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Apresentação
Rodrigo Ortiz D’Avila Assumpção
Presidente da Dataprev

O tema deste Caderno de Debate, Inclusão Digital, oriundo de mais um Fórum de TIC 
Dataprev, é — sem desmerecer os demais — muito especial para nós, pois se trata de 
um assunto que considero ser dos mais relevantes e importantes na ação 
governamental no país.

É um daqueles temas sobre o qual a gente se empenha ao máximo com a esperança 
que, daqui a algum tempo, ele deixe de existir.

Fazer com que a inclusão digital deixe de ser uma questão primordial é o nosso 
objetivo. E esperamos que o debate contido nestas páginas venha contribuir para 
atingi-lo.

Boa leitura!
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¹ Cezar Álvarez é Secretário-Executivo do Ministério das Comunicações. Foi Chefe de Gabinete-Adjunto de 
Agenda do Presidente da República e Coordenador dos Programas de Inclusão Digital do Governo Federal. 
Exercia também, na Presidência da República, a função de Secretário-Executivo do Comitê Gestor do 
Programa de Inclusão Digital, responsável pelo acompanhamento do Programa Nacional de Banda Larga. 
É graduado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2005, desenvolveu e 
coordenou o Programa Cidadão Conectado – Computador para Todos. Em 2007, foi designado para 
coordenar todos os programas de inclusão digital desenvolvidos pelo Governo Federal, incluindo os 
programas Um Computador por Aluno, Computador Portátil para Professores e um projeto para promover 
a ampliação e qualificação dos telecentros comunitários. No início do Governo Lula foi Subsecretário-
Geral da Presidência da República. Na Prefeitura de Porto Alegre, de 1992 a 2002, ocupou os cargos de 
Assessor, Chefe de Gabinete do Prefeito e Subsecretário-Geral de Governo. Também ocupou os cargos de 
Secretário Municipal de Administração e de Secretário Municipal de Indústria e Comércio.

Cezar Alvarez ¹
Secretário Executivo do Ministério das Comunicações

A importância do PNBL para implementação das 
políticas de Inclusão Digital no Brasil

Eu gostaria de me reportar aos primórdios do nosso Fórum de Inclusão Digital, 
seis, sete anos atrás, quando tentávamos conceituar um pouco o que é essa 
matéria. Por exemplo, o presidente Lula dizia: “o que é isso que vocês falam 
tanto, todo mundo faz e eu não vejo bem e eu não sei muito bem o que que é, o 
que é isso exatamente?” E ele percebia, na verdade, uma dispersão, um poten-
cial, mas ainda não via uma materialidade, uma política pública organizada 
consciente, com suas dimensões estratégicas e sociais. Dizíamos, então, da 
capacidade de instituições, de indivíduos, em acessar, processar, modificar, 
acrescentar, organizar, reorganizar, desconstituir, constituir e a capacidade de 
participar criticamente da sociedade da informação, da sociedade do conheci-
mento. Com esse elemento, quase universal e permanente, nós trabalhamos 
na dimensão de uma política pública, portadora de novos elementos, que não é 
mais uma política estatal, é uma política articulada, com um dever de responsa-
bilidade dos poderes públicos, de suas diferentes dimensões federativas e 
constitucionais. Uma política que tem que fazer força para um dia deixar de ser 
política, evidentemente sem perder, também, a dimensão cultural e geracio-
nal, os limites do acesso e a capacidade de lidar com as novas tecnologias, a 
dimensão social. 

Pensando Inclusão Digital como inclusão social é que temos acumulado, neste 
último período, alguns significativos avanços. Eu lembro ainda das quatro 
linhas de trabalho no nosso plano de inclusão institucional, de Inclusão Digital. 
Um era um pouco o delinear que me acompanhava, não sabia nem muito bem a 
diferença entre a memória Random Access Memory (RAM) e o que era o Hard 
Disk (HD), e fui chamado a coordenar o projeto numa tentativa que sensibiliza-
va bastante o presidente, a ter computador mais barato. E tinha que dar um 
jeito. Brigando com a Fazenda, com o Ministério da Indústria e Comércio, 
costuramos um acordo pelo qual chegaram computadores para todos. Vocês 
lembram, na época, quatro milhões de terminais eram vendidos no Brasil. Hoje, 
dados do International Data Corporation (IDC), confirmaram 13.700.000 
notebooks, passando levemente o desktop. Essa curva jamais vai ser modifica-
da. Evidentemente, na época não foi só o Plano Nacional de Banda Larga 
(PNBL) e o Computador para Todos, entre 2005 e 2008, que teve política 
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tributária. Houve, principalmente, valorização do nosso Real frente a outras 
moedas, crise internacional, facilidade de alguns preços das commodities, que 
mantêm a nossa composição de componentes, um preço relativamente em 
torno de 70% mais barato. Então, uma das linhas do projeto eram terminais 
baratos, que, hoje, o ministro Paulo Bernardo, por orientação expressa da 
presidenta Dilma, retoma na discussão do papel dos tablets, e ainda atualizam 
o tema de um eixo da política de Inclusão Digital do governo, terminais acessíve-
is, baratos, interoperáveis, fáceis de trabalhar e acessíveis à população. Na 
outra linha – de que algumas vezes nos esquecemos, porque está num 
Ministério também muito poderoso, da Educação – o Programa Nacional de 
Tecnologia Educacional (Proinfo) passava por um momento de enorme desace-
leração.  Desresponsabilizava-se o governo federal na sua política de qualificar, 
ainda que pelas velhas salas de informática, uma inicial visão de acesso, uma 
visão um pouco de escritório dos sistemas fechados. Mas creio que, naquele 
momento, ajudamos o Ministério da Educação e Cultura (MEC) tanto na retoma-
da do Proinfo quanto na distribuição dos equipamentos, principalmente na 
garantia da busca do acesso à internet e da conexão a esse equipamento, 
também na qualificação dos professores. E, a partir daí, chegando nessa 
experiência piloto do projeto Um Computador por Aluno (UCA). Finalmente, duas 
redes de acesso ao PNBL e acesso público ao Programa Nacional Telecentros 
BR. Penso que são dois programas com destaque que devem ser objeto de 
imensa capacidade crítica e de formulação, na medida em que se encontram 
em momentos delicados, no melhor sentido de continuar avançando, acrescen-
tando elementos de qualidade. 

