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RESUMO 

Situando-se na perspectiva interdisciplinar da Ciência da Informação, esta pesquisa analisou três projetos 

brasileiros de inclusão digital: (CDI – Comitê para a Democratização da Informática, EDI – Escola Digital 

Integrada, Estação Digital) observando a forma como o processo de Alfabetização em Informação está inserido 

nestas iniciativas. Além de identificar as características destes três projetos, a pesquisa identifica na literatura 

embasamento teórico para iniciativas de inclusão digital, verifica as possibilidades de continuidade e 

multiplicação deste tipo de projeto e identifica e define tecnologias adequadas para o processo de inclusão digital 

em projetos sociais. A pesquisa sugere indicadores que podem formar um sistema de avaliação para projetos de 

inclusão digital. A idéia é que este sistema possibilite medir o impacto, eficiência, eficácia e efetividade das 

iniciativas de inclusão digital à partir do cruzamento de dados fornecidos de acordo com a definição dos 

indicadores. Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, baseado em pesquisa documentária e observação 

participante. Dentre as conclusões da pesquisa percebeu-se que o processo de Alfabetização em Informação está 

inserido nas três iniciativas, embora em alguns momentos de forma indireta; que existe grande dificuldade em se 

utilizar sistemas de avaliação nestes projetos por se tratar de características basicamente qualitativas, mas que 

podem ser utilizados critérios de aferição de aprendizagem e de impacto sobre as comunidades atingidas pelos 

projetos; que as parcerias estratégicas devem ser estabelecidas para facilitar a obtenção de recursos que irão 

viabilizar o processo de inclusão digital e conseqüentemente inclusão social. 
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INTRODUÇÃO 

Nas formas de organização social que estão surgindo na atualidade, a informação e o conhecimento 

tomam uma dimensão e desempenham um papel que vai além daquele que tem cumprido historicamente. Nas 

sociedades do terceiro milênio, a posição de cada pessoa no contexto social é, cada vez mais, produto do 

conhecimento que conseguiu desenvolver ou construir. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são ferramentas de fundamental importância nos 

processo de geração e uso do conhecimento. O Brasil tem dado passos importantes na corrida para conectar todos 

os setores da sociedade aos meios inteligentes de comunicação. Esta nova etapa na corrida ao desenvolvimento 

compreende uma sociedade mais evoluída do ponto de vista econômico, social, educacional, cultural e, 

sobretudo, cidadã. As iniciativas que visam à democratização e a universalização do acesso às TIC, em sua 

maioria, são denominadas de iniciativas de inclusão digital, processo este que será amplamente discutido neste 

estudo. 

A presente pesquisa tem a finalidade de identificar e analisar as características de alguns dos principais 

projetos de inclusão digital existentes no Brasil, tendo como base teórica de análise o conceito de alfabetização 

em informação. Trata-se de um estudo descritivo dos projetos sociais, identificando suas características, de que 

maneira promovem a inclusão digital, para, em seguida, elaborar uma análise sob a óptica da alfabetização em 

informação, priorizando o processo de mediação da informação, verificando se os projetos aplicam ou não estes 

conceitos. 

 

CONCEITUAÇÃO DO PROBLEMA 

O conceito de Alfabetização em Informação está intimamente ligado às Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), uma vez que elas possibilitam acesso rápido a milhares de fontes eletrônicas de informação. 

A definição de alfabetização em informação utilizada neste estudo conceitua o termo como sendo o 

conjunto de aptidões necessárias para se localizar, explorar e utilizar a informação de forma eficaz e para diversas 

finalidades. Trata-se de uma “habilidade genérica” de grande importância, que permite a tomada de decisões e a 

solução de problemas de forma eficaz.(BRUCE, 2003) 

O processo de alfabetização em informação, ainda segundo Bruce (2003) pode ser visto como uma forma 

de utilizar a informação sob sete categorias / concepções diferentes: 

1ª Categoria: concepção baseada nas TIC 

Nesta concepção, a alfabetização em informação é obtida através da utilização das TIC para a recuperação 

e a comunicação da informação. Observa-se que as TIC encontram-se no centro de importância desta categoria, e 

a informação se apresenta como sendo algo externo ao indivíduo e identificando as formas de se praticar a 

alfabetização em informação dependendo da disponibilidade e da capacidade de uso das TIC. 

2ª Categoria: concepção baseada nas Fontes de Informação. 



 

 

Nesta concepção, a alfabetização em informação acontece de acordo com o conhecimento das fontes de 

informação e da habilidade de acesso a estas fontes de forma independente ou através de algum profissional da 

informação (intermediário). As fontes podem estar em vários formatos, inclusive eletrônicos. 

