriam insuficientes para gerar a 

participação plena do indivíduo, como por exemplo, nos processos de inteligência coletiva e 

democracia eletrônica, conforme defendido pelos otimistas. 

Hoje, a exclusão digital se propaga pelo mundo dos virtualmente desconectados, 

uma vez que os incluídos representam apenas 25% da população brasileira (IBGE, 2011). 

Esse percentual revela-se como uma grande barreira, evidenciando que a maioria da 

população está fora do mundo moderno. As novas formas de comunicação exigem de todos 

uma corrida desenfreada para estar sempre informados, conectados, atualizados com os 

últimos lançamentos de equipamentos eletrônicos, softwares etc. Para estar incluído é 

necessário pertencer ao mundo do consumo. Os modelos de inclusão e exclusão se perpetuam, 

devido às relações de poder e aos modelos de produção. Se antes havia a exploração da mão 

de obra, hoje há a exploração da informação (CASTELLS, 2000). 

Estudos comprovam que os serviços gratuitos de acesso à internet ampliam as 

possibilidades de inclusão digital e quebram o paradigma de que apenas quem tem condições 

de ter um computador em casa tem direito à informação e à inserção no mundo moderno com 

as TIC.   

Nessa revolução, uma nova perspectiva se instaura, qual seja, o uso das TIC, 

permitindo a todos navegação nesse novo continente. Nesse contexto, urge uma reflexão 
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sobre as relações de poder que se instauram com o uso das tecnologias e de que forma 

programas e projetos desenvolvidos pelo espera pública e privada atuam no sentido de 

minorar os processos de exclusão social e digital.   

Se antes, na sociedade industrial, os processos de trabalho eram bem 

representados pela metáfora da máquina, hoje se tem um novo desenho, o da rede, que passa a 

ocupar o imaginário da sociedade pós-industrial. Além disso, emerge uma grande massa de 

consumidores, e quem não faz parte desse processo é excluído (BAGGIO, 2005). 

Nesse contexto, o conhecimento passa a ser a engrenagem de toda sociedade, a 

“mola mestra” e o acesso a ele a definir quem está incluído nela, ou seja, quem faz parte de 

um mundo em que as informações e as barreiras de tempo e espaço são quebradas devido à 

inserção de máquinas e conexões que ligam o indivíduo não só às informações do mundo 

inteiro, mas o instrumentaliza como uma ferramenta de inovação e participação ativa na 

sociedade e para efetivar isso é necessário garantir, segundo a Organização das Nações 

Unidas
13

 - ONU, “que todos possam aproveitar os benefícios das novas tecnologias” 

(PNUD,2007). 

Contudo, vale salientar que não é somente o fato de promovermos o acesso as 

tecnologias que vai resolver o problema da exclusão digital, pois estar incluídos não diz 

respeito apenas à posse de bens de informática. É necessário também possuir habilidades 

cognitivas para pode usar todo o aparato técnico e lógico da rede mundial de computadores. 

Habilidades e lógicas que se transformam rapidamente, à velocidade dos fluxos de dados que 

alimentam essa sociedade em rede.  

Há, portanto, uma barreira para o desenvolvimento do país no que se refere à 

ausência de universalização do acesso. É com base nessas questões que iniciam-se, ações, 

politicas e programas, que buscam promover ações de inclusão digital  e assim mudar a 

realidade e seus efeitos negativos, do ponto de vista social.  

As transformações ocorridas nos últimos anos, associadas ao desenvolvimento 

extraordinário e à disseminação das tecnologias de informação e comunicação, têm sido 

caracterizadas como símbolo da emergência de mudanças sociais, técnicas, culturais e 

econômicas. Neste contexto, vale ressaltar que tem havido um desenvolvimento e uso 

intensivo de tecnologias de informação pela sociedade nos dias atuais, levando a um 

desenvolvimento acelerado. Atualmente até simples tarefas do cotidiano são facilitadas com o 

uso dos recursos informáticos. Por essa razão, se faz necessário que os cidadãos sejam 

                                                             
13

 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio  http://www.pnud.org.br/odm/index.php. A Inclusão digital figura 

em “estabelecer uma parceria para o desenvolvimento”. 

http://www.pnud.org.br/odm/index.php
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capazes de utilizar e dominar estas tecnologias, pois elas fazem parte da vida cotidiana dos 

indivíduos (SORJ, 2003; SORJ & GUEDES, 2005). 

Entretanto, muito mais do que só utilizar e dominar as tecnologias de informação 

e comunicação, como computadores e Internet, é fundamental que os cidadãos sejam capazes 

de construir sentido a partir de textos multimídia, localizar e avaliar informações que lhe 

sejam necessárias e que sejam disponibilizadas eletronicamente, entre outras coisas (SORJ, 

2003; SORJ & GUEDES, 2005). 

Porém, na contramão, o uso de tecnologias de informação e comunicação – TIC’s 

como instrumento de inclusão social constitui um dos desafios, já que os resultados, no que 

diz respeito ao seu acesso e uso, têm revelado uma tendência de aumento da exclusão social. 

Se por um lado, as TIC’s criam novas possibilidades de participação social e de produção 

econômica, política e cultural, de forma nova, dando autonomia às comunidades, por outro, 

aumentam, ainda mais, o fosso que separa os que se beneficiam dela e os que não têm como 

serem educados no seu manejo, porque sequer têm como acessá-las (SORJ, 2003; SORJ & 

GUEDES, 2005). 

Portanto, a discussão em torno do contexto paradoxal da sociedade da informação 

que será abordado neste item, possibilitará entendimento sobre os conceitos e fundamentações 

necessárias sobre a temática em discussão em vista a avaliação do projeto de Inclusão Digital 

de Pedro II. 

Desta forma toda a discussão teórica realizada com os autores sobre a sociedade 

da informação tem como objetivo identificar e analisar até que ponto o uso de tecnologias de 

informação e comunicação – TIC’s constitui um meio de inclusão e exclusão social nas ações 

e atividade desenvolvidas no Projeto Inclusão digital.  
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3.2 Inclusão social na era digital  

 

Atualmente existe uma forte tendência em relacionar a inclusão social com a 

inclusão digital, podemos ver esta relação nas palavras do ex-presidente Lula, quando diz 

“Vamos fazer da Inclusão digital uma poderosa arma de inclusão social”
 14.  

Na era digital ou no capitalismo informacional, nas palavras de Castell, inclusão 

social passa pela inclusão digital. Inclusão social é a questão maior ou final em que está 

inserida a inclusão digital. os programas de inclusão digital nascem coma justificativa ou 

argumento de promover a inserção dos socialmente excluídos da sociedade, caracterizada hoje 

como sociedade da informação e do conhecimento. A ideia de inclusão digital surgiu na 

segunda metade da década de 1990, como uma reação a uma nova forma de exclusão ou 

desigualdade social relacionada ao acesso e ao uso das novas tecnologias da comunicação e 

informação
15

. Desde então a inclusão digital sempre aparece como um vetor de promoção de 

inclusão social.  

A ideia básica de inclusão é de fazer parte de algo, estra incluso em um grupo ou 

comunidade é pertencer a esse grupo. Esta ideia, entretanto, não explica todas as 

possibilidades de pertencimento, pois mesmo se pensarmos em termos de pequenos grupos e, 

ao mesmo tempo, ser marginal dentre dele. 

Alguns autores buscam retratar a questão da inclusão social numa ótica positiva, 

como Moreira (2006): 

 

A Inclusão Social pode ser entendida como a ação de proporcionar para populações 

que são social e economicamente excluídas no sentido de terem acesso muito 

reduzido aos bens (materiais, educacionais, culturais etc.) e terem recursos 

econômicos muito abaixo da média dos outros cidadãos oportunidades e condições 

de serem incorporadas à parcela da sociedade que pode usufruir esses bens. Em um 

sentido mais amplo, a inclusão social envolve também o estabelecimento de 

condições para que todos os habitantes do país possam viver com adequada 

qualidade de vida e como cidadãos plenos, dotados de conhecimentos, meios e 

mecanismos de participação política que os capacitem a agir de forma fundamentada 

e consciente (MOREIRA, 2006, p 32). 

 

Considera-se inclusão, portanto, o processo estabelecido dentro de uma sociedade 

mais ampla que busca satisfazer necessidades relacionadas com qualidade de vida, 

desenvolvimento humano, autonomia de renda e equidade de oportunidades e direitos para os 
                                                             
14

 Discurso do ex-presidente Lula durante os debates da 5ª Conferencia da Comunidade dos países de Kingua 

portuguesa- CPLP em 2004. RadioBras. Disponível em: www.radiobras.gov.br. 
15

 Na verdade o termo “exclusão digital” nasceu primeiro, do inglês” digital divide”, em meados da década de 

90, nos EUA, não há um pai reconhecido do termo como constatação de um novo tipo de exclusão. Até então, o 

termo exclusão social era usado para definir as questões sociais. 
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indivíduos e grupos sociais que em alguma etapa da sua vida encontram-se em situação de 

desvantagem com relação a outros membros da sociedade Moreira (2006).  

Numa perspectiva mais crítica, Sposati (1996) afirma que a inclusão social 

concentra-se na busca pelo acesso a quatro utopias básicas: autonomia de renda (capacidade 

do indivíduo de suprir suas necessidades vitais, culturais e sociais), desenvolvimento humano 

(condição dos indivíduos em sociedade desenvolverem suas capacidades intelectuais e 

biológicas de forma a atingir o maior grau de capacidade humana possível), equidade 

(garantia de igualdade de direitos e oportunidades respeitando a diversidade humana) e 

qualidade de vida (a democratização dos acessos às condições de preservação do homem, da 

natureza e do meio ambiente e a redução da degradação ambiental).  

Nesse sentido, Ladeira e Amaral (1999) propõem uma definição mais coerente, de 

inclusão social, conceituando-a como um processo que se prolonga ao longo da vida de um 

indivíduo e que tem por finalidade a melhoria da qualidade de vida do mesmo. Pode-se 

concordar com esta definição que desloca o foco da questão inclusão e exclusão como 

fenômeno determinante e o situa como um processo longo e vinculado à qualidade de vida.  

Porém, opta-se por discordar parcialmente dos autores que centram a inclusão no indivíduo e 

não no contexto sócio histórico e cultural no qual o indivíduo se constitui.  

Dentro dessa perspectiva de conceituar inclusão, Sposati (1996), define esse termo 

a partir da definição de exclusão, onde afirma que inclusão e exclusão, são processos sociais 

interdependentes vinculados principalmente à distribuição de renda e oportunidades.  

Sposati (1998) constrói seu conceito  alargado  de  exclusão  social  partindo  da 

compreensão de que o modo de produção capitalista é estruturalmente excludente.  Desse 

ponto de vista, o conceito de exclusão social, lembra autora, é da metade do século XIX. O 

que é novo é o enfoque ampliado que o conceito ganha, a partir de meados do século XX, de 

um lado, com o avanço da consciência dos direitos de cidadania, das garantias sociais, das 

liberdades individuais e do direito à diferença (não discriminação); e, de outro, com o avanço 

do capitalismo que impõe aos trabalhadores, especialmente dos países centrais,  perdas do 

patamar de bem estar social já alcançado. 

Afirma ainda, que a exclusão social são os meios pelos quais as pessoas são 

deixadas de fora das principais correntes políticas, econômicas e sociais. O conceito de 

exclusão social pode ser entendido como um mau funcionamento ou colapso de processos que 

deveriam gerar resultados de inclusão social e falha dos grandes sistemas sociais. Falhas nos 

sistemas de saúde, de educação, de habitação, no mercado de trabalho, bem como mudanças 

nacionais e globais, na maioria das vezes, tornam-se criadoras do caminho para a exclusão 
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social. 

De acordo com Dupas (2000), a exclusão social é um fenômeno multidimensional 

que extrapola a dimensão de pobreza. Embora ela seja uma dimensão fundamental na 

constituição do fenômeno, a mesma conta também com outras dimensões como educação, 

saúde, lazer, religião, cultura, etnia, política, economia, entre outras.   

Graham Room (1995, apud Phipps, 2000) expõe seu pensamento sobre exclusão 

social no qual é mostrado que estes conceitos devem ser colocados firmemente dentro do 

contexto dos sistemas social e político. Compreende a exclusão social como uma combinação 

de vários problemas inter-relacionados, tais como desemprego, baixo nível de capacitação, 

baixa renda, habitação deficiente, ambiente de alta criminalidade, má saúde e desestruturação 

familiar associada a pessoas ou áreas e não necessariamente por culpa dela. Segundo o autor 

envolve muitas outras coisas, sendo mais emblemática para a sociedade como um todo, pois 

pode ser repassada de geração para geração mais facilmente do que a pobreza material, isto é, 

a falta de rendimento suficiente para o sustento, o lazer e o consumo de maneira digna. Esta 

dimensão da exclusão tem suscitado a maior parte dos estudos de análise e políticas públicas 

nos últimos séculos. 

Uma forma de definir exclusão social é considerando as desvantagens sócias 

decorridas longo do tempo decorrentes grandes mudanças no capitalismo mundial. De forma 

mais concreta das transformações ocorridas na passagem da sociedade agrária, até meados da 

Idade Média, a sociedade industrial (com o advento da Revolução industrial do século XIX) a 

sociedade do conhecimento, possibilitada pela Internet e pela Revolução Digital. 

O certo é que cada período histórico vivenciado pelo capitalismo mundial 

guardam importantes diferenças entre si, cada uma com seu grau de evolução e impactos na 

sociedade, a nível econômico, político, social e cultural. Contudo, todos os conceitos, 

mudanças e histórias vividas em cada período histórico, consequência do crescimento das TIC 

e da informação e seu processamento - o conhecimento - no mundo contemporâneo, 

necessitam de políticas firmes de Inclusão Digital em vista a inclusão social justa e 

equilibrada. (LEVY, 1999; CASTELLS, 2000; MATEELART, 2002; WARSCHAUER 

2006). 

Portanto, a exclusão social acontece pela desigualdade no acesso à informação e 

ao conhecimento e pela desigualdade na produção de conhecimento. Essas desigualdades são, 

em grande parte, mediadas pelo uso das novas tecnologias em diferentes contextos, Como 

reação a essas desigualdades, embora não exclusivamente por causa disso, tem surgido uma 
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série de movimentos sociais e, também, de novos usos das TIC que poderiam ser consideradas 

como caminho em direção a processos de inclusão social. 

Pierre Lévy (1999) diz que cada novo sistema de comunicação fabrica seus 

excluídos. Ou seja, a invenção da escrita gerou os iletrados; a da impressão, os que não 

publicam; a do telefone, os sem-telefone.  Isso não significa que o autor aceite a exclusão 

como um dado natural que não deva ser modificado.  

Silveira (2008) observa que Lévy (1999) trata a exclusão como um conceito que 

representa aquele período em que a maioria das pessoas ainda não teve acesso a uma nova 

tecnologia. No entanto, não faz distinção entre os processos que são de natureza diferente, já 

que o analfabetismo não é uma exclusão da mesma natureza de não se ter um telefone, por 

exemplo. A crítica de Silveira é ao fato de Lévy não deixar claro que existem vários tipos 

qualitativamente distintos de exclusão e que alguns não podem ser superados sem a alteração 

das práticas sociais. 

Contudo, falar em exclusão social nos dias de hoje é muito complexo. Complexo 

porque, segundo alguns autores, ela é na realidade uma junção de várias exclusões que vão 

do campo da educação ao acesso ao sistema de saúde, à justiça, à inserção no mercado de 

trabalho, ao direito à informação, às tecnologias informacionais, entre outros. Para 

Warschauer (2006),  

 

em diversos países em fase de industrialização, como o Brasil [...] ocorre uma 

situação em que uma pequena porcentagem da população torna-se cada vez mais 

próspera, mas a maioria das pessoas não tem acesso adequado a moradia, 

saúde, educação e emprego estável. Quem prospera sobrepõe-se 

substancialmente – juntamente com o grupo de pessoas que tem acesso às 

substancialmente – juntamente com o grupo de pessoas que tem acesso às 

carece de acesso até de telefone (WARSCHAUER, 2006, p 45). 

 

Conforme este autor, certas pessoas podem dizer que as TIC são um luxo 

para os pobres, principalmente em países em desenvolvimento. No entanto, devido ao 

acelerado crescimento da internet como meio de transação tanto econômica como 

social, ela está, de fato, tornando-se a eletricidade da era informacional, ou seja, um meio 

essencial que apoia outras formas de produção, participação e desenvolvimento social. Para 

Warschauer (2006),  

 

seja nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, nas áreas urbanas ou 

rurais, para objetivos econômicos ou sociopolíticos, o acesso às TIC’s constitui 

uma condição-chave e necessária para a superação da exclusão social na 

sociedade da informação. (WARSCHAUER, 2006, p 50). 

 

Portanto, vemos que a capacidade de acessar, adaptar e criar novos conhecimentos 
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por meio do uso da nova Tecnologia de Informação e Comunicação é decisiva para uma 

inclusão efetiva. Desse modo, as TIC mostram a mais nova face da exclusão social. Esse 

fenômeno é fruto da falta de acesso das camadas populares às ferramentas 

computacionais. Ou seja, pela diferença entre os que têm e aqueles que não têm acesso 

às tecnologias aumenta ainda mais o fosso das desigualdades entre ricos e pobres 

(WARSCHAUER, 2006). 

Essa realidade é descrita em nível de Brasil nos números do Centro de Estudos 

sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação - CETIC e o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, quando revela sobre a dimensão do acesso à banda larga, 

fundamental para se conectar efetivamente à internet. De acordo com o CETIC (2012) e o 

IBGE (2011), apenas 40% dos 58,6 milhões de domicílios brasileiros (20,3 milhões) 

contavam com microcomputador e, destes, 16 milhões tinham acesso à internet.  Ou seja, 

mais de 4 milhões  de domicílios  contavam com computador  mas  não estavam conectados à 

internet por falta de infraestrutura ou pela incapacidade da família de pagar pelo serviço.  

Neri (2003) ao elaborar o mapa de exclusão digital no Brasil e cruzar dados de 

instituições como IBGE, MEC, Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Ministério da 

Ciência e Tecnologia - MCT, Agencia Nacional de Telecomunicações - ANATEL, Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, entre outras, encontrou um agravante à 

inclusão digital. De acordo com Neri (2003), quanto menor a quantidade de anos de estudo 

maior será a vulnerabilidade para o uso de internet, ou seja, quanto menor a escolaridade 

maior seriam as dificuldades encontradas por esse individuo para ter acesso ao computador e 

consequentemente à internet.  

Naquela época o autor concluiu que a chance condicional de um analfabeto 

possuir um computador em seu domicílio é 99,95% menor do que para um indivíduo com 

mais de 12 anos de estudo; e de possuir acesso à internet são 99,96% menor.  

Para o autor o fato é explicado via renda, pois os indivíduos que investem em 

capital humano, acumulando mais anos de estudo, tendem a receber rendas superiores ao 

restante da população, potencializando seu capital financeiro e podendo utilizá-lo a fim de 

adquirir externalidades como internet e computador. 

Na verdade não se pode pensar em inserir socialmente um individuo sem o 

conhecimento das novas tecnologias da informação. O cidadão inserido socialmente e 

digitalmente precisa participar ativamente da sociedade em suas múltiplas dimensões, e para 
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efetivar isso é necessário garantir, segundo a Organização das Nações Unidas
16

 ONU, “que 

todos possam aproveitar os benefícios das novas tecnologias” (PNUD, 2007).   

 Esses benefícios advindos das TIC fazem parte do no nosso cotidiano, então, 

ações como enviar e-mails, ouvir músicas em formato mp3, assistir filmes que já ou não 

chegaram às telas do cinema ou da televisão, ler livros em telas de cristal líquido, ter acesso a 

informações de qualquer lugar do mundo, debater com pessoas distantes, elaborar projetos 

com pessoas desconhecidas e ver essa iniciativa ser difundida mundo afora, criticar governos, 

gerar movimentos sociais e discussões políticas, bater fotos em alta definição por meio de 

máquinas digitais, presenciar o “nascimento” a cada instante de aparelhos e equipamento 

tecnológico de alta tecnologia são algumas das características presentes do mundo digital. 

  

 

3.3 Inclusão digital e políticas publicas 

 

No item anterior, vimos à dinâmica da inclusão e exclusão social e sua relação o 

com as tecnologias. Quero agora apresentar a inclusão digital como construção social que 

acontece no sentido de influenciar o vetor da relação entre tecnologia e inclusão social. Para 

tanto, é necessário entender, no primeiro momento, o que são políticas públicas e 

posteriormente conceituar inclusão digital, culminando com a discussão em torno de políticas 

públicas de inclusão digital, fundamentada nas visões de Sorj (2003) e, especialmente, de 

Warschauer (2006) como guia nestes cuidados. 

Vamos iniciar o diálogo falando sobre a revolução científica e tecnológica, tal 

acontecimento é presenciado no mundo contemporâneo e sempre foi portadora da ideia de 

evolução e progresso. No caso das TIC’s, a grande expectativa era que elas levariam ao 

progresso, a uma melhor distribuição da riqueza, enfim, a mais equidade social.  

Embora se possa constatar uma efetiva mudança de paradigma na sociedade em 

geral e na forma como os indivíduos lidam com os novos meios de informação e 

comunicação, a superação dos desequilíbrios econômicos, políticos e sociais e as ideias de 

progresso com equidade, ainda se colocam no plano da utopia, algo muito longe diante de um 

quadro de extrema desigualdade social vivido por vários países, sobretudo o Brasil 

(FERNANDES, 2007). 

                                                             
16

 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio  http://www.pnud.org.br/odm/index.php. A Inclusão digital figura 

em “estabelecer uma parceria para o desenvolvimento”. 

http://www.pnud.org.br/odm/index.php
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No caso do Brasil, “um dos campeões de desigualdade social no mundo” apesar 

de se possuir um Estado que provê uma série de políticas sociais, a “abissal desigualdade 

econômica não consegue ser diminuída” e pode-se dizer que isso se deve ao fato de que haja 

ausência ou má gestão das políticas sociais (FERNANDES, 2007). Ou podemos afirma ainda, 

que deve ser ao fato do não cumprimento do que determina a Constituição Brasileira, garantia 

aos cidadãos dos direitos sociais como educação, trabalho, lazer, saúde, segurança e moradia. 

(ROSA e ODDONE, 2006) 

Os direitos garantidos na Constituição Brasileira se materializam nas Políticas 

Públicas. Estas políticas devem ser entendidas dentro de um contexto amplo, pois além de 

envolver a legislação e as diretrizes para execução das ações governamentais, têm 

consequências diretas sob a sociedade. 

Todavia, Teixeira (2002), define Políticas Públicas como diretrizes norteadoras da 

ação do poder público, são regras e procedimentos para as relações entre poder público e 

sociedade. Segundo o autor, são explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos 

(leis, programas, linhas de financiamentos) que orientam ações que normalmente envolvem 

aplicações de recursos públicos e são pensadas para “responder a demandas, principalmente 

dos setores marginalizados da sociedade, considerados como vulneráveis”.  

Demo (2000) relaciona política publica e política social, afirma que estas políticas 

constitui uma proposta articulada, estatal ou civil de combate às desigualdades sociais. Em 

sua obra Política social do conhecimento, o autor afirma que a ignorância é o problema social 

mais devastador e que é necessário “fazer-se” oportunidade.  

  Nesta perspectiva o Brasil, mesmo consciente e sabedor da necessidade de 

“fazer-se” oportunidades, por meio de Políticas Públicas, que visem justamente garantir o 

acesso aos bens culturais e sociais aos cidadãos, ainda apresentam índices muito baixos em 

relação a outros países latinos americanos. Apesar de apresentar, avanços significativos em 

relação à adoção de Políticas Públicas, conforme dados levantado no relatório “Brasil em 

Desenvolvimento: Estado, Planejamento e Políticas Públicas”, pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada - IPEA, e organizado por Cardoso Jr. (CARDOSO JR, 2009) 

 Esse mesmo autor acredita que os avanços significativos relacionados a 

Políticas Públicas, são resultados também das transformações pelas quais passou o mundo no 

fim do século XX e que resultaram em cenários econômicos, social, político e culturais 

completamente novos. Uma das transformações mais relevantes, diz respeito ao papel das 

TIC’s, como motor do crescimento econômico, um expressivo crescimento comercial em tão 

grande escala que até hoje sua influência é nítida na economia mundial, no mercado de 



62 

 

trabalho, na indústria cultural, na administração pública e na vida afetiva das pessoas (LÉVY, 

1999; CASTELLS, 2000; MATTELART, 2002).  

Na economia, as TIC introduziram novas formas de inserção das empresas no 

mercado e modificaram tanto as relações de trabalho como as formas de fabricação de bens de 

consumo e capital. (CASTELLS, 1996).  

Tanto o setor comercial, como os meios de comunicação, sofreram mudanças e 

tiveram que se reinventar para lidar com as mudanças provocadas pelo uso da rede mundial de 

computadores.  

Os trabalhadores, por sua vez, cada vez mais se requerem qualificação e 

treinamento para enfrentar a constante inovação tecnológica das indústrias e a velocidade das 

transformações produzidas pelo capital.  

Segundo McNamara (2000), o que determina o desenvolvimento dos indivíduos, 

comunidades e nações é o acesso às tecnologias informacionais. Contudo, ao mesmo tempo, 

em que as TIC’s são indicadores de desenvolvimento econômico e social de um país ou de 

uma região, são por isso mesmo, também, se apresentam como fatores que acirram as 

profundas desigualdades sociais.  

Estamos vivendo num período em que cada vez mais as desigualdades ganham 

visibilidade e destacam-se nas discussões do poder público. Para tanto, uma das alternativas 

para o combate à exclusão social é através de políticas públicas de inclusão cujo objetivo é 

integrar a população mais carente dando-lhes possibilidade de acesso em várias instâncias 

sociais.  

Nessa medida é que surge na discussão da agenda pública a criação de 

mecanismos para combater a exclusão digital, hoje vista como um problema social que 

merece destaque dos organismos estatais. Segundo Parada (2002), os avanços tecnológicos 

em informação e as comunicações estão favorecendo um novo conceito de políticas públicas, 

as políticas públicas de inclusão digital.   

A ideia de transformar a inclusão digital em política pública consolida alguns 

pressupostos acerca da exclusão/inclusão social. Primeiramente, e talvez o mais significativo 

aspecto, é reconhecer que a exclusão digital amplia a miséria e dificulta o desenvolvimento 

humano e social. A exclusão digital não trata apenas de uma consequência da pobreza, mas 

torna-se um fator de distanciamento econômico entre os indivíduos. O segundo pressuposto a 

ser levado em consideração nesta análise é que o mercado não tem por objetivo incluir os 

indivíduos pobres e desprovidos de capital financeiro na era da informação. 
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E neste contexto paradoxal, que as políticas públicas de inclusão digital, se 

apresentam como um grande desafio, embora os discursos governamentais sinalizem a 

pretensão de promover a inclusão de 100% da população, na apropriação das TIC’s, porém, 

historicamente as ações adotadas e as soluções apontadas têm sido insuficientes para reverter 

o quadro de exclusão (TEIXEIRA, 2002)
17

. 

Contudo, o Estado, na figura do poder público, deve reconhecer que a exclusão 

digital proporciona o aumento da miséria e dificulta o desenvolvimento humano, favorecendo 

assim a desigualdade social. Alguns estudiosos do tema observam que um dos maiores 

desafios da democracia no Brasil está hoje em oferecer oportunidades iguais para que o 

cidadão tenha acesso ao ambiente digital, estabelecendo uma interação entre a sociedade e a 

tecnologia. 

A figura do “excluído digital”, segundo Barbosa Filho e Castro (2005), 

constituem vasto universo de pessoas que não têm acesso aos computadores, aos provedores 

de conteúdo, às informações e aos conhecimentos disponíveis na rede. São aquelas pessoas 

que não conhecem a linguagem digital e precisam de certa forma, passar por uma 

alfabetização para posteriormente atingir a inclusão digital.  

O “excluído digital”, são na verdade mais um indicador do desequilíbrio do 

sistema mundial capitalista. Em setembro de 2009, 1,7 bilhão dos sete bilhões de pessoas do 

planeta podiam navegar pela internet. Desse total, 42% estavam na Ásia, 24% na Europa, 

25% nas Américas e apenas 4% na África (AKAMAI, 2009).  

No Brasil, apenas 40% da população tinham acesso à rede, segundo a CETIC 

(2012) e o IBGE (2011). O índice brasileiro revela também os contrastes sociais internos, na 

medida em que esse acesso se concentra nas classes de consumo
18

 A e B, cuja maioria dos 

integrantes dispõe de computadores conectados à internet em casa. Já no outro extremo, 

denominado D e E, a rede é utilizada principalmente em ambientes externos e pagos, as lan 

houses.  

No entanto, há fatores envolvidos na relação entre capital social e a utilização 

das TICs, incluindo diversos motivos pelos quais a internet pode não promover o capital 

social. Um deles é que a interação face a face proporciona uma forma mais rica de 

                                                             
17

 Comitê Gestor de Internet. (CGI, 2009) fornece subsídios para a elaboração de políticas públicas que garantam 

o acesso às TIC  http://www.cetic.br/palestras/pdf/2008/pal2008conip-06.pdf 

 
18

 A definição de classe aqui utilizada é a do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cuja 

metodologia envolve a presença de uma série de bens de consumo na residência, a renda e nível de educação do 

chefe da família. 

 

http://www.cetic.br/palestras/pdf/2008/pal2008conip-06.pdf
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comunicação e apoio do que a interação online. Na medida em que a comunicação online 

substitui ao invés de complementar a interação face a face, ela pode enfraquecer o capital 

social. 

Embora a inclusão digital seja um fenômeno da contemporaneidade e, portanto 

necessite de uma construção teórica e epistemológica adequada, julga-se necessário observar 

aspectos tratados anteriormente na literatura. Revisitar as definições ajuda entender e 

contextualizar seu objeto que, na perspectiva deste texto, trata-se de se considerar aspectos da 

mediação para inclusão digital. É nesse contexto, que surge o projeto de Inclusão Digital, 

objeto dessa pesquisa, como uma ação pensada por uma instituição estatal, com o objetivo de 

promover a inclusão social. Assim como este projeto, existem no Brasil, políticas e 

projetos desenvolvidos pelas instancia, do Governo Federal, Estadual e Municipal, por 

entidades do poder público e privado com o objetivo de promover a Inclusão Digital.  

No Brasil, podemos apresentar algumas dessas iniciativas: Comitê para a 

Democratização da Informática - CDI; Programa Governo Eletrônico – Serviço de 

Atendimento ao Cidadão - GESAC; Programa Nacional de Tecnologia Educacional -

PROINFO; PROINFO Integrado; Projeto Casa Brasil; Centros Vocacionais Tecnológicos - 

CVT; Programa Computador para Todos; Um computador por Aluno – UCA; Software Livre; 

Telecentros Comunitários e muitos outros (BRASIL, 2007). 

No âmbito estadual, registram-se, os seguintes programas de Inclusão Digital: 

PROINFO, GESAC, o Projeto Ilhas Digitais, com 22 Projetos de Inclusão Digital - PID, os 

Centros Vocacionais Tecnológicos - CVT, o Projeto Agente Digitais e outros desenvolvidos 

pelas Prefeituras, (BRASIL, 2007). 

O PROINFO é um dos programas propostos pela Política de Inclusão Digital. 

Sua viabilização somente é possível devido à parceria entre as esferas federal, estadual e 

municipal.  O programa se efetivou por meio da implantação dos Núcleos de Tecnologia 

Educacional - NTE em cada estado brasileiro. O Programa foi criado pela portaria do 

Ministério da Educação – MEC nº 522 em 09 de abril de 1997. Após dez anos de existência 

obteve reformulações e um novo decreto no dia 12 de dezembro de 2007, com o objetivo de 

promover o uso pedagógico de diversas mídias integradas (BRASIL, 2007). 

Em 13 de março de 2002, foi criado o GESAC, pela portaria nº 256 do 

Ministério das Comunicações - MC (2002), que “trata da universalização do acesso à Internet, 

com o objetivo de disseminar meios que permitam a universalização do acesso às informações 

e serviços do governo, por meio eletrônico” (BRASIL, 2007). 
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O Programa Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão  - GESAC, 

constitui-se em um espaço de comunicação, aberto a toda a sociedade brasileira, que 

possibilita o acesso às informações e serviços dos governos federal, estadual, municipal, no 

âmbito tanto do legislativo quanto do judiciário, disponíveis na Internet (Rede Mundial de 

Computadores), de forma a promover a universalização do acesso e manter a presença 

permanente do poder público próximo ao cidadão (BRASIL, 2007). 

Segundo Parada (2002), apesar do número expressivo de programas e projetos 

implementados no Brasil, as políticas de universalização do acesso às tecnologias, ainda se 

mostram insuficientes para erradicar a exclusão digital. Afirma que o país só conseguirá 

enfrentar o desafio da Inclusão Digital através da implementação de Políticas 

Públicas amplas. Essas ações devem começar com o processo de transformação social, 

a partir de uma educação comprometida e da geração de emprego e distribuição de 

renda, possibilitando a inserção dos indivíduos excluídos desse processo.  

Em vista disso, as Políticas de Inclusão Digital devem vir amparadas 

em políticas sociais mais abrangentes, pois apenas incluir digitalmente o indivíduo não 

basta, devemos incluí-lo socialmente para que este tenha condições de competir no 

mercado de trabalho bem como garantir seus direitos sociais. Sendo assim, não basta 

apenas garantir o acesso e o conhecimento técnico para que ocorram mudanças 

significativas, é necessária a utilização plena das TIC’s para que elas realmente sirvam ao 

desenvolvimento de pessoas e comunidades excluídas, é preciso buscar saber a partir do 

aprendizado básico que garante o acesso, que sentidos são produzidos e que tipo de 

mudanças pode ser percebido na vida das pessoas.   

Esta compreensão sobre a “verdadeira” Inclusão Digital é chamado por Schwarz 

(2006) emancipação digital, pois esse autor é convencido de que o uso passivo das tecnologias 

e só o consumo das informações disponíveis na rede não produzem um aprendizado 

autônomo, defende que é preciso dar um passo além e trabalhar e isso envolve a construção 

colaborativa dos conhecimentos.  

Ao propor o conceito de emancipação digital, Schwarz (2006) fala da 

insatisfação com o padrão vigente de Inclusão Digital no Brasil. Embora destaque alguns 

programas que significaram um avanço no movimento da inclusão digital, pelo seu caráter 

inovador, ele entende que a maior parte das iniciativas se limita à universalização dos 

serviços, formação básica na utilização das ferramentas tecnológicas e formação para a 

cidadania, sem uma preocupação com o efeito dessas ações na melhoria do aprendizado e de 

acesso a oportunidades de emprego e renda. 
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É evidente que o marco regulatório da inclusão digital ficou inconcluso no país, com 

graves consequências do ponto de vista da execução de políticas públicas pertinentes 

(…)  Faltou ao governo Lula, em resumo, uma política nacional  que desse 

seguimento crítico aos elementos lançados no governo anterior” (SCHWARZ, 2006, 

p. 12). 

 

Schwarz (2006), observar que o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002) não lançou elementos efetivos de Política de Inclusão Digital, sua principal iniciativa 

nessa área foi o Programa Sociedade da Informação no Brasil (SocInfo), de responsabilidade 

do Ministério da Ciência e Tecnologia. O projeto para a Sociedade da Informação no Brasil 

foi apresentado em setembro de 2000, com a publicação do Livro Verde (TAKAHASHI, 

2000).  

Vemos que a sociedade da informação no Brasil tem início com o Livro Verde 

da Sociedade da Informação no Brasil. O Livro Verde apontava o ideário programático e o 

elenco de metas, e objetivos da sociedade da informação no Brasil. É uma obra historicamente 

importante para que possamos entender onde o Brasil estava, onde pretendia chegar e onde 

está efetivamente aquela proposta de sociedade da informação.  

Paralelamente ao processo de elaboração do Livro Verde, o governo FHC lançou 

o PROINFO, o programa do Ministério da Educação de informatização das escolas com 

laboratórios, sua única iniciativa concreta de Inclusão Digital. Ao final de seu mandato, em 

2002, cerca de três mil escolas públicas estavam equipadas com laboratórios de informática. 

O governo Lula deu prosseguimento ao PROINFO e ampliou seu raio de abrangência com o 

desenvolvimento de conteúdos audiovisuais e a formação de professores.  No final de 

dezembro 2010, eram mais de 60 mil escolas públicas com laboratórios de informática.  

Mas o autor tem razão em destacar o fato de o governo Lula (2003-2010) não ter 

retomado o diagnóstico feito pelo Livro Verde para definição de uma Política Pública para a 

Sociedade da Informação. Na verdade, não houve e nem há um marco regulatório para a 

inclusão digital. O que aconteceu, a partir de 2003, foi uma explosão de programas de 

inclusão digital sob a inspiração do governo federal (administração direta, estatais e 

fundações) sem a construção de um movimento orgânico. A desarticulação entre  eles e a 

limitação de alguns,  como doação de  kits telecentros  pelo Ministério das  Comunicações, 

começam a ser superadas.   

Em 06 de junho de 2006, o Governo Federal lançou o “portal de inclusão digital 

do Governo Federal”. O portal reúne as ações, programas atualmente existente, notícias e 

ventos do Governo Federal relacionado a Inclusão Digital ” (BRASIL, 2000b). 
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No site do Ministério da Ciência e Tecnologia há uma síntese do que o Governo 

Federal acredita ser a inclusão digital:  

 

“A inclusão digital está estreitamente vinculada à problemática da inclusão social 

dos menos favorecidos. Isto porque o governo, por intermédio do MCT, está 

preocupado com a real necessidade em disponibilizar os meios e instrumentos que 

efetivamente criem as condições necessárias e suficientes para a geração de emprego 

e renda, objeto último dos esforços governamentais nos programas de inclusão 

social. O programa de inclusão digital, portanto, é um instrumento da promoção da 

inclusão social”.  

 

Em 2008, o governo instituiu uma coordenação de inclusão digital ligada à 

Presidência da República. De seu trabalho resultou, em 2009, a criação do Comitê Gestor do 

Programa de Inclusão Digital - CGPID, formado por representantes dos ministérios Gestor do 

Programa de Inclusão Digital - CGPID, formado por representantes dos ministérios 

envolvidos e coordenado pela Presidência da República, e o lançamento do Programa de 

Apoio à Inclusão Digital – Telecentros.BR 

O acesso à inclusão digital hoje no Brasil está presente em todo o país, tanto 

através dos órgãos governamentais, como em parceria com a iniciativa privada. Através do 

site (http://www.inclusaodigital.gov.br/inclusao/outros-programas) do Governo Federal, sobre 

inclusão digital são identificados alguns programas, ministérios e organismos: PROINFO, 

Casa Brasil e outros. Atuam o Ministério da Ciência e Tecnologia, Instituto Nacional de TI, 

Ministério do Planejamento, Ministério das Comunicações, Ministério da Cultura, Ministério 

da Educação, Petrobrás, Eletrobrás, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal - 

Implantação de espaços multifuncionais de: conhecimento e cidadania em comunidades de 

baixo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, por meio de parcerias com instituições 

locais.  

Como vemos, são várias as ações que visam a Inclusão Digital, porém, pesquisas 

mostram que as ações desencadeadas em torno do processo de inclusão digital apresentam 

falta de integração entre os âmbitos federal, estadual chegando até a esfera municipal. Ações 

planejadas por diversos ministérios ou agências apresentam visível falta de planejamento 

central. De acordo com o Decreto 5.581 de 10 de novembro de 2005, todas as ações de 

inclusão digital devem ser supervisionadas pelo Ministério das Comunicações, mas na prática 
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isso não acontece, conduzindo muitas vezes a um significativo desperdício de recursos 

financeiros
 19

.  

A sinergia entre as ações é fundamental em programas de Inclusão digital, para 

que se possa ter, além da conexão de dados, congregação de forças junto às comunidades. A 

delegação de competência ao Ministério das Comunicações representou uma iniciativa do 

Governo Federal no sentido de estimular e favorecer essa sinergia, mas ainda existe um longo 

caminho para transformar tal propósito em ação efetiva.   

Além disso, a necessidade de integração das ações de Inclusão Digital vem sendo 

debatida, há algum tempo, em vários órgãos governamentais, mas ainda não se tem 

conhecimento de ações concretas que permitam tal integração. Em 2004, o governo federal 

tentou criar o então denominado Programa Brasileiro de Inclusão Digital - PBID, com o 

objetivo de ampliar a proporção de cidadãos – sobretudo os de baixa renda – com acesso às 

tecnologias da informação. O principal objetivo era reunir todas as ações já desenvolvidas, em 

vários ministérios e órgãos federais, sob a coordenação da Casa Civil da Presidência da 

República. 