Proponho que se desenvolva fortemente aquilo que para mim é um tema central 
de qualidade: a rede de apoio aos Telecentros, o papel do animador digital, a 
parceria da sustentabilidade da comunidade, em termos de sustentar material 
e, principalmente, no comitê de direção deste ou daquele Telecentro, um 
programa, acessos, sustentabilidade, espaço democrático de aprendizado de 
interação de acesso ao conhecimento. Então, é esse o enorme desafio que 
temos pela frente nos temas dos Telecentros, com espaço à cidadania, à inclu-
são digital e social, à participação, capaz de ser um elemento de empoderamen-
to de determinada  sociedade. Alguns poderão dizer: ‘a política de estado, 
desresponsabilizando-se da sua dimensão pública’. Eu creio que, cada vez 
mais, as nossas políticas públicas são indução, organização e criação de 
parcerias com muitas responsabilidades, evidente que não são de mesmo 
tamanho materialmente, muito menos financeiramente falando, mas de uma 
visão de público não estatal. Penso que o PNBL tem três grandes questões em 
transição, todas muito estratégicas. A primeira é tirar todas as conclusões, de 
que o Plano foi uma primeira fase, um arranjo político interno do governo, 
mencionando políticas tributárias, políticas fiscais, regulação de espectro, do 
uso das infraestruturas físicas públicas; em um segundo momento privadas, 
para a construção e ampliação de redes, democratização de provedores, 
visando ao pequeno provedor independente, ao pequeno prestador de serviços 
de telecomunicação, uma formulação mais ampla. Há no Brasil, cerca de 2.700 
pequenos operadores de telecomunicações precisando de mais rede, mais 
política pública para chegar com qualidade lá na ponta. A democratização do 
acesso e a diversidade dos pequenos provedores é um grande operador de 
telecomunicação, são grandes desafios do Plano nessa fase. 
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A segunda questão é não cair na simplificação de que tudo é uma questão de 
tributo ou financiamento. Evidentemente, esses temas não estão afastados do 
nosso horizonte. Já temos medidas nesse patamar, mas hoje a discussão que 
precisa ser feita é federativamente. Não dá para pedir a um secretário estadual 
de finanças que discuta com seu governador para abrir mão de 12% de Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), de parcela dessa receita, fazer a 
isenção desse tributo para provimento de serviço de internet, sem discutir como 
é que tem sido a relação daquela prestadora, daquela operadora. Só para dar 
exemplo, uma das grandes operadoras praticamente faz bilhetagem dizendo 
que é tudo aluguel de equipamento. Logo é serviço, logo é pago ao prefeito que 
fez a melhor alíquota municipal, o ISS, e ele elide ao recolhimento para a 
Fazenda do ICMS. Como é que vamos dizer a esse secretário, a esse governador: 
“olha, é preciso baratear”? E o que nos disseram na reunião com o comitê de 
secretários estaduais, coordenadores do Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz)?: “Estamos totalmente abertos, temos que discutir, porque 
do jeito que somos ludibriados, passados para trás... Eu quero rever esse 
passado e essa postura que não tem sido correta e transparente – para alguns, 
evidentemente, não vamos generalizar. Por outro lado, eu quero elementos de 
garantia de que realmente, se eu isentar ICMS, corre 100% desse total direta-
mente para o bolso do meu cidadão na ponta e com qualidade, porque, como 
nós sabemos, lamentavelmente, a frase Internet para poucos, concentrados, 
cara e lenta, é uma realidade.” 

A terceira questão é fugir – e acho que estamos conseguindo fazer isso na 
medida em que as seis dimensões do plano de banda larga trazem – de uma 
visão, às vezes, preconceituosa, excessivamente ideologizada, na pior dimen-
são do termo, de que nós simplesmente temos o enfoque estatal de propor o 
melhor aproveitamento da estrutura pública já disponível, pelos dutos e siste-
ma Petrobras e Eletrobras. A Telebras, com todas as dificuldades financeiras e 
de reconstrução de uma entidade que estava praticamente fechando, com um 
plano de motivação de demissão, faz quatro, cinco meses, seis grandes leilões 
do conjunto de totalidades dos equipamentos a um preço médio do primeiro 
lance dos leilões, em torno de 35%. E se for considerar, claro, o preço de catálo-
go, é 60%. Então, nesta dimensão, temos que ter presente o papel regulador 
direto de mercado, e potencializador no atacado da Telebras. Eu acho que 
desaparecem algumas visões equivocadas, muito mais por desinformação e na 
medida em que a empresa começa a prestar o serviço, democratizar o atacado 
na ponta, contribuir para baixar o preço e acelerar o processo em que rede é 
parte de uma discussão que tem que ser conteúdo de serviços, nós vamos 
avançar. 