Existem três subcategorias de orientações sobre o processo de recuperação da informação: conhecer as 

fontes de informação e suas estruturas; conhecer e usar de forma independente as fontes de informação; conhecer 

as fontes de informação e usá-las com flexibilidade, de forma independente ou por meio de um intermediário. 

3ª Categoria: concepção baseada na Informação como um processo. 

Aqui a alfabetização em informação é vista como um processo. Nesta categoria, destina-se atenção 

especial aos processos da informação, ou seja, às estratégias aplicadas pelos usuários ao se depararem com 

situações novas em que seja identificada falta de conhecimento (ou de informação). Estes processos podem variar 

de pessoa para pessoa, de acordo com a situação cultural, social e/ou econômica. 

4ª Categoria: concepção baseada no controle da informação 

Nesta concepção, o controle da informação é a característica principal. As pessoas alfabetizadas em 

informação são aquelas que podem utilizá-la em diferentes formatos podendo recuperá-la e manuseá-la quando 

necessário.  Este controle da informação pode ser definido de três formas diferentes: controle da informação por 

meio de um suporte em formato manual (arquivos); controle da informação utilizando-se o cérebro, a memória, 

por meio das várias classes de enlaces e associações; controle da informação utilizando ordenadores que 

permitem seu armazenamento e sua recuperação. 

5ª Categoria: concepção baseada na construção do conhecimento 

Nesta concepção, assim como nas apresentadas a seguir, o uso da informação é a característica principal. 

Segundo esta concepção, as pessoas alfabetizadas em informação são aquelas que conseguem utilizar a 

informação de forma crítica, com a finalidade de construir uma base pessoal de conhecimentos. Sendo assim, a 

informação se caracteriza como um objeto de reflexão e é vista por cada usuário de forma única. 

6ª Categoria: concepção baseada na extensão do conhecimento. 

Nesta concepção, a alfabetização em informação é vista como um trabalho com o conhecimento e com as 

perspectivas pessoais adotadas (criatividade e intuição), a fim de se obter novos pontos de vista. 

7ª Categoria: concepção baseada no saber 

Nesta concepção, a alfabetização em informação é vista como a sábia utilização da informação em 

benefício dos demais. Isto implica a consciência dos próprios valores, atitudes e crenças pessoais, colocando a 

informação em um contexto mais amplo e analisando-a como uma experiência maior, incluindo questões 

históricas, temporais, socioculturais etc. 

Tendo em vista estas questões que permeiam as TIC e a maneira de utilizá-las para promover a inclusão 

digital, a lacuna do conhecimento que o estudo pretende cobrir é a de conhecer de forma sistemática (científica) a 

metodologia utilizada e os resultados atingidos por projetos sociais de inclusão digital. Segue o problema de 

pesquisa: 



 

 

Quais as características dos Projetos de Inclusão Digital e como eles trabalham com o conceito de 

Alfabetização em Informação? 

 

OBJETIVOS 

Identificar e analisar as características de projetos de inclusão digital, adotando os procedimentos 

metodológicos indicados, verificando quais as semelhanças e divergências existentes, propor melhorias que 

favoreçam a continuidade e multiplicação destas iniciativas. 

OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss  

• Identificar e analisar alguns dos projetos brasileiros de inclusão digital sob as perspectivas do processo de 

Alfabetização em Informação. 

• Detectar na literatura embasamento teórico para projetos de inclusão digital. 

• Verificar a possibilidade de continuidade e multiplicação da iniciativa de inclusão digital. 

• Definir quais indicadores podem formar um sistema de avaliação que possibilite medir o impacto, a 

eficiência, a eficácia e a efetividade de projetos de inclusão digital. 

 

JUSTIFICATIVA 

Um computador em rede pode abrir novas dimensões, novas oportunidades e possibilidades. Nesta 

perspectiva, as comunidades carentes devem dominar o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação, uma 

vez que estas “tecnologias da inteligência” podem ser re-configuradas para novos usos, promovendo o avanço do 

conhecimento. Para que as comunidades carentes saibam utilizar estas “tecnologias inteligentes” de maneira 

produtiva e que contribua para o desenvolvimento da nação, não basta simplesmente disponibilizar o acesso a 

computadores conectados à rede eletrônica mundial; é preciso promover a inclusão digital de uma forma 

completa e multidisciplinar, causando impacto nestas realidades mais carentes e contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida da população. 