Decorrido mais de um ano do anúncio do PBID – e sem qualquer ação coordenada 

e efetiva nesse período –, o assunto voltou à tona, com manifestação de interesse do 

Ministério das Comunicações em centralizar as diversas iniciativas de Inclusão Digital, indo 

assim de encontro à proposta anterior da Casa Civil, que pretendia, ela mesma, centralizar as 

ações. Recentemente, novos trabalhos e iniciativas vêm sendo feitas na tentativa de criação de 

um Macro Plano de Inclusão Digital para o Governo Federal.
20

 

Outro desafio para potencialização do desenvolvimento do país, como eixo 

inovador e globalizado, é a ação educativa, dando acesso universal, ampliando a capacidade 

de comunicação entre os indivíduos e grupos sociais, não se restringindo apenas ao 

desenvolvimento a questão do aparato tecnológico, pois não será apenas o aumento 

quantitativo do número de pontos de inclusão digital que mudará o contexto, e sim 

fortalecimento de sistemas educativos para com o uso das TIC. 

De acordo com informações cadastrais do IBICT – Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia, e do Mapa de Inclusão Digital, existem iniciativas dos 

governos federal, estadual, municipal, organizações privadas e do terceiro setor, organizações 

                                                             
19

 Acrescentou ao Decreto 4.733 de 10/junho/2003 “Ministério das Comunicações fica imbuído de formular e 

propor políticas, diretrizes, objetivos e metas, bem como exercer a coordenação de implementação dos projetos e 

ações respectivas no âmbito de Inclusão Digital” (Art. 4º, parágrafo único, inciso I). 
20 http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/670102.PDF- ações governamentais em Inclusão digital PNAD 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/669944.PDF 
 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/670102.PDF
http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/669944.PDF
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sem fins lucrativos interessados em gerar bens e serviços para a sociedade, que objetivam 

desenvolver programas e projetos de Inclusão Digital, dentre estas iniciativas encontra-se o 

Projeto Inclusão Digital, a qual é meu objeto de pesquisa. 

Contudo, como se trata de uma ação de combate ao apartheid digital, 

desenvolvida por uma organização estatal e do Terceiro Setor, a preocupação diz respeito ao 

risco de a inclusão digital acabar servindo apenas para a ampliação do mercado consumidor 

dos produtos e serviços de tecnologia e não para o combates as desigualdades no âmbito 

digital. Isso pode acontecer quando a proposta pedagógica de inclusão digital do projeto se 

limita à alfabetização digital, ao ensino do uso mecânico dos programas de computador e de 

acesso à internet, a preparar o beneficiário do projeto única e exclusivamente para saber 

digitar um texto e montar uma planilha e, assim, conseguir realizar essas tarefas no mercado 

de trabalho.  

Estudos apontam que a superação da desigualdade no acesso tem sido vista como 

um dos meios de inclusão social, passando a ser considerada como um desafio, já que seria 

preciso, então, romper com a exclusão digital. Nos primeiros estudos sobre o tema, quando a 

discussão ainda estava numa fase embrionária, a exclusão digital era, em geral, abordada do 

ponto de vista estritamente técnico.  

Afonso (2000), por exemplo, define a exclusão digital como a impossibilidade de se 

utilizar os recursos das redes públicas de comunicação e informação. Silveira e Cassino 

(2003), na mesma linha, defendiam que a exclusão digital ocorria ao se privar as pessoas de 

três instrumentos básicos, o computador, a linha telefônica e o provedor de acesso.  

Atualmente, a discussão sobre a exclusão/inclusão digital é mais avançada e são 

muito criticadas as definições que abordam a questão do ponto de vista estritamente técnico, 

por limitar o problema ao acesso físico às ferramentas, considerando pouco o conteúdo. Tais 

condições são importantes para a alfabetização digital, mas insuficiente para atender aos 

requisitos básicos, exigidos em um estágio mais avançado de inclusão, vislumbrado por autores 

que defendem o letramento digital. Entretanto, falar em exclusão digital em países como o 

Brasil é no mínimo delicado, visto que grande parte da população nunca foi incluída nos meios 

que conferem acesso às formas básicas de inserção.    

Silveira (2005) defende que a inclusão digital pode ser entendida a partir de seis 

dimensões: a) o acesso à internet; b) o acesso aos conteúdos da internet; c) o acesso a e-mails; 

d) o acesso às linguagens básicas e instrumentos para usar a rede; e) o acesso às técnicas de 

produção de conteúdo; f) o acesso à construção de ferramentas e sistemas voltados às 

comunidades.  
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 Rondelli (2003), também define quatro passos para a inclusão digital:   

a) a oferta de computadores conectados em rede; b) a criação de oportunidades 

para que os aprendizados feitos a partir dos suportes técnicos digitais possam ser empregados 

no cotidiano da vida e do trabalho; c) a necessidade de políticas públicas e pesquisas que 

subsidiem as estratégias de inclusão digital; d) a exploração do potencial interativo da mídia 

digital.   

Na mesma linha, Sorj (2003) defende que a inclusão digital poderia ser classificada 

em cinco níveis interdependentes entre si, de forma que, para alcançar um nível superior, é 

necessário que o nível anterior tenha sido plenamente satisfeito. A interdependência entre esses 

cinco níveis é representada graficamente na figura a seguir.  

 

 

 

 

Figura 1: Cinco dimensões da inclusão digital  

 

  Fonte: Sorj (2003)  

 

Ao observar este gráfico de Sorj (2003), percebe-se que o treinamento possui 

destaque no processo de inclusão digital. O autor colocou que os níveis são interdependentes, 

assim, percebe-se que é necessário passar pelo treinamento nos aparatos técnicos para que se 

possa alcançar o nível das atividades intelectuais. O lugar de destaque do treinamento, entre a 

técnica e o conteúdo, demonstra a relevância da mediação em apoio à capacitação intelectual.     

Na mesma linha de compreensão de Warschauer (2003), Sorj (2003) também 

concorda que, não bastaria a disponibilização do acesso, mas todo um processo complexo que 

vai desde a indução de maneira educativa (onde a aprendizagem tem papel fundamental) até a 

exploração máxima dos meios digitais na atual era da informação.  

De acordo com Sorj (2003), Warschauer (2003) e Cazeloto (2008) o computador 

passa a ser um dos meios mais importantes para a inclusão. Contudo, de acordo com 
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Warschauer (2006), o mero fornecimento de computadores não é suficiente para reduzir a 

lacuna da exclusão digital na sociedade. O acesso significativo às TIC’s é muito mais 

abrangente do que o fornecimento de computadores e conexões à internet. É preciso que as 

pessoas sejam capazes não somente de acessar as TIC’s, mas de criar novos conhecimentos a 

partir de sua experiência prévia. O conteúdo, a língua, o letramento, a educação e as estruturas 

comunitárias e institucionais são fatores importantes para proporcionar acesso significativo a 

novas tecnologias.  Dessa forma o autor identifica quatro tipos de recursos associados à 

tecnologia, essenciais ao acesso e à inclusão: os recursos físico, digital, humano e social.  

Os recursos físicos incluem o acesso a computadores e a conexões de 

telecomunicação. Os recursos digitais dizem respeito ao material digital disponível online. Os 

recursos humanos abrangem questões como letramento e educação. Os recursos sociais 

referem-se às estruturas comunitária, institucional e da sociedade que apoiam o acesso às 

TIC’s.  

Segundo Warschauer (2006), existe uma relação interativa entre esses quatro 

conjuntos de recursos e o uso das TIC’s, de modo que cada recurso contribui para o uso eficaz 

das TIC’s e, ao mesmo tempo, cada recurso é um resultado do uso eficaz das TIC’s. Para o 

autor, a boa utilização das TIC’s pode ajudar a ampliar e fomentar esses recursos, assim como 

esses recursos, se bem manejados, podem fomentar um círculo virtuoso que promove o 

desenvolvimento e a inclusão social. 

 

a) Recursos físicos  

 

“Embora o acesso pleno à tecnologia de informação e comunicação - TIC exija 

mais do que a mera presença de equipamentos e conectividade, ainda persistem questões 

prementes concernentes ao acesso físico à informática e à internet” (WARSCHAUER, 2006).  

Segundo o autor, apesar de o acesso à internet estar crescendo rapidamente em 

alguns prover serviço universal, assegurando a todas as pessoas a oportunidade de ter serviço 

doméstico de internet, os países em desenvolvimento buscam prover acesso universal, 

assegurando que todas as pessoas tenham a oportunidade de fazer uso da internet em algum 

lugar. 

Warschauer (2006) aponta três questões importantes em qualquer análise dos 

movimentos formais para o aumento do acesso físico à TIC: disponibilidade de 

computadores, extensão e disponibilidade das telecomunicações e o provimento de centros 

públicos de acesso. No Brasil, foi desenvolvido o chamado “computador popular”, que 
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consiste em um computador de baixo custo e de fácil manutenção para a maior parte da 

população brasileira. A segunda etapa de intervenção envolve as telecomunicações. Esta etapa 

abrange a expansão da infraestrutura de telecomunicações em todo o país e tornar seus custos 

e da internet acessíveis para as pessoas.  

De acordo com Warschauer (2006), os países desenvolvidos já solucionaram o 

problema da expansão da infraestrutura de telefonia em todo país. O que acontece na maioria 

desses países é a desigualdade da infraestrutura no setor de acesso de banda larga. O acesso à 

internet de alta velocidade está, em geral, mais disponível em áreas urbanas e suburbanas e 

tem disponibilidade limitada nas comunidades rurais. 

 

 

b) Recursos digitais  

 

De acordo com Warschauer (2006), os computadores e a internet não têm muita 

utilidade sem conteúdo e aplicações que atendam às necessidades dos usuários. A quantidade 

de conteúdo digital que vem sendo criada na internet não necessariamente satisfaz as 

necessidades de diversas comunidades ao redor do mundo, e isso traz consequências Segundo 

pesquisas do autor, o conteúdo da internet está esmagadoramente concentrado nas principais 

cidades dos Estados Unidos e da Europa, com apenas alguns servidores-chave da internet 

situados no Leste Asiático, no Oriente Médio e na América Latina. Esse desequilíbrio 

geográfico referente à produção de conteúdo para a internet indica que as necessidades de 

conteúdo de diversas comunidades não estão sendo satisfeitas. Sendo assim, os governos, as 

organizações não governamentais e os grupos comunitários que procuram utilizar a internet 

em favor do desenvolvimento social têm que se voltar para a questão da criação de conteúdo 

digital novo. importantes em relação a questões de inclusão social.   

Os recursos físicos são pouco significativos sem suficiente conteúdo digital, 

relevante para as pessoas e na língua das suas comunidades. A produção de conteúdo mais 

importante é muitas vezes realizada pelas próprias pessoas das comunidades envolvidas, e 

isso demanda letramento e educação. 

 

 c) Recursos humanos  

 

De acordo com Warschauer (2006), o letramento e a educação em massa servem 

para acelerar o desenvolvimento econômico e assim criar condições para uma tecnologização 



73 

 

maior da sociedade. Individualmente, a educação e o letramento também são importantes, 

pois as habilidades de leitura, escrita e pensamento continuam sendo decisivas para a 

capacidade de utilização da internet. A simples existência da internet não criará pesquisadores 

ou buscadores de conhecimento se as pessoas não tiverem a base ou as habilidades 

necessárias. 

Segundo o autor, toda atividade humana é mediada por ferramentas. Essas 

ferramentas facilitam a ação que não poderiam ter ocorrido sem elas, e além disso, ao serem 

incluídas no processo comportamental, alteram o fluxo e a estrutura das funções mentais. São 

ferramentas do letramento a própria língua, assim como diversos artefatos físicos, como 

papiro, códice, livro, lápis, papel ou máquina de escrever. O desenvolvimento de cada uma 

dessas ferramentas tem tido grandes consequências na prática do letramento. 

Para Warschauer (2006), existe uma grande diferença entre informação e 

conhecimento, e o letramento informacional é essencial para a capacidade de transformar a 

primeira no segundo. Esse letramento está distribuído de modo desigual na sociedade e por 

isso seu fomento deve ser um objetivo importante para projetos que buscam promover a 

inclusão social. 

Warschauer (2006) se refere a dois modelos com base social em relação ao 

ensino e ao aprendizado: o aprendizado localizado e a pedagogia crítica. O aprendizado 

localizado consiste em auxiliar os estudantes a tornar-se parte integrante das comunidades de 

aprendizado e em criar situações relevantes, proporcionando oportunidades para os 

estudantes. A pedagogia crítica enfatiza o papel dos alunos na definição dos seus próprios 

problemas, com base em necessidades e questões enfrentadas por suas famílias, comunidades, 

etc., e no enfrentamento desses problemas por meio da crítica e da ação como parte do 

processo educacional. Esses dois conceitos são muito importantes para o entendimento do 

relacionamento das TICs com a educação, especialmente quando se consideram programas 

que buscam promover a inclusão social de grupos marginalizados.   

 

d) Recursos sociais 

 

“O capital social pode ser definido como a capacidade dos indivíduos de 

acumular  benefícios por meio da força dos seus relacionamentos pessoais e da associação em 

redes e estruturas sociais específicas” (WARSCHAUER, 2006). As relações sociais que as 

pessoas mantêm com a família e com a comunidade podem proporcionar informações, 

influência, referências sociais e auxílio.   
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Para o autor o relacionamento entre a internet e o capital social, baseia-se no fato 

de que o capital social é um importante fator na obtenção de acesso à informática e à internet. 

A entrada no mundo da informática é relativamente complexa, pois envolve decisões sobre a 

compra de um computador, sua configuração, instalação, utilização, entre outros. A maioria 

das pessoas acredita que suas redes sociais podem oferecer suporte em relação a isso tudo. A 

questão mais importante, porém, é se o uso da internet amplia o capital social das pessoas. 

Warschauer (2006) afirma que a suposição natural é que a resposta seja 

afirmativa, já que a internet fornece maiores oportunidades para comunicação e associação 

com grande quantidade de pessoas.   

Dessa forma, diante dos conceitos de inclusão digital exposto pelos autores 

acima, a dimensão avaliativa efetividade sócio digital, que será utilizada para avaliação a 

efetividade do Projeto de Inclusão Digital de Pedro II, será fundamentada nas categorias de 

Warschauer (2006). Este autor enfatiza que os Projetos de Inclusão Digital devem estar 

voltados ao desenvolvimento do usuário em sua totalidade e não somente em disponibilização 

de recursos físicos e digitais, defende que para haver inclusão digital numa perspectiva de 

inclusão social é necessário a garantia diária e contínua de quatro eixos: recursos técnico ou 

físicos (instalação, manutenção, atualização de equipamentos, boa conexão de internet e 

espaço físico adequado); recursos digitais (instalação e atualização de software; recursos 

humanos (capacitação em diferentes níveis de uso das tecnologias); recursos sociais 

(relacionados às estruturas comunitárias, institucionais e da sociedade em apoio ao acesso ás 

tecnologias).  

Mark Warschauer é um pesquisador da temática Inclusão Digital, em seus 

estudos e pesquisas procurou apresentar um amplo panorama das iniciativas para inclusão 

digital promovida por programas e projetos de acesso às Tecnologias de Informação e 

Comunicação e treinamentos tecnológicos. Seu grande diferencial reside na proposta de se 

repensar a inclusão digital, baseando-se na premissa de que acessar, adaptar e criar novos 

conhecimentos, por meio das TIC, pauta-se na viabilização e exploração de alguns recursos 

como insumos decisivos para inclusão efetiva da sociedade no contexto da sociedade da 

informação (Castell, 2000, 2005). 

No evento intitulado de “technology and social inclusion: rethinking the digital 

divide”, publicado pelo Massachusetts Institute of technology - MIT, Warschauer (2003) 

suscita o debate acerca da exclusão digital, apresentando resultados de sete anos de pesquisas 

empíricas e etnográfica, desenvolvida em seis países (Havaí, Egito, Índia, Brasil, China e 
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Estados Unidos da América). Sua publicação foi estruturada em três partes, sendo a primeira 

parte voltada para apresentação do arcabouça histórico e teórico das tecnologias e inclusão 

social; a segunda para cada recurso necessário à inclusão digital efetiva; e a terceira parte 

considera os argumentos mais importantes de cada recurso explicitado e analisa a importância 

de se considerar a integração social da tecnologia. 

Warschauer (2003), em suas pesquisas empíricas e etnográficas identificou três 

modelos de acesso às TIC, por meio das iniciativas de inclusão digital: “equipamentos”, 

“conectividade” e o “letramento”. Percebe-se que esse último modelo constitui um ponto 

central de sua teoria, pois é a partir do modelo letramento que o autor desenvolve todo o seu 

argumento, provando a insuficiência dos modelos baseados em equipamentos e 

conectividade tão comuns nas iniciativas que visam desenvolver a inclusão digital. Vale 

enfatizar que esse último modelo, também foi usado para construção da perspectiva avaliativa 

dessa pesquisa. 

De acordo com a teoria de Warschauer (2003), os modelos baseados em 

equipamentos e conectividade – também tratados na literatura como modelo técnico – são 

mais simples e relativamente mais fáceis de serem providos pelo Estado e pelas iniciativas de 

inclusão digital.  

Segundo Warschauer (2003), o  modelo baseado em equipamentos é limitado, 

pois passa a ideia de que o acesso às TIC está solucionado por meio da aquisição de um 

equipamento. Esse modelo é falácia porque considera somente o preço de computadores, 

softwares, periféricos e manutenção. Apesar da tendência à queda dos preços dos 

equipamentos nos últimos anos, grande parcela da população ainda não tem seu primeiro 

computador. Afora a disponibilidade de computadores pessoais - PC, a manutenção e 

treinamento para utilização dos equipamentos se constituem verdadeiras barreiras à inclusão 

por meio deste modelo. 

A conectividade como base para acesso, também é um modelo muito corrente nas 

iniciativas que visam inclusão digital. De acordo com Warschauer (2003), o modelo baseado 

estritamente na conexão é ainda mais perigoso porque os serviços com base na conectividade 

exigem pagamentos contínuos. 

Contudo, de acordo com Warschauer (2003), ainda que o modelo baseado em 

conectividade indique um melhor padrão de comparação em relação aos equipamentos, “[...] 

nenhuma das duas categorias apreende a essência do acesso significativo às tecnologias de 

informação e comunicação.” Há outras questões a serem consideradas como os conteúdos. 
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Assim, Warschauer (2003) apresenta o modelo baseado em letramento, segundo o 

autor, é muito mais complexo porque envolve além da parte física, relacionada aos 

equipamentos e a conectividade, também a categoria digital, considerando os conteúdos e a 

linguagem, o humano, considerando o letramento e a educação e o lado social, onde acontece o 

envolvimento do Estado e sociedade. Ou seja, o recurso digital proporciona acesso e uso dos 

conteúdos e linguagem, o recurso humano gera este conteúdo e cria as condições de acesso a 

ele e, portanto, só ocorre por meio da adoção do letramento e educação, que também precisa da 

participação social a partir do envolvimento que pode ser estabelecido entre as instituições do 

Estado e da sociedade.   

Então, seu raciocínio sobre o “modelo de acesso letramento” foi relevante para 

este estudo por nele constar as categorias chamadas por Warschauer (2003, 2006) de 

recursos físicos, digitais, humanos e sociais. Tais categorias ajudaram a embasar o  

objetivo desse estudo e, dessa forma, possibilitaram avaliar o projeto de Inclusão Digital de 

Pedro II.   
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4  O PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL NO ESPAÇO NORDESTE 

 

Neste item apresento inicialmente o Espaço Nordeste e toda sua estrutura de 

funcionamento, local onde se operacional o projeto, para, em seguida, partirmos para o 

entendimento do projeto em avaliação. 

Descrevo o Projeto Inclusão Digital em sua versão original. Da forma como foi 

desenhado em projeto institucional pelos seus mentores,  o Banco do Nordeste, instituição 

financiadora, o INEC, instituição executora. Detalho sobre seu processo histórico, 

implantação, estrutura, dinâmica de funcionamento, proposta de formação e consolidação das 

ações desenvolvidas
21

. 

 

4.1 O Programa Espaço Nordeste 

 

O Espaço Nordeste é um espaço que desenvolve ações de inclusão social, cultural 

e de negócio bancário para população dos municípios onde está inserido. Foi construído em 

2009, executado em parceria com o Banco do Nordeste
22

, o INEC e instituições públicas ou 

privadas estabelecidos onde estão localizados.  

Trata-se de um programa que foi elaborado e gestado, num determinado setor 

chamado Ambiente de Marketing, que segundo Marinho (2013) é responsável, entre outras 

coisas, pelos pontos de vendas do Banco do Nordeste. Segundo o mesmo autor, a ideia era 

fazer que esses espaços funcionassem como uma extensão do banco, pontos de contatos, uma 

estratégia para atender o maior número de clientes em seu município de origem sem que estes 

tivessem que se deslocar para outras cidades. 

O Banco do Nordeste, de acordo com o sítio oficial da instituição financeira, foi 

criado por Getúlio Vargas pela Lei Federal nº 1.649, de 19.07.1952º, com início das 

atividades em 1954. Com o objetivo de ser o agente de desenvolvimento ou de fomento da 

                                                             
21 Vale salientar que a pesquisa intitulada “CULTURA NO FOCO DA CRÍTICA DO PROGRAMA 

ESPAÇO NORDESTE: Uma avaliação em processo” realizada pelo pesquisador GILDOMAR 

NEPOMUCENO MARINHO, com objetivo de avaliar a política de apoio à cultura, desenvolvida no interior do 

Programa Espaço Nordeste de Pedro II, será aporte teórico de extrema importância para analise e compreensão 

das três instituições parceiras e assim realizar a avaliação do projeto em questão. 
22 O Banco do Nordeste é o braço financeiro do Estado brasileiro nas políticas de desenvolvimento da Região 

Nordeste, cabendo-lhe a operacionalização de programas como o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF) e a administração do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 

(FNE), principal fonte de recursos operacionalizada pela Empresa. Além dos recursos federais, o Banco tem 

acesso a outras fontes de financiamento nos mercados interno e externo, por meio de parcerias e alianças com 

instituições nacionais e internacionais, incluindo instituições multilaterais, como o Banco Mundial e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID.Disponível em http://www.bnb.gov.br.Acessado em 01 janeiro 2013 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Nacional_de_Fortalecimento_da_Agricultura_Familiar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Nacional_de_Fortalecimento_da_Agricultura_Familiar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_Constitucional_de_Financiamento_do_Nordeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
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região Nordeste, a fim de que suas ações desenvolvimentistas de financiamento de projetos 

econômicos estimulassem atividades produtivas, incentivando pesquisas e estudos para 

oportunidades de negócios de outras regiões e países com a Região nordestina.  

Na época que foi fundado o BNB atuaria como banco comercial captando 

recursos de poupadores da própria Região e de outras regiões, para aplicação no 

desenvolvimento regional, com a finalidade de poder impulsionar melhoria na qualidade de 

vida do povo nordestino e, desta forma, contribuir para um país mais harmônico 

economicamente e socialmente (BNB, 2013). 

O banco é uma instituição financeira estatal e organizada sob a forma de 

sociedade de economia mista, de capital aberto e controlado pelo Governo Federal, e por isso 

sua Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal são cargos de confiança do 

Presidente da República (BNB, 2013).  

Atua em cerca de 1.990 municípios, abrangendo os nove Estados da Região 

Nordeste, sendo: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rios Grande 

do Norte e Sergipe, e ainda, o norte do estado de Minas Gerais (incluindo os Vales do Mucuri 

e do Jequitinhonha) e o norte do Espírito Santo (MARINHO, 2013).  

O sítio institucional, apresenta ainda o processo de implantação até a 

implementação do Banco do Nordeste, revela que a referida instituição foi um dos primeiros 

frutos do início de uma preocupação regional diferenciada dentro do nosso país. Ele foi o 

organismo pioneiro a tratar a questão do atraso nordestino além das questões climáticas. Sua 

criação marca uma mudança de mentalidade quanto às políticas de desenvolvimento regional 

dentro do território brasileiro em especial para região nordeste. 

Afirma que desde o seu nascimento, experimentou diversas fases e seguiu sempre 

o rumo empregado pelo seu presidente. Na era da socialdemocracia brasileira, em 1995, 

tomou posse na gestão do BNB um “novo” conceito de Modernidade, com o afã da inflação 

“domada” pelo novo Presidente da República e o desafio de sobrevivência dos bancos e 

instituições públicas federais passava pelas “reestruturações”, ou seja, reposicionamento de 

ações para dar resultados positivos, a fim de mostrar que mesmo um banco de fomento 

regional, numa região como a nordestina assolada pela miséria, os lucros imediatos são a base 

do progresso e da famosa “auto-sustentabilidade” (BNB, 2013). 

É considerado o maior banco da América Latina neste segmento, financia 

atividades ligadas ao setor da agricultura, indústria, comercio, setor de serviço, é um 

financiador por excelência da cultura. Tem como missão atuar na capacidade de instituição 
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financeira pública, como agente catalisador do desenvolvimento sustentável do Nordeste, 

integrando-o na dinâmica da economia nacional.  

Portanto, tendo o mercado como foco, a “moderna” administração do Banco do 

Nordeste desenhou um modelo administrativo baseado em projetos estruturantes, tais como:  

• redesenho do processo de concessão de crédito;   

• redesenho dos processos da área administrativa;  

• estruturação do processo de capacitação dos clientes;  

• indicadores de desempenho;  

• reorientação da rede de agências;  

• modernização tecnológica;  

• marketing global;  

• otimização dos instrumentos de comunicação interna e externa;  

• produtos e serviços inovadores. 

Com base nesses projetos estruturantes, deparou-se com o seguinte dilema: ser 

banco comercial ou de desenvolvimento, então optou-se por ser um banco de 

desenvolvimento. Para ser banco de fomento, a fim de ter coerência com a filosofia de sua 

criação, o BNB precisava atender à massa de micros, pequenos e médios produtores de sua 

jurisdição, que estava há muito tempo excluída do processo de desenvolvimento econômico e 

social. Fisicamente era e continua sendo impossível estar presente em todos esses municípios 

para cumprir com seu papel de banco de desenvolvimento. As limitações do BNB eram 

enormes em termos econômicos, financeiros, institucionais e até estratégicos.  

Portanto, para alavancar a economia nordestina por meio da ampliação e 

participação do banco, foi pensado em algumas estratégias, segundo Marinho (2013) “abriu-

se, então, no interior do Banco do Nordeste o caminho que levariam às seguintes estratégias: 

a) a expansão da micro finanças urbanas, mediante o programa Crediamigo; b) a criação, em 

2005 do programa Agroamigo, para atendimento às micro finanças rurais e c) a expansão de 

postos de atendimento no interior do Nordeste 

Diante desse contexto, o BNB resolveu criar uma solução na tentativa de reduzir 

suas limitações operacionais e de atuação, além de procurar cumprir sua missão 

desenvolvimentista. Esta solução foi à figura dos Espaços Nordeste. Esses espaços de 

negócios e socioculturais seriam o responsável para promover e ser o articulador de ações 

desenvolvimentistas do BNB junto às comunidades da região do polígono das secas, como 

também, serem espaços para o desenvolvimento de ações de cunho social, cultural e 
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econômico por meio de ações e projetos específicos, dentre eles o Projeto Inclusão Digital. 

MARINHO (2013).  

Além do Banco podemos citar outro parceiro do Espaço Nordeste, o INEC
23

, 

instituição responsável pela operacionalização desses Espaços.  

Segundo o Histórico da referida instituição, o "Instituto de Ação da Cidadania dos 

Funcionários do Banco do Nordeste é uma entidade civil, autônoma, sem fins lucrativos, de 

caráter descentralizado, fundada em 27 de fevereiro de 1996, por um grupo de funcionários do 

Banco do Nordeste, que, voluntariamente, participavam de suas atividades, em resposta às 

graves questões socioeconômicas por que passava uma significativa parcela da população de 

baixa renda do Estado do Ceará" (INEC, 2011) 

O percurso histórico de implantação do INEC se deu a partir da mobilização dos 

funcionários do próprio banco, que teve início após uma palestra proferida por Herbert de 

Souza, no Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas, em Fortaleza, com o objetivo de 

sensibilizar a direção do Banco e funcionários, em geral, para uma ação conjunta em prol às 

graves questões econômicas por qual passava a população.  A palestra surtiu efeito, então 

conforme deliberação da diretoria e iniciativa de alguns servidores, surge o Comitê dos 

Funcionários, intitulado de Comitê de Ação da Cidadania dos Funcionários do BNB (INEC, 

2011). 

Desde 1993, segundo o Histórico da instituição, as ações deste grupo de 

funcionários, inicialmente organizados na forma de Comitê e, posteriormente, como entidade 

civil autônoma, passaram por fases distintas. No início, durante o período caracterizado pela 

direção da instituição como "Fase Emergencial", coincidente com o período de seca que 

atingia o Estado do Ceará, seu trabalho se caracterizou por ações essencialmente 

assistencialistas, com distribuição de cestas de produtos alimentares, roupas e brinquedos às 

comunidades carentes do interior do Estado e a entidades beneficentes da Capital. Os 

produtos eram adquiridos através de shows beneficentes, doações de empresas e recursos 

arrecadados entre os funcionários do Banco do Nordeste.  

Em julho de 1994, o então Comitê de Ação da Cidadania dos Funcionários do 

Banco do Nordeste fez seu primeiro planejamento de trabalho e mudou o direcionamento de 

suas ações. Passaram, então, a trabalhar com projetos para a geração de emprego e renda 

direcionados às comunidades, com respectivo acompanhamento sistemático e assistência 

técnica. Nesta segunda fase o Comitê "priorizou a produtividade, dando ênfase à organização 

                                                             
23 Disponível em http://www.inec.org.br.Acessado em 01 janeiro 2013 
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e à participação, como forma de resgate da cidadania e da autoestima para o desenvolvimento 

comunitário”. (Histórico do Instituto de Ação da Cidadania dos Funcionários do Banco do 

Nordeste, 2001). 

Em 1996, segundo o mesmo documento, durante a avaliação dos trabalhos 

desenvolvidos, a equipe constatou que alguns dos projetos implementados junto às 

comunidades rurais não haviam alcançado o sucesso planejado, o que seria devido, entre 

outras causas, "à má qualidade do excedente da produção, à gestão inapropriada da 

propriedade e dos recursos, ao desconhecimento do mercado, à falta de qualificação da mão 

de obra familiar, à dificuldade de reinvestir os recursos e à dependência em relação a ajudas 

externas" (ibidem).  

Diante disso, a linha de ação do Comitê passou a ser definida, fundamentalmente, 

"no trabalho de capacitação e qualificação nas áreas de gerenciamento, produção e vendas, 

como forma de contribuir para a auto sustentabilidade das comunidades e o alcance de êxito 

no gerenciamento de Projetos Produtivos" (ibidem).   

Com esta nova linha de ação o grupo de funcionários responsável pela entidade 

constatou a necessidade de ampliar parcerias junto aos órgãos de desenvolvimento e 

organizações governamentais e não governamentais como forma de melhorar a qualidade do 

trabalho e o atendimento à crescente demanda comunitária. 

Assim, fundaram em 1996, o Instituto de Ação da Cidadania dos Funcionários do 

Banco do Nordeste, tendo sua formalização como ONG – Organização Não Governamental, 

continuando a implementar ações segundo os mesmos objetivos e princípios, "buscando 

contribuir de forma ativa para minimizar as dificuldades por que passam as populações que 

compõem as comunidades rurais do interior do Estado, historicamente desprovidas de 

políticas sistemáticas e consistentes que visem seu desenvolvimento efetivo" (ibidem). 

Em 2003, o INEC foi qualificado como OSCIP – Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público, passando a manter os projetos de desenvolvimento comunitário e, 

mediante Termo de Parceria onde é signatária juntamente com o Banco do Nordeste, passa a 
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operacionalizar programas de microcrédito como o Crediamigo
24

, voltado para o público 

urbano e o Agroamigo
25

, voltado para o público rural.” (INEC, 2012). 

Atualmente o INEC configura-se com uma das maiores OSCIPs em atividade no 

Brasil com presença em toda a Região Nordeste, é a empresa exclusiva e terceirizada do 

Banco do Nordeste que trabalha com a assessoria de crédito, nos programas de micro finanças 

intitulados de Crediamigo e Agroamigo.  Trabalha, ainda, com a assessoria vinculado ao 

Programa Espaço Nordeste, instrumento de apoio à cultura desenvolvida no interior do 

programa que trabalha com a inclusão social, cultural e econômica. (INEC, 2012). 

Como vermos no percurso histórico dos dois parceiros do Espaço Nordeste, tanto 

o banco como o INEC tinha suas necessidades especificas. O primeiro almejava expandir sua 

rede de atendimento e o segundo, como tinha suas ações restritas ao estado do Ceará, 

almejava ampliar suas ações de cunho social.  

Sobre o processo de criação e implantação dos espaços vejamos o depoimento da 

então presidente do INEC Cássia Regina Xavier Andrade
26

:   

 

“Era evidente que abrir agências (do BNB) dá muito trabalho, é caro e lento, mas o 

Banco precisava aumentar sua capilaridade. Os Ambientes de Marketing e de 

Desenvolvimento Organizacional – DO
27

 coordenavam o projeto de expansão de 

agências. Em 2008, saí do DO e fui para o INEC. O Dr. Gazzana
28 

queria agências 

com 5 pessoas. Pensei em desenhar um modelo de agência sem caixa, de baixo custo 

e de fácil implantação. Quando cheguei no INEC, tinha vários projetos (Espaço de 

Leitura, Projeto Prosseguir, Inclusão Digital) e o Yoshio
29

 abrindo postos do 

                                                             
24

 O Crediamigo é o Programa de Microcrédito Orientado do Banco do Nordeste operacionalizado pelo Instituto 

Nordeste Cidadania, que tem o objetivo de facilitar o acesso ao crédito a milhares de empreendedores que 

desenvolvem atividades relacionadas à produção, à comercialização de bens e à prestação de serviços. Criado em 

1998, o Crediamigo fez do Banco do Nordeste o primeiro banco público do Brasil a ter um modelo de atuação 

voltado exclusivamente ao microcrédito. (extraído de http://www.inec.org.br/projeto.asp?cod=13, acesso em 

09.12.2012). 
25

 O Agroamigo, por sua vez, é “Programa de Microcrédito Rural do Banco do Nordeste, operacionalizado pelo 

Instituto Nordeste Cidadania – INEC, e conta com a parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA). É uma iniciativa pioneira no Brasil que visa à concessão de financiamento para área rural, adotando 

metodologia própria de atendimento, cuja premissa consiste no crédito orientado e acompanhado. A parceria foi 

realizada desde 2004, conforme as orientações preconizadas pelo Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 

Orientado. O Programa já está presente em 158 agências do Banco do Nordeste, atendendo a 1.945 municípios 

do Nordeste brasileiro, norte de Minas Gerais e do Espírito Santo”. O Agroamigo destina-se a agricultores 

familiares com enquadramento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) - 

Grupo B. (extraído de http://www.inec.org.br/projeto.asp?cod=10, acesso em 09.12.2012). 
26

 Cássia Regina Xavier Andrade é funcionária do BNB e no momento da criação do Espaço Nordeste estava 

presidente do INEC, em eleição para o biênio 2008/2010 e reconduzida ao cargo para o biênio 2011/2012. 
27

 Ambiente de Marketing, Ambiente de Planejamento e Ambiente de Desenvolvimento Organizacional, dentro 

da estrutura interna do Banco do Nordeste, compunham, à época, a Área de Gerenciamento Estratégico, 

responsável pelo gerenciamento de canais de atendimento e pelo desenho organizacional da empresa, além do 

planejamento estratégico.  
28

 O Dr. Emílio Gazzana compôs a Diretoria do BNB no período de 2003 a 2009. 
29

 Yoshio, técnico em edificações, funcionário do INEC, responsável pela expansão física dos postos de 

atendimento do Crediamigo. Estes postos, que atendem exclusivamente clientes de microcrédito urbano, são 

http://www.inec.org.br/projeto.asp?cod=13
http://www.inec.org.br/projeto.asp?cod=10,%20
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Crediamigo com 5 mil reais, só 5 mil... Então, falei com a Melina
30

: “Melina, vi hoje 

uma ideia de agência diferente, com ações de inclusão social, apenas com 5 mil.”. 

Melina gostou. Não tinha pensado em cultura. Melina disse, podemos chamar a 

Cultura
31

. Dr. Roberto Smith foi no INEC e disse que a gente pode abrir (o espaço 

experimental) com 5 mil reais
32

 (MARINHO, 2013). 

 

Posteriormente foi implantado o Espaço Nordeste, um ponto de atendimento que 

atendesse, a priori, os interesses das duas instituições, com dois produtos, o social e o de 

negócios. Só que no decorrer da construção do desenho do Espaço Nordeste, percebeu-se um 

forte movimento, por parte do governo, principalmente o federal, em prol cultural, os 

idealizadores do programa resolveram agregar além das ações de cunho social e de negócio, o 

de cultural. Então nasceu o Espaço Sociocultural e de Negócios, embrião do Espaço Nordeste, 

tendo como piloto o município de Pedro II, no estado do Piauí (MARINHO, 2013). 

Assim sendo, é relevante estudar os Espaços Nordeste como instituição onde se 

materializa o projeto em avaliação, como articulador de ações desenvolvimentistas junto aos 

agentes produtivos urbanos e rurais da área de atuação do BNB já que a política 

governamental não prioriza o desenvolvimento social, essência do desenvolvimento e alicerce 

do fortalecimento do capital social e capital humano, como ferramentas indispensáveis para 

superar deficiências de capital natural e capital físico (MARINHO, 2013). 

 

4.2 O Projeto Inclusão Digital  

 

Vale salientar que nesse item descreverei o Projeto Inclusão Digital na sua versão 

oficial, ou seja, com a mesma formatação de quando foi desenhado pelas instituições parceiras 

no período da implantação.  

O Projeto de Inclusão Digital, conforme documento de apresentação do projeto 

institucional, disponibilizado pelo INEC (2012) tem como principal objetivo capacitar jovens 

e adultos para serem multiplicadores dos conhecimentos adquiridos acerca do uso da 

informática, replicando para as demais pessoas da comunidade, democratizando o acesso à 

novos conhecimentos e possibilitando um melhor nível de capacitação e informação. 

Como objetivos específicos:  

                                                                                                                                                                                              
instalados em municípios de com público potencial, não necessariamente onde há agências do Banco, mas que 

compõem a jurisdição de uma agência por proximidade geográfica ou condições de acesso. 
30

 Melina Barbosa, gerente do Ambiente de Marketing do Banco. 
31

 Ambiente de Gestão da Cultura, então responsável pelas ações e programas do Banco ligados à cultura. 
32

 Este valor tornou-se apenas uma referência simbólica, vez que o valor médio orçado para cada unidade, de 

acordo com o documento que o define, é de aproximadamente R$ 96.000,00, na fase de implantação. 
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a) Possibilitar às populações das comunidades rurais o acesso a novos meios de 

comunicação e novas fontes de conhecimentos, de organização, de mobilização, e 

de lazer, que proporcionem a melhoria na sua qualidade de vida e a ruptura com a 

situação de isolamento em que se encontram; 

b) Promover a integração entre comunidades e a mútua transferência de 

experiências, conhecimentos e informações entre seus membros, bem como 

colaborações externas; 

c) Democratizar o acesso a novos conhecimentos e ao uso da informática, 

possibilitando melhor nível de capacitação e informação da comunidade em geral; 

d) Capacitar crianças, jovens e adultos da comunidade na operação de 

computadores, elevando seu padrão de capacitação e tornando-os agentes 

multiplicadores da utilização dos recursos; 

e) Intensificar os níveis de sociabilização e sociabilidade de crianças, jovens e 

adultos da comunidade, através de encontros, oficinas e seminários; 

f) Melhorar a qualidade do ensino; criando alternativas didáticas, através do uso 

do computador como instrumento pedagógico e promover o acesso da 

comunidade à rede mundial de computadores – Internet. 

No desenho oficial, a infraestrutura do projeto é composta por 10 (dez) 

microcomputadores em rede conectados a Internet, com sistema operacional Linux, o público 

alvo voltado para atendimento de crianças e jovens das comunidades onde os Espaços estão 

localizados.  