Como vamos organizar a demanda? Como vamos superar elementos de renda e 
questões culturais, que também existem, só desconhecimento do quanto 
aquilo é importante, e vamos ter uma política articulada para o PNBL dar um 
salto realmente de um plano ainda público, ser uma articulação que dá uma 
dimensão de sociedade de Brasil, envolvendo conjunto de atores, empresas e 
que combine competição com articulação? Eu creio que uma linha de trabalho 
tem que desenvolver um pouco, uma política profunda de cidade digital, e aí já 
vamos fazer a primeira crítica. Abaixo do termo cidade digital onde cabe tudo. 
Quem é que não quer ser uma cidade digital?  Lembro aqui de novo, vou citar 
esse exemplo. A revista Wirelles Mundi, que, então, disse que 134, 137 cidades 
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no Brasil se diziam digitais, e saiu-se com a seguinte pauta: vamos, então, fazer 
três perguntas a esta cidade, a esse prefeito, a esse secretário ou a essa secre-
tária responsável pelo projeto, o sinal, vamos falar em sinal na área rural, não 
existe, cobre quanto da área urbana ou da área central? Aí, tinha lá um índice, 
tinha que cobrir 30%. Segundo, tem algum serviço digitalizado, no mínimo 
digitalizado, a que o cidadão possa ter acesso e tratar online, e não seja presen-
cial?; e, terceiro, tem um espaço de acesso público para a pessoa não ter que ser 
dona de um Long Term Evolution (LTE)  ou de um supermicro que pegue Wi-Fi. 
Bem, responderam afirmativamente a essas três perguntas não mais que 30 a 
35 dessas 137 cidades. 

Então, o conceito de cidade digital e a construção dela tem que passar por uma 
discussão de um processo de sustentabilidade, de sensibilização, do papel do 
púbico de e-GOV,  e aí e-GOV não pode ser mais uma política para ‘meu’ guichê 
transparente e simplificado e digitalizado. Nós devemos ter uma política 
pública que contribua, com 1.564 municípios, ter políticas de e-GOV nas suas 
dimensões, que é mais que simplesmente o  guichê digital, é integração, é 
controle, é cidadania, é participação, é cultura, é serviços. E não é só da prefei-
tura. Tem que ser da sociedade, tem que ser dos clubes de serviço, tem que ser 
do sistema educacional, tem que ser da comunidade, da organização sindical 
daquela cidade. 

A ideia de uma cidade digital é um programa de um conjunto de ações articula-
das, desenvolvidas de formas distintas, com contrapartida do poder local 
público, social, civil, sindical e uma visão de longo e médio prazo. E para isso 
todos deveriam concorrer no sentido de criar futura demanda de rede, equipa-
mento, rádio, serviços, software. 

Então, a ideia de concentrar um conjunto de políticas articuladas, a médio e 
longo prazos, com contrapartidas que deem sustentabilidade a uma visão 
estratégica de construção de cidade digital.  Então, com essa dimensão, de 
longo prazo, concentrando em um conjunto de políticas públicas, a cidade, o 
poder público e a sociedade, uma dimensão estratégica do PNBL e de nossas 
políticas num médio prazo.
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Nelson Fujimoto ¹
Secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações

A importância do PNBL para implementação das 
políticas de Inclusão Digital no Brasil

O Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) tem seis dimensões. A primeira 
dimensão é a de regulação. Significa um conjunto de instrumentos regulatórios 
da área de telecomunicações cuja responsabilidade é da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). Quase praticamente todos os serviços de Telecom, 
os baixos índices de penetração de banda larga domiciliar, hoje, estão em torno 
de 21% do total de domicílios, enquanto o celular, por exemplo, o número deles 
já está em torno de 200 milhões. Com base nesse indicador, uma das ações 
fundamentais é procurar um ambiente mais regulatório, mais adequado para 
ampliar essa banda larga, a partir de instrumentos de melhoria ou de estímulo à 
competição no setor de telecomunicações na área privada. Isso é significativa-
mente importante, porque quando todo mundo fala de Programa Nacional de 
Banda Larga, fala de Telebras, mas o PNBL não é a Telecomunicações 
Brasileiras S.A. (Telebras). Esta é uma parte do Programa. 

Um segundo ponto importante são as normas de 
infraestrutura, também muito importantes em quase 
todos os países europeus. Outros demais países têm 
elaborado planos e normas para otimizar a infraes-
trutura, estimular o compartilhamento de redes, que 
é fundamental, em rede pública ou privada. No que 
diz respeito à rede pública, tem-se, tanto no setor 
elétrico quanto no setor de petróleo e gás, bem como 
em outros segmentos, uma quantidade enorme de 
fibras óticas que foram passadas ao longo de vinte 
anos. Para essa infraestrutura é necessária uma 
norma para que seja compartilhada com o setor 
público ou privado. Este segundo elemento muito 
importante é para se difundir a banda larga em todas 
as regiões, em todas as cidades, sobretudo nas mais 
carentes. 

O terceiro ponto trata de incentivo aos serviços. Já 
tivemos uma primeira reunião com o Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz). Devemos avançar sobre a proposta de  parceria, no sentido de deso-
neração do serviço e diminuição de seu preço, em função da carga tributária. 

O quarto ponto é o da política de produção tecnológica. Estamos pensando em 
um investimento, algo em torno de 30 bilhões, somando setor privado e públi-
co. Evidentemente  que esse avanço de infraestrutura de banda larga seja 
acompanhado, também, pela geração de emprego e com a geração de renda 
qualificada, com tecnologia nacional. Não vamos importar tudo, a ideia é 
promover, também neste processo, uma alavancagem de setor de PID nacional 
e a indústria de hardware e de equipamentos e serviços, com tecnologia 
nacional. Então, é ter uma interface com a política de desenvolvimento da 
produção, que é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MIDIC), pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social 
(BNDES) e pela BDI. 