A utilização da pesquisa científica, especialmente no campo da Ciência da Informação, para analisar 

iniciativas sociais de inclusão digital, se faz necessária, principalmente porque estes projetos trabalham com 

acesso à informação e nem sempre sabem como trabalhar este acesso de forma produtiva e multidisciplinar. 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

A pesquisa ora proposta é de natureza descritiva, com o seu referencial teórico inserido na Ciência da 

Informação, uma vez que além de possuir seu papel social, trata do acesso e do manuseio da informação (ações 

que determinam as iniciativas de inclusão digital). Fica claro ainda que não basta somente disponibilizar acesso 

às TIC; saber utilizar a informação é um fator determinante no exercício da cidadania e da inclusão social. 



 

 

Por se tratar de uma pesquisa no campo das Ciências Sociais, a idéia é que se obtenham novos 

conhecimentos sobre a realidade social em que os projetos de inclusão digital estão inseridos. Utilizou-se em 

todo estudo o método qualitativo de pesquisa. Outros métodos específicos da pesquisa qualitativa utilizados 

foram: A abordagem etnográfica, a qual sugere a utilização do próprio ambiente da pesquisa como principal fonte 

de dados, envolvendo diretamente o pesquisador. O outro método foi a pesquisa-ação, que proporciona melhoria 

em relação às práticas profissionais, possibilitando reflexões, fazendo convergir teoria e prática, partindo desta 

última, possibilitando uma investigação participativa.  

PPrreemmiissssaass  

• o conceito de alfabetização em informação estar intimamente ligado ao processo de inclusão digital; 

• processo de mediação da informação para favorecer o aprendizado; 

• infra-estrutura tecnológica adequada como fator indispensável; 

• o processo de inclusão digital promovendo a cidadania; 

• o projeto deve estimular a prática da sustentabilidade gerando possibilidade de multiplicação da ação sem 

afetar sua regularidade; 

• os projetos de inclusão digital devem utilizar sistemas de avaliação com indicadores para que se consiga 

mensurar o impacto, a eficiência e eficácia destas iniciativas. 

UUnniivveerrssoo  ddaa  PPeessqquuiissaa  

Foram identificados alguns projetos de inclusão digital que poderiam servir de ambiente de pesquisa: 

GESAC (Governo Eletrônico – Serviço de atendimento ao cidadão), CRID (Centros Rurais de Inclusão Digital), 

Telecentros de São Paulo, EDI (Escola Digital Integrada), Estação Digital CDI (Comitê para Democratização da 

Informática). Devido ao acesso amplo às informações e para facilitar a aplicação dos métodos e análise das 

características, optou-se por analisar somente três projetos de inclusão digital: 

• CDI (Comitê para Democratização da Informática); 

• EDI (Escola Digital Integrada); 

• Estação Digital. 

TTééccnniiccaass  ddee  CCoolleettaa  ddee  DDaaddooss  

O presente estudo utiliza o método da pesquisa documental em quase toda a sua estrutura, servindo de 

base para o delineamento das propostas de ações para a melhoria das iniciativas de inclusão digital. Outro método 

de coleta utilizado foi a observação participante. 

 

DESCRIÇÃO DOS PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL 

Seguem as informações coletadas sobre os projetos de inclusão digital escolhidos para análise. 



 

 

EEDDII  --  EEssccoollaa  DDiiggiittaall  IInntteeggrraaddaa  

Trata-se de um projeto de inclusão digital, fruto de um trabalho de pesquisa acadêmica e que se tornou 

realidade por meio do estabelecimento de parcerias estratégias entre a academia, governo, terceiro setor e 

empresas privadas. Na Escola Digital Integrada, a tecnologia é vista como instrumento para a formação de 

pessoas melhor capacitadas para o mercado de trabalho e conscientes como cidadãos. O projeto tem sua 

experiência-piloto em uma escola pública na Asa Norte de Brasília desde fevereiro de 2002. Firmaram-se 

parcerias com as empresas BrasilTelecom, Siemens e Samurai, além do apoio da Universidade de Brasília. 

A iniciativa prevê o acompanhamento, por dois anos, de um grupo de 36 alunos do ensino médio, para 

medir o impacto das atividades praticadas durante o projeto no seu desempenho escolar e profissional. Os alunos 

ficam na Escola Digital três dias por semana, durante quatro horas. Nesse período, têm direito a alimentação e 

são acompanhados por uma equipe multidisciplinar de monitores. 

CCDDII  ––  CCoommiittêê  ppaarraa  aa  DDeemmooccrraattiizzaaççããoo  ddaa  IInnffoorrmmááttiiccaa  

O Comitê para Democratização da Informática é uma organização não-governamental sem fins lucrativos 

que, desde 1995, desenvolve o trabalho pioneiro de promover a inclusão social utilizando a tecnologia da 

informação como um instrumento para a construção e o exercício da cidadania.  