Além do sistema operacional Linux, o projeto é constituído por um conjunto de 

aplicativos livres, tais como: os editores de texto, planilhas gráficas, editores de apresentação 

do OpenOffice.org e programas de navegação da internet Iceweasel (baseado no FireFox), 

dentre outros. A escolha do Software livre como sistema operacional nas máquinas do projeto, 

se deu pela gratuidade do uso e pela liberdade que o usuário tem de executar, distribuir, 

modificar e repassar as alterações feitas no Linux sem necessidade de pedir permissão aos 

proprietários. Para executar modificação basta apenas ter acesso aos códigos fonte do 

programa, diferentes dos softwares proprietário que são comercializados e não disponibilizam 

seu código fonte, apenas a traduzem em linguagem de máquina, não permitindo qualquer tipo 

de alteração por parte do usuário. 

O projeto deve ser aberto para participação do publico em geral, sem fins 

lucrativos, gratuito e com uma carga horária prevista de 08 (oito) horas diárias de 

funcionamento, distribuídas de segunda a sexta, no horário comercial, podendo ser estendido 
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até a noite e/ou aos sábados, domingos e feriados conforme horários preestabelecidos entre os 

parceiros.   

Um dos princípios básicos previsto em projeto inicial é articulação deste com as 

organizações da comunidade que desenvolvem trabalho social, tais como escolas, programas 

específicos para a infância e juventude, secretarias municipais de ação social, dentre outras 

organizações sociais, no sentido de atender e/ou mesmo abranger o maior número possível de 

pessoas dentre ela crianças, jovens e adultos do munícipio onde o projeto se desenvolve 

(INEC, 2012). 

Está designado aos parceiros a sua articulação, o Banco como órgão financiador e 

o INEC a operacionalização e coordenação por meio de uma equipe técnica responsável que 

promove acompanhamento, como também, a oferta de metodologias, conteúdos, softwares, 

realização de formação e contratação da equipe de instrutores e monitores.  

É função dos Assessores Sociais, a coordenação, a elaboração do planejamento 

mensal das ações, de forma coletiva e voltadas para o desenvolvimento de atividades que 

visem a formação de cidadãos críticos, participativos, autônomos, sujeitos da história, com a 

consciência de gênero e de classe e comprometidos com a construção de outro modelo de 

sociedade, o acompanhamento do planejamento e avaliação mensal por meio de relatório do 

projeto (INEC, 2012). 

E ainda, conforme desenho do projeto institucional, a posposta inicial de 

formação do Projeto de Inclusão Digital, previa seis etapas distintas, assim distribuída: 

Etapa I – Apresentação e Discussão da Proposta. 

Conhecer a realidade/autodiagnostico 

Esta etapa do projeto prevê a realização de uma reunião de sondagem, 

apresentação e discussão da proposta junto à comunidade, para possíveis adequações às suas 

necessidades e realidade. 

Etapa II – Treinamento dos Assessores Sociais e Monitores. 

Formação dos multiplicadores 

 A coordenação do programa irá capacitar os multiplicadores, tanto na parte 

técnica como nos princípios do uso inteligente da Internet e da educação biocêntrica. 

Etapa III – Realização de Cursos Presencias de Capacitação. 

 Introdução a Microinformática e Sistema Operacionais; 

 Pacote BrOffice – (BrOffice.org Writer, BrOffice.org Calc e 

BrOffice.org Impress); 
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 Rede Mundial de Computadores (Internet) e seu uso inteligente 

(Tecnologia a Serviço da Vida); 

 Desenvolvimento pessoal: protagonismo juvenil, formação humana, 

orientação pedagógica e marketing pessoal. 

Etapa IV – Educação a distância e intercâmbios culturais e virtuais a partir da 

proposta da Cultura Digital e da Educação Biocêntrica. 

Pretende-se nesta etapa, possibilitar o acesso à rede mundial de computadores 

(Internet) e criar um espaço virtual visando integrar as comunidades entre si (em rede), na 

medida em que forem dispondo da infraestrutura mínima necessária (energia elétrica e linha 

telefônica). 

Desejamos ainda incentivar que os jovens do projeto mantenham contato com o 

processo de educação continuada utilizando os recursos proporcionados pela Internet. A idéia 

é estimular que os jovens façam cursos que agreguem valor pessoal e profissional utilizando a 

rede mundial de computadores. 

Etapa V – Estágio Supervisionado. 

Como uma forma de dar um direcionamento dos jovens do programa ao mercado de 

trabalho, o INEC em parceria com a Prefeitura Municipal (e Órgãos Parceiros) irão alocar (e 

acompanhar) os mesmos em alguma instituição por um período mínimo de 15 (quinze) dias. 

Etapa VII – Avaliação em rede.  

Nessa etapa é realizada avaliação individual por etapas concluídas, junto aos 

participantes do projeto. 

Segundo responsável pelo projeto no INEC, as referidas etapas são coordenadas 

pela equipe técnica do INEC em parceira com a equipe de trabalho do Espaço Nordeste e 

comunidade onde o Espaço está inserido. Vejamos o que fala sobre as ações de implantação 

do Espaço Nordeste e do Projeto de Inclusão Digital:  

“ A inclusão digital é desenvolvido nos 23 Espaço Nordeste e a meta é  abrimos 

cerca de 100 Espaço até o final de 2012.   

Os vinte Espaços Nordeste estão concentrados na região nordeste, no norte de 

Minas, no norte do Espírito Santo e no Ceará. Aqui no Ceará, temos Espaço Nordeste em 

Tamboril, Pacoti e Mauriti. Você pode me perguntar por que em Minas e porque no Espírito 

Santo, porque o norte desses dois Estado tem as mesmas características do nordeste.  

Pra que você entenda vou te dar exemplo de Pacoti, quando agente vai abrir um 

Espaço Nordeste a agente compra todos os equipamento, computadores novos, no total de dez 
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computadores pra se colocado na sala de inclusão e tem uma pessoa lá pra tomar conta, essa 

pessoa é o assessor social.  

Junto com os computadores colocamos ainda um link de acesso à internet, ou seja, 

vai com toda a estrutura, tudo que é necessário para uma sala de inclusão eles têm, e ai agente 

estimula que não seja só uma lanhouse, por que quando começou, não tinha esse 

acompanhamento pedagógico, então a sala de inclusão funcionava como uma lanhouse, aonde 

a comunidade ia somente para entrar na internet, olhar seu face book, seu e-mail, ou seja, não 

queriam pagar uma lanhouse e iam pra lá porque era gratuito.  

Hoje agente fez a inclusão não como uma inclusão digital e sim uma meta para 

inclusão social, onde os jovens possam fazer curso on-line e buscar capacitação, mandar o 

currículo e isso hoje nós temos estimulado.  Agente está preparando uma estrutura digital, 

com previsão de conclusão até dezembro, esta é minha meta, na verdade é uma comunidade 

virtual de aprendizagem, localizado na plataforma do banco, a ideia é agente tá estruturar e 

organizar de maneira que possamos dar curso on-line para que as pessoas faça dentro do 

Espaço Nordeste, curso de capacitação para o mercado de trabalho.  

Na realidade é uma sala em que os jovens possam ir lá, não só os jovens mais a 

comunidade de forma geral, frequentar essa sala de maneira a promover de fato a inclusão 

social.  

Percebemos em nossos relatórios que o publico que frequenta nossas salas, são os 

jovens da comunidade. E assim, porque a sala de leitura é integrada a sala de inclusão, porque 

tem alguns dias que o assessor social faz uma contação de história e a partir daí eles fazem a 

pesquisa da sala de inclusão. A ideia é aproximar a sala de leitura e a sala de inclusão, para 

não esvaziar a sala de leitura, pois hoje sabemos que a internet é mais atraente do que os 

livros.  

É importante dizer que estes espaços, inclusive a sala de inclusão tem toda uma 

proposta pedagógica e metodológica, é baseada na educação biocêntrica, que vem de Paulo 

Freire, elas não funcionam aleatoriamente. Há todo um acompanhamento por meio de 

relatórios mensais. Esses relatórios tem a dimensão qualitativa e quantitativa.  

É importante dizer que quando abrimos um espaço desses, vai toda uma equipe 

para ajudar e orientar na implantação. Realizamos um mutirão, passamos uma semana 

realizando capacitação e organizando o espaço de maneira a deixá-lo com a nossa cara. Vou 

eu os coordenadores, artistas plásticos, pedagogos, os mais variados profissionais. Passamos 

todas as orientações, principalmente para o assessor social, dizendo qual será a metodologia a 

ser aplicado nos espaços.  



88 

 

Mensalmente o Assessor social me mandar um relatório dizendo às ações que 

foram desenvolvidas nas salas de inclusão e na sala de leitura, esse relatório contem 

informações quantitativas e qualitativas. 

Estes relatórios mensais que eu recebo me dão uma visão de como as coisas estão 

acontecendo lá, quem foi atendido, quantas pessoas foram atendidas, aí eu analiso, e vejo se 

está dentro da minha meta ou se não está, por mais que eu não tenha uma meta fechada mais 

eu percebo que aquele espaço está funcionando bem ou não. Quando não está funcionando 

bem, aí eu dou estratégias, faz isso... Faz aquilo... E agente tenta sempre trabalhar com 

parceiros locais, com a prefeitura, com a escola, e outros existentes na comunidade.”  

Depois de descrever o desenho original do Projeto de Inclusão Digital, passarei 

para o meu objeto de pesquisa, o Projeto de Inclusão Digital de Pedro II, uma ação pensada e 

implantada pelo Banco do Nordeste e INEC como uma estratégia de inclusão Digital para a 

comunidade do município de Pedro II. 
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5 O PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL NO ESPAÇO NORDESTE EM PEDRO II, 

EM AVALIAÇÃO  

 

Este item está dividido em três subitens. No primeiro início contextualizando o 

município de Pedro II, em seus aspectos econômicos, sociais e culturais, em seguida abordo o 

próprio Espaço Nordeste Pedro II, local onde se materializa o projeto em avaliação, dando 

ênfase a sua estrutura e funcionamento, e por ultimo apresento o Projeto Inclusão Digital de 

Pedro II, fazendo a apresentação dos resultados da coleta de dado alinhando a analise com as 

categorias avaliativas para assim avaliar a efetividade sociodigital do Projeto em questão. 

 

5.1 O Contexto: o município de Pedro II 

 

Vamos iniciar nosso diálogo contextualizando o município Pedro II, local 

escolhido pelo Banco do Nordeste e INEC para implantação do Espaço Nordeste e 

consequentemente o Projeto de Inclusão Digital. Vale salientar que se faz necessário 

contextualizar Pedro II, em primeiro lugar, por ser o município local onde o Projeto se 

materializar e em segundo por ser a comunidade local o maior beneficiário do referido 

projeto.  

A contextualização do município de Pedro II se deu por meio de pesquisa 

bibliográfica sobre os aspectos físicos, econômicos, sociais e histórico-culturais do município, 

viagens de campo para realizar observações, registros fotográficos e identificação de 

coordenadas geográficas e de localização pelo  Google.  

Pedro II localiza-se no noroeste do estado do Piauí, a cerca de 200 km de 

Teresina. A sede do município está aproximadamente 600 m acima do mar, sobre a Serra dos 

Matões. Como a cidade está em uma região semiárida, seu clima é seco, com temperaturas 

amenas devido à altitude. (OPEX, 2004) 

O município foi criado pela Lei Estadual nº 641 de 13/07/1911, sendo 

desmembrado do município de Piracuruca. O município de Pedro II tem um perfil rural, uma 

área territorial de 1.957 km2 , população total, segundo o Censo 2013 do IBGE
33

, de 37.968 

habitantes e uma densidade demográfica de 24,70 hab/km2, onde cerca de 58% das pessoas 

estão na zona urbana. (IBGE, 2011) 

 

                                                             
33

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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    Figura 2 – Mapa geológico-topográfico do município de Pedro II - Piauí 

 
 

 

A origem de Pedro II remonta ao final do século XVIII, quando o português João 

Alves Pereira construiu um capela para a imagem de Nossa Senhora da Conceição, trazida de 

Portugal. A cidade mantém sossego provinciano em suas praças e ruas, de onde se avistam 

belos horizontes montanhosos. Importante cidade turística piauiense, famosa pelo clima 

ameno, a “Suíça Piauiense” é também conhecida pelas minas de opala no seu entorno, uma 

raríssima pedra preciosa que reflete as cores do arco-íris, fascinando joalherias internacionais. 

Esse mineral representa importante produto de sua economia, sendo consideradas as mais 

belas e puras encontradas em todo o solo brasileiro (PIAUÍ, 2006).  

O patrimônio histórico-cultural da cidade encontra-se representado pelo casario 

colonial dos séculos XVIII e XIX, em estilo gótico, caracterizada na cúpula central e nas 

torres. Seu interior possui belíssimo painel pintado pelo renomado artista Pedro J. Batista. 

Estas encontram-se localizadas no centro da cidade, assim como a praça onde se encontra o 

busto de D. Pedro II. A história da fundação da cidade está representada no memorial 

Tertuliano Brandão através de uma variedade de peças históricas, tendo a sua criação ocorrida 
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em 1987. No local há um auditório para 150 pessoas e uma pequena biblioteca aberta 

diariamente ao público. (PIAUÍ, 2006). 

Três quartos da população viviam com metade de um salário mínimo. A economia 

é tradicionalmente vinculada à agricultura e à pecuária, que, no entanto, são atividades 

vulneráveis, devido ao clima semiárido (OLIVEIRA; CARDOSO, 1979).  

Além da agricultura a mineração de opala um dos vetores de crescimento, 

desempenhou um papel importante na economia local durante muito tempo. A importância da 

mineração e do beneficiamento da opala na economia local foi bastante oscilante desde a 

década de 1940. Atualmente, a mineração apresenta caracteriza-se negativas, isso pelo baixo 

nível tecnológico, no qual predomina o uso de técnicas rudimentares, a informalidade e a falta 

de qualificação dos atores envolvidos com esta atividade (OLIVEIRA; CARDOSO, 1979). 

De acordo com Piauí (2008), as instituições municipais em conjunto com o 

estado, governo federal e instituições privadas estão num esforço conjunto para retomada da 

mineração, como também, para o desenvolvimento do artesanato, do turismo ligado à 

extração de mineral e fortalecimento das ourivesarias na cidade.  

Segundo o mesmo autor, apesar do esforço conjunto, o município ainda apresenta 

uma baixa capacidade de gerar receitas próprias.  

 Considerando a infraestrutura e o acesso a serviços básicos, a situação de Pedro II 

é diversa. O município apresenta um precário serviço de saneamento, abastecimento de água e 

sistema de coleta de esgoto. A educação também é precária, sendo os indicadores de anos de 

estudo e taxa de alfabetização inferior à media do estado do Piauí. (OPEX, 2004) 

Apesar das dificuldades de infraestrutura, econômicas e de serviços básicos, há 

em Pedro II, uma preocupação com a temática em avaliação. A prefeitura em parceria com 

outros organismos desenvolvem algumas iniciativas de projetos e programas de Inclusão 

Digital, como por exemplo, o Programa Cidadania Ativa e de Inclusão Digital, trata-se de um 

programa voltado para inclusão digital de idosos, o programa Projovem Adolescente, do 

Governo Federal, O Telecentro Comunitário
34

 da Obra Kolping
35

, Telecentro Mineral voltado 

para possibilitar o acesso do pequeno empreendedor mineral e o projeto Escola de Inclusão Digital, é 

um projeto desenvolvido nas escolas e tem como atividade um curso totalmente prático de 

informática básica. Este ultimo foi identificado como principal elo de ligação com o objeto de 

                                                             
34

 Telecentros Comunitários são espaços públicos providos de computadores conectados à internet em banda 

larga, onde são realizadas atividades, por meio do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação, com o 

objetivo de promover a inclusão digital e social das comunidades atendidas. 
35

 A Obra Kolping é um movimento social, popular e católico a serviço do trabalhador e sua família. 
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pesquisa, já que os usuários do projeto, são ou foram estudante da escola pública da rede 

estadual e municipal de ensino de Pedro II. Outro elo entre os dois projetos são as pesquisas 

escolares que são realizadas diariamente pelos usuários.  

Podemos verificar esta realidade nas falas dos Assessores: 

 

“... a atividade na Sala de Leitura era muito intensa. A assessora Social vai ter falar 

um pouco mais porque a gente... as escolas solicitavam, inclusive uma Escola 

Técnica que na época não tinha Laboratório de Informática foi usuária da Sala 

durante quase um ano. Tem até um certificado de agradecimento ali. A gente pode 

até tentar entrar em contato com o Professor ou com algum aluno da época porque o 

estágio deles foi todo feito aqui.” (Assessor cultural, Espaço Nordeste, 2013) 

 

“A Uesp. As escolas estaduais e municipais, todas utilizavam o Espaço. Agora, não 

era constantemente, era quando havia necessidade. Mas, os alunos da própria 

Universidade Estadual vinham fazer trabalhos aqui porque não tinham computador 

em casa e não tinha computador na própria instituição. Então, quando um professor 

passava um trabalho, eles vinham para cá fazer o trabalho. Então, o acesso à Sala era 

mais ou menos assim.” (Assessor cultural, Espaço Nordeste, 2013) 

 

“...a turma vinha muito pra pesquisas da Escola, pra fazer pesquisas pra Escolas de 

Ensino Médio e Superior.” (Assessor social, Espaço Nordeste, 2013) 

 

“...duas Escolas aqui precisavam de um Laboratório de Informática, a gente atendeu 

cedendo o espaço do laboratório em acordo com as Escolas. Inclusive eles até 

conferiram um certificado para a gente aqui em agradecimento. Nós apoiamos duas 

escolas de Nível Médio porque o laboratório deles não atendia a demanda da Escola 

e eles se dirigiam pra cá com o monitor da Escola. O professor da parte de 

Informática era da própria Escola, que foi a Escola Angelina Mendes Braga” 

(Assessor social, Espaço Nordeste, 2013). 

 

Então, a comunidade se beneficiou diretamente nesse formato, em colaboração à 

carência de Escolas Públicas com Laboratório de Informática. Fica até difícil eu 

falar porque a procura deles... Em grupo mais diretamente foi pra eles, esses que 

procuraram. Teve outro grupo, mas nos relatórios vai aparecer...” (Assessor social, 

Espaço Nordeste, 2013) 

 

 

Passo agora à apresentação dos Espaços Nordeste de Pedro II, local onde se 

materializa o projeto em investigação, a fim de conhecer um pouco mais sobre a rotina, 

estrutura, funcionamento, ações sócias e culturais desenvolvidas, projetos, equipe técnica e 

proposta de formação, tudo isso servirá para avaliação da efetividade sociodigital do Projeto 

Inclusão Digital que será detalhado posteriormente. 
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5.2  O Lugar avaliado: O Espaço Nordeste de Pedro II
36

 

         

    Foto 1.-  Espaço Nordeste de Pedro II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte:  Acervo da pesquisadora 

 

 

O Espaço Nordeste de Pedro II, foi implantado em 2009, com o nome de Espaço 

Sociocultural e de Negócios, resultado do esforço entre o Banco do Nordeste, INEC e dois 

parceiros, a Loja Maçônica e a Fundação Cultural Grande Pedro II, organização não 

governamental que promove ações para preservação do meio ambiente e do patrimônio 

cultural da cidade onde o Espaço está inserido (MARINHO, 2013). 

A escolha do município sede do Espaço foi uma etapa de grande valia. Em 

primeiro lugar foi realizados estudos e exercícios para estabelecer critérios de seleção do 

município, de posse dos critérios, o Banco do Nordeste em conjunto com o INEC selecionou 

Pedro II.  O passo seguinte seria procurar parceiros estratégicos dentro do próprio município. 

Foi encontrado dois parceiros, o primeiro a loja maçônica, que cedeu a estrutura física, o 

prédio, as salas e o segundo parceiro a Fundação Cultural Grande Pedro II, que entrou com 

toda a estrutura logística e equipamentos.  

 

                                                             
36 Disponível em http://www.inec.org.br.Acessado em 01 janeiro 2013 
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“...Então, os computadores foram adquiridos por esse projeto da Fundação Grande 

Pedro II que comprou os computadores e também a ilha de edição do Espaço 

Nordeste Pedro II. E, durante dois anos – em 2009 e 2010 – a Fundação Grande 

Pedro II foi que manteve a Sala de Inclusão” (Assessor Cultural, 2013). 

 

Institucionalizado como um Programa, o Espaço Nordeste além de oferecer 

produtos bancários, passou a desenvolver ações de inclusão social, cultural e de negócios. As 

ações desenvolvidas dentro da dimensão cultural acabaram se transformando em uma 

alternativa de lazer e socialização entre os indivíduos participantes, principalmente para os 

jovens. T ornaram-se um espaço cultural e um centro de convivência, assumindo uma 

centralidade na comunidade, um ponto de encontro e de referência para o município. 

Entre os quatros parceiros foi celebrado o termo de parceria, nesse documento 

estavam estabelecidas responsabilidades individuais, do Banco como órgão financiador, do 

INEC responsável pela implantação, operacionalização e de prestar assessoria aos Espaços 

nordeste para o desenvolvimento das atividades atinentes as três dimensões já citadas, das 

lojas maçônicas pela conservação da infraestrutura do prédio e por ultimo da Fundação 

Grande Pedro II responsável pela estrutura lógica e equipamentos do Espaço.  

A Fundação Grande Pedro II ficou responsável ainda, pela estruturação e 

manutenção de equipamento do Projeto de Inclusão Digital. Para arcar com o compromisso 

assumido por meio do termo de parceria, utilizou a verba dos Programas de Pontos de Cultura 

do Governo Federal. Como não tinha recurso previsto no termo, logo acabou a verba utilizada 

pela fundação. A partir daí o projeto ficou no limbo, não ficou claro em documento qual seria 

o parceiro responsável pela parte orçamentária, tal fato ocasionou vários problemas inclusive 

numa confusão no que se refere à identidade do Espaço Nordeste, pois segundo o Assessor 

Cultural até hoje não se sabe ao certo a quem ele pertence (MARINHO, 2013). O Assessor 

cultural relata que “O Espaço Nordeste tem um problema de identidade muito grande, 

ninguém sabe se é banco, se é INEC, se é parceiro local.”  

Podemos citar como objetivos específicos do programa: a) Aumentar a 

capilaridade do Banco do Nordeste em sua área de atuação; b) Potencializar a geração de 

novos negócios; c) Fortalecer a imagem institucional do Banco do Nordeste; d) Melhorar o 

atendimento aos clientes com a redução de deslocamentos; e) Fortalecimento das relações 

institucionais – poder público municipal, estadual e federal; f) Melhoria no gerenciamento das 

carteiras de clientes com foco no atendimento em MPE, microempreendedores urbanos e 

rurais; g) Contribuir para o fortalecimento da identidade cultural; h) Inclusão bancária, social, 
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cultural e digital; i) Contribuir para a geração de trabalho e renda nos municípios 

contemplados (INEC, 2012). 

Para atingir os objetivos propostos, o programa Espaço Nordeste prevê atividades 

divididas em dois segmentos mais gerais: a) a atuação empresarial, com um atendimento 

similar ao das atuais agências, tais como pretas informações, efetuar cadastro, coleta de 

documentos, administração de crédito, prestação integral de serviços de microfinanças rurais e 

urbanas e b) atuação sociocultural, com prestação de serviços como inclusão digital, oficinas 

de arte e cultura, cursos sobre produção de objetos característicos de cada localidade para 

comercialização, capacitação envolvendo temas como empreendedorismo e exibição de 

vídeos educativos e culturais. Todas essas atividades então envoltas a projetos que abrangem 

as três dimensões social, cultural e economia ou de negócio (INEC, 2012). 

Dentro da dimensão social, são desenvolvidos alguns projetos, tais como: Espaço 

Leitura, Arte- identidade e o Projeto de Inclusão Digital é o segmento que trata da atuação das 

atividades sociocultural do espaço. Esse segmento desenvolve ações de inclusão digital, 

oficinas de arte e cultura, cursos sobre produção de objetos característicos de cada localidade 

para comercialização, capacitação envolvendo temas como empreendedorismo e exibição de 

vídeos educativos e culturais. Tais projetos são regidos pela tríade arte, identidade e 

cidadania. 

Na dimensão econômica, o Espaço Nordeste prevê uma segmentação voltada para 

as “microfinanças, com foco no atendimento aos microempreendedores urbanos e rurais e 

micro e pequenas empresas”, ou seja, um público predominantemente classificado como de 

baixa renda (BANCO DO NORDESTE, 2012). 

Já na dimensão cultural, cabe ao Ambiente de Gestão da Cultura cuidar da sua 

programação cultural. Este, por sua vez, define para os Espaços Nordeste, a programação dos 

eventos culturais nos mesmos moldes da programação pautada para os Centros Culturais, que, 

atualmente, são segmentados em áreas como cinema, artes visuais, música, teatro, literatura, 

atividades infantis. 

Quanto ao funcionamento do Espaço Nordeste, é prevista uma equipe de 

profissionais em cada unidade, tendo em sua estrutura a seguinte composição: um assessor 

social, um assessor cultural, um supervisor administrativo, um auxiliar para serviços gerais e 

dois bolsistas, alunos em fase de conclusão de curso e preferencialmente da rede pública de 

ensino. A essa estrutura são somadas as equipes de assessores do Crediamigo e do Agroamigo 

que atendem à região de abrangência do Espaço Nordeste do município, além da visita 



96 

 

periódica de uma equipe da agência do Banco do Nordeste à qual o Espaço Nordeste é 

vinculado37 (MARINHO, 2013). 

O Assessor social é um profissional da área de Serviço Social, Sociologia, 

Psicologia ou áreas relacionadas aos trabalhos sociais, é responsável pela programação de 

projetos sociais e educacionais, como também, à articulação de parcerias junta às instituições 

e organismos que trabalham no contexto social dentro da sua área de abrangência. 

(MARINHO, 2013) 

O Assessor Cultural é o profissional pela programação cultural, dentre as ações 

desenvolvidas é responsável pela articulação entre os diversos segmentos da cultura do 

município sede e dos municípios próximos, de forma a identificar as possibilidades de 

realização de programação artística e pelo diálogo com o Centro Cultural do Banco do 

Nordeste objetivando a construção e acompanhamento da programação cultural mensal. 

(MARINHO, 2013) 

O supervisor administrativo é o profissional responsável pela administração do 

prédio onde é instalado o Espaço Nordeste, envolvendo toda gestão da infraestrutura e pela 

coordenação de equipes de trabalho. (MARINHO, 2013) 

O auxiliar de serviços gerais é o profissional responsável pela conservação, 

manutenção e limpeza geral e diária de todas as dependências internas e externas do prédio 

onde fica localizado o Espaço, responsável também pela classificação e arquivo de 

documentos. (MARINHO, 2013) 

A equipe de trabalho do Espaço Nordeste é composta também por dois bolsistas, 

um no período da manhã e outro no período vespertino, são alunos do Ensino Médio ou nível 

superior, selecionados pelo INEC, com o objetivo de aprimorar o seu aprendizado no Espaço 

Nordeste. (MARINHO, 2013) 

O Banco espera com este programa: a) Aumento da sua capilaridade, conferindo 

maior presença do Banco em sua área de atuação; b) Potencial para geração de novos 

negócios; c) Fortalecimento da sua imagem institucional; d) Melhor atendimento aos clientes 

com a redução de deslocamentos; Fortalecimento das relações institucionais com os poderes 

públicos municipal, estadual e federal; e Melhoria no gerenciamento das carteiras de clientes 

com foco no atendimento a MPE, microempreendedores urbanos e rurais. (BANCO DO 

NORDESTE, 2012). 

                                                             
37

 Os programas de microfinanças do Banco do Nordeste são operacionalizados pelo INEC, por meio de seus 

assessores de crédito. No desenho do Espaço Nordeste, esses assessores ocupam a parte destinada aos negócios, 

atendendo a esse público específico (INEC, 2012). 
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Como vemos, para o banco o Programa Espaço Nordeste não significa apenas 

uma ação de cunho social, econômico e cultural, é também uma ação que visa render 

benefícios de imagem e resultados econômicos a referida instituição bancária.  

Assim como o Banco do Nordeste muitas outras organizações estão realizando 

ações de cunho social visando esse duplo significado. É algo que, de um tempo pra cá, 

apresentou notável expansão em escala mundial, e tornou-se incorporada ao discurso 

organizacional e até mesmo institucional de organizações públicas e privadas.  

Contudo, se faz necessário que estejamos atentos, com certos tipos de instituições 

que se dizem trabalhar com ações voltadas para o social, mas na verdade a ação social não 

passa de um ato puramente econômico, com dimensões sociais e políticas, no sentido de estar 

orientada para os interesses da própria instituição e para seus objetivos de lucros.  

O pressuposto aqui é a de que as ações de cunho social não devem ser estimuladas 

como uma atuação impregnada pelo sentimento de favor, em que qualquer coisa que se faça 

em prol dos desfavorecido é melhor do que nada. Muito ao contrário, ela deve se desenvolver 

no âmbito de uma atuação transformadora da realidade social, marcada pela cultura de 

resultados, como ocorre na esfera dos negócios. 

A expectativa é de que a ação social possa vir a ser uma estratégia de 

compartilhamento de responsabilidade entre a esfera governamental, sociedade civil e até 

mesmo a iniciativa privada, em vista ao rompimento da situação de pobreza e exclusão social 

que grassa no país. 

 

Foto 2.-  Ações culturais no Espaço Nordeste de Pedro II 

Fonte:  Retirado do relatório geral/janeiro 2013 do Espaço Nordeste 
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A escolha do Espaço Nordeste de Pedro II – PI como objeto de pesquisa foi 

sugestão do pesquisador Gildomar Nepomucenos Marinho, aluno do MAPP, que desenvolveu 

sua pesquisa de campo, também em Pedro II, com a dissertação intitulada “CULTURA NO 

FOCO DA CRÍTICA DO PROGRAMA ESPAÇO NORDESTE: Uma avaliação em processo, 

com o objetivo de avaliar a política de apoio à cultura, desenvolvida no interior do Programa 

Espaço Nordeste do Banco do Nordeste do Brasil – BNB, a partir de uma experiência pilo: o 

Espaço Nordeste de Pedro II, no Piauí. 

No período da minha pesquisa de campo, estava convencida em executá-la em 

Pacoti, sugestão inicial do INEC na pessoa responsável pelo Projeto Inclusão Digital. Porém, 

devido a término do convênio entre Banco do Nordeste e INEC, não fui autorizada em 

executar a pesquisa avaliativa no referido município. 

Entrei em contato com o Banco do Nordeste na pessoa do Gildomar Marinho e 

este prontamente sugeriu o Espaço Nordeste de Pedro II, pelo fato desse espaço ter sido  o 

primeiro a ser implantado, como um projeto piloto, portanto existia um excelente campo para 

coleta de dados.  

Portanto, para contextualizar o Espaço Nordeste de Pedro II, me utilizarei dos 

resultados do trabalho de campo, realizado pelo pesquisador no município de Pedro II, no mês 

de julho de 2012.  

Segundo Marinho (2013) inicialmente com o nome de Espaço Sociocultural e de 

Negócio, as atividades o Espaço Nordeste de Pedro II teve inicio em junho de 2009, em 

caráter experimental, somente em 18 de setembro no mesmo ano, foi inaugurado oficialmente. 

O auto relata que “houve um momento de experimentação e validação do modelo, antes da 

aprovação da proposta que cria o Programa Espaço Nordeste.” 

Marinho (2013) em seu trabalho dissertativo apresenta a Proposta de Ação 

Administrativa
38

 do Banco do Nordeste que propõe a implementação dos Espaços Nordeste, a 

escolha do município de Pedro II – PI deu-se no seguinte contexto: 

 

 

                                                             
38

 Texto extraído da Proposta de Ação administrativa – PAA, do Banco do Nordeste. As PAAs são instrumentos 

administrativos que são submetidos à Diretoria do Banco do Nordeste e, uma vez aprovados, fazem parte da peça 

de planejamento e gestão. No caso específico do Espaço Nordeste, PAA que o criou prevê a implantação inicial 

de 30 unidades em municípios da área de atuação do Banco e que obedecem a um critério de priorização. Em 

2010 o nome oficial desse instrumento foi definitivamente batizado de Espaço Nordeste. 



99 

 

Para dar início ao projeto, identificou-se o município de Pedro II, pertencente à 

jurisdição da agência de Piripiri – PI, como grande potencial para implantação do 

primeiro Espaço Sociocultural e de Negócios, pelo fato de haver naquele município 

parceiros e projetos locais afins, efervescência cultural e necessidade de inclusão 

sociocultural e bancária. Tendo como realizadores o Banco do Nordeste e o Instituto 

Nordeste Cidadania, o Espaço Sociocultural e de Negócios de Pedro II teve início em 

junho de 2009, contando com parceria da Fundação Cultural Grande Pedro II, Loja 

Maçônica Fraternidade nº 9, Prefeitura Municipal de Pedro II e voluntários da 

comunidade. (MARINHO, 2013). 

 

O espaço sociocultural de negócio em Pedro II é resultado de uma parceria do 

Banco do Nordeste - BNB, Instituto Nordeste e Cidadania - INEC, Fundação Grande Pedro II, 

Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e Maçonaria. O espaço é o 

projeto piloto que faz parte de um plano desenvolvido pelo BNB e INEC de incentivo a 

cultura que pretende beneficiar cidades do nordeste que, entre outros critérios, tenham mais de 

2 mil estudantes e não possuam bibliotecas públicas (MARINHO, 2013). 

O Espaço funciona na Rua Corinto Andrade, n.°437, em prédio cedido pela Loja 

Maçônica do município, reformado com apoio da Prefeitura. O gerenciamento da unidade e a 

formulação da programação social estão a cargo do Instituto Nordeste Cidadania – INEC, 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, em parceria com a Fundação 

Cultural Grande Pedro II, organização não-governamental que promove ações para 

preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural. 

Vejamos os relatos dos Assessores Cultural e social sobre a implantação do 

Espaço Nordeste de Pedro II.  

“Em 2009, quando o Espaço Nordeste foi implantado, aqui em Pedro II, o Banco do 

Nordeste procurou parceiros estratégicos dentro do município. E aí foram 

encontrados a Loja Maçônica, que cedeu a estrutura física, o prédio, as salas, o 

ambiente em si e a Fundação Grande Pedro II, que tava com um projeto dos 

Programas de Pontos de Cultura do Governo Federal. A Fundação entrou com toda a 

estrutura logística e equipamentos.” (Assessor Cultural,2013) 

 

 

Na verdade, quando o Espaço Nordeste chegou aqui em Pedro II, nós – eu sou 

atualmente vice-presidente da Fundação Cultural Pedro II, que é parceira – 

tínhamos, pela Fundação, uma amizade com o superintendente do Banco do 

Nordeste de Teresina, o Neto,..ele era amigo pessoal de uns componentes da 

Fundação,...e ele sabia que no momento a gente estava com um projeto aqui com a 

Maçonaria, a Fundação já ia implantar essa estrutura parecida com o modelo do 

Espaço Nordeste... A gente já estava em conversa com a Maçonaria há quase um 

mês,..quando veio a informação de que Pedro II tinha sido escolhido por conta de 

uns números, de IDH e essa coisa toda pra sediar o Piloto. (Assessor Sociall,2013) 
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Sobre a infraestrutura e funcionamento do Espaço. 

“Bem, a estrutura do Espaço Nordeste é mantida pelos parceiros institucionais, o 

Banco mantém uma Sala de Negócios, com duas linhas de crédito, no qual o 

atendimento é feito diariamente pelos assessores de crédito. Tem o Cred Amigo, que 

é um crédito para capital de giro, que tem dois funcionários, dois assessores de 

crédito. Além do Cred Amigo tem o Agro Amigo, que é o crédito rural, que é para 

famílias de agricultura familiar, o PRONAF. “(Assessor Cultural,2013) 

 

...A gente tinha o equipamento todo pra estruturar, o Banco e o Inec entraram com 

parte da reforma da estrutura física pra adequar porque o prédio estava precisado.” 

(Assessor Sociall,2013) 

 

 

Em relação à aceitação e participação da comunidade no momento da 

implantação:  
 

“Muito bom mesmo, por sinal. Acho que no tempo de existência do Espaço, ele 

atingiu os objetivos dele e atendeu, se não plenamente, mas atendeu prontamente as 

solicitações.  A comunidade participou direto, teve mutirão pra limpar, pra 

implantar. A turma tava aqui dentro o tempo todo. Aqui tem garoto nesse Espaço aí 

que está aqui do dia que abriu e ministrou no mês passado uma oficina. Foi do 

Prosseguir, Usuário da Inclusão, cadastrado na Sala de Leitura, era do grupo de 

Teatro e eu acho que vai ter a aprovação do ENEM agora. É o José Carlos que 

também está nesse salão. (Assessor Sociall,2013) 

 

Por meio de parceria entre o Banco do Nordeste e o Instituto Nordeste Cidadania 

INEC, no Espaço são realizadas atividades de incentivo à cultura, inclusão social e promovido 

o acesso a serviços bancários, principalmente para o segmento de microfinanças urbanas e 

rurais, por meio dos programas Agroamigo e no Crediamigo do Banco do Nordeste. Assim, o 

usuário conta com atendimento para realização de negócios no mesmo lugar onde usufrui de 

sala de inclusão digital, biblioteca e salão de eventos destinado para apresentações de cinema, 

teatro e música. 

A seguir detalhamento de sua estrutura organizacional, compostas de salas onde 

são desenvolvidos os seguintes projetos, a saber: 

 

5.2.1 Espaço de leitura Tamboril 

 

Os Espaços de Leitura têm como função social promover o acesso à leitura, com o 

intuito de propagar o prazer, o conhecimento e contribuir para a erradicação do analfabetismo 

funcional. (INEC, 2013). Nessa sala são desenvolvidas atividades com contações de histórias, 
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atividades lúdicas e educativas, desenhos, estudos em grupo, pesquisas escolares, atividade de 

leitura, empréstimos de livros e pesquisas em geral. São atendidas em média segundo relatório 

mensal de 2012 e 2013 disponibilizado pela Assessora Social uma média mensal de 300 

usuários entre jovens e crianças. 

 

Foto 3-  Espaço Leitura Tamboril 

 

Fonte 3 -. Retirado do relatório geral/janeiro 2013 do Espaço Nordeste 

 

 

Sobre o espaço leitura e aquisição do acervo, vejamos o que relata o Assessor 

cultural: 

 

“E tem a Sala de Leitura, que é mantida pela Fundação Pedro II e pelo Inec. Boa 

parte do acervo da Sala de Leitura foi adquirida pela Fundação, através de um Ponto 

de Cultura, e outros livros o INEC conseguiu através de doações.”  (Assessor 

Cultural,2013) 

 

5.2.2 Sala de Multiuso  

 

Área destinada à realização de cursos, oficinas, reuniões e realização de trabalhos de 

edição audiovisual.   

 

“ Tem uma Sala de Multiuso, que tem várias finalidades, mas o carro chefe dela é a 

Ilha de Edição Audiovisual; são duas ilhas que deram suporte à produção de vídeos 

algumas produções independentes, documentários e são realizadas nessa Sala. Teve 

um curso de produção básica de edição de vídeo e as pessoas que participavam desse 

curso utilizavam a Sala. Também tinham pessoas que faziam trabalhos extras, como 

casamentos e faziam a edição aqui.” (Assessor Cultural,2013) 
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            Foto 4 -  Sala multiuso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Retirado do relatório geral/janeiro 2013 do Espaço Nordeste 

 

 

5.2.3 Pátio central – Programações culturais:  

 

Trata-se do espaço onde é realizado a programação cultural, tais como sessões de  

cinema, exposição de fotografias, sarau literário, show musical, exposição de arte visuais, 

cinema, artes cênicas, comentários de obras e apresentações culturais.  