O quinto elemento é com a Telebras. Basta considerar o que são 31.000 km de 
fibra ótica, que vão interligar várias regiões do país, 4.200 cidades, até 2014, 
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1.116, até o final deste ano. Revitalizou-se a Telebras para isso. A ideia é que a 
empresa opere uma rede de transporte (backbone) nacional. Esse backbone  
está com fibras apagadas, são fibras do governo, lançadas a partir de obras 
ligadas ao setor elétrico, de petróleo e gás. Pretende-se colocar esse conjunto 
de fibras óticas à disposição, seja de governo, seja dos órgãos públicos, seja das 
regiões onde a internet banda larga ainda não chegou, como das regiões 
Norte/Nordeste. Então, a ideia é ter na Telebras uma possibilidade de operar 
onde o mercado não tem interesse comercial. Há mercados competitivos onde a 
Telebras vai entrar, porque o preço é alto, mas se trata de comunidades caren-
tes que cumpre assistir. 

E o sexto ponto é o tema de conteúdos e aplicações, que tem interface com todos 
os outros, que é bastante complexo: desenvolvimento, inclusive industrial, de 
serviços que são todas essas áreas de aplicações e software, aplicativos, com 
ênfase em software livre, todo um trabalho que já foi feito pela STI Telecom, de 
governo eletrônico, enfim, itens relacionados à área da saúde, educação, 
programas que são fundamentais. Por exemplo, todo o trabalho feito pelo Portal 
do Professor, pelo Portal do MEC, com conteúdo dos objetos nacionais. 
Evidentemente que o programa vai, também, impulsionar, com a chegada aos 
municípios, quase todos os municípios ainda precários com esse tipo de servi-
ço. Então, isso vai gerar uma demanda também igual na área industrial. 
Regulação é uma quantidade enorme de ações, em torno de quinze ações. Não 
vamos entrar no mérito de cada uma delas, mas, para mostrar quais são as 
ações, tivemos já no ano passado a licitação da banda H. Foi muito importante, 
porque, na contrapartida do edital de licitação, as empresas que venceram 
tinham já a obrigação de atender a 75% de municípios com cidades de até 
30.000 habitantes. Um elemento importante de incluir no edital tem toda uma 
questão de compartilhamento de rede, que está na discussão do Plano Geral de 
Metas de Competição (PGMC), um instrumento de regulação. 

O Plano Geral de Metas de Universalização (PMGU) também é um instrumento de 
regulação importante. Temos, a cada cinco anos, uma revisão contratual, e das 
operadoras do sistema de telefonia fixa cinco são do processo de privatização. 
Quando se renovam esses contratos há uma revisão desse plano. Em 2008 
fizemos um PGMU 2.5, uma troca de metas que era dos antigos Postos de 
Serviços Telefônicos (PST), uma obrigação que as companhias tinham, e que 
trocamos por Backhaul (“a infraestrutura de rede de suporte do STFC para 
conexão em banda larga, interligando as redes de acesso ao backbone da opera-
dora” – Decreto nº 6.424/2008) nos municípios, ou seja, todos os municípios 
brasileiros hoje têm um ponto de Backhaul, o que é uma referência internacional. 
Então, isso só para dar o exemplo daquilo que se pode ter em relação ao setor 
privado para fomentar a banda larga.  Agora, estamos discutindo dois pontos 
principais de metas do PGMU, que a Anatel deverá votar na semana que vem. É a 
questão dos “tupis rurais”, uma contrapartida antiga, ou seja, levar telefone para 
a área rural que ainda não tenha esse recurso, atender o Brasil rural, criar um 
acesso especial com um valor diferenciado para quem tem Bolsa Família. 

Em relação a normas e infraestruturas, ferrovias federais, a primeira experiên-
cia em que tivemos sucesso na questão foi incorporar no edital dutos e fibras, 
tanto no eixo São Paulo/Minas quanto no São Paulo/Rio. Temos um levanta-
mento dos nossos engenheiros, de custo no caso de rodovia: se já lançado, o 
custo da fibra ótica no total da obra é de 1%; se for feito depois, o custo será de 
10%. É evidente, temos que avançar em questões como essa, porque o custo é 
irrisório frente ao volume total da obra. E estamos falando de 30 bilhões de 
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reais, alguma coisa desta ordem. Não custa passar um cabo de fibra, se já tem 
uma fibra ótica pública ligando São Paulo/Rio/Campinas, as principais cida-
des. Quanto a incentivos fiscais, já desoneramos do Pis/Cofins, o modem. Esta 
na MP 517 que é bastante polemica pois, alcança também o setor de petróleo, 
setor nuclear etc. Esperamos que seja aprovada até o final deste mês. Tem outra 
coisa, que é a desoneração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de 
equipamentos da Telecom da indústria com tecnologia nacional, está nessa MP 
também. A ideia é zerar o IPI para fomentar essa indústria. 

Na política produtiva, que tem uma série de coisas em discussão, um item 
importante é o poder de compra governamental. Foi aprovada no ano passado, a 
Lei 12.349, que era uma MP, virou um Projeto de Lei no Congresso, depois Lei, e 
temos que regulamentar esse poder de compra. Em parte o poder de compra já 
foi usado pela Telebras, por ser considerado um programa estratégico, mediante 
o decreto que criou o PNBL, o que possibilitou duas coisas importantes. Primeiro, 
contratar empresa, comprar equipamento para o a rede, não para a central da 
rede, mas pelo menos os periféricos da rede. Conseguimos comprar equipamen-
tos da Padtec S.A., uma indústria de tecnologia nacional. Já implementamos 
parte disso.  Agora, temos que regulamentar, porque envolve várias outras 
cadeias ou várias outras cadeias produtivas no país, que permite usar o poder de 
compra para fazer a compra pública. Então, isso é um estimulador da questão de 
política industrial. O restante está em andamento, em financiamento etc. 