Através de suas Escolas de Informática e Cidadania, o CDI implementa programas educacionais no Brasil 

e no exterior, com o objetivo de mobilizar os segmentos excluídos da sociedade para a transformação de sua 

realidade. Trabalha-se em parceria com comunidades de baixa renda e públicos com necessidades especiais, tais 

como deficientes físicos e visuais, usuários psiquiátricos, jovens em situação de rua, presidiários, população 

indígena, entre outros. Acredita-se que o domínio das novas tecnologias não só abre oportunidades de trabalho e 

de geração de renda, como também possibilita o acesso a fontes de informação e espaços de sociabilidade.  

EEssttaaççããoo  DDiiggiittaall  

A Estação Digital é um espaço social que faz parte do Programa de Inclusão Digital da Fundação Banco 

do Brasil, ou seja, um espaço que se dispõe a facilitar a mobilização das pessoas da comunidade. A missão de 

uma Estação Digital não se resume apenas a oferecer aulas de informática, e sim contribuir com a comunidade 

local para o desenvolvimento de sua qualidade de vida.  

O Programa Inclusão Digital se apresenta em quatro etapas. A primeira trata da identificação dos 

municípios e entidades a serem beneficiadas pelo programa, além das adaptações para a instalação das Unidades 

de Informática (Estações Digitais). A segunda etapa trata do recrutamento, seleção e da capacitação dos 

educadores sociais que atuarão em cada unidade. O desenvolvimento pedagógico e técnico, a capacitação da 

comunidade e a certificação de alunos serão desenvolvidos na terceira etapa.  O desenvolvimento e a atualização 

do Portal de Conteúdos e do Sistema de Acompanhamento farão parte da quarta etapa do programa. Os parceiros 

do programa são o Banco do Brasil (parceira estratégica) e parceiros locais, como governos federal, estaduais, 

municipais e entidades civis sem fins lucrativos. 



 

 

ANÁLISE DE DADOS 

Variáveis Projeto 

Avaliação Tecnologia 
Utilizada 

Metodologia utilizada Promoção da Cidadania Capacidade do projeto de multiplicação e 
continuidade 

Atividades realizadas de acordo com o 
contexto dos projetos 

CDI Utiliza um software 
de gestão interno 
que serve para 
cruzamento de 
dados referentes às 
unidades do CDI; 

Computadores 
recebidos por meio 
de doações; 
Utiliza software 
proprietário 
(Microsoft Windows 
na maioria dos casos 
pois a empresa é 
Parceira do Projeto); 
Cerca de 70% das 
EICs não possui 
conexão de Internet. 
 

Criada em parceria com a 
UNICAMP; 
A proposta de metodologia realiza 
um trabalho educacional que alia a 
informática à cidadania exigindo  
clareza a respeito dos objetivos 
sócio-políticos que a norteiam, da 
visão de mundo e dos conceitos de 
educação, cidadania, homem, 
mundo, conhecimento, cultura, 
entre outros. 
Baseada em Pedagogia de Projetos; 
Trabalha com mediação da 
Informação Tecnológica. 
 

O projeto através de 
mediadores realiza 
atividades que promovem 
a cidadania e os conceitos 
de informática são 
inseridos no contexto das 
aulas de acordo com as 
necessidades. 

O CDI está representado em Comitês 
Regionais em 35 cidades em 20 estados; 
Internacionalmente, já existem CDIs 
implantados no Japão, Colômbia, Uruguai, 
México, Chile, África do Sul, Angola, 
Honduras, Guatemala e Argentina. 
Hoje a Rede CDI inclui 910 Escolas de 
Informática e Cidadania, contando com 
1820 educadores, mais de meio milhão de 
educandos formados, 4550 computadores 
instalados e 1092 voluntários. 
As unidades devem ser auto-sustentáveis, 
sendo que a cobrança de mensalidade é o 
tipo de receita mais utilizado. 
O CDI sugere também que as unidades 
firmem parcerias. 

O CDI oferece gratuitamente às 
comunidades capacitação de educadores, 
auxílio no desenvolvimento de 
metodologias, currículos específicos 
para diferentes grupos sociais, cessão de 
computadores, impressoras, software e 
apostilas para auxiliar o trabalho dos 
educadores. Além do acompanhamento 
técnico e pedagógico permanente em 
seu desenvolvimento, o CDI também 
presta assessoria administrativa. 
 

EDI O projeto piloto 
realiza avaliações 
mensais; 
Não existe software 
de avaliação. 