 

 Foto 5 -  Pátio central 
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Fonte:  Retirado do relatório geral/janeiro 2013 do Espaço Nordeste 

 

No que se refere às atividades culturais desenvolvidas do pátio fala o Assessor 

cultural: 

 
“Aqui em Pedro II, especificamente, durante muito tempo a gente conseguiu 

manter na programação, toda sexta-feira, um evento cultural nas áreas de música, 

cinema, teatro, literatura, tradição cultural. Então, a gente sempre fazia, a cada 

sexta-feira, um evento diferente desses. No caso de um mês que tinha quatro 

semanas, cada sexta-feira a gente realizava um desses programas. Às vezes era 

literatura, às vezes era música, às vezes cinema, às vezes teatro, eram as 

programações culturais. (Assessor Cultural,2013) 

 

 

5.2.4 Arte-Identidade 

 

De acordo com o seu sítio oficial o “Arte-Identidade, gerando renda com 

cidadania” trata-se de uma abordagem pedagógica e terapêutica que utiliza a arte como 

ferramenta de mediação da relação indivíduo-mundo-indivíduo; esta atua como facilitadora da 

expressão do potencial de vida inerente a todo ser humano, possibilitando a transformação 

individual e coletiva. Segundo ainda, sitio oficial, o termo Arte-Identidade é uma expressão 

criada pelo psicólogo Cezar Wagner de Lima Góis em 1990, a partir dos trabalhos de 

criatividade que realizava em Biodança, como a Coragem de Criar e a Dança das Máscaras.  

O Projeto Arte-Identidade foi criado em julho de 2008, e seus cursos propõem 

diversificar os produtos artesanais, fortalecer o desenvolvimento sustentável dos grupos, dos 

indivíduos e do artesanato da região, além de capacitar o gerenciamento técnico-financeiro do 

grupo de artesãos. O facilitador estimula o desenvolvimento dos potenciais criativos, a 

qualidade artística, a expressão pessoal e a preservação da identidade cultural local. .(INEC, 

2012) 
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Nas comunidades assistidas pelo INEC são realizadas vivências com arte para 

restaurar e refazer espaços como escolas, casas, creches e espaços de leitura fortalecendo a 

identidade individual, social, cultural e a autoestima das pessoas. (INEC, 2012) 

 

 

        Foto 6 - Pátio oficina 

 

   Fonte: Retirado do relatório geral/janeiro 2013 do Espaço Nordeste 

 

 

Sobre as atividades o Projeto arte identidade: 

 

“E, a gente tem um ambiente de lazer ali que a gente chama de Ambiente de Lazer, 

onde ocorrem as oficinas. O INEC tinha um Programa chamado Arte e Identidade 

que fazia parte da programação cultural também. O “Arte e Identidade” ocorria uma 

vez por mês, uma oficina com dezesseis horas. O “Arte e Identidade” é um 

programa de formação artística voltado para os artesões e as pessoas que tinham um 

saber, uma tradição artesanal. Como a proposta do programa diz, é uma formação de 

identidade voltada para a geração de renda. Então, não bastava, por exemplo, o cara 

ser pintor e dar um curso de pintura. Tinha que ser um curso de pintura voltado para 

a geração de renda: pintura em tecido, pintura em molde vazado para vender 

camisetas, essas coisas.” (Assessor Cultural,2013) 
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5.2.5 Sala de Negócios  

 

Espaço destinado ao atendimento a micro e pequenas empresas e micro 

empreendedores urbanos e rurais, como também para prestar informações sobre linhas de 

crédito, produtos e serviços do Banco do Nordeste. Segundo relatório geral disponibilizado 

pelo Assessor cultural de 2012 e 2013, tem movimentação diária bastante expressiva em torno 

de 35 pessoas, média diária em atendimentos diversos de segunda a sexta-feira. 

 

 

5.2.6 Projeto Prosseguir:  

 

O Projeto prosseguir é idealizado pelo INEC desde 2003, buscando intervir na 

situação de jovens e adultos das comunidades rurais e urbanas, que ao concluir o ensino 

médio, ficavam sem alternativas de continuidade nos estudos, ou até mesmo na inserção do 

mercado de trabalho, abandonando assim, sua comunidade, migrando para a capital em busca 

de novas possibilidades (INEC, 2013). 

Conforme relato do Assessor social, assim funciona o Projeto Prosseguir em 

Pedro II: 

“Esse Projeto Prosseguir é um preparatório para jovens carentes da comunidade, 

basicamente de escolas públicas que não têm condições de entrar em um cursinho 

pago, particular. Então, o Banco do Nordeste junto com o INEC e o Espaço 

Nordeste ofereciam esse Projeto Prosseguir que era o principal público dessa 

Inclusão Digital.” (Assessor Cultural,2013) 

 

 

E por ultimo a sala de a Sala de Inclusão Digital, composta de dez computadores, 

conectados a internet, sistema operacional Linux, disponibiliza acesso livre as pessoas da 

comunidade. Esse projeto, objeto desta pesquisa avaliativa, será detalhado no próximo item. 

Ao analisar o relatório geral de 2011, 2012 até outubro de 2013 do Espaço 

Nordeste de Pedro II, percebemos que tanto os dados, como as considerações finais realizada 

pela equipe de trabalho, mostram resultados expressivos, dentro de um conceito muito bom 

no que refere as atividades desenvolvidas, como também, a frequência e participação da 

comunidade, numa perspectiva de fortalecimento entre o Espaço Nordeste Pedro II e a 

parceria firmada entre o INEC, o BNB, a Fundação Cultural Grande Pedro II, A Loja 

Maçônica n
o 
9 de Pedro II. 
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“Todas as atividades que proporcionamos no Espaço já estão sendo bem recebidas e 

apreciadas pela comunidade local no âmbito sociocultural e podemos ver um reflexo disso nos 

negócios também. Desta forma, a avaliação que fazemos do Espaço é muito positiva, tanto 

que estamos expandindo este modelo para outros Estados do Nordeste; e cumprimos objetivo 

para o qual o Espaço foi criado, trazendo benefícios na área cultural, social e financeira da 

população” destaca o superintendente estadual do Banco do Nordeste no Piauí, Agostinho 

Neto (INEC,2013). 

Porém durante a pesquisa de campo realizada em dezembro de 2013, devido o 

termino do convênio constamos uma descontinuidade das ações, projeto e atividade realizada 

no espaço. Inclusive toda equipe técnica estava sem vínculo empregatício e aguardando novas 

orientações e diretrizes do Banco do Nordeste. 

Devido a quebra do convênio entre as instituições parceira, BNB e INEC, 

encontrei dificuldade na coleta de dados dos anos posteriores a implantação, desta forma, para 

enriquecer o trabalho dissertativo, passaremos agora a avaliação do Espaço Nordeste de Pedro 

II, sob o olhar de Marinho (2013) realizada no mês de julho de 2012. 

Segundo o mesmo autor, no percurso investigativo foram realizadas dez 

entrevistas com a equipe de apoio, sendo: O gerente da agência de Piripiri, o gerente de 

negócios que atende o município de Pedro II, o assessor cultural, a assessora social, o assessor 

administrativo, os três assessores de crédito dos programas Agroamigo e Crediamigo, a 

auxiliar de serviços gerais, alguns artistas, professores e alunos do Projeto Prosseguir,  bem 

como o representante da Loja Maçônica de Pedro II e questionários com 30 frequentadores do 

Espaço Nordeste, aponta que “O Programa Espaço Nordeste foi descrito pelos entrevistados 

com riqueza de detalhes. De forma geral, as entrevistas apontam para uma ótima aceitação do 

Espaço Nordeste na cidade, e muitos se consideraram parte de sua construção, colocando em 

suas narrativas fatos e ocasiões em que conseguiram expressar arte, sua cultura e, ainda, 

conhecer aspectos de sua cultura que simplesmente não conheciam. Muitos se emocionaram.” 

Marinho(2013), buscou inicialmente compreender as implicações do programa 

Espaço Nordeste na trajetória dos sujeitos envolvidos no processo de implementação e no seu 

cotidiano. No percurso do processo investigativo colheu as impressões de cada envolvido, 

primeiro com o parceiro local, a Loja Maçônica Grande Pedro II, representada por seu 

venerável, que sinalizou positiva a repercussão do espaço, depois com a equipe de trabalho do 

espaço, contudo, um fator que chamou bastante atenção, foi à repercussão do Espaço 
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Nordeste na trajetória de vida da equipe, eles apontam a referida instituição como elemento 

demarcador na vida de cada um. 

Outro aspecto avaliativo considerado por Marinho (2013) se refere percepção dos 

sujeitos quanto a identidade do Espaço Nordeste. Nos depoimentos colhidos pelo o autor, foi 

identificada uma forte tendência em associar o Espaço Nordeste de Pedro II como um espaço 

cultural, como um ponto de cultura para além de um espaço para apenas de negócios, ou 

mesmo, como um espaço de capacitação para geração de renda. Resume dizendo “ que 

percebeu duas formas de percepção do Espaço Nordeste pelo público de Pedro II, quais 

sejam, uma estrutura mais próxima da comunidade, sem os formalismos de uma agência 

bancária e outra forma, mais controversa, que é a de um espaço considerado elitizado por 

determinados grupos sociais”.   

No que se refere as potencialidades e limite do Espaço Nordeste de Pedro II como 

instrumento de promoção da cultura, em sua pesquisa de campo, Marinho (2013) apontou 

como potencialidades a produção teatral, como um espaço de referência para a produção 

local, possibilitando, inclusive, a interação com outros grupos de fora de Pedro II; a 

conciliação entre a estrutura local ao trabalho com outras linguagens e expressões artísticas; a 

busca pelo diálogo com a sociedade local; caracteriza-se como local de apresentação das 

manifestações artísticas, opção de lazer, local de registro e difusão das atividade artísticas na 

rede mundial de computadores e por fim, a relação com outras instituições locais, no sentido 

de integrar o fazer cultural com outras áreas, como a educação. 

Como limitação do Espaço Nordeste enquanto equipamento cultural, Marinho 

(2013) apontou o imóvel, pois este, não foi projetado como um centro cultural ou 

equipamento similar e recursos limitados para as programações culturais. 

Alguns aspectos foram observados na pesquisa de campo de Marinho (2013), 

primeiro diz respeito da relação de trabalho estabelecida entre o Espaço Nordeste e os artistas 

que se apresentam na sua programação. O autor salienta que “Se o Espaço Nordeste, como um 

todo, busca uma identidade, percebemos que o seu posicionamento em relação à cultura 

encontra os primeiros passos identitários: o de curador, crítico e difusor da cultura”. Segundo 

aponta que existe uma carência, senão a ausência, de um sistema organizado do fazer artístico 

e cultural na cidade de Pedro II. Tanto no campo das instituições, quanto na formação de 

grupos, associações de artistas e produtores culturais. E por ultimo enfatiza que, por um lado, 
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o Espaço Nordeste tem sido percebido como um importante equipamento cultural da cidade, 

não conseguiu perceber evidências que indicassem sua participação na organização da classe 

artística de Pedro II. 

Passaremos agora apresentar o projeto Inclusão Digital não da forma como foi 

desenhado pelos parceiros no período da implantação, e sim, como se apresenta atualmente.  

 

 

 

5.3 O Projeto Inclusão Digital
39

 de Pedro II 

  

 

        Foto 7 -  Sala de Inclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Retirado do relatório geral/janeiro 2013 do Espaço Nordeste 

 

 

5.3.1 Descrição 

 

O Projeto de Inclusão Digital de Pedro II é uma ação de cunho social, 

desenvolvida no interior do Programa Espaço Nordeste, ponto de atendimento do Banco do 

Nordeste e do INEC, tem como principal objetivo “Capacitar jovens e adultos para serem 

                                                             
39 Disponível em http://www.inec.org.br.Acessado em 01 janeiro 2013 
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multiplicadores dos conhecimentos acerca do uso da informática, repassando para as demais 

pessoas da comunidade. Democratizar o acesso a novos conhecimentos e ao uso da 

informática. Melhorar a qualidade de ensino e criar alternativas didáticas, por meio do uso do 

computador como instrumento pedagógico”. Sendo o INEC a instituição responsável por sua 

implantação e operacionalização e o Banco do Nordeste do Brasil – BNB o órgão financiador, 

ou seja, são as instituições signatárias do referido projeto. 

Contudo, o objetivo acima descrito pelas fontes oficiais não refletem fielmente o 

que passa no mundo real. 

Ao analisar os documentos disponibilizados pelos parceiros do projeto, e vermos 

o delineamento do percurso de sua implantação, percebemos um caminho recheados de boas 

intenções, uma ação que ao longo do tempo foi pensada, planejada e posta em prático, 

contudo é na pesquisa de campo realizada no período de 21 a 30 de novembro de 2013, que 

encontramos a verdadeira e real situação do projeto, daquilo que foi pensado e do que foi 

realmente executado.  

Essa realidade foi claramente desvendada durante a pesquisa de campo, nos 

questionários e nas entrevistas com os Assessores Social e Cultural e os usuários, quando 

estes relatavam sobre o funcionamento e desempenho do Projeto, nesse momento foram 

identificados vários descompassos entre a teoria e a prática, desvios na execução de ações, 

entre o programado e o executado, ou seja, um distanciamento entre o discurso institucional 

do INEC e a real situação do Projeto relatado pelos Assessores Cultural, Social e usuários.  

 

5.3.2 O Funcionamento 

 

O Projeto de Inclusão Digital, é desenvolvido numa sala com 10 computadores 

ligados em rede e conectado a internet, porém apenas sete funcionam. Direcionado para o 

público em geral da cidade, de acesso gratuito, aberto nos dois períodos, manhã e tarde,  de 

segunda a sexta, no horário comercial, podendo ser estendido até a noite e/ou aos sábados, 

domingos e feriados se houver necessidade.  

Localizado na área central da cidade de Pedro II, o Projeto de Inclusão Digital é bem 

frequentado, segundo relatório geral feito mensalmente pelo Assessor Social, o projeto atende em 

média  de 150 pessoas por mês, o que mostra o fluxo dos usuários no acesso e utilização 

das máquinas de maneira livre e sem atividades direcionadas. 

Como já foi dito, sua proposta de formação inicial seria desenvolvida em seis 

etapas, sendo: Etapa I – Apresentação e Discussão da Proposta, Etapa II – Treinamento dos 
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Assessores Sociais e Monitores, Etapa III – Realização de Cursos Presencias de Capacitação, 

Etapa IV – Educação a distância e intercâmbios culturais e virtuais a partir da proposta da 

Cultura Digital e da Educação Biocêntrica, Etapa V – Estágio Supervisionado, Etapa VII  – 

Avaliação em rede. (INEC, 2012)  

Entretanto, as seis etapas que seriam utilizados como indicadores para avaliar a 

efetividade do projeto nunca aconteceram, vejamos o que relata o Assessor Cultural. 

  

“ Em 2009, os alunos vinham para cá fazer um curso básico de Informática, 

Introdução à Software e Introdução à Hardware e depois algo mais avançado. Em 

2010, a gente continuou com esse formato, só que agora abrindo para a comunidade. 

A comunidade poderia ter acesso à Sala de Inclusão Digital. 2011, 2012 e 2013 só o 

acesso livre” (Assessor cultural, Espaço Nordeste, 2013) 

 

 

“ O formato das seis etapas, nunca aconteceu. Só o acesso mesmo.” (Assessor 

cultural, Espaço Nordeste, 2013) 

 

Vejamos ainda o relato da Assessora Social, quanto à inexistência da proposta de 

formação distribuídas em seis etapas, ela relata que aconteceram apenas alguns cursos e 

oficinas.  

 

“Ultimamente ficou só acesso, mas a princípio ele funcionou atendendo diretamente 

os meninos do Projeto Prosseguir
40

, uns dois anos atenção à turma do Prosseguir 

com computação, essa parte inicial básica. Foram feitos os cursos, oficinas e tudo. 

Tinha hora de aula marcada, manhã e tarde; (Assessora Social,2013) 

 

 

“Capacitação, nós nunca recebemos [...] tivemos uma capacitação mínima, básica, 

quando abriu o Espaço, o Carlos Henrique
41

 reuniu dois ou três meninos, mas pra 

dizer o que eles queriam que fosse. Mas, assim, já eram o João Paulo e o Jardel
42

 

que davam aula de Informática numa outra instituição, e que aderiram aqui, 

engajaram-se, de forma que a Fundação terminou, o Jardel foi o monitor, que a 

gente chamou pra fazer as aulas no início, depois o João Paulo e depois 
voluntariamente ficou o Douglas

43
, que desenvolveu. Mas, o que veio foi só uma 

apostila. O restante todo de capacitação foi feito pelo pessoal
44

. A apostila veio do 

INEC e foi distribuída dois anos seguidos; era reutilizada, não era muito grande”. 

                                                             
40

 O Projeto Prosseguir, idealizado pelo Instituto Nordeste Cidadania em 2002, busca intervir na situação de 

jovens e adultos de comunidades urbanas e rurais, muitas vezes, ao concluir o Ensino Médio, ficam sem 

alternativas de continuação dos estudos. Além de abordar a dimensão cognitiva, busca ser um espaço de 

participação e discussão de questões relevantes para a comunidade, engajando seus participantes em ações que 

beneficiem o território comunitário, tornando-os atores sociais ativos. Atualmente, o Projeto conta com turmas 

nos municípios de Itapiúna, Palhano, Crato e Barreira, no Ceará; além de Pedro II, no Piauí (Extraído de 

http://www.inec.org.br/projeto.asp?cod=6, acesso em 03/12/2012). Em Pedro II, o projeto está em sua terceira 

turma, tendo auxiliado na aprovação de 15 jovens este ano no ensino superior. 
41

 Jovens da comunidade, frequentador do espaço e colaborador do projeto. 
42

 Jovens da comunidade, frequentador do espaço e colaborador do projeto. 
43

 Assessor Cultural que atua também como monitor. 
44

 Pessoal do próprio município de Pedro II. 

http://www.inec.org.br/projeto.asp?cod=6
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“A capacitação era pessoal, cada um ou já trouxe o conhecimento bom... O Douglas 

sempre gostou e se aperfeiçoou muito nisso aí... Faz miséria no computador. Mas, 

não veio, a capacitação nunca teve. Nunca teve um seminário, nunca teve um 

encontro, nunca teve assunto específico pra falar sobre isso. Nem veio de lá pra cá 

nem os meninos foram pra receber. Quando a Fundação procurou os meninos que já 

tinham um conhecimento e a gente combinou como seria a sistemática de 

funcionamento da Sala, até o controle de tempo, o que se poderia acessar, o que não 

podia”. 

 

Como podemos verificar nos relatos os dois Assessores, Cultural e Social, 

descartam a proposta de formação em formato das seis etapas, segundo os mesmo a proposta 

de formação aplicada no interior no Projeto, desde sua implantação em 2009 até 2010, foi 

desenvolvida em formato de curso básico de Informática, coordenado pela Assessora Social, 

ministrados por instrutores com apoio dos monitores, dividido em três momento: Introdução à 

Software, Introdução à Hardware, Software e Hardware avançado. O curso era ofertado para 

os alunos do curso prosseguir no turnos da manha e da tarde. De 2011 até 2013, resumiu 

apenas à oferta de acesso livre e gratuito para usuários e comunidade em geral que não têm 

acesso às tecnologias através de outros meios (em casa, na escola, no trabalho entre outros). 

Os assessores apontam a estrutura precária, no que diz respeito problema de 

manutenção dos equipamentos, computadores obsoletos e ausência de monitores foi fator 

determinante para descontinuidade dos cursos básicos, enfatizam que não tinham como 

formar turmas para ministrar os cursos com apenas três ou quatro computadores funcionando. 

Os Assessores relatam ainda que logo quando foi implantado, em 2009 até 2010, 

além de ofertar cursos básicos de informática outra atividade realizada era a união entre o Projeto 

Leitura o de Inclusão Digital, quando um frequentador da comunidade p e g a v a  o u  l i a  um 

livro do acervo da sala de leitura, ganhava direito a acessar a internet e às tecnologias 

computacionais, era uma forma de motivar os usuário em participar dos projeto e para incentivar 

o gosto pela leitura e pela produção textual. Contudo essa união não deu certo, pois o foco dos 

usuários era a sala de inclusão conforme fala do assessor:  

 

“A orientação era ser usuário da Sala de Leitura. Então, a prioridade era ser usuário 

da Sala de Leitura, era ter cadastro da Sala de Leitura, pegando livro emprestado, 

lendo na Sala de Leitura. A gente até tentou fazer uma sistemática assim – que não 

deu certo – passar duas horas na Sala de Leitura lendo para ter direito a uma hora na 

Sala de inclusão, só que não deu certo. A gente queria incentivar a leitura, mas o que 

os alunos queriam mesmo, o foco deles era a Sala de Inclusão. Mas, mesmo assim, 

era pré-requisito ter cadastro e levar livro para casa pra ler.” (Assessor Cultural, 

2013). 
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Depois de 2011, com aparecimentos dos problemas nos computadores, o acesso 

passou a ser limitado, pois cada usuário tinha o direito a permanecer até trinta minutos 

no computador, sendo permitidos três acessos por turno. Esta limitação no tempo de uso foi 

imposto devido à grande procura por parte dos usuários e o número muito pequeno de 

computadores em funcionamento. Veja o que fala sobre essa questão o Assessor Social: 

 
“Esse público era muito variável por conta da manutenção da Sala de Inclusão. Lá 

na Sala tem dez computadores. Tinha mês que tinham três funcionando, tinha mês 

que não tinha nenhum por conta de problemas de software ou de hardware, vírus, 

fontes queimadas, e o equipamento vai ficando obsoleto de 2009 até agora. O fato é 

que em 2013, praticamente nós funcionamos com três computadores. Agora a gente 

está com sete.” (Assessor Cultural, 2013) 

 

Vejamos ainda relato do Assessor Cultura sobre a real propostas de formação 

desenvolvida no projeto desde sua implantação até 2013: 

 

“A princípio a Sala de Inclusão servia para outro projeto que também estava sendo 

implantado no Espaço Nordeste, que era o Projeto Prosseguir. ...Então, o Banco do 

Nordeste junto com o INEC e o Espaço Nordeste ofereciam esse Projeto Prosseguir 

que era o principal público dessa Inclusão Digital....Eram quarenta alunos e, como a 

sala só tinha dez computadores, esses quarenta alunos foram divididos em quatro 

turmas. Basicamente, a semana era dividida em uma carga horária intensa, na qual 

todo dia tinha aula com duas turmas de manhã e duas turmas de tarde, a princípio, 

em 2009. ...a Fundação pagava dois instrutores, um no turno da manhã e outro no 

turno da tarde. E esses alunos vinham para cá fazer um curso básico de Informática, 

Introdução à Software e Introdução à Hardware e depois algo mais avançado. Isso 

foi basicamente o que aconteceu com o Espaço de Inclusão em 2009”. (Assessor 

Cultural, 2013) 

 

“Em 2010, a gente continuou com esse formato, só que agora abrindo para a 

comunidade. A comunidade poderia ter acesso à Sala de Inclusão Digital e o público 

alvo tornou-se a os usuários da Sala de Leitura. Então, quem tinha cadastro na Sala 

de Leitura e podia pegar livro, poderia também fazer pesquisa na Internet. Também 

podia usar as ferramentas, além da Internet, os softwares instalados nos 

computadores para fazer trabalhos. Então, tornou-se assim, algo sistemático. Era um 

pré-requisito para entrar na Sala de Inclusão ser usuário da Sala de Leitura, 

cadastrado na Sala de Leitura. Isso em 2010” (Assessor Cultural, 2013). 

 

“E aí, em 2011, a gente parou com os cursos, não ofereceu mais cursos em 2011e 

2012 e liberou o acesso para a comunidade em geral. Então, a gente limitou o tempo, 

porque se não ficava muita gente esperando. Então, a gente limitou o tempo para um 

usuário, ele poderia usar até uma hora e meia e a gente sempre estimulando que eles 

fossem também na Sala de Leitura” (Assessor Cultural, 2013). 

 

“Em 2013, agora, continua o mesmo formato...sem o curso, só o acesso livre” 

(Assessor Cultural, 2013). 

 

 

Segundo Costa(1998), apenas disponibilizar o acesso às tecnologias digitais não 

significa incluir o indivíduo, pois é preciso construir uma rede de políticas públicas visando à 

capacitação para o uso das tecnologias e a aquisição dessas ferramentas. “Por acesso deve-se 
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entender não apenas o ingresso, mas também as possibilidades de sucesso”. Acredito que os 

impactos de um projeto de Inclusão Digital não se medem tão somente pela utilização das 

tecnologias, ou mesmo, pela quantidade de indivíduos atendida, por isso merecem avaliações 

que verifiquem a efetividade do projeto e opinião quanto às mudanças significativas na vida 

desses usuários.  

No que se refere a equipe de trabalho dos Espaços Nordeste é composta de um 

assessor social, um assessor cultural, um supervisor administrativo, um auxiliar para serviços 

gerais, dois bolsistas, as equipes de assessores do Crediamigo e do Agroamigo e os monitores. 

Este ultimo, em conjunto com Assessora Social, são as figuras que componham as atividades 

do Projeto de Inclusão Digital.  

Contudo, no Espaço Nordeste de Pedro II, os monitores somente atuaram nos dois 

primeiros anos da implantação, depois disso não existiu mais a figura do monitor. Essa 

realidade é posta pelo Assessor Cultural:  

“Porque nos outros Espaços tem a figura do monitor. Só que aqui não existe 

monitor... 

Havia monitores dos dois primeiros anos, inclusive, eu fui monitor, na época eu não 

era do Inec. Passei um ano sendo monitor, administrando cursos, eu. Aí teve mais 

dois monitores que foram o Jardel e o Marcelo. Nenhum mora mais aqui em Pedro 

II, que foram monitores em 2009. Nessa época a Fundação pagava os monitores. Eu 

nunca recebi, eu era de graça (voluntário).” (Assessor Cultural, 2013). 

 

Atualmente, contam com uma equipe de trabalho composta somente pelo 

Assessor Cultural e Social, esses dois profissionais têm vínculos trabalhistas com os 

parceiros.  

A Assessora Social é responsável diretamente pelas ações e atividade do projeto, o 

Assessor Cultural é responsável pelo desenvolvimento das atividades ligadas a cultura do 

Espaço Nordeste, entretanto, pelo histórico de sua atuação como monitor e instrutor presta um 

trabalho coletivo e integrador em conjunto com a Assessora Social.  

Ambos são pessoas “chaves” no desenvolvimento do projeto, conforme 

explicitado em entrevista, afirmam que desde a implantação do projeto até o momento atual, 

nunca houve capacitação para equipe de trabalhos do projeto. 

Vale salientar que tanto o Assessor cultural como o Social, são os mesmos desde o 

inicio de suas atividades até o momento atual. Na entrevista com Assessora social, indaguei como 

ela tinha se envolvido com o projeto, vejamos o relato de sua trajetória como coordenadora do 

projeto desde usa implantação e desenvolvimento das ações ao longo de três anos de vida do 

projeto. 
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“A minha contribuição como assessoria social foi até assim, na verdade, eu já estava 

presente como Fundação Cultural, fazendo parte de um trabalho que era comum 

entre as duas instituições, Fundação e INEC, Centro Cultural, que era com a Sala de 

Leitura. A gente tem um material ali que conseguiu, uma Sala Verde, a gente tem 

um contato com um Projeto do Ministério da Cultura e outro do Meio Ambiente que 

era pra Sala Verde e a Sala de Leitura Tamboril. Então, tem um acervo e a gente já 

fazia um trabalho de apoio à pesquisa e incentivo à leitura. Aí eu fiquei ‘(Assessor 

Social, 2013). 

 

“Quando eu fui pra assessoria social formalmente, pelo INEC, eu já tinha quase que 

um ano aqui trabalhando como Fundação e como parceira, mas parte voluntária, 

parte como Fundação. Então, eu virei assessora, na verdade, eu já fazia parte do 

trabalho com a Sala de Leitura e com o incentivo à pesquisa. Aí fiquei coordenando 

a Sala de Leitura, Contação de Histórias, a Sala de Inclusão formalmente era pra 

mim mas, eu dividia com o Douglas, pois ele tinha afinidade muito grande e uma 

habilidade talvez maior pela Inclusão e aqui a Ilha e coordenava também o 

Prosseguir e o Arte e  Identidade. Assim, era responsável mais diretamente, mas a 

gente nunca ficou sozinha com uma atividade. A gente sempre trabalhou numa 

equipe, ficava mais fácil.” ‘(Assessor Social, 2013). 

 

No Espaço Nordeste de Pedro II, os Assessores cultural e Social, trabalham juntos e 

integrados, percebe-se que existe uma sinergia entre os dois. No geral, apontam com muita 

tranquilidade, as dificuldades enfrentadas no projeto, que segundo ele, vão da manutenção e 

aquisição de novos equipamentos à problemas administrativos.  

Relatam ainda, com muito pesar, que presenciaram no decorrer desses anos de 

vida do projeto, vários atores do processo de implementação não mais atuarem, na sua 

maioria, por falta de incentivo. Vejamos algumas falas sobre as dificuldades do projeto. 

 

“Esse público era muito variável por conta da manutenção da Sala de Inclusão. Lá 

na Sala tem dez computadores. Tinha mês que tinham três funcionando, tinha mês 

que não tinha nenhum por conta de problemas de software ou de hardware, vírus, 

fontes queimadas, e o equipamento vai ficando obsoleto de 2009 até agora. O fato é 

que em 2013, praticamente nós funcionamos com três computadores. Agora a gente 

está com sete.” (Assessor cultural, Espaço Nordeste, 2013). 

 

“A gente fez inúmeras solicitações para a INEC, pedindo um upgrade nas maquinas, 

porque a Fundação, depois que gastou o dinheiro do Ponto de Cultura também não 

teve condições. Então, quando queimava uma fonte, a gente mesmo conserta. 

Quando dá um problema no sistema operacional, nós mesmos formatamos. Então, 

não precisa contratar técnico, não precisa contratar nada. A gente chegou a fazer 

licitação para fazer um upgrade, mandou o preço de tudo, mas nunca veio.” 

(Assessor cultural, Espaço Nordeste, 2013). 

 

Afirmam como já foi dito, que um dos grandes entraves no funcionamento do 

projeto é o problema de identidade do Espaço Nordeste, pois este repercute diretamente na 

gestão administrativas dos projetos desenvolvidos no Espaço, dentre eles o Projeto em avaliação. 

Um dos problemas apontados pelos Assessores, consequência desse problema de 

identidade se deu desde  na implantação e infraestrutura, por exemplos, desde o início o INEC 
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se colocou como responsável pela disponibilidade de equipamentos, onde na realidade quem 

preparou a infraestrutura e comprou os equipamentos foi a Fundação Grande Pedro II
45

. 

Vejamos o relato do Assessor: 

 

“[...]agente compra todo os equipamento, computadores novos, no total de dez 

computadores pra se colocado na sala de inclusão e tem um pessoa lá pra tomar 

conta, essa pessoa é o assessor social. Junto com os computadores colocamos ainda 

um link de acesso a internet, ou seja, vai com toda a estrutura, tudo que é necessário 

para uma sala de inclusão.” (Responsável pelo Projeto Inclusão Digital, INEC, 2012). 

 

 

“A Fundação Grande Pedro II entrou com toda a estrutura logística e equipamentos. 

Então, os computadores foram adquiridos por esse projeto da Fundação Grande 

Pedro II que comprou os computadores e também a ilha de edição do Espaço 

Nordeste Pedro II. E, durante dois anos – em 2009 e 2010 – a Fundação Grande 

Pedro II foi que manteve a Sala de Inclusão.” (Assessor cultural, Espaço Nordeste, 

2013). 

 

De maneira geral, avaliação realizada pelos Assessores no que se refere à 

infraestrutura, ao conjunto de ações de funcionamento e do uso dos recursos tecnológico, é 

vista negativamente, mostram um Projeto fragilizado e imerso a grandes dificuldades. 

Conforme relato dos Assessores, podemos elencar: Dificuldades de gestão, administrativa, 

financeira e identidade no espaço, ausência de monitores e instrutores, indicadores 

avaliativos, máquinas obsoletas, quebradas, sem manutenção, ausência de monitores, falta de 

proposta pedagógica, formação e de acompanhamento das atividades realizadas, falta de 

conhecimento acerca de impactos do projeto na vida dos usuários e nas comunidades, 

todos esses aspectos são apontados pelos Assessores cultural e social como fator 

principal de descontinuidade das ações do projeto e que o funcionamento deste, depende em 

grande parte do voluntarismo e idealismo da equipe de trabalho, usuários e comunidade. 

Dessa forma, diante do quadro de precariedade do Projeto de Inclusão Digital de 

Pedro II, exposto pelos Assessores, nos faz refletir se estes realmente estão cumprindo seu 

papel de promover a inclusão digital dos usuários envolvidos no projeto.   

Porém, apesar dos problemas estruturais relatado, que estão longe de serem 

solucionados, o projeto conseguiu fazer com que as comunidades aceitasse e participassem 

desses espaços de inclusão digital. Percebemos nos relatos dos Assessores um 

comprometimento mútuo e coletivo, um no esforço contínuo para transformar o Espaço 

                                                             
45 A Fundação Cultural Grande Pedro II é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, 

natureza cultural, artística, histórica, assistencial e científica, apartidária, livre e sem discriminações, com duração 

indeterminada, com sede e foro na cidade de Pedro II, estado do Piauí, e que se regerá pelo presente Estatuto, pelo Regimento 

Interno e pelas disposições legais aplicáveis. 
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Nordeste, consequentemente o Projeto de Inclusão digital num espaço de inclusão e integração 

social. Podemos compreender esta realidade no relato do Assessor cultural: 

 

“A comunidade necessita... Lógico, necessita muito mesmo. Os pormenores, essa 

parte de manutenção que eu insisto em falar é porque é realmente muito complicado. 

A gente conseguiu uma maneira de reaproveitar a fonte queimada. Quando uma 

fonte queima, o que a pessoa faz? Joga ela fora. E a gente conseguiu uma maneira de 

reaproveitar porque a gente não tinha dinheiro para comprar uma fonte.  A gente 

trocava fusível, a gente abria o que tava lá, correndo risco até de se cortar...Levar um 

choque...ASSESSOR SOCIAL: E assim, a pessoa que fazia essa parte de 

formatação, que foi produtor, que sempre foi colaborador do Espaço, infelizmente 

não está mais aqui no Espaço Grande Pedro II, que era o Dani Rafael, eu posso dizer 

que ele foi o monitor. Eu posso dizer, no período em que ele tava aqui no Pedro II, 

em 2010 e 2011. Porque ele é quem fazia... eu confiava muito nele, entregava a 

chave pra ele e para Ivanilda também. Ele formatava os computadores quando dava 

algum problema, ele era quem consertava tudo. Agora, nunca foi remunerado nem 

foi orientado e nem oficialmente foi monitor.” (Asssessor Cultural, 2013). 

 

 

 5. 3.3 Dimensões Avaliativas 

 

 

De acordo com Warschauer (2006) é imprescindível que os recursos físicos 

(instalação, manutenção, computadores, atualização de equipamentos, espaço físico adequado 

e conectividade), digitais (software, linguagens e conteúdos), humanos (capacitação em 

diferentes níveis de uso das tecnologias, letramento e educacionais) e sociais (comunidade e 

instituições) existam e sejam ofertados com qualidade e continuidade em qualquer projeto 

e/ou programa de inclusão digital.   

Os recursos descritos por Warschauer (2006) serão usados como categorias 

analíticas para avaliação da efetividade sócio digital do projeto em investigação. Dessa forma, 

apresento a seguir uma descrição do que se pôde observar por meio das entrevistas e 

questionários com Assessores e usuários, de cada uma delas, com a finalidade de se 

identificar a existência ou não da referidas categorias no Projeto.  

Nesse, subitem também dou conta dos impactos desta política a partir do olhar 

dos interlocutores desta pesquisa.   
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5.3.3.1 As dimensões avaliativas na visão dos Assessores Social e Cultural  

 

Em termo da avaliação da Efetividade Sócio Digital, descrevo a seguir as 

categorias avaliativas nas concepções de Assessores cultural e social. 

 

a) Recursos Tecnológicos e ou Físicos 

Um dos traços fundamentais num Projeto de Inclusão Digital, segundo 

Warschauer (2006), é a importância dos aspectos físicos, que compreende a infraestrutura 

composta por equipamentos atualizado, potente, compatíveis com a capacidade de 

informações, e conectividade de transmissão de pacotes digitais, a internet, para a população 

que se deseja abranger.  

Nesse sentido, o Projeto em avaliação, vem apresentando, principalmente nos 

últimos dois anos, 2012 e 2013, segundo os relatos dos Assessores, uma infraestrutura 

irregular, precária, variando tanto em relação aos recursos físico, como quanto aos recursos 

materiais e financeiros disponíveis.  

As vozes dos Assessores demonstram insatisfação quanto a estrutura física da 

sala, é pequena, não tem ar condicionado, apenas 10 computadores, velhos, obsoletos e 

desatualizados, número insuficiente relacionado a demanda. Os equipamentos não funcionam 

direito, some-se a essa escassez as limitações impostas pela falta de recursos para os custos 

com manutenção, tanto para assistência técnica como para reposição de peças. A 

infraestrutura do espaço é precária, a sala é quente, não dispõe de ar condicionado, sem 

ventilação, pouca visibilidade e equipamento mobiliários em má conservação. Outros 

problemas identificados, porém com menor frequência: o corte temporário da conexão à 

internet devido o rompimento do convenio entre os parceiros Banco do Nordeste e INEC.  

Fica evidente a insatisfação dos Assessores em relação precariedade dos recursos 

físicos nos relatos transcritos, vejamos o que falam sobre o assunto. 
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Quadro 3 – Recorte das falas dos Assessores quanto a Efetividade sócio digital – Recursos 

Tecnológicos e os físicos 

ASSESSOR CULTURAL 

* “Lá na Sala tem dez computadores. Tinha mês que tinham três funcionando, tinha mês 

que não tinha nenhum por conta de problemas de software ou de hardware, vírus, fontes 

queimadas, e o equipamento vai ficando obsoleto de 2009 até agora. O fato é que em 

2013, praticamente nós funcionamos com três computadores. Agora a gente está com 

sete.” 

* “Desde de 2009 não teve nenhum upgrade, são Os mesmos computadores. Nada 

mudou, nada.” 

* “Quando queima uma fonte, a gente mesmo conserta.” 

* “A gente chegou a fazer licitação para fazer um upgrade, mandou o preço de tudo, mas 

nunca veio.” 

* “A gente conseguiu uma maneira de reaproveitar a fonte queimada. Quando uma fonte 

queima, o que a pessoa faz? Joga ela fora. E a gente conseguiu uma maneira de 

reaproveitar porque a gente não tinha dinheiro para comprar uma fonte.” 

* “A gente trocava fusível, a gente abria o que tava lá, correndo risco até de se cortar...” 

 

* “[...] muito problema com manutenção que a gente tinha e não dava pra oferecer tudo 

que a Sala tinha.” 

ASSESSOR SOCIAL 

* “O maquinário está quase obsoleto.” 

* “Os meninos fizeram tudo 0800, até agora e a Fundação conseguia a parte de 

hardwares, de comprar uma coisa ou um conserto.” 

Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas da pesquisa de campo 

 

Com base nos relatos dos Assessores apresentado nas pesquisas in loco, 

percebemos claramente que não há investimentos em recursos físicos, como equipamentos, 

conexão e espaços físicos, nem apoio a equipe local que trabalha com o Projeto de Inclusão 

Digital.  Os problemas relacionados aos Recursos se agravam ainda mais devido o problema 

de identidade, ou seja, dúvidas em relação às responsabilidades de cada parceiro para com o 

espaço. Relatam ainda, que todos os problemas citados prejudicam as ações de inclusão do 
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projeto e que seu funcionamento, muitas vezes, depende em grande parte do voluntarismo e 

idealismo da equipe e da comunidade onde o Espaço está inserido.  

    

   b)  Recursos Digitais 

Outro aspectos apontado por Warschauer (2006) como fator importante num 

Projeto de Inclusão Digital, são os recursos digitais, se refere ao sistema operacional, 

aplicativos mais utilizados, instalação e atualização de diferente software, o idioma mais 

acessado e questões relacionadas à busca de informação na internet foram os pontos 

chave para observar os aspectos de linguagem e conteúdo que compõe o recurso digital.  

No projeto em investigação, assim como os recursos tecnológicos, os recursos 

digitais veem apresentando insatisfação e muitos problemas. Podemos observar esta 

problemática na fala dos Assessores.  

 

Quadro 4 - Recorte das falas dos Assessores quanto a efetividade sócio digital – Recursos 

Digitais 

ASSESSOR CULTURAL 

* Quando dá um problema no sistema operacional, nós mesmos formatamos. Então, não 

precisa contratar técnico, não precisa contratar nada. 

ASSESSOR SOCIAL 

*Os softwares, eles conseguiam aí nas formas nem sempre lícitas, eu digo assim, não se 

compravam todos os programas porque se fossem comprar os programas todos eram 

muito caros. Baixava aqui, emprestava do outro, pegava. A manutenção mesmo, a parte 

financeira, é um desafio.   

Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas da pesquisa de campo 

 

As dificuldades relacionadas aos recursos digitais compreendem o sistema 

operacional LINUX, pois devido a má conservação das máquinas, velhas e obsoletas, causam 

constantes problemas no bom funcionamento do sistema, necessitando a contratação de 

técnico especializados para formatação e reinstalação periódicas do sistema nas máquinas, 

esse movimento gera descontinuidade das ações, comprometimento ao atendimento e acesso 

dos usuários a sala de inclusão.  
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Outra dificuldade identificada pelos Assessores que incide na afetividade do 

projeto está relacionada à aquisição e atualização dos softwares e aplicativos. Pois são os 

aplicativos, como também, os softwares que  permitem  aos  equipamentos  servirem  a  

múltiplos  usos. Ambos  evoluem  continuamente visando o aperfeiçoamento dos meios 

físicos e se diversificam constantemente na medida em que surge 

criação de novas demandas e funcionalidades.  São visto como obstáculos, primeiro, porque, a 

compra de software necessita de custos, segundo, para atualização desses instrumentos é 

necessário, também, a contratação de técnico especializado para realização das manutenções, 

e tudo isso, esbarra na falta de recursos financeiros.  

A observação dos recursos digitais indicou ainda dificuldades quanto ao acesso e 

ensino do uso do software livre. No aspecto conteúdo, com não existe um acompanhamento 

sistemático e nem a presença de monitores e instrutores, não se tem registro das informações 

mais buscadas, os sítios mais visitados ou mesmo o tipo de conteúdo mais utilizado na 

internet. 

Tais dificuldades são vista como desafio pela equipe de trabalho do Espaço 

Nordeste, eles revelam exercem suas funções de maneira heroica e solitária, buscando 

estratégias de superação para que o Projeto permaneça em funcionamento. Dessa forma, 

concluímos que assim como os recursos físicos, também não há investimentos em recursos 

digitais, sendo os conteúdos, softwares aplicativos  acessíveis e atualizáveis 

imprescindíveis à inclusão digital. 

 

c) Recursos Humanos 

Warschauer (2006) aponta também os recursos humanos, como requisito 

importante num projeto de Inclusão Digital. Segundo o mesmo autor a disponibilidade desses 

recursos é imprescindível à inclusão digital. 

Segundo o mesmo autor, trata-se da existência de um plano de formação bem 

elaborado, da presença de pessoas capacitadas, como monitores, instrutores e professores 

formadores em condições de proporcionar aos usuários formação visando deixa-lo 

potencialmente capaz de desenvolver habilidade de usar os aplicativos informacionais e 

buscar informações na internet, para seu próprio desenvolvimento e de maneira autônoma. 

Demandam também um corpo técnico estruturado, capacitado, bem 

formado, atualizado e em atividade permanente, atento às necessidades dos cidadãos usuário 

do projeto. 
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De acordo com depoimento, observou-se os seguintes fatores sobre os recursos 

humanos. 

 

Quadro 5 - Recorte das falas dos Assessores quanto a efetividade sócio digital – Recursos 

Humanos 

ASSESSOR CULTURAL 

* Se  não fosse a força de vontade da gente que estava lá, a Sala lá não funcionava. 

* Nós éramos funcionários do Inec. No início a gente entrou como funcionário do Inec, 

em 2010. Eu entrei em dezembro de 2010, com carteira assinada. Durante 2009 e 2010 

eu era produtor, eu ganhava... eu trabalhava três meses, passava três meses sem trabalhar 

e ganhava por produção, vinte e cinco por cento dentro do cachê do artista. A gente fazia 

mesmo pela Fundação. 

*A gente nunca... Embora o Inec tenha dito que o monitor passe por um processo de 

capacitação, aqui no Pedro II não houve. 

ASSESSOR SOCIAL 

* Capacitação, nós nunca recebemos. 

*Mas, não veio, a capacitação nunca teve. Nunca teve um seminário, nunca teve um 

encontro, nunca teve assunto específico pra falar sobre isso. Nem veio de lá pra cá nem os 

meninos foram pra receber. 

*Porque a gente não tinha gente suficiente para fazer esse acompanhamento bem 

personalizado, não tinha. 

Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas da pesquisa de campo 

 

Para a análise que se pretende desenvolver aqui, os recursos humanos disponíveis 

no projeto são causa de insatisfação, foram destacados: dificuldade de gestão administrativa 

do Espaço Nordeste; falta de capacitação; problemas de identidade do Espaço, falta de 

definição e clareza em relação aos papeis, funções e responsabilidade de cada parceiro e falta 

de monitores e instrutores.  

Como não tem monitores e nem instrutores, também não existe um planejamento 

ou mesmo um plano de ação de formação ou mesmo de atividade sistemática, ou seja, não 

existem metodologias ou regularidade de formação. Esses profissionais, dentro de um projeto 

de inclusão digital, atuam como verdadeiros agentes de inclusão. Sua principal função é criar 
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processos que estimulem não apenas desenvoltura para lidar com a tecnologia, mas ativar 

redes que usem a sala de inclusão da maneira efetiva  pelos  cidadãos.  

Sabemos que para um bom funcionamento do projeto, no tocante aos recursos 

humanos, é necessário, em grande parte, a presença de pessoas capacitadas, monitores e 

instrutores, fazendo a medição com a tecnologia de que dispõem e de colocá-las em sintonia 

com os interesses dos usuários e comunidade onde se encontra o Espaço Nordeste, local se 

materializa o projeto.  

 

d) Recursos Sociais 

 

Warschauer (2006) aponta os recursos sociais o último aspecto  necessário a um 

programa e ou projeto de inclusão digital, estão relacionados à presença e participação das 

estruturas comunitárias, institucionais e da sociedade em apoio as ações desenvolvidas pelos 

programas e ou projeto de inclusão digital.  O autor enfoca a aprendizagem coletiva, a 

interação, o trabalho cooperativo como fator primordial para apropriação das tecnologias. (ver 

página 63) 

  

Vejamos o relato desses aspectos na fala dos Assessores: 

Quadro 6 – Recorte das falas dos Assessores quanto a efetividade sócio digital – Recursos 

Sociais 

ASSESSOR CULTURAL 

* Mas essa parte de apoio da comunidade teve, não só de reconhecimento, mas também 

de respeito ao acesso. Quando aparecia algum jovem que não tinha conhecimento de 

nada, quando a gente não podia fazer essa introdução, o usuário vizinho que tava ali do 

lado fazia. Então, era algo assim mesmo bem solidário. Uma dúvida, por exemplo, uma 

pesquisa na Internet, a criança ou o estudante chegava e quando tava com dificuldade, 

quando ele não recorria à equipe, aos assessores, ele recorria à pessoa que estava do 

lado, que sabia mais que ele. Então, essa parte da solidária acontecia muito. Se a gente 

for levar em consideração essa parte, o projeto era muito lindo, eficaz por conta disso, 

embora não tivesse a figura do monitor que tivesse orientando, mas tinha a pessoa que 

tava do lado, que ensinava. Então, era uma mútua cooperação. 

 * As escolas estaduais e municipais, todas utilizavam o Espaço. 
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* A contribuição é essa de realmente ter um espaço disponível para inclusão e atender as 

necessidades da comunidade. O que eu entendo por necessidade? É necessidade de ter a 

ferramenta computador. É por isso que eu digo que a Sala é um espaço de inclusão, 

porque por exemplo, a partir do momento em que a Universidade Estadual do Piauí não 

tem um laboratório, a Escola Técnica Estadual não tem um laboratório, por que é um 

Espaço de Inclusão: Porque ele ta ali e quando a comunidade sentir a necessidade, a 

gente está disponível. 

*A comunidade necessita...do projeto. 

ASSESSOR SOCIAL 

* [...] Dani Rafael, todo domingo ele vem com uma turma. Ele não tem Internet em casa 

também e é estudante e precisa. Mas, toda a parte de manutenção tanto de hardwares 

como de softwares, eles aprendem vendo ele fazer e a gente nunca chamou um técnico. 

Eu tenho fotos deles desmontando do mouse, tirando a placa, fazendo essa parte técnica 

toda mesmo.  

* Primeiro que foi o primeiro Espaço nesse formato como Espaço de Inclusão Digital 

gratuito reservado à comunidade mais carente. 

* Nós apoiamos duas escolas de Nível Médio porque o laboratório deles não atendia a 

demanda da Escola e eles se dirigiam pra cá com o monitor da Escola. O a comunidade se 

beneficiou diretamente nesse formato, em colaboração à carência de Escolas Públicas com 

Laboratório de Informática. 

 

Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas da pesquisa de campo 

 

Com base nos depoimentos dos Assessores, os aspectos relacionados aos  

recursos  sociais, foi os que mais se destacaram, pois  segundo relatos o  projeto  trabalhou 

com a  concepção  de  participação  social voltada  principalmente sob a lógica da gestão 

compartilhada, da aprendizagem mútua, da mediação colaborativa e cooperação coletiva, 

entre a equipe de trabalho, os usuários e a comunidade. Vale destacar que o mérito da 

dinamização e fortalecimento dos recursos sociais se deve unicamente do esforço coletivo dos 

envolvidos na execução do projeto.  

Por ser desenvolvido em um espaço social voltado pra ações culturais, no que se 

refere aos recursos sociais, os dados coletados mostraram que provavelmente possa existir a 
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possibilidade da participação e uso do projeto pela comunidade, uma parceria ativa e 

dinâmica, porém esporádicas e pontuais, não existe uma sistemática de parceria frequente e 

contínua. 

Percebe-se que a comunidade reconhece o projeto como um ambiente onde os 

jovens podem usar a internet sem pagar, muitas deles chegam pensar que trata-se de uma lan 

house, mais logo percebem  o único elemento que os diferencia a oferta gratuita de acesso à 

internet.   

Apesar da equipe técnica do projeto não ter acompanhamento dos conteúdos 

acessados no projeto, segundo os mesmos as principais pesquisas realizadas pelos usuários da 

comunidade local são: acesso ao Governo Eletrônico Conteúdo Governamental (e-Gov), 

elaboração e digitação de certidões, cadastros de usuários em sítios de conteúdo 

governamental, além de colaborar para o incentivo à leitura, cedendo o espaço para o 

desenvolvimento dos projetos da própria comunidade.  O projeto também é usado como 

ambiente de capacitação de professores e espaços de pesquisa de alunos da rede pública de 

ensino do Município.  

Conforme síntese dos relatos, para desenvolvimento, expansão e 

operacionalização do projeto foi imprescindível à dedicação de todos os envolvidos, numa 

ação coletiva das ações, utilizando a  criatividade, agilidade  e capacidade de  inovação em 

vista a efetividade do Projeto. 

A seguir apresento a avaliação dos usuários quanto as categorias avaliativas dos 

recursos técnico, digitais, humanos e sociais do Projeto Inclusão Digital. 

 

5.3.3.2 As dimensões avaliativas na visão dos usuários  

 

Apresento a seguir os resultados da pesquisa por meio dos questionários com 

vinte usuários do projeto em investigação, que nos possibilitou além da análise das 

categorias avaliativas, físicas, técnicas, humanas e sociais de Warschauer (2006), 

caracterizar o perfil do usuário que compuseram a amostra e assim recolher seu ponto 

de vista sobre a eficácia do projeto, bem como, os impactos na vida dos beneficiários, como 

forma de levantar indícios no sentido de mensurar com mais profundidade a efetividade 

sócio digital do projeto. 
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 Do Perfil dos usuários 
 

 

       Gráfico 1 – Perfil do usuário - Idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Elaboração própria com base nos questionários 

O Perfil quanto à faixa etária dos frequentadores do projeto em Pedro II, revela 

predominância de jovens que pertencem ou pertenceram as escolas públicas locais, tanto da 

zona urbana, como da zona rural. Com 70% do total geral, os usuários de 18 a 20 anos são 

mais expressivos. Também é possível perceber que a sala de inclusão apresenta incidência de 

30% usuários com faixa etária 21 a 28 anos. Não foi registrada a presença de usuários acima 

da faixa etária de 28 anos. Desta forma, pode inferir que a amostra apresentou homogenia 

quanto a público predominantemente jovem e com incidência um pouco maior para o sexo 

masculino, conforme tabela abaixo. 
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      Gráfico 2 – Perfil do usuário - sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos questionários 

 

Como apresentado em gráfico, o público que frequenta a sala de inclusão é na sua 

totalidade de jovens, não há homogeneidade de gêneros dos usuários, feminino (45%) e 

masculino (55%). Podemos observar, no período da pesquisa de campo, que no Espaço 

Nordeste, devido a outros projetos, a presença de crianças, principalmente na Sala de Leitura. 

Observei, ainda, a pouca frequência de público mais velho, conforme informação dos 

Assessores não existe atividades programadas dentro do projeto que contemple esse público.  
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     Gráfico 3  – Perfil do usuário - escolaridade 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Fonte: Elaboração própria com base nos questionários 

 

A maioria dos jovens que frequentam a sala de inclusão, cerca de 100% dos 

pesquisando são estudantes que concluíram o Ensino Médio, da zona urbana e/ou rural de 

Pedro II.  A maior parte deles ou foram participantes do Projeto Prosseguir e/ou da Sala de 

Leitura, esses duas atividades são implementadas e operacionalizadas no Espaço Nordeste sob 

a coordenação do INEC. 

Vale salientar que o Espaço Nordeste como um programa voltado para a inclusão 

social, suas atividades e projetos beneficia a comunidade do entorno, crianças, jovens do 

Ensino Fundamental e Médio, como também, do nível superior. 
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      Gráfico 4 – Perfil do usuário - ocupação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Elaboração própria com base nos questionários 

 

No que se refere à ocupação, dos vinte jovens respondentes,  9 5 %  declararam 

ser estudantes e  5% declararam ser artesão. Chama atenção neste resultado que 95% dos 

pesquisados não trabalham, concluíram o Ensino Médio e não estão cursando nível superior. 

Observa-se que esses estudantes são permeados de muitas expectativas em relação ao projeto 

em investigação, buscam além de acesso gratuito às tecnologias da informação e comunicação 

e à internet, cursos, formações profissionais e especiais em tecnologia da informação, 

capacitação para o mercado de trabalho, oficinas, enfim, buscam conhecimentos que 

desenvolvam habilidades relativas ao que o mundo globalizado exigirá deles. Na verdade, 

existe uma vontade de aprender, uma “sede” de conhecimento, podemos visualizar essa 

realidade no gráfico abaixo, quanto indagada sobre o significado do projeto para cada 

participante.  
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   Gráfico 5– Perfil do usuário - O que o projeto ID significa para você? 

      Fonte: Elaboração própria com base nos questionários 

 

Nessa análise os usuários é a peça chave da engrenagem, que de acordo com os 

depoimentos eles reconhecem o Projeto de Inclusão Digital como uma potencia em suas 

vidas.  

Nos questionários 35% dos usuários reconhecem que o projeto significa uma 

forma de aprender mais, usando os recursos digitais, 25% como uma oportunidade de entrar 

no mundo tecnológico, 15% como facilidade no acesso as tecnologias e internet e 10%  como 

um meio importante de está conectado e acessibilidade com o mundo tecnológico, apenas 5% 

não responderam.  

Na análise dos questionários apresentados, percebemos que todos os pesquisados 

apontam diferentes percepções quanto à importância do projeto para sua vida, contudo, em 

geral são percepções positivas, satisfatórias e com certo grau de relevância de expectativas, 

que tencionam o discurso hegemônico sobre a importância e a preponderância da tecnologia 

na vida das pessoas. 
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Gráfico 6 - Perfil do usuário – o que é inclusão digital? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos questionários 

 

No que diz respeito à compreensão do termo “inclusão digital”, deve-se 

tomar em consideração as concepções levantadas pelos indivíduos pesquisados, na fala dos 

usuários, demonstrada no gráfico, podemos perceber que 50% deles faz a relação de 

inclusão digital pelo simples acesso a rede de tecnologias, informática e a internet, outros 

entrevistados, 10% entendem inclusão digital com uma maneira de ajudar as pessoas a 

interagir, a participar da sociedade, capacitar para o mercado de trabalho, 5% como um 

método didático para se inserir na sociedade e 20% não souberam conceituar o termo. 

Contudo, de maneira geral os usuários defendem a ideia de que o importante para incluir 

é dar acesso aos equipamentos informacionais e a internet, como também, darem 

condições do indivíduo suprir suas necessidades cotidianas, que necessitam de um 

conhecimento, mesmo que introdutório, para manusear equipamentos tecnológicos que 

fazem parte do seu dia-a-dia.  
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 Da Eficácia do Projeto 
 

 

     Gráfico 7 – Sobre o projeto de Inclusão digital – Há quanto tempo você 

frequenta o Projeto de Inclusão Digital? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Fonte: Elaboração própria com base nos questionários 

 

 

 

Dos vinte jovens que responderam à pesquisa, um percentual de 65% frequenta o 

projeto de 1 a 3 meses, enquanto 10% frequentam o local a menos de um mês e os outros de 3 

a 12 meses ou mais. Quando a assiduidade, como não existe uma programação diária de 

atividades, trata-se somente de acesso, alguns frequentam a sala de inclusão diariamente, 

conforme necessidade e outros aleatoriamente. Percebemos a frequência de muitos jovens da 

zona rural que veem participar de outros projetos e aproveitam a sala de inclusão para realizar 

suas atividades. 
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Gráfico 8 - Sobre o projeto de Inclusão digital – Porque está participando do 

Projeto de Inclusão Digital? 

 
 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos questionários 

 

  

Também buscou-se questioná-los sobre os motivos de estarem participando do 

projeto, 80% dos jovens pesquisados apontaram que estão participando do Projeto de Inclusão 

Digital para aprender mais, vemos explícito nessas respostas que o acesso ao mundo digital 

embala os sonhos desses jovens que acreditam que as tecnologias é um passaporte para abrir 

as portas da modernidade, 15% participam do projeto como forma de acessar as redes sócias, 

nesse caso percebemos que o projeto é visto como uma fonte de entretenimento, comunicação 

e de lazer.  

 

Sobre os tipos de atividades mais realizadas na sala de inclusão, a respostas foram 

diversificadas, responderam que “participam de cursos e oficinas” (8 observações), “Usa o 

computador para escrever textos” (3 observações), “ Usa o computadores para fazer 

pesquisas” (10 observações), “Usa o computador para criar banco de dados ou planilhas 

eletrônicas” (2 observações), “para escutar músicas” (5 observações), “Para acessar rede 

sócias” (4 observações). 

Em geral, em relação as atividade desenvolvidas na sala de inclusão, foi 

observado que os usuários possuem grande afinidade e habilidade com os recursos 
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tecnológicos. Pelo o nível das atividades percebemos que os usuários não têm problemas para 

manusear a máquina e nem operacionalizar os aplicativos do pacote OpenOffice.org. do 

software livre e nem tão pouco acessar a rede mundial da internet.  

 

Gráfico 09 - Sobre o projeto de Inclusão digital – Que nota de 1 a 5 você dá ao 

Projeto de Inclusão Digital? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos questionários 

 

 

Buscou-se ainda, levantar informações acerca do grau de satisfação ao 

atendimento prestado, indicando uma visão global sobre a avaliação dos usuários quanto os 

serviços prestados pelo projeto. As respostas a esta questão apresentaram conceitos bastante 

satisfatória, onde 50% conceituaram o projeto como muito bom e 20% como bom, 

considerando o somatório dos usuários que indicaram as duas categorias positivas, temos um 

valor real de 70% dos usuários que conceituam o projeto como extremamente positivo. A 

avaliação negativa quanto à qualidade dos serviços prestados ficou distribuída em 10% como 

ruim e 5% como muito ruim. 
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Gráfico 10 - Sobre o projeto de Inclusão digital – no que o projeto pode melhorar? 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos questionários 

 

Apesar do alto nível de satisfação em relação à avaliação quanto os serviços 

prestados pelo projeto, os usuários manifestaram alguns aspectos necessário para promover 

mudanças para que o projeto tenha maior êxito e seja eficaz. São quase unânimes, 80% dos 

usuários, aponta a infraestrutura, como equipamento, internet e contratação de monitores 

como principal aspecto de melhoria. 

Portanto, discorridas as respostas dos usuários sobre a necessidade de melhoria na 

infraestrutura do projeto, fica latente pelos resultados da pesquisa, o fator incomum de que, 

para uma iniciativa que visa à efetividade de um projeto de Inclusão Digital, precisa de 

sustentabilidade no que se refere aos recursos físicos e digitais (maquinas e conectividade) e 

recursos digitais (monitores e instrutores). 
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     Gráfico 11 - Sobre o projeto de Inclusão digital – você indicaria o Projeto de 

Inclusão Digital para outra pessoa? 

 

 
 

 

                      Fonte: Elaboração própria com base nos questionários 

 

 Dentro da análise da satisfação sobre os serviços prestados pelo o projeto, foi 

indagado se indicariam o projeto para outra pessoal, o resultado colhido mostrou que 100% 

usuários confirmaram que <sim>, porque “é muito bom e importante na vida social e na 

aprendizagem ” (4 observações), “Porque nos capacita a viver em um mercado tecnológico” 

(1 observação), “Porque é gratuito, a internet é disponível para pesquisa” (1 observação), “Por 

englobar vários conhecimentos tanto digital como social” (1 observação), “ter acesso a 

informação e ser incluído digitalmente” (4 observações), “Podemos aprender cada vez mais” 

(3 observações), “Importante a pessoa ter conhecimento nessa área hoje em dia” (1 

observação), “Para os jovens serem mais envolvidos” (2 observações).  

De acordo com os relatos transcritos, percebe-se, entre os usuários entrevistados, 

uma avaliação positiva a cerca da indicação do projeto, embora alguns apontem problemas e 

dificuldades enfrentados em sua estrutura e concepção do Projeto. 
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 Dos Impactos  
 

 

      Gráfico 12 – Impacto do Projeto de Inclusão Digital na vida dos 

usuários – você considera que o acesso ao projeto de ID mudou a sua vida?  
 

 

                  Fonte: Elaboração própria com base nos questionários 

 

 

No contexto geral, de acordo com o gráfico acima apresentado, é possível 

perceber que 100% dos usuários pesquisados indicaram que ocorreram transformações 

significativas em suas vidas depois que passaram a participar do Projeto de Inclusão Digital.  

Quando fazemos análise dos impactos, observamos que o projeto apesar de suas 

fragilidades apontadas pelos próprios usuários,  tem uma  grande relevância em suas vidas, 

que pode ser exemplificada pela sua fala, “Aplico e/ou apliquei o aprendizado no meu dia a 

dia”  constata-se nos questionários que 70% dos pesquisados informarão que os 

conhecimentos adquiridos no projeto são aplicados de alguma forma no seu dia a dia, isso 

demostram como o Projeto de Inclusão Digital pode, de alguma forma, trazer transformações 

para suas vidas. 

Dessa forma acreditamos que os impactos de um projeto de inclusão digital não se 

medem tão somente em quantidade de indivíduos abrangidos pelo o projeto e sim em 

mudanças significativas na vida desses indivíduos. Para tanto, os impactos do Projeto de 

Inclusão Digital de Pedro II, vai além daqueles relacionados às tecnologias, e por isso 
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merecem avaliações que verifiquem o grau de satisfação dos envolvidos e de que forma o 

projeto contribui para que haja uma mudança estrutural na vida de quem o frequenta.  

Os dados coletas por meio dos questionários teve o propósito de mensurar o nível 

de satisfação dos entrevistados com relação a efetividade do projeto, como também 

identificar os possíveis impactos. Dessa forma, diante do que foi exposto, ao fazer uma 

análise contextual das respostas dos usuários, fica evidente a importância que estes dão ao 

Projeto de Inclusão Digital, no sentido de o programa ser um espaço de aprendizagem e 

transformação social. 

O projeto atua como um espaço socializador para comunidade onde se insere e 

age substantivamente na vida dos usuários, mesmo sendo um espaço puramente de acesso 

livre. Fica explicito nos dados coletados que o projeto se constituiu como uma abertura 

para que as pessoas utilizem a tecnologia, pois quem não tem acesso ao mundo digital, 

não tem acesso a nada e o projeto dá oportunidades para que as pessoas da 

comunidade estejam de alguma forma em contato com essas tecnologias inerente ao mundo 

globalizado.  

Podemos ver que o projeto devido a os recursos físicos, digital e humanos, não 

atingiu um número ideal de usuários, mas atinge uma parcela expressiva de jovens da 

comunidade de Pedro II, que com certeza, souberam aproveitar bem os conhecimentos 

adquiridos no projeto. 

 Podemos visualizar essa realidade quando a Assessora social relata sobre os 

impactos do projeto da vida de um jovem de Pedro II, que aprendeu a fazer manutenção tanto 

de hardwares como de softwares, frequentando a sala de inclusão “[...] eles aprendem vendo 

ele fazer e a gente nunca chamou um técnico. Eu tenho fotos deles desmontando do mouse, 

tirando a placa, fazendo essa parte técnica toda mesmo. [...] o Dani nesse canto aí, seja um 

super exemplo, uma referência muito bacana. [..] porque ele não tinha computador em casa, 

não tinha Internet, não tinha isso e aquilo, vinha de Escola Pública e tudo. 

Relatos como estes mostram que o projeto possui uma importância para a 

comunidade abrangida e principalmente para os interlocutores desta pesquisa, pois a eficácia 

da política está ligada à qualidade dos serviços oferecidos e não à quantidade de indivíduos 

abrangidos. É lógico, é desejo de todos os envolvidos que o projeto se amplie e consiga 

atingir mais pessoas, pois um Projeto de Inclusão Digital dessa natureza não pode ficar 

restrito a um público especifico. 

No geral o que podemos perceber por meio dos respondentes é que em relação à 

avaliação, os usuários se mostram bastantes satisfeitos com o projeto, apesar de algumas 
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deficiências identificadas referentes aos recursos. Na verdade, tal deficiência é um fator que 

limita uma melhor avaliação do projeto.   

 

 Das dimensões avaliativas 

 

E ainda, em termos da analise Efetividade Sociodigital, foi Indagados aos 20 

usuários do Projeto de Inclusão Digital de Pedro II sobre o conceitos atribuídos em termo 

aos investimentos em recursos físicos, digitais, humanos e sociais, apontados por Warschauer 

(2006) como fator importante num Projeto de Inclusão Digital, vejamos os resultados 

colhidos, por meio dos questionários no que se refere às dimensões avaliativas citadas. 

 

Tabela 1 – Efetividade sociodigital – Dimensões avaliativas 

Frequência – 20 usuários 1 2 3 4 5 

Recursos  físicos  (equipamentos,   conexão  à  internet) 0% 0% 15% 55% 30% 

Recursos  digitais (softwares,   conteúdos) 0% 0% 10% 60% 30% 

Recursos humanos (pessoas capacitadas, formação para o uso em 

diferentes níveis, etc) 

0% 0% 20% 40% 40% 

Recursos sociais (apoio e legitimidade das ações junto à sociedad

e, às comunidades, etc) 

0% 0% 0% 50% 50% 

1 = muito ruim; 2 = Ruim; 3 = razoável; 4 = bom; 5 = muito bom 

Fonte: Elaboração própria com base nos questionários da pesquisa de campo 

 

Os dados coletados dos usuários por meios dos questionários ficou assim 

sistematizada:  

 Recursos físicos - 85% conceituam (notas 4/5)  

                           15% conceituam (nota3)  

 Recursos digitais –  90% conceituam (notas 4/5) 

                                   10% conceituam (nota3)  

 Recursos Humanos - 80% conceituam (notas 4/5) 

                                                     20% conceituam (nota3)  

 Recursos sociais - 100% afirmam (notas 4/5) 

 

De acordo os resultados consolidados, podemos observa que a avaliação dos 

recursos físicos ou tecnológicos, digitais, humanos e sociais, realizada pelos usuários, de 
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maneira geral tem-se um retrato bastante positivo, todos os recursos receberam um percentual, 

cerca de 80% a 100%, das respostas entre os conceitos “bom” e “muito bom”, já o percentual 

de notas “razoável”, ficou entre o percentual de 10% a 20%, nenhum respondente apontou os 

recursos aqui avaliados como “ruim” ou “muito ruim”.   

Destaco os recursos sociais apontado com o maior valor percentual dentre os 

demais recursos. Pois dos vinte participantes da amostram, dez conceituam como “bom” e os 

outros dez conceituam como “muito bom” os recurso sociais, nenhum respondente apontou o 

recurso em referencia como “ruim” ou “muito ruim”. Fator que chamou bastante atenção, 

pois, trata-se do único recurso que apresentou concordância na amostra, ambos, Assessores e 

usuários, apontaram os recursos sociais como muito positivo. 

 

5.3.3.3 Síntese das dimensões 

Para a sincronia perfeita quanto ao entendimento dos elementos que compõem as 

observações tratadas ao longo desta pesquisa, descrevem-se, dessa vez de maneira mais 

sucinta, todos os aspectos que compreendem cada um dos recursos. 

Depois de coletados os dados das entrevistas com os Assessores e dos 

questionários com os usuários, parei para uma análise prévia, no cruzamento das informações, 

observei uma contradição, um certo distanciamento nas respostas, vejamos a seguir: 

   

a) Recursos físicos: Enquanto os recursos físicos são apontados pelos Assessores 

como velhos, obsoletos, precários, espaço físico sem ar condicionado, quente, 

enfim, como um problema, apenas, três dos respondeste, cerca de 15% dos 

usuários os classifica como “razoável”. Nenhum deles conceitua o recurso 

como “ruim”, pelo contrário são visto como positivos.  Dos vinte usuários 

entrevistados dezessete deles, ou seja, um percentual 85% dos jovens 

atribuíram conceitos entre “bom” e “muito bom”. 

 

b) Recursos digitais: A mesma análise é feita para os recursos digitais, os 

Assessores apontam que não existem investimentos voltados para conteúdos 

digitais, tais recursos são considerados com ruim, insatisfatórios dentro do 

projeto. Já na visão dos usuários esse recurso também receberam notas 

positivas, sendo dos vinte usuários, dezoito, cerca de 90% atribuíram notas 
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entre “bom” e “muito bom”. Apenas dois jovens, 10%, apontaram os recurso 

digital como “razoável”.  

 

c) Recursos humanos: Na coleta de dados ficou claro por meio das entrevistas 

com os Assessores, a inexistência de formação, de cursos, de um plano de 

formação, de monitores de instrutores no projeto, em fim, esse recurso é visto 

como um problema. Na visão dos usuários esse recurso também receberam 

notas positivas, sendo dos vinte usuários, dezesseis, cerca de 80% atribuíram 

notas entre “bom” e “muito bom”. Apenas quatro jovens, 20%, apontaram os 

recurso humanos como “razoável”. Nenhum respondente conceituou o recurso 

como “ruim” ou “muito ruim” 

 

d) Recursos Sociais: A concordância das informações estão apenas nos aspectos 

relacionados nos recursos sociais, a amostra retrata esse fator como muito 

positivo tanto para os usuários como para os Assessores. Nas entrevistas os 

Assessores apontam esse aspecto como positivo, relatam sobre o envolvimento 

da comunidade com o projeto, como também, a importância deste para 

comunidade e seus usuários. A mesma visão é compartilhada pelos usuários, 

pois os vinte respondentes classificam esse recurso como “bom” e “muito 

bom”. 

 

A satisfação perante os recursos sociais pelos usuários foi reforçada pelos 

Assessores em opinião manifestada por meio das entrevistas. Os Assessores enfatizam que 

apesar das dificuldades enfrentadas ao longo do tempo, de cunho físico, digital, humano e 

financeiro, houve resultados, mudanças no contexto social dos usuários do Projeto Inclusão 

Digital. E que essas mudanças poderia ter sido mais expressivas se tivessem tido apoio e 

comprometimento dos mentores e parceiros quando os recursos físicos, técnicos e humanos.  

Quando os Assessores foram indagados sobre a importância do projeto para 

comunidade, o Assessor cultural é bem enfático quando afirma “A comunidade 

necessita...Lógico, necessita muito mesmo.”. 

Diante do contexto, dados as contradições e divergência nas respostas levantadas 

nos questionários aplicados com os jovens usuários e nas entrevistas com os assessores, sobre 

as categorias avaliativas acima descritas, procurei realizar entrevistas com seis jovens com 
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objetivo trabalhar a categoria recursos sociais, por ter apresentado concordância nas respostas 

da amostra. 

A aplicação das entrevistas com esses seis jovens teriam como objetivo fazer uma 

análise entre as respostas dos usuários com as dos assessores no que se refere aos recursos 

sociais, visando identificar alguns indicadores quanto as possíveis mudanças sociais causada 

pelo projeto, como também, os benefícios e o entendimento sobre o conceito de inclusão  

digital, fazendo uma análise com as respostas dos assessores de forma a perceber com mais 

clareza a efetividade sociodigital do projeto em avaliação. 

Uma das questões indagadas na entrevista com os seis jovens usuários foi quanto 

à aplicação e uso dos conhecimentos adquiridos no projeto em seu dia a dia. Vejamos alguns 

recortes da entrevista:  

 

QUADRO 07 – Entrevista com os usuários sobre o recurso social 

Entrevista 

USUÁRIO Onde você aplica ou usou os conhecimentos adquiridos no projeto em 

seu dia a dia? 

 

U1 

“É mais na pesquisa mesmo de colégio. Ajudam muito, as 

pesquisas que faço, poupa muito o tempo. A gente vai e logo acessa 

e acha o que procura.” 

 

 

 

U2 

“Basicamente na minha capacitação profissional, pois como dava 

aula, eu utilizava muito aqui para fazer pesquisas e aprender mais. O 

que eu não sabia, eu vinha aqui e pesquisava e lia;” 

“Adquiri mais conhecimento. Porque quando venho pra cá eu leio muito. 

Assistindo televisão, alguém fala alguma coisa interessante, aí eu gravo no 

celular e venho para cá e pesquiso.” 

 

 

 

U3 

“Esta ligado a meu lado profissional. O projeto está contribuindo 

muito porque toda vez que eu ganho uma peça nova que uma 

pessoa me pede, tipo “Eu quero um Santo Antônio”, aí eu venho 

aqui e pesquiso o Santo Antônio, vejo as imagens, pego e passo pro 

meu celular e vou fazendo. Isso está contribuindo muito. Agora, eu 

estou pensando em fazer a réplica da Igreja de Nossa Senhora da 
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Conceição. Vou ter que vir pra cá pra pegar os ângulos direitinho. 

Contribui muito.” 

“Ao lado profissional, mas aos meus estudos também, quando eu tava 

precisando para o Enem, eu vinha pra cá pra ficar estudando também. 

Principalmente para fazer também o Simulado nos computadores”. 

 

U4 

“Faço minhas pesquisas com mais facilidade. Eu faço alguma 

pesquisa, algum assunto que eu tou em dúvida, eu pesquiso, baixo e 

leio”. 

 

U5 

“Abriu oportunidades, até mesmo porque veio uma empresa pra 

Pedro II, que ela trabalha com tele-aulas por satélite e aí eu fui 

convidado a ser monitor lá nessa empresa. Eu passei um bom tempo 

lá. Isso contribuiu muito”. 

 

 

 

 

U6 

“Porque eu cheguei aqui sem nenhum campo de trabalho, morei muito 

tempo fora e quando cheguei, eu precisava por causa do meu trabalho de 

artesã. Porque eu vendo e precisava me informar, precisava pesquisar. 

Porque tem muita coisa que não é só revista, a gente precisa da Internet. 

Por isso que eu entrei e aqui tava disponível. Também fiz um empréstimo 

aqui no Banco do Nordeste para eu poder começar a trabalhar. Era uma 

necessidade e eu não sabia de nada também”. 

“Abriu portas e melhorou meu conhecimento. Porque eu não sabia 

realmente nada, era a minha filha que me dava algumas aulas e eu 

praticamente não sabia manusear, não entendia praticamente nada. E eu não 

fui pra outro curso em lugar nenhum. O que eu fiz foi só aqui mesmo. Hoje 

eu desenvolvo, não sou igual ao Douglas, mas faço legal”. 

“Abriu oportunidade. Pra mim abriu porque hoje em mantenho 

contatos, eu recebo encomendas do meu trabalho que eu faço através 

da Internet mesmo que eu recebo. Converso e fecho o negócio, passo 

mensagem a respeito do modelo e tudo. Eu faço mais pela Internet 

que por outro modo”. 

Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas da pesquisa de campo 
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Embora não existam indicadores que meçam objetivamente os benefícios do 

projeto, nos relatos apresentado, os seis usuários entrevistados, são unânimes em considerar 

que o projeto oferece inúmeros benefícios em seu contexto social, tanto individualmente 

como para à comunidade atendida.  

Dentre os benefícios apontados acima, asseguram que os conhecimentos 

adquiridos no projeto foram fundamentais para melhorias na qualidade de vida, indicaram que 

ocorreram transformações significativas no que se refere ao desempenho nos estudos; na 

busca da informação na internet; na comunicação e compartilhamento de informações; no 

aprimoramento com os aplicativos de informática; na atuação e capacitação profissional; na 

divulgação e comercialização de produtos e até mesmo nos relacionamentos pessoais. 

 Além dos benefícios apontados, no contexto geral os usuários na sua maioria 

avaliam o projeto como muito bom e necessário para comunidade de Pedro II. Vejamos o que 

os usuários falam sobre o assunto. 

 [...]mas quero acrescentar aqui que cursos dessa forma não poderiam deixar de vir pra cidade, 

seja aqui seja em qualquer cidade, principalmente uma comunidade como Pedro II. E, o acesso 

aqui ao Banco do Nordeste que tem muitos resultados em tudo que acontece aqui dentro e é 

cultura também. E os jovens hoje – porque não é só facebook – quem faz cursos como esse 

aqui que acontece em Pedro II direto, têm tantos cursos profissionalizantes e você precisa 

demais de estar apto à Internet, à informação, a tudo hoje é necessário.(U6 – Usuária, 2013) 

 

“É crucial. Eu creio que seja crucial, não só por mim, mas por outras pessoas que tendem a 

frequentar também. O mercado hoje exige demais.” (U5 – Usuário , 2013) 

 

Quando os usuários foram questionados sobre a efetividade do projeto, há um 

consenso e uma certa consciência de que o projeto poderia trazer maiores benefício e ter um 

maior êxito no âmbito do contexto social, se pelo menos os problemas relacionados com os 

recursos físicos e humanos fossem resolvidos. Dentre as sugestões dos usuários para o 

refinamento do projeto encontra-se a ampliação do espaço de inclusão, melhoria dos 

equipamentos, melhoria das condições de acesso, maior tempo de acesso, mais velocidade nas 

máquinas e da internet, contratação de instrutores e monitores e disponibilidade de curso e 

oficinas. 

Porém, apesar de terem clareza quanto aos benefícios do projeto, avaliarem 

positivamente e identificarem os aspectos que precisam ser melhorados, quando indagados 

sobre o entendimento do termo Inclusão Digital, percebi durante a entrevista, que alguns 

usuários tinham dificuldade em entender o conceito, suas respostas apresentaram formas 
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distintas de compreender o conceito em discussão, dificultando a construção do discurso do 

usuário em relação ao termo. 

Sobre o entendimento do termo Inclusão Digital, será apresentado um recorte das 

respostas dos usuários obtidas nas entrevistas. Nele se verá as formas distintas de 

compreender em que consiste a Inclusão Digital. 

 “Eu acho que é incluir a pessoa que não tem o costume dessa parte do 

mundo digital nele, que a pessoa não tem computador em casa, também mora muito 

longe, as vezes não tem sinal e aí tem um lugar assim que ela pode acessar, ficar 

pessoalmente, ajuda bastante. E, se bem que hoje em dia quase tudo a pessoa precisa, 

tem computador no meio”. (U1 – Usuária, 2013) 

 

“Como eu já havia falado, é incluir quem não tem acesso à Internet nesse 

mundo”. (U2 – Usuária, 2013) 

 

“Inclusão digital é você se incluir no meio digital. É a pessoa aprender 

Informática, aprender a mexer nos computadores...” (U3 – Usuária, 2013) 

 

“É acessibilidade, é dar acesso às pessoas o acesso à Informática, à Internet.” (U4 – 

Usuária, 2013) 

 

“Eu gosto bastante de comparar com a Inclusão Social, só que a Digital envolve mais 

diretamente, como se diz, tecnologias, principalmente a de computadores.” (U5 – 

Usuária, 2013) 

 

“Eu acho que como aprendizado é um desenvolvimento mesmo em qualquer ramo 

profissional... que precisamos ter. É necessário”. (U6 – Usuária, 2013) 

 

Nota-se que dos seis usuários do projeto, cinco relacionam a inclusão digital ao 

campo puramente tecnológico, “ter acesso e saber usar o computador”, “ter acesso à Internet”, 

“ter acesso à informática” e até mesmo "estar inserido no mundo digital". Também está 

presente a ideia de ter “oportunidade para aprender”, e de “ter informação”.  