Vamos a uma avaliação do que temos que fazer pela frente. 50% dos equipa-
mentos hoje adquiridos, seja pelas operadoras etc, hoje são chineses, das 
empresas Etel ou da Highway Internet. A competitividade com elas é difícil. 
Então, temos que pensar em instrumentos, olhar os elos fortes da cadeia 
produtiva de equipamento e software, olhar isso com atenção, para ver, em 
termos de rede, o que o Brasil pode avançar, eixos em parceria com os chineses, 
coreanos, aproveitar esse movimento para fazer gerar riquezas. 

O restante está em debate, a integração com a Política 
do Desenvolvimento Produtivo (PDP). A Telebras, que 
todo mundo diz que é o PNBL, é o que há de visível. As 
pessoas falam muito é da rede, a ideia é a abrangência 
de 1.163 cidades, em 2011. E, em 2014, teremos a 
abrangência de todas as capitais. A Telebras foi rees-
truturada, tem um novo estatuto, tem mais de 124 
funcionários, quase todos engenheiros, já está em 
nova sede, o planejamento de implantação já está 
elaborado, e as licitações já foram realizadas para 
ativação da rede. O valor total do pregão eletrônico é de 
R$ 1.6 bilhão, e nós tivemos 38,55% de desconto de 
preço de mercado, utilizando aquele mecanismo do 
poder de compra, que não só ajuda a reduzir preço, mas 
também, a internalizar a tecnologia nacional.  

Vamos enfocar aqui o uso da rede, mapear os pontos de 
interesse público, capacitação das prefeituras em sistema de gestão. Temos 
um piloto de seis cidades. Estamos olhando se essas prefeituras vão ter condi-
ções de interagir com a rede. Há um grupo multidisciplinar tratando desse tema, 
estamos procurando interface, que é a saúde, a educação e a área de seguran-
ça pública. É o desafio que temos desta gestão, isto é, fazer programas estrutu-
rantes nesta área com interface no PNBL. O Plano está nesta fase, agora sob 
coordenação do Ministér io das Comunicações. A Secretar ia de 
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Telecomunicações está com a incumbência de ajudar a implementar o Plano na 
sua fase mais operacional. Precisamos discutir o PNBL com as estatais. Penso 
que estamos enfrentando um gargalo enorme, o grande avanço que tivemos, 
sem dúvida nenhuma, foi ter colocado a pauta do PNBL numa agenda, que não 
era só uma agenda política, mas foi uma agenda nacional. Hoje, a questão da 
banda larga está na agenda nacional, e isso foi um salto considerável. 
Esperamos que, na próxima fase, o Ministério consiga implementar as ações 
que aqui colocamos.

Dataprev - Não tem uma reunião que fazemos com que se comentasse um pouco sobre isso, não só o 
os nossos clientes, onde essa crise de infraestrutu- que o PNBL pretende fazer, mas também o que pode 
r a  d e  t e l e c o m u n i c a ç õ e s  n ã o  f l o r e s ç a .  provocar em termo de investimento por parte das 
Administramos a rede de mais de 1.200 agências operadoras. A nossa necessidade de infraestrutura 
que estão em expansão, com mais de 750 unidade é preemente e imediata e muitas das coisas que se 
planejadas e, portanto, uma rede muito significativa  apontou se têm necessariamente um prazo mais 
que cobre todo o país. Estamos num momento em alongado. 
que a maior parte dos contratos está finalizando ou 

Ministério das Comunicações – Diríamos que o finaliza no começo do ano que vem. As finalizações 
Brasil hoje não pode ficar sem essa infraestrutura. do mercado apontam uma majoração muito signifi-
Cidades com vinte, trinta mil habitantes que não cativa de preço e as nossas mensurações técnicas 
têm o recurso, não são mercados promissores para apontam um declínio muito expressivo da qualida-
as empresas, mas constituem uma necessidade de de, sem contar a dificuldade da implantação de 
serviço social. Dificilmente essas cidades menores novos pontos, sobretudo porque a expansão que 
atrairão interesse comercial das empresas. A está ali naquele mapa se dá em cidades de cerca de 
Telebras não fará acesso, estamos procurando 20.000 habitantes. A linha de corte é acima de 
outras formas, seja de compartilhamento da 20.000. É a interiorização da Previdência, pois essa 
infraestrutura, do seu Backbone, para as redes interiorização está sendo gravemente impactada 
intermediárias chegarem aos municípios ou pode pela ausência de infraestrutura. Temos os contra-
ser feito através de parceria com empresa privada, tos, temos rede de preços, a obrigação das empre-
uma operadora fixa ou uma operadora móvel, ou sas de entregar, essa entrega é difícil, é custosa, 
ainda um pequeno prestador de serviço local que lenta, e não sei se está acontecendo com outros 
possa fazer esses acesso até as sedes, pelo menos, aqui, mas eu e vários conhecidos estamos vendo um 
das prefeituras e dos postos de saúde, postos da declínio, até mesmo de serviços premium que paga 
Previdência, pontos de governo. Esse é um elemen-muito bem como telefonia celular. Esta semana, 
to importante, porque a rede está aí e precisa ser numa reunião com o presidente do INSS, com o 
usada. Não é possível termos os níveis de serviços presidente do nosso conselho, e com o secretário-
de atendimento à população precarizados e, por executivo do Ministério da Previdência, a Dataprev 
outro lado, uma rede de infraestrutura ociosa do apontava que  a grande esperança de sair disso é o 
governo. Então, há essa tese mesmo de que a Plano Nacional de Banda Larga (PNBL). Eu tenho a 