Tecnologia de ponta 
que oferece 
“computadores 
populares” com 
baixo custo e bom 
desempenho; 
Utiliza software 
livre; 
Possui conexão de 
Internet 

Metodologia desenvolvida por 
meio de pesquisa acadêmica 
(UnB). Formada por quatro etapas: 
Reflexivo-transformador; 
Cognitivo-Lingüístico; 
Tecnológico-Documental; 
Estratégico-criativo. 
Baseada no processo de Mediação 
da Informação, tendo a Internet e a 
biblioteca como ferramentas 
principais de acesso á fontes de 
informação. 

O projeto através de 
mediadores realiza 
atividades que promovem 
a cidadania, além de 
Visitas orientadas a 
museus, teatros, cinema, 
exposições; inserção dos 
alunos em projetos de 
pesquisa; 

O projeto piloto depende integralmente dos 
recursos disponibilizados através de 
parcerias estratégicas firmadas desde sua 
implantação; 
Com a fundação da ONG Mediateca, a 
metodologia da EDI pôde ser remodelada 
para ser aplicada em diferentes públicos; 

O projeto procura adequar os 
procedimentos metodológicos de acordo 
com o público a ser atingido; 
Ex: Os alunos da experiência piloto 
participam de um projeto de pesquisa 
que envolve Cidadania Cultura e 
Internet recebendo uma bolsa auxílio 
fomentada pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do DF; Esta era uma das 
demandas identificadas na fase de 
implantação do projeto. 

Estação 
Digital 

Previsão para em 
2005:implantação de 
um portal na 
Internet p/ colher 
dados das estações 
para realizar  
avaliações 
periódicas, e 
encontros 
presenciais; 

O projeto utiliza 
Software Livre. 
Cada Estação 
Digital define como 
será feita a conexão 
de Internet. 

Metodologia desenvolvida por 
meio de pesquisa acadêmica 
(UnB). 
Baseada no processo de Mediação 
da Informação, tendo a Internet 
como ferramenta principal de 
acesso á fontes de informação. 

O projeto através de 
mediadores realiza 
atividades que promovem 
a cidadania. Estas 
atividades são discutidas 
e propostas durante a 
capacitação inicial dos 
Educadores Sociais. 

A FBB disponibiliza toda estrutura 
tecnológica inicialmente (montagem do 
local, equipamentos, etc.) 
Após sete meses da data da implantação da 
Estação Digital, termina o repasse de 
recursos por parte da FBB. O 
desenvolvimento de uma prática de gestão 
profissional deve ser encarado como 
premissa e implantado desde o início do 
projeto. 

O projeto seleciona p/ serem Educadores 
Sociais líderes comunitários engajados 
nas questões políticas e sociais na 
realidade local. Os educadores sociais 
são preparados para desenvolverem 
atividades relacionadas com temas que 
irão atingir as demandas das 
comunidades. 

QUADRO 4: LEVANTAMENTO DE DADOS DOS PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL 



 

 

ANÁLISE DAS METODOLOGIAS UTILIZADAS SOB A ÓPTICA DO PROCESSO DE 

ALFABETIZAÇÃO EM INFORMAÇÃO DE BRUCE (2003) 

• EDI 

Em relação às metodologias utilizadas pelos projetos analisados, a EDI adota a mediação da informação 

como premissa básica para a realização do processo de inclusão digital. Pode-se afirmar que a alfabetização em 

informação está presente nas práticas metodológicas do projeto de acordo com todas as sete concepções 

propostas por Bruce (2003), priorizando as seguintes: 

Concepção baseada nas TIC: Uma vez que o uso de tecnologias inteligentes ocorre durante todo o 

projeto com o objetivo de recuperar e comunicar a informação, principalmente por meio da Internet, o projeto se 

encaixa nesta concepção. Vale ressaltar que a biblioteca também é utilizada freqüentemente pelo projeto como 

fonte de informações. 

Concepção baseada nas Fontes de Informação: Pode-se considerar que o projeto EDI utiliza 

alfabetização em informação sob esta concepção, uma vez que os usuários aprendem a localizar, conhecer e 

utilizar as fontes de informação diversas, em especial biblioteca e Internet. 

Concepção baseada na Construção do Conhecimento: O projeto EDI prioriza o uso da informação, os 

alunos aprendem a utilizar a informação de forma crítica. 

Concepção baseada na Extensão do Conhecimento: O projeto EDI incentiva os alunos a colocarem em 

prática a criatividade por meio de trabalhos em diversas áreas desenvolvidos ao longo das atividades propostas. A 

intuição também é colocada em prática em especial com as atividades de pesquisa, que têm como prática grandes 

descobertas por acertos e erros. 