Apenas um usuário relaciona a Inclusão Digital com a Inclusão Social, porém, não 

aprofunda essa relação dentro do campo social dentro da perspectiva de desenvolvimento e 

melhoria de  qualidade de  vida dele mesmo e/ou das comunidades, ficando somente em nível 

de apropriação das tecnologias. De maneira geral, são conceitos extraídos do censo comum, 

puramente intuitiva e extremamente positiva, vividas a partir dos elementos das ações do 

projeto colocadas em prática.  

Em suma, a discussão dos resultados, à luz da literatura adotada neste estudo e 

apresentação dos dados coletados, permite sustentar, quanto à efetividade sociodigital, 

fundamentado Warschauer (2006), que os recursos físicos, tecnológicos e humanos 

disponíveis no Projeto de Inclusão Digital, não são condizentes a uma inclusão digital efetiva. 
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Portanto, dentre os recurso necessário para um efetivo projeto de Inclusão Digital, 

conforme Warschauer (2006), somente os recursos sociais foram apontados como satisfatório 

e ativo no Projeto de Inclusão Digital de Pedro II, pelos usuários e Assessores. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta dissertação tem como objetivo avaliar a efetividade do Projeto Inclusão 

Digital de Pedro II, averiguando em que medida estaria conseguindo promover a inclusão 

sociodigital dos seus usuários. 

Para tanto, a efetividade do Projeto em questão, foi norteada pela perspectiva 

avaliativa da efetividade sócio digital, ancorada em Mark Warschauer, a partir da utilização 

das dimensões avaliativas físicas, digitais, humanos e sociais, como insumos decisivos para 

um efetivo projeto de inclusão digital. 

A discussão dos resultados, à luz da perspectiva avaliativa da efetividade socio 

digital, fundamentada em Mark Warschauer, permite sustentar, a partir do objetivo alcançado, 

que o Projeto de Inclusão Digital de Pedro II, não condiz com uma iniciativa que promova a 

uma inclusão digital efetiva.  

Nesse sentido, para demonstrar essa compreensão que alcançou esta avaliação, a 

discussão será desenvolvida no detalhamento das dimensões avaliativas, físicas, digitais, 

humanos e sociais, procurando descrever como cada uma dessas categorias se apresenta 

dentro do projeto avaliado. 

Os recursos físicos estão relacionados à sustentabilidade e disponibilização de 

equipamento, oferta de conectividade e espaço adequado, sendo que tais recursos são 

considerados fatores básicos para o acesso ao mundo digital (WRASCHAUER, 2006a). 

De acordo com Warschauer (2006), o modelo baseado na disponibilização 

de equipamentos associado à conectividade persiste e determina a maioria das iniciativas 

de inclusão digital espalhadas pelo Brasil a fora. O autor afirma ainda que esse tipo de 

iniciativas com essas características não representam os elementos necessários ao acesso 

significativo às TIC.  

Segundo o mesmo autor, disponibilizar unicamente infraestrutura física de 

transmissão e equipamentos para conexão de acesso coloca a iniciativa em uma posição 

passiva de acesso à internet. Os recursos físicos constituem a união dos modelos de acesso 

mais básicos, de maneira que não possuí-los implica na anulação total da possibilidade de 

inclusão digital, mesmo que ainda de características passivas.    

Acredita-se que um projeto de inclusão digital que se baseiam no treinamento da 

utilização do computador e da internet; na capacitação intelectual do usuário em vista a 

inserção social; e na produção e uso dos conteúdos informacionais adequados às necessidades 

individuais, se caracterizam como uma iniciativa com real potencial de apropriação ativa da 

tecnologia voltada ao acesso à informação. (SORJ, 2003).    
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Dessa forma, os resultados da pesquisa mostraram que no tocante aos recursos 

físicos, na perspectiva avaliativa da efetividade sociodigital do Projeto de Inclusão Digital de 

Pedro II, apresentam-se de maneira fragilizada, precária, não é atendida em sua totalidade, 

não contempla as características apontadas por Warschauer (2006). 

Embora sendo esses recursos os mais indicados como elementos mais comuns de 

se encontrar nas iniciativas de inclusão digital, nem mesmo esse recurso foi mantido de forma 

consistente pelo projeto. A ausência de recursos físicos inviabiliza a adoção dos demais 

recursos. A precariedade dos recursos físicos constatada no projeto é um fator agravante para 

o cumprimento das propostas de qualquer iniciativa de inclusão digital. 

Outro ponto percebido com esta pesquisa foi o distanciamento da instituição que 

operacionaliza o projeto, no caso o INEC, ocasionado pela falta de plano de ação voltado para 

sustentabilidade da infraestrutura de longo prazo. 

Portanto, quando um projeto de inclusão digital não oferece, sequer, o acesso 

físico de qualidade, este perde sua característica mais elementar, o de oferecer acesso às TIC. 

Portanto, concluo que o projeto em investigação não promove a inclusão digital dos seus 

usuários na categoria recursos físicos. 

Quando falamos em recursos digitais, associamos aos aspectos como a 

elaboração, a difusão, a exploração e uso dos conteúdos e aplicativos são características 

ligadas à habilidade digital e motivação para o uso destas tecnologias, que deve ser 

considerada nas iniciativas de inclusão digital. (WRASCHAUER, 2006).  

Vemos que algumas iniciativas de inclusão digital, segundo Warschauer (2006), 

têm favorecido mais a parte física, equipamento e conectividade, mas também é verdade que, 

sem a qualidade da conexão e habilidade digital, não é possível acessar o conteúdo e nem aos 

aplicativos. Entretanto, acredita-se que qualquer projeto de inclusão digital demanda o 

entendimento quanto à necessidade de se voltar atenção aos esforços para a produção e 

compreensão dos recursos digitais.  

Dessa forma, ao observar os recursos digitais do Projeto Inclusão Digital de 

Pedro II, os dados levantados não demonstraram foco no estímulo de produção dos 

conteúdos, uso de aplicativos e nem mesmo um planejamento para apoio aos usuários, 

visando que estes se tornem capazes de desenvolver estratégias de uso independente das 

ferramentas digitais. 

Portanto, dentro da perspectiva avaliativa da efetividade sociodigital, no que se 

refere aos recursos digitais, o Projeto de Inclusão Digital de Pedro II, não é atendido, não é 

visto como um fator importante, ou seja, não contempla as características apontadas acima por 
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Warschauer (2006) especificamente para esta dimensão. Portanto, concluo que o projeto em 

investigação não promove a inclusão digital dos seus usuários nesta dimensão.  

Os recursos humanos são fundamentais para a promoção da inclusão digital, 

trata-se da existência de um plano de formação sistematizado, da presença de profissionais 

qualificados, tais como monitores, instrutores e professores formadores com função de 

mediadores do conhecimento, que esteja em condições de proporcionar aos usuários formação 

e orientação quanto ao uso das tecnologias, auxiliando-o na busca de informação, em vista ao 

seu desenvolvimento pessoal (WRASCHAUER, 2006). 

Segundo Warschauer (2006), a disponibilidade de um plano de formação 

sistematizado é um aspecto importante na dimensão de recurso humano. Às vezes 

acontece que muitos programas e projetos reconhecem a importância dessa etapa quando 

objetiva desenvolver a inclusão digital, entretanto, as pesquisas apontam que, na prática, o 

processo é muito diferente, sinalizando para a não concretização dessa importante ação nos 

projetos e programas de inclusão digital.  

Caso semelhante aconteceu com o Projeto de inclusão Digital de Pedro II, pois 

estava previsto em projeto oficial um plano de formação distribuído em seis etapas, só que foi 

constatado em pesquisa de campo que tais etapas nunca aconteceram. 

Warschauer (2006), afirma que ação de capacitação direcionada para os usuários é 

relevante dentro do desenho de qualquer programa e ou projeto de inclusão digital, pois é por 

meio da capacitação que os indivíduos familiarizam com a TIC, adquirem habilidade de 

localizar, avaliar e utilizar as informações no contexto digital. Entretanto, segundo o mesmo 

autor, para implementação de ações de capacitação é essencial à figura dos monitores e 

instrutores como mediadores desse processo de construção do conhecimento. 

Por isso, compreende-se, neste estudo, que, para avaliação das ações de inclusão 

digital, não se pode considerar apenas os recursos físicos, quantitativo do uso dos 

equipamentos e da internet, ou mesmo digital, mas também o valor creditado ao recurso 

humano para inclusão digital, entendendo que o processo de autonomia informacional 

dos usuários depende, principalmente, de uma equipe de profissionais para o exercício do 

papel de mediadores do conhecimento. 

 No caso no Projeto em investigação, no contexto onde é desenvolvido, além de 

não existir um plano de capacitação ou mesmo metodologias de uso da TIC com significado 

para os usuários, também não existe a figura de monitores, nem mesmo instrutores. O uso do 

espaço do laboratório é realizado sem acompanhamento e sem orientação, tudo é realizada de 

maneira aleatória e dispersa. 
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Dessa forma, dentro da perspectiva avaliativa da efetividade sociodigital, no que 

se referem aos recursos humanos, dentro do Projeto de Inclusão Digital de Pedro II, não é 

desenvolvido, não é visto como prioridade, ou seja, não contempla as características 

apontadas acima por Warschauer (2006) especificamente para esta dimensão. Portanto, 

concluo que o projeto em investigação não promove a inclusão digital dos seus usuários 

quanto aos recursos humanos. 

Os recursos sociais estão relacionados à presença, participação e parceria da 

comunidade, instituições e sociedade local nas ações desenvolvidas pelo programa e ou 

projeto (WRASCHAUER, 2006). 

Warschauer (2006) enfatiza que os recursos sociais devem ser visto como 

relevante por iniciativa de inclusão digital, pois se os programas e projeto de inclusão 

digital é voltado para inclusão de determinada localidade, a comunidade também precisa 

se sentir responsável por tal empreendimento. O autor diz que o sucesso das iniciativas que 

trabalham com a inclusão digital depende do envolvimento daqueles que conhecem a situação 

local. Quando a comunidade local não se envolve na implementação e gestão da iniciativa, 

torna-se difícil a sustentabilidade do projeto. 

Na pesquisa aqui apresentada, a dimensão avaliativa de recursos sociais, foi à 

única dimensão, apontada pelos Assessores e usuários, que se apresenta de forma satisfatória 

dentro do Projeto de inclusão Digital de Pedro II.  

Embora haja um consenso quase unânime no tocante a satisfação desse recurso 

nas falas do Assessor cultural, social e dos usuários, percebo nas entrevistas diferentes 

entendimento sobre a dimensão em referencia. Percebo que a multiplicidade de entendimento 

é impulsionado, pelas seguintes questões, primeiro, por ser o projeto desenvolvido no interior 

de um Centro Cultural e contar com a presença e participação significativa da comunidade 

local nos eventos culturais, e por ultimo, por terem missões parecidas, ou seja, tanto o Espaço 

Nordeste como o Projeto visam à inclusão social. 

Dessa forma, o Projeto acaba absorvendo as características culturais do Centro 

Cultural do Espaço Nordeste, fazendo com que os participantes associem o projeto ao Espaço 

Nordeste e não sabendo ao certo analisar a dimensão avaliativa recursos sociais, conforme 

características apontadas por Warschauer (2006).  

Contudo, ao fazer análise das entrevistas com os Assessores e questionários com 

os usuários, mesmo levando em consideração essa visão positiva da dimensão social 

apresentada, não foi identificado ações de participação ativa e formais de instituições ligado 

ao poder público municipal ou/e nem mesmo da comunidade local dentro do Projeto Inclusão 
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Digital de Pedro II. Nessa análise, fica clara a presença da comunidade nas ações de cunho 

cultural desenvolvido no Espaço Nordeste e não no projeto. 

Para verificar a veracidade ou não das primeiras impressões constatadas durante a 

primeira análise feita sobre as dimensões avaliativas recurso sociais, decidi realizar um novo 

estudo, uma leitura mais minuciosa do material coletado, agora tomando por base a entrevista 

com os Assessores e usuários.  

Na releitura, identifiquei dois discursos diferentes, o primeiro sob a ótica dos 

Assessores e segundo dos usuários. O primeiro veem o Projeto como essencial para a 

comunidade,  apontam o uso do espaço físico do projeto por algumas instituições municipais, 

porém são coisas pontuais, desconexas com a proposta do projeto, não conseguem relatar o 

desenvolvimento de ações que remetam a sustentabilidade do projeto por parte da 

comunidade local.  

Por sua vez, os usuários acreditam que pelo simples fatos de pertencerem à 

comunidade local e desenvolverem pesquisas esporádicas e utilizarem o espaço para 

realização de suas atividades escolares e até mesmo profissionais é referencia para 

desempenho satisfatório dos recursos sociais. 

Então, depois dessa análise mais criteriosa, novamente não foi constatado 

envolvimento formal de instituições e ou comunidade. Resultado preocupante, já que, 

conforme Warschauer (2006), o envolvimento da sociedade civil é essencial para progresso e 

sustentabilidade das iniciativas que visam à inclusão digital.   

Portanto, dentro da perspectiva avaliativa da efetividade sociodigital, no que se 

referem à dimensão avaliativa recursos sociais, dentro do Projeto de Inclusão Digital de Pedro 

II, constatamos que esta dimensão não tem o desempenho favorável conforme características 

apontadas acima por Warschauer (2006), ou seja, o projeto em investigação não promove a 

inclusão digital dos seus usuários na dimensão recursos sociais. 

Diante do exposto, CONCLUO que a avaliação realizada sobre a efetividade do 

Projeto Inclusão Digital de Pedro II, sob a perspectiva avaliativa da efetividade sociodigital, 

ancorada em Mark Warschauer, usando como referencia analíticas as dimensões avaliativas 

físicas, digitais, humanos e sociais, NÃO PROMOVE a inclusão digital dos seus usuários.  

Como resultado ainda da avaliação, detectou-se um distanciamento dos parceiros, 

Banco Nordeste,  INEC e da Fundação Pedro I, na gestão do projeto. Fator preocupante, pois 

conforme Mark Warschauer (2006), para que um o projeto alcance sua efetividade, ele não 

pode ser encarada como uma ação isolada deve ser impulsionada dentro de uma perspectiva 

coletiva,  fazer parte de um processo de retroalimentação frequente de todos os envolvidos, 
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numa potencial parceria emergente. Este é um ponto relevante de contribuição deste 

estudo avaliativo, trazendo um alerta quanto à importância de produzir processos 

organizacionais permanentes, como também, manter, constantemente, um acompanhamento 

presencial onde o projeto se materializa, para observar sua vigência e desenvolvimento das 

ações.   

Outro aspecto observado trata-se de uma grande lacuna entre as ações de inclusão 

digital, conforme conceito defendido nessa pesquisa e as ações de inclusão digital realizadas 

no projeto. O tipo de inclusão praticada no interior no projeto,  é do tipo meramente técnico, 

sem planejamento, descoordenadas, sem maiores preocupações com que o usuário poderá 

desenvolver cognitivamente diante das ferramentas disponíveis. Dessa forma, a pesquisa 

permite concluir que poucos aspectos diferem o projeto em avaliação de um laboratório de 

informática do Espaço Nordeste, ou mesmo, dos centros de internet paga (lan house), com 

uma única diferença, o acesso é gratuito. 

A pesquisa deixou claro que,  apesar do projeto ter sido pensado e implantado 

como uma ação ampla de inclusão digital, voltado para atender a população de Pedro II, na 

realidade, ficou longe de atender seu objetivo inicial. Enfrentou inúmeros desafios e 

descompassos, desenvolvendo e promovendo ações tímidas, longe de ser por excelência um 

projeto de Inclusão Digital defendido na discussão teórica dessa pesquisa.  

No entanto, sinalizar um total descrédito da presença do projeto na comunidade 

em referência seria injusto, pois, de certa forma, o projeto oportunizou a uma pequena parcela 

de jovens da região de Pedro II o uso das TIC, mesmo, como vimos ao longo desta 

dissertação, que de forma limitada,  

Porém, mesmo identificando alguns efeitos positivos do projeto para seus 

usuários, as atividades desenvolvidas no interior do projeto ainda continuam longe de alcançar 

as potencialidades de uso que as Tecnologias de Comunicação e Informação podem ofertar 

dentro de um contexto amplo de inclusão digital.  

Contudo, seria ingênuo afirmar que o Projeto de Inclusão Digital, por si só, 

poderia superar as desigualdades sociodigital e às múltiplas carências que caracterizam a 

realidade dos usuários, do município em questão. Para isso, seria necessário articular todas as 

ações de inclusão digital desenvolvidas nas esferas federal, estadual e a municipal, numa 

sinergia coletiva, conjuntamente com outros tipos de políticas de acesso, como à educação, a 

cultura, o mercado de trabalho e renda, etc., de maneira a ordenar e integrar todas essas 

iniciativas, interligando-as umas às outras, para que se possa  vislumbrar uma inclusão digital 

ampla e abrangente. 
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Embora sabendo que são muitos os agravantes constatados, há muito ainda a ser 

realizado para que o projeto em avaliação possa realmente promover inclusão digital dos 

beneficiários ou mesmo se institucionalizar como uma política pública, gratuita e socialmente 

relevante no município de Pedro II. Contudo, vale reintegrar que o intuito dessa pesquisa 

avaliativa não é apenas apontar as dificuldades, ou mesmo aferir as dimensões avaliativas, 

identificando qual delas atingiu sua plenitude dentro do projeto, mas, além disso, apontar 

caminhos para ajudar a superação. A seguir, elenco alguns aspectos que podem fazer a 

diferença na execução do Projeto de Inclusão Digital de Pedro II. 

O primeiro seria a criação de um Núcleo de Observação de Projetos Sociais, 

dentro do próprio Banco do Nordeste, órgão financiador. Esse núcleo teria como função 

fortalecer e gerenciar o projeto, desenvolvendo ações estratégicas visando à articulação do 

plano de gestão entre os parceiros (INEC, Fundação Pedro II e Espaço Nordeste), avaliar, 

mensurar e propor ações de Inclusão Digital. Poderia ser composto por um corpo técnico, 

constituído por especialistas na área de inclusão digital, que tivessem como prática gerencial a 

implantação de processos avaliativos. A proposta é implantar um modelo de gestão e gestar 

um programa que objetive avaliar, monitorar e acompanhar os parceiros que executam o 

projeto, chegando até ao espaço onde ele se materializa, com vistas a um feedback sobre os 

resultado facilitando o seu aperfeiçoamento e reformulação das ações desenvolvidas (Belloni, 

2007). 

Ao realizar a avaliação, monitoramento e acompanhamento do projeto, estaríamos 

garantindo o aumento da eficiência na alocação dos recursos públicos, assegurando maior 

eficácia no seu uso, e menos necessidade de recursos para atender um maior número de 

projetos com a demanda da inclusão digital.  

Em segundo, como estratégia de articulação entre os parceiros, destaco a 

necessidade de criação de fórum permanente de discussões sobre inclusão digital, pelo Núcleo 

de Observação de Projetos Sociais, construindo um Grupo de Trabalho com os responsáveis 

pela execução do projeto em cada instituição parceira, objetivando fazer grupo de estudo 

sobre políticas de inclusão, apresentar dados, trocar experiências, planejamento, 

retroalimentação do plano de ação, como também avaliar os resultados e os possíveis 

impactos dos projetos na comunidade atendida. O resultado obtido nesse fórum garantiria o 

atestado de eficiência no uso dos recursos. No caso de um resultado negativo possibilitaria a 

identificação de alternativas para o incremento de resultados.  

Em terceiro, destaco a elaboração coletiva, com todos os envolvidos com o 

projeto, desde a instituição financiadora, no caso Banco do Nordeste e os demais parceiros 
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que executam o projeto, de um plano de gerenciamento do projeto, com ações pautadas para 

atendimento pleno dos recursos físico, digital, humano e social, apontados por Warschauer 

(2006), como aspectos importantes para um efetivo projeto de inclusão digital.  

Um plano de gerenciamento com quatro eixos de ações, que segundo Warschauer 

(2006), contemple equipamentos, conteúdo, habilidades, entendimento e apoio social. A 

seguir sugestão dos quatro eixos: 

1. Diretrizes oficiais: Trata-se de um documento com diretrizes norteadoras que 

orientem e deem sustentação ao bom funcionamento e a infraestrutura do 

projeto em longo prazo, dentre estas, podemos citar, que defina os papéis e 

responsabilidades de todas as partes interessadas, que determine como será 

feita a decomposição do projeto e a definição das tarefas, que determine como 

serão feitas as estimativas de tempo e de custos, que defina os padrões e 

políticas de Qualidade aplicáveis, etc.  

 

2. Proposta metodológica de aprendizagem: Trata-se de uma proposta baseado em 

uma metodologia própria, com abordagem crítica de atividades e orientações 

que desenvolva no individuo o domínio de habilidades para saber usar e lidar 

com as TIC nas variadas situações de sua vida. 

 

3. Plano de formação: Trata-se de uma proposta de capacitação, constante e 

sistematizado, para todos os profissionais envolvidos no projeto: monitores, 

instrutores, tutor, professor, equipe técnica e coordenação. 

 

4. Plano de comunicação: trata-se de uma proposta que visa à comunicação do 

projeto, por meio um cronograma com uma programação de eventos, que 

visem o envolvimento, apoio social e responsabilização da comunidade e das 

instituições locais de onde o projeto está inserido. 

 

Por fim, espero que esta pesquisa avaliativa do projeto de Inclusão Digital de 

Pedro II sirva de parâmetro para o monitoramento e avaliação e conseqüentemente 

fortalecimento das políticas públicas de Inclusão Digital em nosso país. Que as variáveis 

encontradas na pesquisa mereçam atenção, principalmente na criação de um processo 

avaliativo contínuo que permita que os projetos de inclusão digital, implantados e 
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implementados na esfera federal, estadual e municipal, alcance sua eficiência, eficácia e 

efetividade. 

Conclamo  a necessidade de um processo avaliativo criteriosos dessas iniciativas 

de Inclusão Digital, como o melhor caminho para categorizar como maior precisão o que se 

deve denominar de inclusão digital e social dentro da perspectiva do mundo globalizado 

marcado  pelas desigualdades sociais. 

Lançar um olhar questionador de maneira a evitar diversas ações descoordenadas 

postas em prática nas diversas esferas governamentais. Ações que são planejadas por diversas 

instituições públicas e privadas, porém apresentam muitas vezes uma visível falta de 

planejamento macro, totalmente descontextualizados entre a teoria e a prática de muitos 

projeto e programas que se dizem ser de Inclusão Digital, e, no entanto, não passam de curso 

de informática ou mesmo um espaço de acesso à internet, assemelhando-se com uma lan 

house.  

Sabe-se o quanto é fundamental a sinergia entre esses programas, para que se 

possa ter, além da conexão de dados, congregação de forças junto às comunidades. Destaca-se 

ainda, não somente a catalogação, como também a articulação dessas iniciativas. É 

importante, além de investigar a efetividade dos programas e projetos de Inclusão Digital, 

integrar essas ações, fortalecendo as políticas públicas de maneira a garantir a democracia, a 

justiça social e a liberdade.  

As políticas públicas devem se fundamentar no processo de transformação da 

sociedade, para assim apoiar a formação de cidadãos participativos, a exemplo do avanço das 

tecnologias de informação e comunicação, numa perspectiva de inclusão, como elemento 

fundamental para garantir os princípios expostos na Constituição de 1988 “garantia do 

desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades 

sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preceitos de origem raça, cor e quaisquer 

forma de discriminação”.  

É preciso notar que, muitas vezes, a aplicação do conceito de 'desigualdade digital' 

é estranhamente separada de uma discussão mais ampla sobre as desigualdades profundas da 

sociedade brasileira. Os resultados desta pesquisa indicam que a criação de maior 'igualdade 

digital' pode levar não a simples reprodução da desigualdade social, mas a um efeito ainda 

mais perverso: a ampliação das desigualdades! Seria uma triste ironia, resultado de políticas 

mal pensadas e também da fragilidade das investigações científicas críticas no campo em 

questão. 
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Dessa forma, um processo avaliativo eficaz dos programas e projetos de inclusão 

digital possibilitará o aumento da eficiência na alocação dos recursos públicos, assegurando 

maior eficácia no seu uso, e menos necessidade de recursos para atender um maior número de 

projetos com a demanda da inclusão digital.  

É necessária uma estratégia de acompanhamento e avaliação constante que 

aprofunde os estudos e democratize os benefícios da Inclusão Digital. Há necessidade de 

estratégias governamentais, com resultados significativos em curto prazo, que possibilitará 

não apenas o acesso, mas como ações potenciais possam desenvolver competências 

linguísticas, tecnológicas, sociais, organizacionais, demandas que o mundo moderno está 

exigindo na sociedade da informação. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA APLICADA AO ASSESSOR TÉCNICO DO INEC DE 

FORTALEZA - CE 

 

ENTREVISTA APLICADA AO ASSESSOR TÉCNICO DO INEC DE FORTALEZA -

CE 

SR. PEDRO HENRIQUE DE MELO COSTA 

 

A entrevista foi realizada na sede do Instituto Nordeste Cidadania – INEC, das 

14h às 15h, com o Assessor Técnico do INEC, o Sr. Pedro Henrique de Melo Costa, 

responsável pelos Projetos de Inclusão Digital e Espaço Leitura dos Espaços Nordeste. 

Pesquisador: O que é o Instituto Nordeste Cidadania - INEC? 

Assessor: O INEC nasceu de uma iniciativa dos funcionários do Banco do 

Nordeste, no ano de 1993, inicialmente com ações emergenciais voltadas para doação de 

cestas básicas, roupas e brinquedos. Em 1996, passa ser uma  ONG, intensificando a 

implantação de projetos produtivos geradores de emprego e renda. Em 2003 foi qualificado 

como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), passando a manter os 

projetos de desenvolvimento comunitário, passa a operacionalizar programas de microcrédito 

como o Crediamigo, voltado para o público urbano e o Agroamigo, voltado para o público 

rural. 

 O INEC desenvolve atualmente cerca de 20 projetos sociais, sendo o Espaço 

Nordeste um desses projetos, na verdade o Espaço Nordeste é uma estratégia de cunho social 

do INEC. 

Pesquisador: O que é o Espaço Nordeste? 

Assessor: Como já falei o Espaço Nordeste é uma estratégia social do INEC, vai 

fazer 20 anos de história, fomos criados pelos funcionários do Banco do Nordeste – BNB, na 

época pelo comitê de cidadania, para coordenar a campanha natal sem fome, que é a 

campanha do Betinho, que na época, era de arrecadação de alimento. Com o tempo a 

campanha mudou o formato, hoje é campanha nacional sem fome dos sonhos, em vez de 

arrecadar alimentos, arrecada brinquedos e livros. Os brinquedos são doados para crianças 

carentes e os livros abrimos espaços de leituras.  

A sede de cada projeto que desenvolvemos tem a nossa cara, por exemplo , o 

projeto arte, que é um projeto que nasceu dentro da sede do BNB, que é feitas oficinas de 

artesanato para comunidade, lá agente estimula os grupos produtivos, são produzidas as peças 
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e enviadas para cá, pra serem vendida e depois repassamos o dinheiro arrecadado para eles. 

Atualmente temos 23 Espaços Nordeste. 

Pesquisador: Quem coordena o Espaço Nordeste? Como está estruturado? 

Assessor: Nossa coordenadora se chama Nágila, ela é responsável pelo Espaço 

Nordeste como um todo. Temos ainda a Karine Oliveira é responsável pela área social. 

Dentro dos Espaços Nordestes temos três figuras, sendo um assessor técnico social, um 

assessor técnico cultural, um assessor técnico administrativo.  

Pesquisador: Quais os projetos que funcionam no Espaço Nordeste? 

Assessor: Temos vários projetos sendo desenvolvido no Espaço Nordeste, são 20 

projetos no total. Os projetos são desenvolvidos tendo por base três dimensões, cultural, social 

e econômico. Estas oficinas são desenvolvidas juntas a comunidade e dentre essas oficinas 

destaco as oficinas de pintura e de brinquedo com material reciclável, são desenvolvidas com 

a comunidade e com alguns parceiros, como por exemplo, o projeto Renascer, a casa  Santa 

Geana e muitos outros, temos em médias 30 parceiros. Na verdade as coisas funcionam assim, 

damos a oficina, encomendamos os brinquedos, expomos na sede e depois devolvemos o 

dinheiro. Todo material produzido por eles, como os brinquedos, as telas, são enviados para 

sede do Espaço Nordeste para ser vendida, todo o dinheiro arrecadado é devolvido. Todas as 

ações desenvolvidas dentro do EN tem como tema principal a cultura de paz. 

 Pesquisador: Fale um pouco mais sobre o projeto de inclusão digital 

Assessor: O projeto de Inclusão social encontra-se dentro da dimensão social do 

Espaço Nordeste, atualmente este projeto não esta acontecendo aqui, porque nos mudamos a 

cerca de oito meses para esta sede e ainda não implantamos o projeto de inclusão digital. Aqui 

em Fortaleza ele acontece nos parceiros. 

 

Pesquisador: Quais os projetos desenvolvidos na dimensão social? 

Sujeito: Pra você entender, vou explicar melhor, o INEC desenvolve vinte 

projetos sociais que contempla a dimensão social, e o Espaço Nordeste é um desses projetos, é 

uma estratégia social, dentro das estratégias sociais realizadas pelo INEC. O Espaço Nordeste 

muitas vezes aparenta ser o mais importante, vou dizer por que ele parecer ser o mais 

importante dentre os demais, porque todos os projetos sociais funcionam lá, tipo, o projeto de 

leitura é um projeto social, o projeto de inclusão social, é outro projeto social, arte identidade 

é um outro projeto social, que são as oficinas.  

Esses projetos também acontecem com os parceiros, como por exemplo, o abrigo 

Santa Geana, este já existia e era mantida pelo Comunidade Shalom, quando chegou na época 
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do Natal, o abrigo entrou me contato e diz que tinha umas 30 crianças e que gostaria de 

receber  brinquedos nossos, beleza... tranquilo... agente foi lá, assinou e firmamos a parceria, 

que não lembro que ano foi, pois não estava nem no INEC ainda, acho que foi em 2008 ou 

2009 mais ou menos, agente foi lá e implantou um espaço leitura. Lembrando que o Espaço 

Leitura é a porta de entrada o Espaço Nordeste em qualquer instituição, agente vai lá, doa os 

livros e faz a ambientação dos espaços, por que agente entende que biblioteca normais não 

estimulam os jovens a ler, fica aquela coisa formal, com cara de educação bancária, então 

agente vai lá e desenha a arvore, organiza os espaço de maneira que as crianças  fiquem 

deitadas no chão, fazendo as leituras nas almofadas de maneira bem a vontade.  

Dei o exemplo da Santa Geana, mas temos vários outros parceiros na região 

metropolitana, quando agente ver que a instituição é séria e tá funcionando direitinha, 

mandando pra gente os relatórios mensais, agente começa a atuar lá, não só com o espaço 

leitura, agente leva a inclusão digital também, doamos quatro computador, onde estes 

computadores nós já recebemos de outros parceiros, principalmente do Banco do Nordeste, 

pois de tempo em tempo eles renovam os computadores, então eles doam pra gente, damos a 

manutenção e distribuímos junto as instituições parceiras. 

Pesquisador: Tem outra área que é desenvolvida dentro do Espaço Nordeste? 

Sujeito: Aqui dentro do INEC, temos o RH,  onde é desenvolvida toda parte 

burocrática, o setor pessoas é que tratada toda a parte de contabilidade, nós somos seis mil 

funcionários espalhados pelo nordeste inteiro e na sede somos 100, que coordena esse seis mil 

espalhado pelo nordeste.  

Eu fico responsável pelo projeto inclusão digital e espaço leitura, pois estes 

funcionam meio que em paralelo. Na verdade eu não sou o coordenador do projeto de 

Inclusão Digital, somos três pessoas, embora eu seja a pessoa de referencia. Nós temos uma 

gestão compartilhada, temos os cuidadores que tem a função de gestor, esse cuidador, que no 

caso aqui é a Karine Oliveira, ela que me dá orientações quanto a inclusão social, que isso faz 

a diferença. 

Pesquisador: Vamos falar um pouco mais sobre a inclusão digital. Basicamente 

como é que funciona o Projeto Inclusão Digital? 

Sujeito: A inclusão digital tem três eixos hoje no INEC, aqui na sede não está 

funcionando como já havia lhe dito, a proposta é agente dar cursos para comunidade que fica 

em torno do INEC. A inclusão é desenvolvido nos 23 EN e a meta é  abrimos cerca de 100 

Espaço Nordeste até o final de 2012.  
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Os vinte Espaços Nordeste estão concentrados na região nordeste, no norte de 

Minas, no norte do Espírito Santo e no Ceará. Aqui no Ceará, temos Espaço Nordeste em 

Tamboril, Pacoti e Mauriti. Você pode me perguntar por que em Minas e porque no Espírito 

Santo, porque o norte desses dois Estado tem as mesmas características do nordeste.  

Pra que você entenda vou te dar exemplo de Pacoti, quando agente vai abrir um 

EN, agente compra todos os equipamento, computadores novos, no total de dez computadores 

pra se colocado na sala de inclusão e tem um pessoa lá pra tomar conta, essa pessoa é o 

assessor social. Junto com os computadores colocamos ainda um link de acesso a internet, ou 

seja, vai com toda a estrutura, tudo que é necessário para uma sala de inclusão eles tem, e ai 

agente estimula que não seja só uma lanhouse, por que quando começou, não tinha esse 

acompanhamento pedagógico, então a sala de inclusão funcionava como uma lanhouse, onde 

a comunidade ia somente para entrar na internet, olhar seu facebook, seu email, ou seja, não 

queriam pagar uma lanhouse e iam pra lá porque era gratuito.  

Hoje agente vez a inclusão não como uma inclusão digital e sim uma meta para 

inclusão social, onde os jovens possam fazer curso on-line e buscar capacitação, mandar o 

currículo e isso hoje nós temos estimulado.  Agente está preparando um estrutura digital, com 

previsão de conclusão até dezembro, esta é minha meta, na verdade é uma comunidade virtual 

de aprendizagem, localizado na plataforma do banco, a ideia é agente tá estruturar e organizar 

de maneira que possamos dar curso on-line para que as pessoas faça dentro do Espaço 

Nordeste, curso de capacitação para o mercado de trabalho.  

Na realidade é uma sala em que os jovens possam ir lá, não só os jovens mais a 

comunidade de forma geral, frequentar essa sala de maneira a promover de fato a inclusão 

social.  

Percebemos em nossos relatórios que o publico que frequenta nossas salas, são os 

jovens da comunidade. E assim, porque a sala de leitura é integrada a sala de inclusão, porque 

tem alguns dias que o Assessor Social faz uma contação de história e a partir daí eles fazem a 

pesquisa da sala de inclusão. A ideia é aproximar a sala de leitura e a sala de inclusão, para 

não esvaziar a sala de leitura,  pois hoje sabemos que a internet é mais atraente do que os 

livros.  

É importante dizer que estes espaços tem toda uma proposta pedagógica e 

metodológica, é baseada na educação biocêntrica, que vem de Paulo Freire, elas não 

funcionam aleatoriamente. Há todo um acompanhamento por meio de relatórios mensais. 

Esses relatórios tem a dimensão qualitativa e quantitativa. É importante dizer que quando 

abrimos um espaço desses, vai toda uma equipe para ajudar e orientar na implantação. 
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Realizamos um mutirão, passamos uma semana realizando capacitação e organizando o 

espaço de maneira a deixá-lo com a nossa cara. Vou eu os coordenadores, artistas plásticos, 

pedagogos, os mais variados profissionais. Passamos todas as orientações, principalmente 

para o assessor social, dizendo qual será a metodologia a ser aplicado nos espaços.  

Mensalmente o assessor social me mandar um relatório dizendo as ações que 

foram desenvolvidas nas salas de inclusão e na sala de leitura, esse relatório contem 

informações quantitativas e qualitativas. 

O Espaço Nordeste é uma iniciativa do INEC, BNB e Centro Cultural, onde o 

INEC trabalha dentro da dimensão social, o BNB a dimensão de negócios e o Centro cultural 

a dimensão cultural. Estes relatórios mensais que eu recebo, me dão uma visão de como as 

coisas estão acontecendo lá, quem foi atendido, quantas pessoas foram atendidas, aí eu 

analiso, e vejo se está dentro da minha meta ou se não está, por mais que eu não tenha uma 

meta fechada mais eu percebo que aquele espaço está funcionando bem ou não. Quando não 

está funcionando bem, aí eu dou estratégias, faz isso.. faz aquilo... e agente tenta sempre 

trabalhar com parceiros locais, com a prefeitura, com a escola, e outros existente na 

comunidade.  

O Projeto Inclusão digital tem três eixos, o primeiro o pleno funcionamento desse 

espaço junto a comunidade, a inclusão propriamente dita, o segundo com parceiro, na 

distribuição de computadores e o outro funciona aqui mesmo na sede do INEC, que não está 

funcionando ainda, por que essa sala está sendo utilizada para outro fim, mais quando 

acontecer agente vai ter aqui na sede diversos curso de capacitação pra comunidade que vive 

em torno do INEC, aqui do bairro mesmo, da Serrinha e ai agente vai ter curso em parceira 

com a SEDUC, o curso para jovens e adultos, utilizando o software, luz do saber, trata-se de 

um programinha que eu até fiz a capacitação para até depois repassar,  a nossa ideia é 

expandir esse curso pra toda comunidade. Os jovens que ainda não tem o Ensino Fundamental 

e o Médio que possam fazer aqui. 

Pesquisador: Como é realizado o acompanhamento a estes Espaço Nordeste? 

Sujeito: Temos um reunião anual, onde todos os assessores vem pra cá pra 

Fortaleza, o assessor social que é responsável por todas as ações e projeto desenvolvidos 

dentro do espaço, o assessor administrativo e o assessor cultural. São três pessoas, onde todas 

essas pessoas estão presente em todas as estruturas do Espaço Nordeste. Temos ainda a 

pessoas dos serviços gerais, que toma conta da parte de limpeza. O assessor cultural toma 

conta da parte cultural, dos eventos, por que é assim... muitos desse municípios não tem nem 

cinemas e muitas vezes o Espaço Nordeste passa a ser o cinema da cidade. Com programação 
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de filmes de no mínimo quinzenal. Na sexta, ou no sábado ou no domingo a comunidade vai 

até o Espaço Nordeste pra ver os filmes da quinzena, como também assistir a programação 

artística. Assim, a programação cultural é ativa mesma, tudo que acontece no centro cultural 

do BNB, ali do centro da cidade, acontece no Espaço Nordeste de maneira independente.  

Pesquisador: Você tem dados concretos dos resultados desse projetos 

desenvolvidos dentro do Espaço Nordeste? 

Sujeito: Na verdade nossa maior dificuldade atualmente é essa, nós não temos 

avaliação para poder valorar esses impactos sociais no Espaço Nordeste. O que temos hoje, 

são depoimentos de jovens da zona rural lá de Quixadá, falando dos benefícios do programa, 

mais não temos dados concretos, estamos nos organizando tem termo de dados, porque  é 

assim... o Espaço Nordeste é o ideal para realizar um pesquisa, o que tempo são dados 

oriundo dos relatório que recebo, lá vejo em números, a quantidade de acessos, quantidade de 

pessoas que utilizam os Espaço Nordeste e a frequências. 

Na verdade nunca fizemos uma avaliação de impacto. Ontem mesmo, nos 

reunimos para fazer uma imersão e avaliamos todos os projetos, mais não foi realizado um 

avaliação ampla das ações e projetos que são desenvolvidos nos Espaço Nordeste. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA APLICADA AO ASSESSOR CULTURAL DO 

ESPAÇO NORDESTE DE PEDRO II - PI 

 

ENTREVISTA APLICADA AO ASSESSOR CULTURAL DO ESPAÇO NORDESTE 

DE PEDRO II - PI 

SR. DOUGLAS BRANDÃO 

 

Pesquisadora: Fale um pouco sobre a estrutura do Espaço Nordeste. 