impressão de que o PNBL vai fazer muita coisa, e Telebras é só para diminuir preço e fazer gerar 
confesso ter mais expectativa no poder indutor do investimentos das operadoras, mas posso afirmar 
medo do Programa em alavancar investimentos por que o negócio é para valer, não é sermos um elemen-
parte das operadoras para que se antecipem em to regulatório importante para um futuro unbund-
coisas que o Plano está apostando. Então, eu queria ling (processo em que as teles perderiam o direito de 
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propriedade sobre as redes). É para resolvermos de meu compromisso de levar esse tema para discutir-
vez esse negócio de falta de investimento de setor mos, mas independente do Fórum. Somos evidente-
privado nessa área e constante aumento de preço. mente governo, podemos promover reuniões 
Quanto ao segundo ponto, estamos reeditando  o paralelas e reuniões com o Serviço Federal de 
Comitê Gestor do Programa Inclusão Digital (CGPD). Processamento de Dados (Serpro), Dataprev, enfim, 
Devemos ter até o final deste mês um novo decreto todas as companhias de processamento de dados 
que contempla o tema da banda larga, está sendo em nível federal. 
discutido, e outros temas também referentes à 

Ministério do Planejamento - Como você vê a Inclusão Digital. Esse comitê agora passa a ser 
relação do PNBL com os telecentros? coordenado pelo ministro Paulo Bernardo e pelo 

conjunto de doze outros ministros que compõem o Ministério das Comunicações - Há uma interface 
comitê. É nossa intenção ter daqui aproximadamen- muito grande entre PNBL e a parte de acesso 
te a quatro semanas a primeira reunião do comitê coletivo aos serviços de internet, seja por telecen-
com os secretários executivos, em que validaremos tros, seja LAN house (estabelecimento comercial 
um plano de trabalho para este ano ainda. Mais 

onde as pessoas podem utilizar um computador 
umas seis semanas com os ministros para comple-

com acesso à Internet), seja por outros meios com 
tar isso. Após essa questão de validação desse 

parcerias de governos estaduais, parcerias com os 
plano de trabalho, vamos apresentá-lo à sociedade, 

municípios, através de cidades digitais. Então, o através do Fórum Brasil Conectado, que vai continu-
nosso tema é, na Secretaria de Telecomunicações, ar sendo a nossa estância com a sociedade sobre o 
exclusivamente de infraestrutura.   No MC, nova PNBL. Não sei se todos sabem, o Fórum Brasil 
configuração, está sendo criada uma nova secreta-Conectado tem composição tanto dos setores 
ria, que será a Secretaria Nacional de Inclusão empresariais, desde os prestadores de serviços de 
Digital, cuja ideia é fazer todas as coordenações de telecomunicações, até dos fabricantes de equipa-
programa de Inclusão Digital do governo federal. mentos de telecomunicações, até a presença da 
Estando-se no mesmo ministério facilita bastante sociedade civil, representada por alguns fóruns que 
essa integração e eu acho que ela vai ser muito bem par t ic iparam da Conferência Nacional de 

Comunicação (Confecom). Fica registrado aqui o feita e muito bem coordenada.

DEBATE
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Durante um bom tempo dirigi o Sampa.Org, período em que escrevi o livro sobre 
o qual vou falar, fui consultor do Instituto de Pesquisas e Projetos Sociais e 
Tecnológicos (Ipso) há muitos anos e, recentemente, me afastei um pouco 
dessas entidades para trabalhar no Rio Grande do Sul.  Hoje trabalho na 
Província Marista do Rio Grande do Sul, no Telecentro BR, onde sou coordena-
dor pedagógico do Polo Regional Sul. Acho que não se fala muito sobre um livro, 
mas se lê do que se discorre sobre ele. Corro o risco de, se falar muito sobre o 
livro, ninguém o ler, já achar que sabe o que tem dentro. Então, esse livro conta 
um pouco sobre duas coisas: uma, como foi feito, e a outra o porquê de escolhas, 
recortes que acompanham o conteúdo dele. 

Em primeiro lugar, falar que eu sou o escritor do livro é um pouco de pretensão. 
Dentro do Ipso eu contei com a grande colaboração da Silvana Lemos, e que fez 
uma série de entrevistas nas quais o livro se baseia. Contei com outras entrevis-
tas feitas pela própria equipe do Ipso, que as adaptaram, a partir de outros fins 
que eles tinham, um filme, um vídeo sobre Inclusão Digital. Consegui inserir 
várias questões e, por fim, o livro fala de vivências coletivas, de projetos que 
foram construídos por muitos. Procuramos ao máximo, toda equipe que partici-
pou da elaboração desse livro, resgatar as vozes desses atores que foram muito 
importantes durante essa última década, em vários projetos, em vários proces-
sos, em várias políticas públicas de Inclusão Digital. 

No livro vocês vão encontrar falas de pessoas que são conhecidas do movimen-
to de Inclusão Digital. O livro, de alguma forma, é um produto de elaboração 
coletiva, vamos dizer assim. Por outro lado, é inevitável que alguém, coordenan-
do esse projeto, tenha uma visão própria, principalmente durante esses dez 
anos em que participou de perto de todos os processos descritos nele. Há 
opções e caminhos que foram tomados. A obra, em si, opta pela questão dos 
Telecentros, em primeiro lugar. Todos, neste fórum, estão falando um pouco 
voltados para o futuro, para ações, para políticas públicas, voltados para os 
próximos quatro anos. Estão com os olhos voltados para frente e o livro resgata 
uma década inteira de trabalho. Espero que aquela frase que tanto passado 
quanto futuro são duas maneiras de olhar o presente, só um pouco diferente, 
seja verdadeira.  