• Estação Digital 

O projeto trabalha com o conceito de alfabetização em informação. Durante a capacitação inicial dos 

multiplicadores, estimula-se a utilização de informações provenientes de fontes eletrônicas para se trabalhar com 

diversos temas. As concepções de alfabetização em informação prioritárias neste projeto são: 

Concepção baseada nas TIC: O uso de tecnologias inteligentes ocorre durante todo o projeto com o 

objetivo de recuperar e comunicar a informação, principalmente por meio da Internet, o projeto se encaixa nesta 

concepção, uma vez que a prática da alfabetização em informação depende da disponibilidade e capacidade de 

uso das TIC. Generalizando, não existem outras fontes de informações consideradas no projeto. 

Concepção baseada nas Fontes de Informação: Considera-se que o projeto utiliza alfabetização em 

informação sob esta concepção, uma vez que os usuários aprendem a localizar, conhecer e utilizar as fontes de 

informação eletrônicas, em especial a Internet. 

Concepção baseada na Construção do Conhecimento: O projeto prioriza o uso da informação, os 

usuários aprendem a utilizar a informação de forma crítica. 



 

 

Concepção baseada na Extensão do Conhecimento: O projeto incentiva os usuários a colocarem em 

prática a criatividade por meio de atividades realizadas junto às comunidades. A intuição também é colocada em 

prática em especial com as atividades de pesquisa na Internet, que têm como prática grandes descobertas por 

acertos e erros. 

• CDI 

Concepção baseada na Construção do Conhecimento: O projeto prioriza o uso da informação para 

promover a cidadania. Os usuários aprendem a utilizar a informação relacionada com este tema de forma crítica. 

Concepção baseada na Extensão do Conhecimento: Os conteúdos relacionados com a questão da 

cidadania são propostos de acordo com as perspectivas e necessidades da comunidade. 

A seguir um quadro para consolidar a análise do processo de alfabetização em informação inserido nos 

projetos de inclusão digital. 

 

ANÁLISE DA PREOCUPAÇÃO DOS PROJETOS COM DEMANDAS DAS POPULAÇÕES 

ATINGIDAS E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 

Observa-se grande preocupação dos três projetos em relação às demandas das comunidades atingidas. 

O CDI oferece treinamento para monitores, assessoria administrativa, suporte tecnológico, material de 

apoio, etc. De acordo com a metodologia utilizada, as questões locais são tratadas em atividades realizadas com 

os usuários do projeto. Existem EICs voltadas para pessoas com necessidades especiais, com tratamento 

diferenciado. 

A EDI com o seu projeto piloto, tem os jovens e a comunidade escolar como público alvo. As atividades 

realizadas são voltadas para questões relacionadas com a realidade deste público, envolvendo professores, alunos, 

pais de alunos e funcionários da escola. O grupo experimental do projeto realiza hoje um projeto de pesquisa 

relacionado com Cidadania, Cultura e Internet recebendo uma bolsa auxílio mensal. 

A Estação Digital se preocupa em escolher para atuarem como educadores sociais, líderes comunitários 

que irão tratar e tentar resolver questões locais através de atividades realizadas na Estação envolvendo toda a 

comunidade. 

Os três projetos têm a promoção da cidadania como prioridade em suas atividades, o que demonstra com 

clareza que estas três iniciativas têm como objetivo final a inclusão social da população atendida. 

 

CAPACIDADE DOS PROJETOS DE MULTIPLICAÇÃO E CONTINUIDADE 

O CDI é um exemplo de multiplicação de iniciativa de inclusão digital, podendo ser considerado hoje o 

projeto que conseguiu atingir o maior número de regiões e, inclusive, outros países. Vale ressaltar que a 

implantação de um CDI regional ou de uma EIC deve ser iniciativa da comunidade local, que se articula e entra 

em contato com o CDI Matriz para efetivar a criação. 



 

 

Em relação à continuidade, o CDI necessita rever sua forma de praticar a sustentabilidade, o que foi 

indicado pelos dados da pesquisa interna realizada recentemente que revelaram que somente 30% das EIC são 

auto-suficientes. Além disso, neste universo de 30% do total das EIC, 75% ou mais do total da receita vêm da 

mensalidade dos alunos, gerando dificuldades financeiras nas EIC, uma vez que nem sempre os usuários do 

projeto têm como pagar as mensalidades, mesmo sendo valores simbólicos. Talvez as parcerias consigam 

amenizar estes problemas. 