Assessor cultural: Bem, a estrutura do Espaço Nordeste é mantida pelos parceiros 

institucionais, o Banco mantém uma Sala de Negócios, com duas linhas de crédito, no qual o 

atendimento é feito diariamente pelos assessores de crédito. Tem o Cred Amigo, que é um 

crédito para capital de giro, que tem dois funcionários, dois assessores de crédito. Além do 

Cred Amigo tem o Agro Amigo, que é o crédito rural, que é para famílias de agricultura 

familiar, o PRONAF.  

E tem a Sala de Leitura, que é mantida pela Fundação Pedro II e pelo INEC. Boa 

parte do acervo da Sala de Leitura foi adquirida pela Fundação, através de um Ponto de 

Cultura, e outros livros o INEC conseguiu através de doações. Tem uma Sala de Multiuso, 

que tem várias finalidades, mas o carro chefe dela é a Ilha de Edição Audiovisual; são duas 

ilhas que deram suporte à produção de vídeos algumas produções independentes, 

documentários e são realizadas nessa Sala. Teve um curso de produção básica de edição de 

vídeo e as pessoas que participavam desse curso utilizavam a Sala. Também tinham pessoas 

que faziam trabalhos extras, como casamentos e faziam a edição aqui. 

Temos também a Sala de Inclusão Digital, que são dez computadores e atualmente 

em operação são sete; o sistema operacional é o Linux e as pessoas da comunidade têm livre 

acesso de acordo com a conveniência e a oportunidade da disponibilidade dos computadores. 

Tem também um Salão de Eventos onde vão ter as programações culturais.  

Aqui em Pedro II, especificamente, durante muito tempo a gente conseguiu 

manter na programação, toda sexta-feira, um evento cultural nas áreas de música, cinema, 

teatro, literatura, tradição cultural. Então, a gente sempre fazia, a cada sexta-feira, um evento 

diferente desses. No caso de um mês que tinha quatro semanas, cada sexta-feira a gente 



181 

 

realizava um desses programas. Às vezes era literatura, às vezes era música, às vezes cinema, 

às vezes teatro, eram as programações culturais.  

E, a gente tem um ambiente de lazer ali que a gente chama de Ambiente de Lazer, 

onde ocorrem as oficinas. O Inec tinha um Programa chamado Arte e Identidade que fazia 

parte da programação cultural também. O “Arte e Identidade” ocorria uma vez por mês, uma 

oficina com dezesseis horas. O “Arte e Identidade” é um programa de formação artística 

voltado para os artesões e as pessoas que tinham um saber, uma tradição artesanal. Como a 

proposta do programa diz, é uma formação de identidade voltada para a geração de renda. 

Então, não bastava, por exemplo, o cara ser pintor e dar um curso de pintura. Tinha que ser 

um curso de pintura voltado para a geração de renda: pintura em tecido, pintura em molde 

vazado para vender camisetas, essas coisas. A funcionalidade do Espaço Nordeste era 

basicamente isso.   

 Pesquisadora: Como a estrutura foi adquirida? 

Assessor cultural: Em 2009, quando o Espaço Nordeste foi implantado, aqui em Pedro II, o 

Banco do Nordeste procurou parceiros estratégicos dentro do município. E aí foram 

encontrados a Loja Maçônica, que cedeu a estrutura física, o prédio, as salas, o ambiente em 

si e a Fundação Grande Pedro II, que tava com um projeto dos Programas de Pontos de 

Cultura do Governo Federal. A Fundação entrou com toda a estrutura logística e 

equipamentos. Então, os computadores foram adquiridos por esse projeto da Fundação 

Grande Pedro II que comprou os computadores e também a ilha de edição do Espaço 

Nordeste Pedro II. E, durante dois anos – em 2009 e 2010 – a Fundação Grande Pedro II foi 

que manteve a Sala de Inclusão. 

A princípio a Sala de Inclusão servia para outro projeto que também estava sendo 

implantado no Espaço Nordeste, que era o Projeto Prosseguir. Esse Projeto Prosseguir é um 

preparatório para jovens carentes da comunidade, basicamente de escolas públicas que não 

têm condições de entrar em um cursinho pago, particular. Então, o Banco do Nordeste junto 

com o INEC e o Espaço Nordeste ofereciam esse Projeto Prosseguir que era o principal 

público dessa Inclusão Digital. 

Pesquisadora: O  Projeto Prosseguir? 

Assessor cultural: Isso, o Projeto Prosseguir. Então eram quarenta alunos e, como a 

sala só tinha dez computadores, esses quarenta alunos foram divididos em quatro turmas. 
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Basicamente, a semana era dividida em uma carga horária intensa, na qual todo dia tinha aula 

com duas turmas de manhã e duas turmas de tarde, a princípio, em 2009. 

 Então, a Fundação pagava dois instrutores, um no turno da manhã e outro no turno da 

tarde. E esses alunos vinham para cá fazer um curso básico de Informática, Introdução à 

Software e Introdução à Hardware e depois algo mais avançado. Isso foi basicamente o que 

aconteceu com o Espaço de Inclusão em 2009. 

Pesquisadora: Então, o Curso de Inclusão Digital era dividido em dois momentos: 

o primeiro de Introdução à Informática, a parte básica de software, de hardware... 

Assessor cultural: Isso e depois eles faziam um módulo mais avançado, isso em 

2009. Em 2010, a gente continuou com esse formato, só que agora abrindo para a 

comunidade. A comunidade poderia ter acesso à Sala de Inclusão Digital e o público alvo 

tornou-se a os usuários da Sala de Leitura. Então, quem tinha cadastro na Sala de Leitura e 

podia pegar livro, poderia também fazer pesquisa na Internet. Também podia usar as 

ferramentas, além da Internet, os softwares instalados nos computadores para fazer trabalhos. 

Então, tornou-se assim, algo sistemático. Era um pré-requisito para entrar na Sala de Inclusão 

ser usuário da Sala de Leitura, cadastrado na Sala de Leitura. Isso em 2010. 

E, os cursos, com o Projeto Prosseguir, continuaram. Tinha curso de manhã e de 

tarde e no horário que não estava tendo curso é que as outras pessoas que não faziam parte do 

Curso Prosseguir poderiam acessar. 

Pesquisadora: Na parte da tarde? 

Assessor cultural: É. E aí, em 2011, a gente parou com os cursos, não ofereceu 

mais cursos em 2011 e 2012 e liberou o acesso para a comunidade em geral. Então, a gente 

limitou o tempo, porque se não ficava muita gente esperando. Então, a gente limitou o tempo 

para um usuário, ele poderia usar até uma hora e meia e a gente sempre estimulando que eles 

fossem também na Sala de Leitura. 

Pesquisadora: Quer dizer que não houve esse Programa em 2011 e em 2012? 

Assessor cultural: Não, o curso não, só o acesso. 

Pesquisadora: E em 2013? 

Assessor cultural: Bom, em 2013, agora, continua o mesmo formato... 
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Pesquisadora: Sem o curso, só o acesso livre? 

Assessor cultural: Isso. Até porque foi um ano bem complicado pra gente e a 

gente estava com outros Programas, como o Pronatec, o Prosseguir a gente focou mais na área 

mesmo de didática, teve muitas mudanças. 

Pesquisadora: O que é o “Prosseguir”?  

Assessor cultural: O Prosseguir é Pré-Vestibular, na verdade o Pré-Enem, que é 

um Projeto do INEC apoiado pelo Banco. Você já pegou um pouco da estrutura do Espaço na 

usa pesquisa? 

Pesquisadora: O Gildomar passou a pesquisa dele para mim e eu já dei uma lida 

rapidamente. 

Assessor cultural: Porque é assim. Nos outros Espaços quem mantinha o Projeto 

de inclusão era o INEC, só que aqui em Pedro II foi diferente por conta do parceiro 

institucional da Fundação. Então, quem mantinha a Sala era a Fundação. 

Pesquisadora: E qual é a função do INEC? 

Assessor cultural: O INEC é a Sala de Leitura, o Prosseguir e essa parte de 

logística funcional. 

Pesquisadora: É com o INEC? 

Assessor cultural: Sim, mas a atividade na Sala de Leitura era muito intensa. A 

assessora Social vai ter falar um pouco mais porque a gente... as escolas solicitavam, inclusive 

uma Escola Técnica que na época não tinha Laboratório de Informática foi usuária da Sala 

durante quase um ano. Tem até um certificado de agradecimento ali. A gente pode até tentar 

entrar em contato com o Professor ou com algum aluno da época porque o estágio deles foi 

todo feito aqui. Eu posso até ligar para a Valdênia. 

Pesquisadora: Quer dizer que basicamente foi só em 2009 e 2010 essa formatação 

aqui, com Introdução à Informática e um módulo mais avançado? 

Assessor cultural: Sim. Porque é assim. A gente entendeu que no início as pessoas 

não tinham condições mesmo de irem até o computador, de saber ligar, de saber encontrar o 

software, essa parte mesmo introdutória. 
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Pesquisadora: A parte básica? 

Assessor cultural: É. E, a partir disso, quando a gente capacitou e passou dois 

anos ensinado essas pessoas, essas pessoas já sabiam fazer isso: ligar o computador... 

Pesquisadora: Nesses três anos de acesso livre, esse acesso era coordenado ou 

orientado? Ou a pessoa chegava e ficava à vontade? O acesso era livre? 

Assessor cultural: Era coordenado e orientado. Aí a gente tem que ver também os 

problemas que a gente tinha com manutenção da Sala. 

Pesquisadora: Como, então, era a orientação? Tinha algum material? 

Assessor cultural: A orientação era ser usuário da Sala de Leitura. Então, a 

prioridade era ser usuário da Sala de Leitura, era ter cadastro da Sala de Leitura, pegando 

livro emprestado, lendo na Sala de Leitura. A gente até tentou fazer uma sistemática assim – 

que não deu certo – passar duas horas na Sala de Leitura lendo para ter direito a uma hora na 

Sala de inclusão, só que não deu certo. A gente queria incentivar a leitura, mas o que os 

alunos queriam mesmo, o foco deles era a Sala de Inclusão. Mas, mesmo assim, era pré-

requisito ter cadastro e levar livro para casa pra ler. 

Pesquisadora: Vocês têm algum material desses três anos, como, por exemplo, a 

quantidade de acessos? 

Assessor cultural: Só relatório e isso é com a assessora social. Esse público era 

muito variável por conta da manutenção da Sala de Inclusão. Lá na Sala tem dez 

computadores. Tinha mês que tinham três funcionando, tinha mês que não tinha nenhum por 

conta de problemas de software ou de hardware, vírus, fontes queimadas, e o equipamento vai 

ficando obsoleto de 2009 até agora. O fato é que em 2013, praticamente nós funcionamos com 

três computadores. Agora a gente está com sete. 

Pesquisadora: Quer dizer que são os mesmos de 2009? Não teve nenhum 

upgrade? 

Assessor cultural: Os mesmos. Nada, nada. 

Pesquisadora: É porque não tem ninguém para custear isso?   
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Assessor cultural: Exato. A gente fez inúmeras solicitações para a INEC porque a 

Fundação, depois que gastou o dinheiro do Ponto de Cultura também não teve condições. 

Então, quando queimava uma fonte, como é que a gente fazia? 

Pesquisadora: Quando você cita “Fundação” está se referindo à Fundação Grande 

Pedro II? 

Assessor cultural: Isso. Quando queima uma fonte, a gente mesmo conserta. 

Quando dá um problema no sistema operacional, nós mesmos formatamos. Então, não precisa 

contratar técnico, não precisa contratar nada. 

Pesquisadora: Por que não tem recurso? 

Assessor cultural: Era. A gente solicitava, mas não tinha. Eu não sei nem se é 

certo eu estar falando isso. Se  não fosse a força de vontade da gente que estava lá, a Sala lá 

não funcionava. 

Pesquisadora: Mas, como o contrato está pra ser renovado, é bom que você faça 

referência a esta questão. 

Assessor cultural: A gente chegou a fazer licitação para fazer um upgrade, 

mandou o preço de tudo, mas nunca veio. 

Pesquisadora: Onde fica o INEC aqui em Pedro II?  

Assessor cultural: Aqui não tem INEC.  

Pesquisadora: E de qual INEC vocês fazem parte? 

Assessor cultural: É assim. O INEC é uma OSIP formada por funcionários do 

Banco. Essa OSIP mantém o Programa de Micro Crédito - Cred Amigo. Então, onde tem uma 

agência tem Cred Amigo mantida pelo INEC. Mas, tudo é banco, praticamente. E o INEC 

funcionava com o Espaço Nordeste e, como o Espaço Nordeste está nesta situação agora, está 

funcionando só com uma sala de negócios, que tem dois funcionários de micro crédito, mas a 

outra atividade, era só o Espaço Nordeste. O Espaço Nordeste tem um problema de identidade 

muito grande, ninguém sabe se é banco, se é INEC, se é parceiro local. Então, eu acho que é 

por isso que você confunde assim um pouco. 
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Pesquisadora: É verdade, porque até onde eu sabia era o INEC, pelo menos lá no 

Ceará, que coordena toda essa parte de execução de projetos...  

Assessor cultural: De fato, é... 

Pesquisadora: Então é vocês junto coma fundação que executam o projeto? 

Assessor cultural: Pois, é. Nós éramos funcionários do INEC. No início a gente 

entrou como funcionário do INEC, em 2010. Eu entrei em dezembro de 2010, com carteira 

assinada. Durante 2009 e 2010 eu era produtor, eu ganhava... eu trabalhava três meses, 

passava três meses sem trabalhar e ganhava por produção, vinte e cinco por cento dentro do 

cachê do artista. A gente fazia mesmo pela Fundação. 

Pesquisadora: Vamos falar da Inclusão. Em relação à frequência que os meninos 

tinham, você acha que deu resultado?  

Assessor cultural: Eu, particularmente, considero que deu muito resultado. Por 

exemplo, além desse caso dessa escola que solicitou a Sala par fazer estágio do Curso mais 

importante da escola, a gente tinha outros usuários, como por exemplo, a Universidade 

Estadual que não tinha Laboratório de Informática e usava a Sala como Laboratório. A gente 

tinha outras escolas municipais e estaduais que solicitavam para fazer aula. A Escola Santana 

que tem alunos que estão aqui, agora, ela solicitava o Espaço para ter cursos à distância, 

cursos que precisavam estar acessando a Internet. 

Pesquisadora: A UECE? 

Assessor cultural: A UESP. As escolas estaduais e municipais, todas utilizavam o 

Espaço. Agora, não era constantemente, era quando havia necessidade. Mas, os alunos da 

própria Universidade Estadual vinham fazer trabalhos aqui porque não tinham computador em 

casa e não tinha computador na própria instituição. Então, quando um professor passava um 

trabalho, eles vinham para cá fazer o trabalho. Então, o acesso à Sala era mais ou menos 

assim. Quando não havia isso, a comunidade, quem quisesse vinha  e a gente falava: “Olha, 

tem que ser cadastrado na Sala de Leitura e tal”. Tem até no computador alguns pré-

requisitos, como: não fazer download e proibições que a gente colocava lá para os usuários, 

mas era muito problema com manutenção que a gente tinha e não dava pra oferecer tudo que a 

Sala tinha. 
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Pesquisadora: Nesse momento das explicações quanto ao funcionamento, era o dia 

todo de acesso livre?  

Assessor cultural: Era, sim.  

Pesquisadora: Ficava alguém na Sala? 

Assessor cultural: Só a gente que ficava olhando, de vez em quando. 

Pesquisadora: Mas, o pessoal ficava à vontade, lá? 

Assessor cultural: Isso. 

Pesquisadora: Porque nos outros Espaços tem a figura do monitor. Só que aqui 

não existe monitor... 

Assessor cultural: Não, não existe monitor. 

Pesquisadora: Quem são? É você, o social – que ainda vem – e, o administrativo – 

que é o Ademir. É esse que está aí? 

Assessor cultural: Não. Ele não veio. 

Pesquisadora: Então, basicamente, o centro são vocês. 

Assessor cultural: Isso. Exatamente. Aí eu dava muito apoio, eu e a Vanilda, a 

gente dava muito apoio, só que a gente não tinha condições de dar conta a esses projetos. A 

gente tinha uns relatórios para mandar, tinha a produção para fazer, tinha a programação 

cultural para dar conta, as oficinas. Então, a gente ficava monitorando assim, indo lá, vendo... 

a gente conhecia também todo mundo que acessava e a gente fazia questão desse vínculo com 

quem estava acessando. Fora isso, a gente tem os produtores que ficavam o tempo todo lá. 

Pesquisadora: O que é o produtor? Qual a função dele? 

Os produtores culturais dão suporte e apoio à programação cultural. Tem um 

produtor da programação e tem um produtor de programar a identidade. Aí sempre tinha um 

produtor lá. Eu não diria que ele é um monitor... 

Pesquisadora: Eles ficavam fazendo às vezes de um suposto monitor. 
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Assessor cultural: Eu não usaria nem esse termo. Ele ficava lá produzindo à 

vontade e ele ficava olhando, mas a gente também sempre ia lá. 

Pesquisadora: Ele dava como se fosse uma forma de apoio? 

Assessor cultural: Isso. Se alguém chegava querendo uma informação; ele dizia: 

desligue esse computador porque não está prestando... então, era ele. Havia monitores dos 

dois primeiros anos, inclusive, eu fui monitor, na época eu não era do Inec. Passei um ano 

sendo monitor, administrando cursos, eu. Aí teve mais dois monitores que foram o Jardel e o 

Marcelo. Nenhum mora mais aqui em Pedro II, que foram monitores em 2009. Nessa época a 

Fundação pagava os monitores. Eu nunca recebi, eu era de graça (voluntário). 

Pesquisadora: Por que vocês não continuaram com essa mesma formatação? Por 

que não deu certo? 

Assessor cultural: Foi o seguinte. Deixe eu lhe falar, recapitulando para você 

entender. Primeiro, foi problemas de manutenção. Não tinha como formar as turmas com três 

ou quatro computadores funcionando.  

Pesquisadora: Então, a razão de ter ocorrido uma descontinuidade foi à questão da 

manutenção? 

Assessor cultural: Isso, exatamente. A gente fazia essas coisas, formatava por 

conta, arrumava peças por conta... 

Pesquisadora: Então, desde 2009 que você está aqui? 

Assessor cultural: Desde 2009. 

Pesquisadora: Qual a sua formação acadêmica? 

Assessor cultural: Eu sou licenciado em Geografia pela UEP (Universidade 

Estadual do Piauí).  

Pesquisadora: Qual a sua idade? 

Assessor cultural: Vinte e três anos. 

Pesquisadora: Especificamente, quanto tempo você está como Assessor Cultural? 

Assessor cultural: Desde a implantação. 
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Pesquisadora: Como foi seu envolvimento com Projeto? 

Assessor cultural: Bom, eu na época trabalhava com outro Ponto de Cultura, como 

instrutor de teatro. E, quando foram procurar a figura do produtor cultural, me viram como a 

pessoa adequada, pois eu já trabalhava na Cultura, como instrutor de teatro, fazendo eventos 

lá na escola onde acontecia esse Ponto de Cultura. Aí eu fui convidado para ser produtor 

cultural. Na época a equipe era formada assim: tinha um administrativo, uma figura que eles 

chamavam de Colaborador da Sala de Leitura; os dois monitores de Informática que eram 

pagos pela Fundação e eu como produtor que recebia aleatoriamente, de acordo com a 

produção dos eventos culturais. A equipe, no início era assim. Passou mais de dois anos 

assim. A gente passou com um projeto piloto, como experiência, foi laboratório. Então, tudo 

que a gente fez aqui durante esse tempo foi reproduzido nos outros Espaços. Então, talvez 

outros Espaços funcionem como aqui funcionou no começo. 

 Aí, o INEC se envolveu muito com essa questão de implantar novos Espaços, 

tanto é que a nossa estrutura é diferente dos outros Espaços. A gente não tem  a mesma 

estrutura tanto de produção cultural como da própria Sala de Inclusão. Porque quem 

implantou foi a Fundação, não foi o INEC. Aí, quando os computadores começaram a 

apresentar problemas, a gente tentava consertar via INEC e não dava certo, aí fazia por conta, 

mas nunca, depois que os computadores começaram a apresentar e dar problemas, nunca os 

dez computadores ficavam funcionando, nunca. 

Pesquisadora: Existe hoje o Projeto de Inclusão Digital aqui? 

Assessor cultural: No formato do INEC? Não. Só o acesso mesmo. 

Pesquisadora: Então, hoje ele não está com esse nome Projeto de Inclusão Digital? 

Assessor cultural: Não, ele sempre teve. 

Pesquisadora: Ele continua com esse nome, mas só que hoje é basicamente só 

acesso. 

Assessor cultural: É. 

Pesquisadora: Fui informada pelo o INEC que o Projeto de Inclusão Digital se 

desenvolve em seis etapas. A primeira etapa é a formação dos formadores. Segunda etapa, 

formação dos monitores. Terceira é o curso propriamente dito. A quarta é o estágio. O aluno 
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sai com a base da introdução à Informática e vai fazer um estágio de quinze dias. Depois a 

avaliação. Isso aqui nunca funcionou nessa formatação? 

Assessor cultural: Não. Nem certificação a gente emitia. 

Pesquisadora: Nem certificação? Então, ficava só em nível de formação, mesmo. 

Pesquisadora: Você considera hoje esse formato de “Inclusão Digital”? 

Assessor cultural: Esse que foi apresentado para você? 

Pesquisadora: Sim. 

Assessor cultural: Não, só de acesso. 

Pesquisadora: Mas, você acha que isso é inclusão digital? 

Assessor cultural: Eu acho que sim. 

Pesquisadora: Acha que sim? O que é inclusão digital para você? Qual o teu 

entendimento? 

Assessor cultural: Eu acho que vai além dessa parte de... Inclusão digital é você 

ter acesso, ser incluso às ferramentas da Informática, que vão desde o acesso à rede de 

Internet até a parte operacional mesmo do computador. Por que eu considero inclusão digital? 

Porque quem é usuário da Sala de Inclusão Digital aqui no Espaço Nordeste, ele não tem 

computador em casa, às vezes não tem dinheiro para pagar uma lan house, que são 

ferramentas de inclusão digital, no meu entendimento, aí eles vêm pra cá e têm acesso às 

ferramentas e aos sistemas da Informática.  

Pesquisadora: Todos são jovens? 

Assessor cultural: Todos são jovens. A maioria é do Prosseguir ou usuários da 

Sala de Leitura. Se eu fosse dizer uma faixa etária, novena por cento dos usuários têm idade 

entre oito e vinte e cinco anos. 

Pesquisadora: Qual a média de acessos?  

Assessor cultural: A média de acessos é de acordo com a quantidade dos 

computadores que estão funcionando. Se tiver dez computadores, é lotado os dez 

computadores. Se tiver quatro, é quatro. 
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Pesquisadora: E a Internet? De onde vem? (pausa pra atender ao telefone). Era a 

Evanilda? Ela vem? 

Assessor cultural: Ela disse que vem mais tarde. A última pergunta que você fez 

foi quem paga a Internet. A Internet que a gente usa é a melhor do município, é a Oi Velox, 

que são seiscentos cabos BPS, a velocidade e quem paga é o Banco do Nordeste, inclusive, 

agora a gente está sem Internet. 

Pesquisadora: Por quê? Acabou? 

Assessor cultural: Sim. 

Pesquisadora: Vocês têm algum material ou projeto que fale sobre o objetivo? 

Assessor cultural: Temos. Isso tudo quem vai passar é a assessora. É ela quem faz 

os relatórios. 

Pesquisadora: O projeto, com os objetivos do projeto... 

Assessor cultural: Tem um banner exposto. 

Pesquisadora: Tem digitalizado? 

Assessor cultural: Digital, só com ela. 

Pesquisadora: Então, vou pedir a ela. A outra pergunta é quais são os principais 

objetivos do projeto.  

Assessor cultural: É com ela, mas eu sei o senso comum, o que eu acho que seja. 

Mas, eu acho que ela sabe bem fundamentado.  

Pesquisadora: Qual a sua participação na capacitação do usuário no uso do 

laboratório?  

Assessor cultural: A gente nunca foi capacitado... Embora o INEC tenha dito que 

o monitor passe por um processo de capacitação, aqui no Pedro II não houve. Eu conversava 

muito com o pessoal de Barra de Santana, a Hosana, lá na Paraíba, no Espaço de lá e eles 

tinham um formato um pouco diferente, eu achava até bacana. Eles tinham um trabalho bem 

voltado para criança, criança mesmo da primeira infância, de seis a sete anos. Eles faziam 
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muito contação de histórias e depois liberavam o Espaço para eles. Muitas crianças. A gente 

não queria fazer isso por conta dos problemas que já tinham de manutenção. É muito difícil.  

Pesquisadora: Na sua experiência, quais são as atividades mais realizadas no 

laboratório pelos usuários? Elas correspondem aos objetivos do projeto? 

Assessor cultural: Como eu acho que o objetivo do projeto é fornecer o acesso do 

usuário ao computador, eu acho que sim. 

Pesquisadora: Qual a contribuição do projeto para a comunidade local e para os 

usuários? 

Assessor cultural: A contribuição é essa de realmente ter um espaço disponível 

para inclusão e atender as necessidades da comunidade. O que eu entendo por necessidade? É 

necessidade de ter a ferramenta computador. É por isso que eu digo que a Sala é um espaço de 

inclusão, porque por exemplo, a partir do momento em que a Universidade Estadual do Piauí 

não tem um laboratório, a Escola Técnica Estadual não tem um laboratório, por que é um 

Espaço de Inclusão: Porque ele ta ali e quando a comunidade sentir a necessidade, a gente está 

disponível.A contribuição é essa de realmente ter um espaço disponível para inclusão e 

atender as necessidades da comunidade. O que eu entendo por necessidade? É necessidade de 

ter a ferramenta computador. É por isso que eu digo que a Sala é um espaço de inclusão, 

porque por exemplo, a partir do momento em que a Universidade Estadual do Piauí não tem 

um laboratório, a Escola Técnica Estadual não tem um laboratório, por que é um Espaço de 

Inclusão: Porque ele ta ali e quando a comunidade sentir a necessidade, a gente está 

disponível. 

Pesquisadora: Quais são os desafios do projeto para o futuro? Existem planos para 

impulsionar o projeto? 

Assessor cultural: Como a Sala é da Fundação, vai depender muito dos planos da 

Fundação Grande Pedro II. Tem gente que está nesse momento de indefinição e o que vai 

acontecer, se essa parceria vai continuar com o Banco, não existe mais o Inec. Eu acho que a 

Fundação tem interesse de continuar, mesmo que não seja aqui no Espaço Nordeste, a Sala de 

Inclusão Digital vai continuar, talvez até melhor, com outro formato. 

Pesquisadora: Quais as dificuldades que hoje o projeto enfrenta? 

Assessor cultural: A manutenção. 
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Pesquisadora: Dentre os aspectos que alguns estudiosos apontam como 

necessários para a efetividade da Inclusão Digital estão os recursos físicos (equipamentos, 

conexão da Internet), recursos digitais (softwares e conteúdos), os recursos humanos com a 

capacitação de pessoal e os recursos sociais como apoio junto à comunidade como um todo. 

Estes são os aspectos necessárioa se ter um projeto que promova a inclusão digital. Na sua 

avaliação, o projeto contempla esses aspectos? 

Assessor cultural: A maioria, não no todo, porque a gente teve problema de 

manutenção. Mas essa parte de apoio da comunidade teve, não só de reconhecimento, mas 

também de respeito ao acesso. Quando aparecia algum jovem que não tinha conhecimento de 

nada, quando a gente não podia fazer essa introdução, o usuário vizinho que tava ali do lado 

fazia. Então, era algo assim mesmo bem solidário. Uma dúvida, por exemplo, uma pesquisa 

na Internet, a criança ou o estudante chegava e quando tava com dificuldade, quando ele não 

recorria à equipe, aos assessores, ele recorria à pessoa que estava do lado, que sabia mais que 

ele. Então, essa parte da solidária acontecia muito. Se a gente for levar em consideração essa 

parte, o projeto era muito lindo, eficaz por conta disso, embora não tivesse a figura do monitor 

que tivesse orientando, mas tinha a pessoa que tava do lado, que ensinava. Então, era uma 

mútua cooperação. 

Pesquisadora: Pelo que eu percebi na sua fala, acho que você acredita que há uma 

inclusão digital. Então, você quer que o projeto continue? 

Assessor cultural: Quero, a comunidade a comunidade necessita...Lógico, 

necessita muito mesmo. Os pormenores, essa parte de manutenção que eu insisto em falar é 

porque é realmente muito complicado. A gente conseguiu uma maneira de reaproveitar a 

fonte queimada. Quando uma fonte queima, o que a pessoa faz? Joga ela fora. E a gente 

conseguiu uma maneira de reaproveitar porque a gente não tinha dinheiro para comprar uma 

fonte. 

Pesquisadora: Vocês reinventavam... 

Assessor cultural: A gente trocava fusível, a gente abria o que tava lá, correndo 

risco até de se cortar...ou um choque...e assim, a pessoa que fazia essa parte de formatação, 

que foi produtor, que sempre foi colaborador do Espaço, infelizmente não está mais aqui no 

Espaço Grande Pedro II, que era o Dani Rafael, eu posso dizer que ele foi o monitor. Eu posso 

dizer, no período em que ele tava aqui no Pedro II, em 2010 e 2011. Porque ele é quem fazia... 
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eu confiava muito nele, entregava a chave pra ele e para Ivanilda também. Ele formatava os 

computadores quando dava algum problema, ele era quem consertava tudo. Agora, nunca foi 

remunerado nem foi orientado e nem oficialmente foi monitor. 

Pesquisadora: Quer dizer que oficialmente só teve monitor em 2009? 

Assessor cultural: Em 2009 e 2010.  

Pesquisadora: Eles eram monitores contratados pelo INEC? Em 2009 e em 2010? 

Depois disso não existiu mais? Em 2011? 

Assessor cultural: A gente tentou com o Dani, perguntamos “Dani, não tem como 

tu fazer essas aulas?” Ele falou... ele é muito inteligente, ele conhece tudo, mas ele tem 

problemas de (?)... 

Pesquisadora: Muito obrigada. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA APLICADA AO ASSESSOR SOCIAL DO ESPAÇO 

NORDESTE DE PEDRO II - PI 

 

ENTREVISTA APLICADA AO ASSESSOR SOCIAL DO ESPAÇO NORDESTE DE 

PEDRO II - PI 

SRA. IVANILDA TEXEIRA DO AMARAL 

 

Pesquisadora: Qual o teu nome completo? 

Assessora social: Ivanilda Teixeira do Amaral. 

Pesquisadora: Qual a sua formação acadêmica? 

Assessora social: Sou cientista social. 

Pesquisadora: Se importa em dizer a idade? 

Assessora social: Não, tenho quarenta e oito anos. 

Pesquisadora: Dá pra você relatar a sua trajetória, como foi que você chegou até 

aqui, como Assessora Social? 

Assessora social: Na verdade, quando o Espaço Nordeste chegou aqui em Pedro 

II, nós – eu sou atualmente vice-presidente da Fundação Cultural Pedro II, que é parceira – 

tínhamos, pela Fundação, uma amizade com o superintendente do Banco do Nordeste de 

Teresina, o Neto, que faleceu no ano passado; ele era amigo pessoal de uns componentes da 

Fundação, o Érico e a Diva – e ele sabia que no momento a gente estava com um projeto aqui 

com a Maçonaria, a Fundação já ia implantar essa estrutura parecida com o modelo do Espaço 

Nordeste, apesar de que a gente não conhecia o Espaço Nordeste. A gente tinha um Ponto de 

Cultura aprovado pelo Ifan, que tem aqui funcionando também. E, nós tínhamos aprovado um 

Projeto para instalar a Sala de Inclusão, com acessibilidade à comunidade, uma Sala de 

Leitura e promover e apoiar estudos e pesquisas nas áreas ambiental e arqueológica. 

 A gente já estava em conversa com a Maçonaria há quase um mês, quando o 

Érico conversando com o Neto sobre essa questão e tal, porque o Neto também era maçom, e 

conhecia o Espaço aqui aí ele soube do começo dos Espaços Nordeste.  Então, veio a 

informação de que Pedro II tinha sido escolhido por conta de uns números, de IDH e essa 
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coisa toda pra sediar o Piloto. Aí coincidiu no momento que a gente estava estruturando aqui e 

precisava de reforma e tudo. Aí a sugestão de juntar tudo numa coisa só porque os parceiros 

traziam as partes pra fazer funcionar legal. A gente tinha o equipamento todo pra estruturar, o 

Banco e o Inec entraram com parte da reforma da estrutura física pra adequar porque o prédio 

estava precisado. A Maçonaria estava pedindo porque estava funcionando uma escola do 

município que tava muito mal cuidada e ele era cedido para o município para salas de aula 

complementar. E, o município tinha pedido porque eles não estavam cuidando bem da 

estrutura, do prédio, inclusive tinha dívidas de água e luz. 

Sei que o Neto provocou a reunião com a presença de todo mundo: do Inec, do 

Centro Cultural, do Banco, da Maçonaria e a gente da Fundação. E, juntou o que tinha 

decidimos por implementar e aí começou o trabalho todo.  

Muito bom mesmo, por sinal. Acho que no tempo de existência do Espaço, ele 

atingiu os objetivos dele e atendeu, se não plenamente, mas atendeu prontamente as 

solicitações.  A comunidade participou direto, teve mutirão pra limpar, pra implantar. A turma 

tava aqui dentro o tempo todo. Aqui tem garoto nesse Espaço aí que está aqui do dia que abriu 

e ministrou no mês passado uma oficina. Foi do Prosseguir, Usuário da Inclusão, cadastrado 

na Sala de Leitura, era do grupo de Teatro e eu acho que vai ter a aprovação do ENEM agora. 

É o José Carlos que também está nesse salão. 

Então, é assim. O processo inicial foi um momento interessante porque juntou 

numa situação totalmente favorável pra começar. Ele começou e funcionou muito bem, mas, 

teve, talvez de igual pra igual dos parceiros, com exceção da Prefeitura. 

Pesquisadora: Você como Assessora Social, você trabalha mais de perto com 

alguns projetos da área social? É isso? 

Assessora social: É. 

Pesquisadora: Quais são esses projetos? 

Assessora social: A minha contribuição como assessoria social foi até assim, na 

verdade, eu já estava presente como Fundação Cultural, fazendo parte de um trabalho que era 

comum entre as duas instituições, Fundação e INEC, Centro Cultural, que era com a Sala de 

Leitura. A gente tem um material ali que conseguiu, uma Sala Verde, a gente tem um contato 

com um Projeto do Ministério da Cultura e outro do Meio Ambiente que era pra Sala Verde e 
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a Sala de Leitura Tamboril. Então, tem um acervo e a gente já fazia um trabalho de apoio à 

pesquisa e incentivo à leitura. Aí eu fiquei. 

 Quando eu fui pra assessoria social formalmente, pelo INEC, eu já tinha quase 

que um ano aqui trabalhando como Fundação e como parceira, mas parte voluntária, parte 

como Fundação. Então, eu virei assessora, na verdade, eu já fazia parte do trabalho com a 

Sala de Leitura e com o incentivo à pesquisa. Aí fiquei coordenando a Sala de Leitura, 

Contação de Histórias, a Sala de Inclusão formalmente era pra mim mas, eu dividia com o 

Douglas, pois ele tinha afinidade muito grande e uma habilidade talvez maior pela Inclusão e 

aqui a Ilha e coordenava também o Prosseguir e o Arte e  Identidade. Assim, era responsável 

mais diretamente, mas a gente nunca ficou sozinha com uma atividade. A gente sempre 

trabalhou numa equipe, ficava mais fácil. 

Pesquisadora: Na sua experiência, quais são as atividades mais realizadas no 

Laboratório? O que você acha que as pessoas fazem? Eu sei que é acesso livre.                                                         

Assessora social: Ultimamente ficou só acesso, mas a princípio ele funcionou 

atendendo diretamente os meninos do Prosseguir, uns dois anos atenção à turma do Prosseguir 

com computação, essa parte inicial básica. Foram feitos os cursos, oficinas e tudo. Tinha hora 

de aula marcada, manhã e tarde; existiam quatro turmas e a turma vinha muito pra pesquisas 

da Escola, pra fazer pesquisas pra Escolas de Ensino Médio e Superior. Porque aqui tinha uma 

carência e o acervo da Sala de Leitura que a gente tinha da Fundação, ele é de Nível Superior. 

Então, de certa forma espalhou mais essa demanda a interpesquisa estudantil e comunidade e 

vinha gente, curiosamente aparece para tudo, ou pra ver a turma que se apresentava na 

programação cultural ou que sabia que alguém tinha apresentado; vinha em busca de 

pesquisar também de se tinha edital aberto; se tinha como fazer projetos; às vezes queriam até 

que a gente fizesse coisas que não tínhamos condições de fazer, auxiliar na elaboração dos 

projetos, financiamentos pra atividades socioculturais. Teve uma procura muito grande dessa 

parte. Às vezes ninguém conseguia atender todo mundo, mas a gente bancou, fez até um 

sistema de controle de reserva pra atender. O número é grande no início na Sala de Inclusão, é 

mais pra pesquisa estudantil, mesmo.  

Pesquisadora: Qual a contribuição do Projeto para a comunidade local e para os 

usuários efetivamente?  
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Assessora social: Primeiro que foi o primeiro Espaço nesse formato como Espaço 

de Inclusão Digital gratuito reservado à comunidade mais carente. Em 2011 e parte de 2012, 

duas Escolas aqui precisavam de um Laboratório de Informática, a gente atendeu cedendo o 

espaço do laboratório em acordo com as Escolas. Inclusive eles até conferiram um certificado 

para a gente aqui em agradecimento. Nós apoiamos duas escolas de Nível Médio porque o 

laboratório deles não atendia a demanda da Escola e eles se dirigiam pra cá com o monitor da 

Escola. O professor da parte de Informática era da própria Escola, que foi a Escola Angelina 

Mendes Braga. 

 Então, a comunidade se beneficiou diretamente nesse formato, em colaboração 

à carência de Escolas Públicas com Laboratório de Informática. Fica até difícil eu falar porque 

a procura deles... Em grupo mais diretamente foi pra eles, esses que procuraram. Teve outro 

grupo, mas nos relatórios vai aparecer... 

Pesquisadora: Houve algum impacto, algum resultado?  

Assessora social: O Espaço já era identificado, já estava entre as escolas. Aqui 

tem um movimento social grande com várias instituições e outras ONGs (Organização Não 

Governamental) funcionando. A gente sediou eventos atendendo a demanda deles, a 

associação deles, não só atendendo a programação que tinha aqui e não só o que a gente 

pensava, mas da comunidade, o que desse pra encaixar. Foi a Eco Escola que veio para um 

evento e eles fizeram uso e também estavam falando sobre resíduos sólidos e essa coisa da 

influência, Internet, o que fazer com o lixo produzido, periférico, essa coisa toda. A gente 

recebeu eles aqui e o evento foi aqui também. 

 Mas, é assim, como agora está meio “standby”, meio fechado, o que foi que a 

gente sentiu mesmo como foi: umas falas, um espanto, tristeza, meio decepcionados, “Ah, 

como é? E agora?”, coisas do tipo assim, porque as escolas mandavam o grupo e às vezes 

avisava a gente e às vezes não avisavam. Talvez a nossa relação na época tenha sido com as 

escolas porque facilitava. O quadro maior tenha sido com as escolas. 

Pesquisadora: O que você define e entende que seja Inclusão Digital? 

Assessora social: Para mim é mais amplo do que só a Sala. O celular e todo esse 

outro aparato que existe, na verdade, tem garoto que não tem noções básicas de Informática, 

mas digitalmente ele já está incluído através de outros instrumentos, de outros aparelhos, de 
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outros mecanismos porque fazem uso o dia todo. Então, vai do uso de tecnologias, digamos 

assim, mas tão acessíveis... O celular, som, acesso à Internet, à Sala. 

Pesquisadora: Quais os desafios do Projeto em relação ao futuro? Como você 

enxerga isso? 

Assessora social: Você veio num momento delicado porque os desafios agora são 

talvez os maiores porque a gente tem o equipamento todo da Sala, que é de 2009, tudo 

novinho, aqui da Ilha. Ele veio com esse projeto do IFAN em 2009. Tem um resultado 

interessante que eu lembrei agora. Tem um garoto que foi do Prosseguir, frequentador da 

Sala, era apaixonado pela Sala, o ano passado ele passou e está fazendo Computação, o Dani 

Rafael, estuda em Piripiri, na Universidade Estadual do Piauí. De lá ele já aprendeu coisas, 

também porque ele se virava, pra ele era livre, pesquisas, tutoriais, softwares, e ele nem 

computador tinha em casa. Tudo era por aqui. Tudo mesmo.  Ele é quem ajuda a gente desde 

o começo. 