Não quero quebrar o clima em que está todo mundo falando dos próximos anos, 
falando exatamente o que vai ocorrer, o que temos a fazer, quais são as próxi-
mas políticas públicas, enquanto eu voltar para 1999, por exemplo, e lembrar 
que muitos dos termos que estamos utilizando agora, desde o titulo deste 
Fórum até o próprio título do livro Inclusão Digital, eles soavam estranhos, ainda 
no período em que eu começo a resgatar essas vozes, essas histórias de 
Inclusão Digital. Não eram termos usuais na época, o próprio termo Telecentro 
não era um termo usual. Primeiro, o termo inclusão, que não é o mais utilizado 
até hoje internacionalmente. Em especial no Primeiro Mundo, nesse termo 

¹ Maurício Falavigna é formado em História, trabalhou como jornalista e como redator. Trabalhou no 
Instituto Florestan Fernandes, no projeto Sampa.Org. Em seguida foi diretor do Sampa.Org entre 2003 e 
2010. É consultor do IPSO desde 2008. Atualmente trabalha na Província Marista do Rio Grande do Sul, 
onde é coordenador pedagógico do Pólo Regional Sul do Telecentros.BR.
.
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Inclusão Digital se trata do tema, não se fala do que falta da exclusão, do gap, da 
brecha.   Acho que a maneira pela qual esse nome inclusão digital pegou no 
Brasil, hoje muita gente fala em inclusão sócio digital, principalmente em 
movimentos no Nordeste, e eu acho que já revela bastante coisas em relação 
aos caminhos que nós tomamos. 

Sempre foi movimento ligado à justiça, igualdade e inclusão social, de alguma 
maneira o que as pessoas estavam querendo quando começaram a tratar desse 
tema, como começaram a tratar da necessidade de levar tecnologia, um mundo 
virtual, a web, para pessoas excluídas. Sempre houve esse pensamento de 
inclusão embutido e de continuidade de diversas lutas sociais. Falou-se aqui da 
dificuldade de se ver a diferença de um HD para uma memória. Eu acho que essa 
participação de não especialistas intuitivamente, essa participação de especi-
alista em tecnologia desde o início, pessoas que foram se habituando ao tema 
tecnológico todo esse tempo, estão ligadas, de alguma forma, ao termo Inclusão 
Digital e não aos temas que falavam de vazio, da ausência da exclusão. No 
início, foram educadores mobilizadores, ativistas sociais e, também, alguns 
com muito pouca intimidade com a questão tecnológica. Eu, por exemplo, posso 
garantir que o meu conhecimento era bem mais falho, provavelmente até hoje, e 
a participação dessas pessoas, no fundo misturadas já às pessoas preocupa-
das com a questão tecnológica, eu acho que já deram muito da cor desses 
conhecimentos e dos caminhos desses movimentos e desses processos de 
Inclusão Digital no país. 

Outra escolha que definiu um pouco o formato do livro foi falar do espaço de 
diálogo, a Oficina para Inclusão Digital. Boa parte desse livro resgata os deba-
tes, os atores, os conteúdos dos presentes desta Oficina para Inclusão Digital, 
desde a primeira, em Brasília, até a última, em Brasília. Por quê? Porque, de 
alguma maneira, essas vivências sempre se refletiram em políticas públicas 
quando começamos esse processo das oficinas. Há várias questões que hoje 
são pontos pacíficos, que encaramos como naturais, e que, no entanto, não 
eram, e era isso que eu queria mostrar no livro. Por exemplo, a questão de 
Telecentros, iniciativas de Inclusão Digital, se referir sempre ao acesso à 
internet, não era um ponto pacífico. Havia movimentos de Inclusão Digital ou 
movimentos de inclusão que foram muito importantes e nem pensavam na 
questão da internet, só pensavam em levar tecnologia para quem não a tinha e 
achavam que isso era o mais importante. Achavam que a capacitação em 
informática básica, em cursos de informática um pouco mais avançados seria 
mais importante do que a questão de estar presente na internet. Hoje, parece 
natural, mas eu posso garantir que até 2005 havia debates, alguns muitos 
acirrados, sobre isso, a questão do que seriam Telecentros, de um espaço de 
acesso coletivo à internet. 

A gratuidade desse serviço foi algo também que hoje é muito claro, mas que foi 
muito debatido durante aqueles momentos. Um resgate da história da oficina 
evidencia isso, a participação da comunidade na gestão desses espaços foi 
algo defendido desde o início e que demorou a vingar, de alguma forma, e 
algumas políticas públicas ajudaram muito isso, especialmente Telecentros de 
São Paulo e Telecentros de Porto Alegre. 

A questão do software livre, que começou a aparecer logo na segunda/terceira 
oficina e hoje é, também, um ponto pacífico, gerou debates muito grandes 
nesse próprio espaço e, enfim, foi um espaço de diálogo entre posições contrári-
as de sociedade civil, posições contrárias do governo, entre a sociedade civil e o 
governo, as quais acabaram, de alguma maneira, se não gerando, pelo menos  
influenciando uma série de políticas públicas nascidas durante esse período. 
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No livro, vamos ver muito sobre a questão dos Telecentros, a evolução de alguns 
programas públicos, programas municipais, programas estaduais, esses 
debates estarão presentes nas oficinas para Inclusão Digital. Alongamo-nos 
mais sobre outros dois projetos, que, no fundo, estão muito ligados à expansão 
dos Telecentros no Brasil, que foi o Centro de Recondicionamento de 
Computadores (CRC), e do Observatório Nacional de Inclusão Digital (Onid). E 
concluímos a finalização de todo esse período com o próprio Telecentros BR, 
porque acho que este livro veio numa hora bem oportuna, que essa década 
fechou um ciclo mesmo, pelo menos essa é a visão que temos presente nesse 
produto. 