O projeto piloto da EDI não tem fonte de renda proveniente dos usuários do projeto. Todos os recursos 

são disponibilizados pelas parcerias firmadas, gerando uma situação de dependência que condiciona a 

continuidade e a multiplicação da iniciativa. Deve-se tratar esta questão da sustentabilidade do projeto, 

garantindo pelo menos os recursos mínimos necessários para o funcionamento da EDI. Em relação à 

multiplicação da iniciativa, a equipe de pesquisadores que criou o projeto fundou uma ONG que tem 

multiplicado a iniciativa para várias comunidades, estabelecendo parcerias estratégicas, que viabilizam projetos. 

A Estação Digital apresenta a idéia de sustentabilidade aos educadores sociais durante toda a sua fase de 

implantação. Após os seis primeiros meses de fomento por parte da FBB, a estação deverá desenvolver atividades 

ou parcerias locais que viabilizem seu funcionamento. Ainda não existem dados que comprovem se seis meses é 

uma quantidade suficiente de tempo para que as estações se articulem localmente e possam continuar 

funcionando sem a ajuda inicial. 

O projeto Estação Digital possui a capilaridade do Banco do Brasil como fator que favorece sua 

multiplicação. Isto porque as estações são montadas em locais distantes, que possuem agência do Banco do Brasil 

e que realmente necessitam de inclusão social. As agências do Banco servem de intermediárias para todo o 

processo de implantação do projeto. 

Durante o primeiro ano de existência, o projeto Estação Digital já foi implantado em aproximadamente 50 

municípios espalhados pelo Brasil, a maioria nas regiões Norte e Nordeste. 

PPrroocceessssooss  ddee  AAvvaalliiaaççããoo  

Faz-se necessária a existência de ações avaliativas para que os projetos possam ser melhorados a cada dia. 

Observa-se uma lacuna em relação a este assunto, uma vez que somente um dos projetos analisados utiliza um 

sistema de avaliação automatizado específico para esta área (CDI). Uma das causas desta dificuldade em se 

trabalhar com sistemas de avaliação está na necessidade da existência de uma metodologia específica para avaliar 

projetos sociais, especificamente de inclusão digital. Isto ainda é um assunto novo e pouco explorado 

cientificamente. 

O CDI, depois de nove anos de sua fundação, está implantando um sistema de avaliação da iniciativa. 

Este sistema já gera alguns resultados relevantes para a administração e melhoria das ações do CDI. 



 

 

A EDI realiza avaliações periódicas feitas pelos monitores e pelos próprios alunos. A tabulação e a 

interpretação destes dados não é automatizada, sendo que os monitores devem realizar as análises de forma 

manual, dificultando a identificação de pontos fracos e fortes ao longo da existência do projeto. 

A Estação Digital prevê para este ano de 2005 as ações referentes à avaliação da iniciativa. Dentre estas 

ações, está prevista a construção de um Portal de Conteúdos para a troca de informações entre os usuários e 

avaliações periódicas, elaboração de relatórios de acompanhamento, além de encontros esporádicos com os 

educadores sociais. 

Existem estudos recentes propostos pelo Banco Mundial, que estão relacionados com o conceito de 

capital social que podem ser utilizados para a construção de uma metodologia de avaliação de projetos sociais de 

inclusão digital. 

O Capital Social diz respeito às normas, valores e redes que permitem às pessoas atuarem de maneira 

coletiva. Existem algumas definições que merecem destaque: 

Capital Social é visto como um gerador de bens públicos. Ele não é divisível nem alienável, mas sim um 

atributo da estrutura social em que a pessoa está imersa (COLEMAN, 1999). 

Capital Social é constituído pelos elementos das organizações sociais, como as redes, as normas e a 

confiança, que facilitam a ação e a cooperação para benefício mútuo (PUTNAM, 1993). 

 

CONCLUSÕES 

Em relação ao embasamento teórico necessário para a pesquisa, existe na literatura uma grande 

quantidade de obras publicadas que trata de assuntos relacionados com o tema Inclusão Digital. O referencial 

teórico que conceitua “Inclusão Digital” diverge em várias questões, seguindo várias linhas de diferentes 

interpretações. Embora existam estas diferenças, fica claro que o processo de inclusão digital deve 

necessariamente conduzir para a utilização crítica das informações relevantes em cada contexto. A informação 

tecnológica deve ser vista somente como uma espécie de “ponte” que levará à utilização crítica das informações 

diversas proveniente das TIC. 