Pesquisadora:  Ele não mora aqui mais? 

Assessora social: É para ele estar nesse final de semana aqui. Ele nunca deixa de 

vir aqui. Ainda hoje ele vem direto, toda semana ele vem pra cá. Todo domingo ele vem com 

uma turma. Ele não tem Internet em casa também e é estudante e precisa. Mas, toda a parte de 

manutenção tanto de hardwares como de softwares, eles aprendem vendo ele fazer e a gente 

nunca chamou um técnico. Eu tenho fotos deles desmontando do mouse, tirando a placa, 

fazendo essa parte técnica toda mesmo. Os meninos nossos aqui, o Douglas e o João Paulo 

ajudavam. Quando eles tiram um serão pra fazer manutenção, a parceria da comunidade vinha 

dessa forma. O retorno, talvez o Dani nesse canto aí, seja um super exemplo, uma referência 

muito bacana. Tem outra garota também que está em Teresina estudando. Mas, o Dani talvez 

tenha sido mais impactada, porque ele não tinha computador em casa, não tinha Internet, não 

tinha isso e aquilo, vinha de Escola Pública e tudo. 

Pesquisadora: Alguns estudiosos apontam que para que realmente um projeto de 

Inclusão Digital seja efetivo, ele tem que ter: recursos físicos, que são os equipamentos; 

recursos digitais que são os softwares e os conteúdos; recursos humanos que é a parte de 

capacitação, de formação e os recursos sociais que apóiam junto à comunidade e à sociedade.  

Na sua avaliação, o Projeto Inclusão Digital contempla ou contemplou esses aspectos? 
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Assessora social: Capacitação, nós nunca recebemos. Os outros elementos têm. 

Na época era o melhor da cidade, o melhor espaço, tudo novinho. Tivemos uma capacitação 

mínima, básica, quando abriu o Espaço, o Carlos Henrique reuniu dois ou três meninos, mas 

pra dizer o que eles queriam que fosse. Mas, assim, já eram o João Paulo e o Jardel que 

davam aula de Informática numa outra instituição, e que aderiram aqui, engajaram-se, de 

forma que a Fundação terminou, o Jardel foi o monitor, que a gente chamou pra fazer as aulas 

no início , depois o João Paulo e depois voluntariamente ficou o Douglas, que desenvolveu. 

Mas, o que veio foi só uma apostila. O restante todo de capacitação foi feito pelo pessoal. A 

apostila veio do INEC e foi distribuída dois anos seguidos; era reutilizada, não era muito 

grande.  

Pesquisadora: Mas era só de software e de hardware... de Introdução à 

Informática... 

Assessora social: Era, exatamente. Básica mesmo. A capacitação era pessoal, cada 

um ou já trouxe o conhecimento bom... O Douglas sempre gostou e se aperfeiçoou muito 

nisso aí... Faz miséria no computador. Mas, não veio, a capacitação nunca teve. Nunca teve 

um seminário, nunca teve um encontro, nunca teve assunto específico pra falar sobre isso. 

Nem veio de lá pra cá nem os meninos foram pra receber. Quando a Fundação procurou os 

meninos que já tinham um conhecimento e a gente combinou como seria a sistemática de 

funcionamento da Sala, até o controle de tempo, o que se poderia acessar, o que não podia. 

Todos têm uma senha, têm um controle, porque tinha mais gente do que máquinas. Aí a gente 

fez um acordo com a Sala de Leitura. O menino lia uma hora e ganhava meia hora de acesso à 

Internet. Aí controlava tempo. Quem vinha com pesquisa da escola acompanhado de um 

grupo ou de professores e precisava de mais tempo tinha uma prioridade nesse sentido. Os 

outros elementos tinha. 

Pesquisadora: Então, quer dizer que o aceso é livre, mas não é orientado. Tem 

uma pessoa com eles para dizer “é para fazer isso ou aquilo” ? 

Assessora social: Hoje o Espaço está sem Internet, mas quem faz isso no final é o 

próprio Douglas, é a gente. A gente diz: “Não pode isso, não pode aquilo”. A gente fez hoje 

um e pregou. Conversa com eles quando chega. Em cada computador tem.  

Pesquisadora: Mas, vocês têm o controle, tipo: Hoje, o José, que é usuário, ele fez 

pesquisa sobre isso, isso. Vocês têm esse controle?   
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Assessora social: Não, isso não. 

Pesquisadora: Mas, o número de pessoas, vocês têm? 

Assessora social: O número de pessoas, temos. Porque a gente não tinha gente 

suficiente para fazer esse acompanhamento bem personalizado, não tinha. O Douglas foi 

assessor cultural, mas com dois anos de funcionamento do Espaço. 

Pesquisadora: Vocês não têm essa pessoa, esse monitor? 

Assessora social: Não. Tinha no início, mas não fazia esse apanhado, depois a 

síntese nesse formato, com ficha e alguma coisa nesse sentido. Não tinha, era mais com os 

livros. 

Pesquisadora:  Na sua opinião, quais os desafios que faltam para melhorar? O que 

você aconselha, o que você orienta? 

Assessora social: O maquinário está quase obsoleto. A manutenção não é cara, é 

viável. Os meninos fizeram tudo 0800, até agora e a Fundação conseguia a parte de 

hardwares, de comprar uma coisa ou um conserto. Os softwares, eles conseguiam aí nas 

formas nem sempre lícitas, eu digo assim, não se compravam todos os programas porque se 

fossem comprar os programas todos eram muito caros. Baixava aqui, emprestava do outro, 

pegava. A manutenção mesmo, a parte financeira, é um desafio.   

Pesquisadora: Você tem algum documento que fale sobre a Fundação? Tem o site 

dela? 

Assessora social: Nós estamos com um problema com o nosso que também é 

outro que dá trabalho para mater. 

Pesquisadora: Mas, você tem algum que eu possa pesquisar que fale sobre a 

Fundação, a função dela... 

Assessora social: Tenho uma espécie de currículo da Fundação. 

Pesquisadora: Pronto. Era só isso. Muito obrigada. 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA APLICADA AOS USUÁRIOS DO PROJETO DE 

INCLSUÃO DIGITL DE PEDRO II -  PI 

 

ENTREVISTA APLICADA AOS USUÁRIOS DO PROJETO DE INCLUSÃO 

DIGITAL DE PEDRO II - -PI  

USUÁRIO 1 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS 

 

Pesquisadora: Qual o seu nome? 

Usuário: Antônio Marcos dos Santos. 

Pesquisadora: Qual a sua idade? 

Usuário: 28 anos. 

Pesquisadora: E a sua escolaridade? 

Usuário: Tenho o terceiro ano. Tentei fazer o curso superior. Só falta mesmo 

passar.  

Pesquisadora: Vai dar certo. Você trabalha? 

Usuário: Sim. 

Pesquisadora: Trabalha onde? 

Usuário: Eu trabalho lá nas lajinhas 

Pesquisadora: Mas, como o quê? 

Usuário: Como transmissor de Rádio, operador. 

Pesquisadora: Então, tu és radialista? 

Usuário: Não, operador transmissor. 

Pesquisadora: Ah, você opera a transmissão, é isso? 

Usuário: É. 

Pesquisadora: Fica mais na parte técnica. 
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Usuário: É, opero o aparelho lá. Praticamente é só mais ligar e desligar mesmo. 

Pesquisadora: Quando você vem para o Espaço, quais são as principais atividades 

que você realiza? O que é que você acessa? 

Usuário: É mais pesquisa mesmo de colégio. Não gosto muito assim de facebook 

ou coisa assim, de só de olhar mesmo, não. Prefiro ao vivo mesmo. 

Pesquisadora: Ao vivo e a cores. 

Usuário: É porque eu acho que a vida é muito curta pra gente ficar só assim. 

Pesquisadora: Só virtual.  

Usuário: É, só na tela. Eu acho uma área mais fácil de aprender, né?! A gente pega 

um computador, a gente pratica. até aprender mesmo., pratica, as outras são mais 

complicadas. 

Pesquisadora: Mas, quando você vem no sala de inclusão, você recebe a ajuda de 

alguém ou você acessa mesmo livremente? 

Usuário: No começo eu pedia alguém pra me ajudar porque eu não sabia mexer 

muito bem. 

Pesquisadora: Mas, agora, você sabe? 

Usuário: Mais ou menos, mas como eu mexo só assim com pesquisa, não precisa 

de muita coisa. Só acesso o Google, aí eu procuro lá. 

Pesquisadora: você acha o Espaço organizado? 

Usuário: Si, eu acho. 

Pesquisadora: O que você acha que precisava melhorar? Não, se você fosse 

avaliar, de 1 a 10, tu avaliava com quanto? 

Usuário: Dava uns  8. 

Pesquisadora: 8? O que você acha que precisa melhorar? 

Usuário: É que às vezes é meio lenta, demora muito tempo, a gente fica lá, espera 

e nada e a gente tem que passar pra outro. 
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Pesquisadora: O que você entende por inclusão digital? Qual o teu entendimento 

sobre o que é inclusão digital? O que você acha que é? 

Usuário: Eu acho que é incluir a pessoa que não tem o costume dessa parte do 

mundo digital nele, que a pessoa não tem computador em casa, também mora muito longe, as 

vezes não tem sinal e aí tem um lugar assim que ela pode acessar, ficar pessoalmente, ajuda 

bastante. E, se bem que hoje em dia quase tudo a pessoa precisa, tem computador no meio. 

Pesquisadora: As pesquisas realizadas na sala de inclusão ajuda no teu dia a dia? 

Usuário: Ajuda porque eu passo o tempo, porque se for procurar num livro 

demora muito tempo, começa a procurar, às vezes a gente não acha... 

Pesquisadora: É mais abrangente, mais rápida a pesquisa?  

Usuário: É. 

Pesquisadora: Na sua opinião, em que aspecto poderia melhorar o Projeto? 

Usuário: Acho que na ampliação, ser assim maior. A Internet também que se 

mexer aqui e na cidade toda é muito lenta. O pessoal também, mais alguém pra ajudar a 

mexer também, ajudar as pessoas. É basicamente isso. 

Pesquisadora: Quais os resultados observados em  sua vida depois do projeto? 

Usuário: É mais pesquisa mesmo de colégio. Ajudam muito, as pesquisas que 

faço, poupa muito o tempo. A gente vai e logo acessa e acha o que procura.  

Pesquisadora: Pronto. É basicamente isso mesmo. Muito obrigado. Eu vou colocar 

a sua fala no meu Relatório. Está certo? 

Usuário: Está. 
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USUÁRIO 2 – JOÃO PAULO DE CASTRO LOPES 

 

Pesquisadora: Nome completo. 

Usuário: João Paulo de Castro Lopes. 

Pesquisadora: Idade. 

Usuário: 20  anos.  

Pesquisadora: Escolaridade. 

Usuário: Já terminei o Ensino Médio. 

Pesquisadora: Você trabalha? 

Usuário: Casualmente, não. Só estudo Pré-vestibular. 

Pesquisadora: Quais são as atividades que você desenvolve no Projeto? 

Usuário: Como já havia falado, só pesquisa. 

Pesquisadora: Por que você procurou o Projeto? 

Usuário: Bem, como eu estava aqui desde o início da criação do Espaço, eu 

sempre vinha pra cá ou pra acessar as redes sociais ou pra fazer alguma pesquisa. No tempo 

que começou aqui eu ainda estudava, fazia o 3° ano (Ensino Médio). 

Pesquisadora: Com que frequência você utiliza o Projeto Inclusão Digital? 

Usuário: Duas ou três vezes na semana. Mais ou menos umas quatro horas. 

Pesquisadora: Você considera o Projeto organizado ?  

Usuário: Sim. 
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Pesquisadora: Para ti, o que é Inclusão Digital? 

Usuário: Como eu já havia falado, é incluir quem não tem acesso à Internet nesse 

mundo. 

Pesquisadora: Se fosse dar uma nota pro Projeto, de zero a dez, quanto daria?  

Usuário: Oito. 

Pesquisadora: Como você teve conhecimento do Projeto de Inclusão? 

Usuário: Desde o início, pois eu participei do mutirão. Logo no dia seguinte eu vi 

lá o povo montando os computadores, instalando a Internet. 

Pesquisadora: O que esse Projeto representa na sua vida? 

Usuário: O meu acesso à Internet. Eu só acesso aqui. 

Pesquisadora: Quais os resultados observados em  sua vida depois do projeto? 

Usuário: Basicamente a minha capacitação profissional, pois como dava aula, eu 

utilizava muito aqui para fazer pesquisas e aprender mais. O que eu não sabia, eu vinha aqui e 

pesquisava e lia; 

Pesquisadora: Na sua vida pessoal, o que você acha que significou você ter tido 

acesso aos meios de comunicação? 

Usuário: Só a minha inclusão nas redes sociais, como pessoal. 

Pesquisadora: Mudou alguma coisa na sua vida: Você acha que teve algum 

ganho? 

Usuário: Sim. Adquiri mais conhecimento. Porque quando venho pra cá eu leio 

muito. Assistindo televisão, alguém fala alguma coisa interessante, aí eu gravo no celular e 

venho para cá e pesquiso. 

Pesquisadora: Pronto, João Paulo. Eu vou fazer um relatório e colocar na minha 

pesquisa. Você autoriza eu colocar o que você falou? 

Usuário: Autorizo. 

Pesquisadora: Obrigada. 
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USUÁRIO 3 – JOSÉ CARLOS 

 

Pesquisadora: Como é o teu nome? 

Usuário: José Carlos. 

Pesquisadora: Qual a sua idade? 

Usuário: Tenho dezoito anos. 

Pesquisadora: E a sua escolaridade? 

Usuário: Ensino Médio completo. 

Pesquisadora: você trabalha? 

Usuário: Eu sou artesão. Faço esculturas. Aprendi aqui no Espaço, através das 

oficinas. 

Pesquisadora: O que você faz? 

Usuário: Faço esculturas com pó de madeira. Foi uma técnica que eu desenvolvi. 

Pesquisadora: Que legal! 

USUÁRIO: Se você quiser ver as fotos depois. 

Pesquisadora: Eu quero. 

Usuário: Têm até umas esculturas ali que eu administrei aula agora, no mês 

passado. 

Pesquisadora: Foi mesmo? Com pó de madeira? 



208 

 

Usuário: Com pó de madeira misturado com cola. Vai também garrafa pet, papel, 

material reciclado. 

Pesquisadora: Que legal! Gostei! Depois eu quero ver essa técnica. Você 

frequenta o Espaço? 

Usuário: Frequento. 

Pesquisadora: Quando você vai ao Espaço, ao Projeto Inclusão Digital, quais as 

principais atividades que você faz? 

Usuário: Pesquisas sobre o ENEM, alguma notícia. É mais sobre isso. 

Pesquisadora: Com que frequência você utiliza o Espaço do Projeto Inclusão 

Digital? 

Usuário: Eu venho aqui umas duas vezes por semana. 

Pesquisadora: E você considera organizado? 

Usuário: É organizado.  

Pesquisadora: você acha que precisa melhorar? 

Usuário: Precisa. 

Pesquisadora: Em que aspectos? 

Usuário: É que às vezes a gente vem e os computadores estão quebrados, 

desmantelados. 

Pesquisadora: Quando você vai aa sala de inclusão, você recebes ajuda de alguém 

ou já sabe usar os recursos computacionais? 

Usuário: Já sei, mas no começo eu precisei da ajuda deles pra mexer nos 

computadores. 

Pesquisadora: você teve ajuda de quem, no começo? 

Usuário: Tive ajuda do Douglas. 
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Pesquisadora: Mas você é daquela época que teve um curso de Introdução à 

Informática. Você participou dele? 

Usuário: Não, não participei. 

Pesquisadora: O que é Inclusão Digital pra ti? O que você entende? 

Usuário: Inclusão digital é você se incluir no meio digital. É a pessoa aprender 

Informática, aprender a mexer nos computadores... 

Pesquisadora: Se você fosse dar uma nota de zero a dez para o Projeto Inclusão 

Digital, qual nota você daria?  

Usuário: Nove. 

Pesquisadora: Como foi que você teve conhecimento do Projeto? 

Usuário: Frequentando aqui o Espaço, me falaram que a gente podia fazer 

pesquisa. 

Pesquisadora: Você possui computador? 

Usuário: Não, não tenho não. 

Pesquisadora: Pretende ter? 

Usuário: Pretendo ter e sempre quando preciso, venho pra cá. 

Pesquisadora: Você Já fez outros cursos de informática básica? 

Usuário: Eu já havia feito um Curso de Informática. 

Pesquisadora: Foi? Então, você vem para sala de inclusão só para praticar? 

Usuário: Só pra praticar mesmo. 

Pesquisadora: Pontualmente, Quais os resultados observados em sua vida depois 

do projeto? 

Usuário: Está contribuindo muito porque toda vez que eu ganho uma peça nova 

que uma pessoa me pede, tipo “Eu quero um Santo Antônio”, aí eu venho aqui e pesquiso o 

Santo Antônio, vejo as imagens, pego e passo pro meu celular e vou fazendo. Isso está 
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contribuindo muito. Agora, eu estou pensando em fazer a réplica da Igreja de Nossa Senhora 

da Conceição. Vou ter que vir pra cá pra pegar os ângulos direitinho. Contribui muito. 

Pesquisadora: Dentro dos aspectos de alguns estudiosos, apontam como 

necessários para um bom Projeto de Inclusão Digital o espaço físico; os recursos digitais, que 

são os softwares e os conteúdos; os recursos humanos, que é a formação; e os recursos sociais 

que é a abertura do laboratório para a comunidade. Na sua avaliação do Projeto Inclusão 

Digital, ele contemplas esses aspectos? 

Usuário: Contempla, sim. 

Pesquisadora: Quais os resultados que você conhece do Programa? O fato de você 

ter vindo, qual a principal contribuição para a sua vida? Foi ligada à sua profissão? 

Usuário: Foi. 

Pesquisadora: Pelo que eu estou entendendo, a principal contribuição que o 

projeto traoxe para sua vida está relacionado ao seu, ao seu lado profissional? 

Usuário: Ao lado profissional, mas aos meus estudos também, quando eu tava 

precisando para o Enem, eu vinha pra cá pra ficar estudando também. Principalmente para 

fazer também o Simulado nos computadores 

Pesquisadora: Você fez o ENEM? 

Usuário: Fiz o ENEM, sim. E, das outras vezes, eu também vim. 

Pesquisadora: Obrigada!! 
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USUÁRIO 4 – LUCAS DE SOUSA SOARES 

 

Pesquisadora: Qual o teu nome? 

Usuário: Lucas de Souza Soares. 

Pesquisadora: Qual a sua idade? 

Usuário: Vinte anos. 

Pesquisadora: Qual a sua escolaridade? 

Usuário: Ensino Médio completo. 

Pesquisadora: Você trabalha? 

Usuário: Trabalho só assim, com “bico”. É na construção civil, trabalho pesado. 

Pesquisadora: Quais os principais tipos de atividades que você desenvolve na sala 

de inclusão? 

Usuário: Eu faço alguma pesquisa, algum assunto que eu tou em dúvida, eu 

pesquiso, baixo o “AquiPede”, dou uma lida. Eu faço primeiro isso. Depois, no tempo que 

sobra, eu escuto música, vejo algumas coisas do meu interesse... 

Pesquisadora: Quais os resultados observados em  sua vida depois do projeto? 

Usuário: Faço minhas pesquisas com mais facilidade. Eu faço alguma pesquisa, 

algum assunto que eu tou em dúvida, eu pesquiso, baixo e leio. 

Pesquisadora: Acesse o seu facebook. 
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Usuário: Não, eu não tenho “face” (facebook). Eu gosto de pesquisar algumas 

coisas mais interessantes, assim, dar uma olhada e escutar música. Gosto muito de escutar 

música, entende? 

Pesquisadora: Por que Você procurou o Projeto de Inclusão Digital? 

Usuário: Como assim? 

Pesquisadora: O que foi que te levou a dizer “Eu vou participar do projeto”? 

Usuário: Primeiramente não foi nem a questão, assim, foi mais a questão do 

Espaço. O convívio aqui do Espaço. Achava que não vai me agradar, mas é muito bom. A 

gente aprende muita coisa boa aqui na Sala de Informática, na Biblioteca, no Projeto 

Prosseguir que a gente tinha aqui, que era um preparatório. Aí eu sempre fui interessado, 

sempre frequentei o Espaço. 

Pesquisadora: Com que frequência você utiliza o Espaço? 

Usuário: Já que eu moro aqui perto, têm semanas que eu venho aqui quase todos 

os dias. Às vezes eu cenho de manhã, às vezes eu venho de tarde. Esses últimos dias eu fiquei 

mais afastado um pouquinho, mas a maioria das vezes eu frequento o Espaço.   

Pesquisadora: Você considera o Espaço organizado? 

Usuário: Considero. A Ivanilda e o Douglas são bem competentes. 

Pesquisadora: Quando você vem para a sala de inclusão, você recebe ajuda de 

alguém? 

Usuário: Assim, alguma dúvida, a gente sempre tira: “Como é que faz isso? Como 

é que faz aquilo?”. O Douglas sempre fica por aqui, o Dan, um amigo da gente também. 

Pesquisadora: O que é que você entende por Inclusão Digital? 

Usuário: É acessibilidade, é dar acesso às pessoas o acesso à Informática, à 

Internet. 

Pesquisadora: Como é que você avalia o Projeto de Inclusão Digital? Mas, se 

Você fosse dar uma nota de zero a dez?  



213 

 

Usuário: Daria... assim, uma coisa que eu não acho legal o problema não é a 

questão do Espaço. A questão muitas vezes é que quando a pessoa vem usar aqui, ela mesma 

não sabe usar e acaba... se ela não souber usar,e La tem que procurar porque o cara e 

perguntar “Como é que faz isso? E aquilo?” e acaba às vezes desmantelando ou coisa assim. 

Pois, é, mas não é em relação ao Espaço, é em relação às pessoas que muitas vezes não tem a 

habilidade, não tem conhecimento... 

Pesquisadora: E você daria quanto, de zero a dez? 

Usuário: Dou oito. 

Pesquisadora: E quando você teve conhecimento do Espaço? 

Usuário: Não, é porque eu moro perto do Espaço, sou vizinho aqui o Espaço, 

desde 2009 que funciona, aí eu vinha aqui às vezes, mas desde o ano passado que eu tenho 

frequentado mais o Espaço por causa do Projeto que tinha, o Prosseguir, aí eu comecei a 

frequentar.    

Pesquisadora: Você possui computador em casa? 

Usuário: Tem o notebook da minha irmã, mas ele não fica só na minha casa, fica 

na minha casa e na dela. 

Pesquisadora: Mas tem Internet?  

Usuário: Mais ou menos, a Internet não é muito boa, não, Internet de moden, sabe 

como é. Mas, eu utilizo, por isso que eu venho às vezes aqui, quando não dá pra fazer um 

trabalho, eu trago alguma coisa, a Internet é daqui. 

Pesquisadora: Onde foi que você aprendeu essas noções básicas de informática, de 

Internet? 

Usuário: Eu fiz um curso básico de Informática. 

Pesquisadora: Então, você veio mais pra aperfeiçoar seus conhecimentos? 

Usuário: É, algumas coisas, não tudo, coisinhas básicas mesmo, essas coisas não 

muito rebuscadas, porque têm coisas que a gente se esquece 
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Pesquisadora: Alguns estudiosos apontam como necessárias para um Projeto de 

Inclusão Digital recursos físicos, que são os equipamentos; recursos digitais que são os 

softwares e o conteúdo; os recursos humanos que são as formações; e o recurso social que é o 

apoio junto à comunidade. Na sua avaliação, Projeto de Inclusão Digital contempla esses 

aspectos?  

Usuário: Como assim? Você pode repetir a pergunta? 

Pesquisadora: Para se ter um Projeto de Inclusão Digital, como esse daqui do 

Espaço, é preciso ter espaço com computadores... 

Usuário: Isso aqui tem. 

Pesquisadora: Tem que ter recursos digitais, que são os softwares e os conteúdos... 

USUÁRIO: Também tem. 

Pesquisadora: Os recursos humanos, que é a parte da formação, você recebe 

formação e os recursos sociais, que é apoio junto à sociedade, um trabalho junto com a 

sociedade. Você acha que ele contempla? 

Usuário: Não, ele tem o espaço, tem o local, tem os computadores...Mas, não tem 

a formação...Tem o acesso livre. 

Pesquisadora: O que você acha que precisava melhorar? 

Usuário: Eu acho que o que precisa melhorar mesmo é a maneira como o pessoal 

utiliza, muitas vezes não sabe ligar, não sabe... desliga errado ou liga errado e acaba dando 

problema e prejudicando outras pessoas que precisam utilizar também. 

Pesquisadora: Então, Lucas, era só isso. 

Usuário: Só isso? 

Pesquisadora: Só. Obrigada. 
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USUÁRIO 5 – RAIMUNDO NONATP ALVES DE LIMA 

 

Pesquisadora: Qual o teu nome? 

Usuário: Raimundo Nonato Alves de Lima. 

Usuário: Eu tenho dezoito anos. 

Pesquisadora: Qual a sua escolaridade? 

Usuário: Concluí o Ensino Médio. 

Usuário: Antes eu era contribuinte aqui no Espaço de Cultura. Eu era produtor 

cultural, junto com o João Paulo. Eu ajudava muito aqui. 

Pesquisadora: Quais as atividades que você desenvolve hoje no Projeto? É só 

acesso? 

Usuário: Isso, como participante. 

Pesquisadora: Quando você vem para o Espaço, o que é que você procura? O que 

te fez vir para o Espaço? O que te motiva? 

Usuário: Além de adquirir conhecimento, a partir do momento que eu decidi vir, 

eu visei um pouco a diversidade cultural que tinha muito. Porque têm muitas pessoas que vêm 

do Interior e com a diversidade a gente passa a se conhecer mais e assim, juntamente adquirir 

cada vez mais conhecimento, né, junto com eles. 

Pesquisadora: Com que frequência você utiliza o Projeto Inclusão Digital? 

Usuário: Quase todo dia, mas principalmente nos fins de semana, que eu venho 

muito. 

Pesquisadora: Você considera organizado? 



216 

 

Usuário: Muito. Sempre foi, desde quando eu comecei a frequentar aqui eu 

observei... eu até falava para um amigo meu que aqui sempre foi organizado. 

Pesquisadora: Se você fosse avaliar o Projeto, de um a dez, quanto você daria? 

Usuário: Eu daria nove porque tende a melhorar um pouco mais. 

Pesquisadora: Como foi que você teve conhecimento do Projeto? 

Usuário: Então, o meu irmão frequentava muito aqui e eu passei a vir com ele. 

Também eu já conhecia os meninos daqui, a gente estudou junto na escola, na Eco Escola, a 

gente. E eu passei a ter conhecimento através dele. 

Pesquisadora: Você possui computador em casa? 

Usuário: Não.  

Pesquisadora: O que o Projeto representa na sua vida? O que você acha que 

contribui, melhorou? Você teve a oportunidade a partir do conhecimento adquirido? 

Usuário: Muita coisa, até mesmo porque quando havia algo externo, um projeto 

externo ou algum serviço externo, sempre os meninos convidavam a gente ou indicavam a 

gente. Sempre eles incluíam a gente em algo externo que houvesse na cidade. 

Pesquisadora: Quando você vem para a sala de inclusão, qual a principal atividade 

que você faz? 

Usuário: Eu gosto muito de estar digitando, de estar pesquisando. Sempre mais é 

isso mesmo. E, às vezes quando há trabalho também a gente pesquisa muito. Mais é isso 

mesmo. 

Pesquisadora: Quais os resultados observados em  sua vida depois do projeto?  

Usuário: Abriu oportunidades, até mesmo porque veio uma empresa pra Pedro II, 

que ela trabalha com tele-aulas por satélite e aí eu fui convidado a ser monitor lá nessa 

empresa. Eu passei um bom tempo lá. Isso contribuiu muito. 

Pesquisadora: O que você entende por Inclusão Digital? O que você pensa é? 

Usuário: Eu gosto bastante de comparar com a Inclusão Social, só que a Digital 

envolve mais diretamente, como se diz, tecnologias, principalmente a de computadores. 
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Pesquisadora: Dentre os aspectos que os estudiosos colocam para um bom projeto 

de Inclusão Digital estão a estrutura, a formação, os recursos digitais e os recursos sociais, 

que é a parte do apoio. Você acha que o Projeto de Inclusão Digital contempla? 

Usuário: Contempla porque há sempre uma conexão entre esses pontos que você 

colocou aí. Sempre houve uma conexão enfim, sempre eles passavam tudo que eles queriam 

realmente passar durante o curso. 

Pesquisadora: Se fosse para fazer novamente, você faria? 

Usuário: Tranquilamente, com certeza. 

Pesquisadora: Você acha necessário? 

Usuário: É crucial. Eu creio que seja crucial, não só por mim, mas por outras 

pessoas que tendem a frequentar também. O mercado hoje exige demais. 

Pesquisadora: Muito obrigada. Eu posso publicar no meu texto a sua entrevista? 

Usuário: Pode. 

Pesquisadora: Agradeço. 
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USUÁRIO 6 – IVONEIDE TEXEIRA DO AMARAL 

 

Pesquisadora: Qual o teu nome? 

Usuário: Ivoneide Teixeira do Amaral. 

Pesquisadora: Qual a sua idade? 

Usuário: Quarenta e nove anos. 

Pesquisadora: E a escolaridade? 

Usuário: Eu tenho o Ensino Médio. 

Pesquisadora: Você trabalha? 

Usuário: Sou artesão. 

Pesquisadora: O Douglas falou que o Curso de Formação aconteceu em 2009 e 

2010... 

Usuário: Foi em 2010, assim que eu cheguei, porque eu morava no Rio... 

Pesquisadora: Então, foi em 2010. Quais as principais atividades que você 

desenvolveu no Projeto?  

Usuário: Foi todo o aprendizado de introdução. No princípio era introdução 

mesmo, um aprendizado maravilhoso, desde o princípio até abrir o computador, todo o 

processo...de  hardware. Isso, tudo isso ele ensinou, teve a parte técnica pra resolver qualquer 

problema. 

Pesquisadora: Por que você procurou o Projeto de Inclusão Digital? Qual foi o teu 

objetivo a princípio? 
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Usuário: Foi aprender mesmo, porque eu precisava. Porque eu cheguei aqui sem 

nenhum campo de trabalho, morei muito tempo fora e quando cheguei, eu precisava por causa 

do meu trabalho de artesã. Porque eu vendo e precisava me informar, precisava pesquisar. 

Porque tem muita coisa que não é só revista, a gente precisa da Internet. Por isso que eu entrei 

e aqui tava disponível. Também fiz um empréstimo aqui no Banco do Nordeste para eu poder 

começar a trabalhar. Era uma necessidade e eu não sabia de nada também. 

Pesquisadora: Na época, você considerava organizada a estrutura, o curso? 

Usuário: Muito bem organizado, um grupo de alunos muito bem selecionado e o 

professor, o monitor era maravilhoso. Bem organizado, horário excelente que deixava a gente 

sem estresse, com a mente bem aberta, sem preocupação. Ele era ótimo para ensinar, muito 

bom. 

Pesquisadora: Você considera que o Projeto de Inclusão Digital que você 

participou foi uma política eficaz? Ele foi um projeto eficaz? 

Usuário: Muito eficaz, porque até minha filha também entrou, ela era adolescente, 

estava estudando e precisava. Muito eficaz, principalmente aqui. 

Pesquisadora: Se você fosse avaliar o curso de zero a dez, quanto você daria? 

Usuário: Eu daria dez.  

Pesquisadora: Então foi ótimo?! 

Usuário: Foi muito bom. Pra mim e para a minha filha foi excelente. 

Pesquisadora: Como foi que você teve conhecimento do Projeto? 

Usuário: Porque a Ivanilda trabalha aqui junto com o Douglas e também minha 

filha já tinha visto na Escola, alguns alunos que estudavam com ela comentando. Inclusive 

teve até alguns que também fizeram. Na Escola é fundamental. Eu soube primeiro na Escola, 

depois eu fui me informar com a Ivanilda e ela me disse que ainda tinham inscrições e tudo. 

Pesquisadora: Você possui computador em casa? 

Usuário: Possuo. 

Pesquisadora: Com conexão à Internet? 
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Usuário: Sim. 

Pesquisadora: Quais os resultados observados em  sua vida depois do projeto? 

Usuário: Abriu portas e melhorou meu conhecimento. Porque eu não sabia 

realmente nada, era a minha filha que me dava algumas aulas e eu praticamente não sabia 

manusear, não entendia praticamente nada. E eu não fui pra outro curso em lugar nenhum. O 

que eu fiz foi só aqui mesmo. Hoje eu desenvolvo, não sou igual ao Douglas, mas faço legal. 

Pesquisadora: Você considera que o conhecimento adquirido com o curso abriu 

novas oportunidades? 

Usuário: Abriu oportunidade. Pra mim abriu porque hoje em mantenho contatos, 

eu recebo encomendas do meu trabalho que eu faço através da Internet mesmo que eu recebo. 

Converso e fecho o negócio, passo mensagem a respeito do modelo e tudo. Eu faço mais pela 

Internet que por outro modo. 

Pesquisadora: Qual o seu negócio como artesã? 

Usuário:  bordados.  

Pesquisadora: E toda a negociação você também faz pela Internet? 

Usuário: Faço. Faço muito mais porque eu coloco no meu facebook todos os meus 

trabalhos, tudo o que eu faço e rapidinho me vêm os elogios, a propaganda... 

Pesquisadora: O que é Inclusão Digital para você?. 

Usuário: Eu acho que como aprendizado é um desenvolvimento mesmo em 

qualquer ramo profissional... que precisamos ter. É necessário. Olhe, um curso como esse aqui 

que eu tou fazendo, eu fui eleita por eles, fui uma delas, eleita por eles como chefe de um 

grupo de oito e ele sempre ta pedindo pesquisas e tudo para casa pra eu trazer; eu não iria 

pedir a ninguém pra fazer pra mim. Então, eu mesma faço sozinha porque hoje eu sei, a 

pesquisa do curso que eu tou fazendo, que eu vou ganhar por ele em tudo, tanto no financeiro 

como no aprendizado. É para a minha área mesmo, de corporativismo, que é muito bom, e eu 

mesma é que faço minhas pesquisas sozinha. 

Pesquisadora: Dentre os aspectos que alguns estudiosos apontam como 

necessários para um bom projeto estão: recursos físicos – o espaço; recursos digitais, que são 
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os softwares e os conteúdos; recursos sociais, que é o apoio junto à comunidade e os recursos 

humanos, que é a capacitação. Na sua avaliação, o Projeto que você fez contempla esse 

aspecto? Contemplou? Tinha estrutura? Tinha formação? Tinha esse apoio? 

Usuário: Tinha. Tinha apoio excelente. Tinha estrutura, que aqui é muito bom. 

Tinha tudo isso.  

Pesquisadora: Quais os resultados que você conhece do Programa? Qual a sua 

avaliação sobre eles? Qual foi o resultado? 

Usuário: Isso. E eu busquei, vim atrás porque eu precisava. A necessidade, mas 

também eu morria de vontade de aprender e eu não ia ficar alheia a tanta informação, a tanta 

coisa que hoje você precisa tanto de ser informado na Informática. Você precisa, é necessário. 

Pesquisadora: Se fosse para fazer novamente, você faria? 

Usuário: Eu faria pra me aperfeiçoar mais ainda porque cada dia novos 

conhecimentos... Meu Deus do Céu! Vem um tablet, vem um... daqui a pouco o computador 

ta desse tamanho, que você nem ver. 

Pesquisadora: Tem algo a mais pra dizer sobre o Projeto? 

Usuário: Não, até foi contemplado, mas quero acrescentar aqui que cursos dessa 

forma não poderiam deixar de vir pra cidade, seja aqui seja em qualquer cidade, 

principalmente uma comunidade como Pedro II. E, o acesso aqui ao Banco do Nordeste que 

tem muitos resultados em tudo que acontece aqui dentro e é cultura também. E os jovens hoje 

– porque não é só facebook – quem faz cursos como esse aqui que acontece em Pedro II 

direto, têm tantos cursos profissionalizantes e você precisa demais de estar apto à Internet, à 

informação, a tudo hoje é necessário. 

Pesquisadora: Você me autoriza colocar na pesquisa tudo que você relatou?  

Usuário: Sem problema. 
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APÊNDICE J – ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO APLICADA AOS USUÁRIOS DO 

PROJETO DE INCLSUÃO DIGITL DE PEDRO II -  PI 

 

 

Parte 1 – Perfil do Usuário  

1.Seu nome é (não é obrigatório)____________________________________  

Quantos anos você tem? ___________ 

2. Qual o seu sexo?     (  ) Feminino (  ) Masculino   

3. Qual a sua escolaridade?  

( ) Ensino Fundamental  ______ série  

( ) Ensino Médio __3ª____série   

( )Ensino médio completo 

( ) Ensino Superior incompleto  

( ) Ensino Superior completo   

( ) Nenhuma das respostas anteriores  

4. Qual a sua principal ocupação? Marque quantas opções você quiser.  

( ) Sou estudante  

( ) Sou artesão_____________ (exemplo: caixa, professor/a, etc)  

( ) Sou dona de casa  

( ) Estou desempregado/a  

5. O que o projeto ID significa para você?  

6. O que significa inclusão digital?  

 

Parte 2 – Sobre o Projeto ID 

7. Há quanto tempo você frequenta o Projeto ID?  

( ) Menos de um mês  

( ) De 1 até 3 meses  

( ) De 3 até 6 meses   

( ) De 6 até 12 meses  

( ) Mais de um ano  

8. Por que participa ou está participando do Projeto Inclusão Digital?  

(  ) Gratuidade. 

(  ) Aprender mais. 

(  ) Novas oportunidades no trabalho atual ou mercado. 
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(  )Tornar-se um multiplicador de conhecimento em projetos sociais. 

(  ) Participar das redes sociais. 

(   ) Outros. Especificar. 

9. Quais as atividades que você realiza no Projeto Inclusão Digital? Marque 

quantas opções você quiser.   

(  ) Participo de cursos e oficinas . 

(  ) Uso o computador para escrever textos . 

(  ) Uso o computador para fazer trabalhos escolares.   

(  ) Uso o computador para criar banco de dados ou planilhas eletrônicas  

(  ) Escuto música  

(  ) Outros. Quais? redes sociais___________________________________  

 

10. Que nota de 1 a 5 você dá ao Projeto ID? 

Sendo: 1 muito ruim, 2 ruim, 3 razoável, 4 bom e 5 muito bom 

 

11.  Que nota de 1 a 5 vc dá os seguintes aspectos: 

Sendo: 1 muito ruim, 2 ruim, 3 razoável, 4 bom e 5 muito bom 

a) Organização  

b) Monitores. 

c) Recursos  físicos  (equipamentos,   conexão  à  internet. 

d)  Recursos  digitais (softwares,  conteúdos).  

e) Recursos humanos (pessoas capacitadas, formação para o uso em 

diferentes níveis, etc.) 

f)Recursos sociais (apoio e legitimidade das ações junto à sociedade, às com

unidades, etc.)  

12. No que o Projeto pode melhorar? 

 

13. Você indicaria o Projeto ID para outra pessoa? 

( ) Sim ( ) Não  

Por quê? 

Parte 4 - Impacto do projeto de ID na vida pessoal dos usuários  

14. Você considera que o acesso ao Projeto ID mudou a sua vida?  

Sim ( ) Não (  )  

Se a resposta for sim, dê uma nota de 1 a 5 ao lado de cada afirmação abaixo, sendo:  
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1 - Para discordo plenamente; 2 - Para Discordo pouco; 3 - Para Em dúvidas; 4 - Para 

Concordo pouco; 5 - Para concordo totalmente 

a) O projeto de  ID melhorou meu desempenho profissional e/ou consegui novas 

oportunidades de trabalho.  

b) Tenho mais facilidade em aprender depois do projeto de ID e/ou voltei a estudar.  

c)  Exerço melhor minha cidadania e/ou participo mais da vida desta e de outras 

comunidades usando os conhecimentos adquiridos no projeto de ID. 

d) Aplico e/ou apliquei  o aprendizado no meu dia a dia. 

 

 