O processo de alfabetização em informação está inserido nos projetos sob diferentes concepções, 

estimulando os usuários a terem acesso às informações necessárias para manuseio das TIC, descobrirem quais as 

necessidades informacionais das comunidades, incentivo à criatividade e intuição, em atividades de pesquisa, 

dentre outras. Fica claro a importância que é dada por estas iniciativas ao processo de alfabetização em 

informação, mesmo indiretamente. O contexto diferenciado de cada projeto, leva à existência de metodologias 

que inserem o “aprender a informar-ser” de forma diferenciada. 

Embora estas iniciativas trabalhem com a informação em diferentes situações, sob diferentes enfoques, 

um projeto de inclusão digital não deve priorizar as ferramentas tecnológicas e deixar de lado as práticas de 

utilização e aplicação prática da informação. 



 

 

Sobre as tecnologias utilizadas nos projetos analisados, observou-se que apesar de algumas pessoas 

ligadas às iniciativas que promovem a inclusão digital defenderem a idéia de que a inclusão digital deve ser feita 

exclusivamente com software livre, existem casos bem-sucedidos tanto com software livre quanto com software 

proprietário. O caso do CDI é um exemplo de sucesso de iniciativa que utiliza software proprietário, graças à 

parceira firmada com a então fabricante de software – Microsoft. Mesmo considerando o CDI como um caso bem 

sucedido, vale ressaltar que a utilização dos softwares está condicionada à parceria firmada. Isto pode em algum 

momento afetar a continuidade e multiplicação da iniciativa no caso de a parceria deixar de existir. 

Ainda falando sobre as tecnologias utilizadas por estes projetos, vale chamar a atenção para o caso da EDI 

que utiliza uma solução de baixo custo, com terminais denominados “computadores populares”, que utilizam 

software livre. Os projetos de inclusão digital devem se preocupar com o tipo de tecnologia a ser utilizado, 

evitando, assim, que tecnologias de alto custo e difícil utilização afetem o andamento, a multiplicação e a 

continuidade do projeto. A tecnologia de software livre possui versões similares aos principais softwares 

disponíveis no mercado necessários para a formação básica em tecnologia da informação. 

De acordo com os projetos analisados, conclui-se em relação ao processo de avaliação de iniciativas de 

inclusão digital, que: 

• para que a avaliação se torne um instrumento efetivo de gestão, é preciso que se analise em que contexto 

ela é realizada: se é uma prestação de contas a financiadores e parceiros externos, uma rotina de caráter 

meramente burocrático, nestes casos, a avaliação seve como instrumento gerencial e estará condicionada 

a fatores que, eventualmente, trazem poucas contribuições à organização como um todo; 

• o melhor sentido da avaliação é que ela seja utilizada como instrumento para proporcionar melhorias para 

os projetos, aprimorar o conhecimento sobre sua execução e contribuir para o seu planejamento futuro. 

Neste sentido, ela se torna um exercício permanente e comprometido com as repercussões do projeto ao 

longo de sua realização. 

• uma das grandes dificuldades encontradas no processo de avaliação de projetos sociais é o fato de os 

aspectos qualitativos tenderem a prevalecer sobre os quantitativos. No caso de projetos de inclusão 

digital, em que se deseja saber qual o impacto da iniciativa na qualidade de vida ou no comportamento 

das pessoas depois de iniciada a utilização do computador, determinar parâmetros de julgamento 

adequados é um desafio que deve ser enfrentado o mais rápido possível, podendo se revelar um processo 

de aprendizagem sobre o projeto, seus métodos e recursos. 

• a escolha dos instrumentos de avaliação também pode ser considerada um desafio. Isto porque estes 

instrumentos, além de servirem como registro das conclusões sobre o projeto num dado momento, podem 

ser utilizados no processo de disseminação destas informações (entre os membros do projeto, parceiros 

etc). 

Seguem algumas sugestões de indicadores para projetos de inclusão digital: 



 

 

Eficiência: atividades planejadas X atividades Realizadas; ferramentas tecnológicas escolhidas X 

atendimento das necessidades dos usuários; custo total do projeto X pessoas atingidas; 

Eficácia: 

O projeto permitiu aos seus participantes adquirirem novas habilidades e conhecimentos em informática? 

O projeto permitiu aos seus participantes adquirirem habilidades para manipulação de informações? 

Efetividade: 

Com que freqüência a população atingida utiliza as TIC para obter informações? 

Quais atividades são realizadas pela população atingida que comprovem mudanças de comportamento 

depois da implantação do projeto? 

Impacto: 

O projeto de inclusão digital gerou na população atingida ações de reivindicação com o governo para a 

implantação de um Telecentro para a comunidade: 

O projeto de inclusão digital formou multiplicadores que reproduziram seu conhecimento para outras 

comunidades próximas ao local onde o projeto foi implantado? 
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