Durante muito tempo se discutiu a necessidade da conexão e, embora hoje haja 
grande problema, pelo Brasil afora se vê a mobilização do setor público para 
corrigir essas falhas. Durante muito tempo se discutiu o acesso dessa popula-
ção excluída da tecnologia ao equipamento, e cada vez mais o equipamento é 
possível. Durante os últimos anos desta década o que mais se discutiu e o que 
mais se demandou foi a formação de recursos humanos, de educadores nesses 
acessos, e é um passo completamente diferente dos que foram dados até 
agora. Considero que um ciclo se fechou quando o Telecentro BR foi inaugurado, 
vamos dizer assim, quando começaram os trabalhos de Telecentros BR, desde o 
planejamento do edital até agora, com o curso de formação já em andamento, 
porque pela primeira vez o foco está na formação, e nesses recursos humanos 
que trabalham em Telecentro. É uma maneira de ampliar todas as vicissitudes 
que encontramos nesses espaços, tudo que sonhamos para esses espaços 
coletivos e, de vez em quando, é muito difícil de se encontrar. O Telecentros BR 
volta o foco exatamente para essa questão.  Espero que no livro também vocês 
encontrem um pouquinho de como se chegou a esse caminho e como, de 
alguma forma, a sociedade participou disso. 

Por fim, mais uma coisa que acho que é importante ressaltar. Eu queria dizer 
que todos os personagens que foram entrevistados, que deram depoimentos e 
escreveram para esse livro, estão há muito tempo trabalhando com os mesmo 
temas. Alguns passaram da sociedade civil para o governo federal e continua-
ram trabalhando com esse tema; outros mudaram de entidade e de região, 
mudaram completamente de região – como eu saí de São Paulo para o Rio 
Grande do Sul –, mas continuaram trabalhando com esse tema; alguns passa-
ram dificuldades imensas dentro da sociedade civil e nunca abandonaram essa 
luta. Foi uma coisa impressionante de ver durante esses 11 anos, pessoas que, 
se lhes perguntasse o que era Inclusão Digital, teriam muita dificuldade em 
responder, mas depois continuaram trabalhando sem problema com esse 
tema.

Por último, agradecer a todo mundo que trabalhou comigo, agradecer ao IPSO 
por ter dado o espaço e tranquilidade para escrever o livro, agradecer à 
Dataprev, que patrocinou o livro, e, também, a todas as pessoas que colabora-
ram com textos, depoimentos, imagens. Na verdade, esse livro correu o risco de 
não ser concluído porque todo mundo com quem conversávamos lembrava de 
alguma coisa a mais. Até o último momento, eu recebia fotos, recebia textos, 
recebia contribuições e tinha que reorganizar tudo isso num produto coerente. 
Foi uma experiência muito prazerosa que eu espero que vocês, mais tarde, com 
o livro nas mãos, lendo, apreciem e gostem também.
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Dataprev - Eu queria colocar no debate um aspecto e apuração real daquilo que se está querendo 
que pertence a esse momento, que foi o papel do implementar, sem esses instrumentos, sem essas 
Observatório Nacional de Inclusão Digital (Onid) ferramentas, não se consegue que a política pública 
nessa historia toda. Isso está presente no livro e se construa e evolua. Eu raciocinava: “Que 
acho que é algo que faz esse vínculo entre esses 10 impensável! Em 2001, a carta da Oficina para 
anos e esse novo ciclo que você coloca, que Inclusão Digital tem tanta coisa que naquela época 
representa o Telecentro BR. Talvez o maior disso se via como necessária, quanto isso evoluiu.”  E nós 
seja o Onid, não com o que ele necessariamente é discutindo o Plano Geral de Metas para a 
hoje, mas com o que quer ser e com que ele um dia universalização do Serviço Telefônico Fixo 
ainda será. E essa compreensão de como se Comutado, prestado no Regime Público (PGMU). 
estruturam dados e informações, que são umas das Porém, se não fossem aquelas discussões que 
ferramentas básicas do trabalho de política pública. começaram lá atrás e esses esforços de 
Não basta formulação, não bastam boas ações. estruturação, e o Onid representa muito isso, não 
Quando se fala de política pública num país estaríamos hoje aqui discutindo neste patamar. 
gigantesco como o nosso, têm que se estruturar Penso que, o Onid é um processo construído em 
dados, têm que se estruturar informações, e isso vai conjunto com a sociedade civil e continuará nesse 
e volta até para interesses da própria empresa. É um rumo.  Temos que qualificá-lo e fortificá-lo para que 
elemento interessante para se abordar aqui no cada vez mais possa atender nossas necessidades 
debate. atuais, mas também apontar para o futuro, para o 

que falta muito ainda para construir, apesar da 
NI - Antes do Onid, chegou a se falar em jornais, evolução conquistada. 
alguns números, como “o Brasil tem 16.000 
telecentros, 14.000 telecentros”. E era uma coisa Câmara dos Deputados - Por curiosidade, abrindo o 
estranha e o próprio trabalho do Onid que eu site do Ministério, vi o Fórum. Contatei e me 
acompanho de perto mostrava sobreposição de convidaram. Como assessores de deputados, de 
dados, já que todos esses espaços de debate senadores somos cobrados sobre telecentros, 
chegaram à conclusão de que seria um telecentro, sobre Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) e 
um infocentro, um espaço coletivo de acesso tudo o mais. Vou levar para a Câmara meus 
comunitário. Havia vários casos de contabilizar conhecimentos deste Fórum. Queria aproveitar a 
iniciativas que não se referiam necessariamente a oportunidade, já que eu falei nos CVTs, essa é a 
telecentros, e o Onid foi essa ferramenta que grande cobrança que temos no gabinete, de 
permitiu se ter uma noção mais real, uma  noção prefeitos, de vereadores e algumas pessoas 
mais objetiva dessa realidade. Sem o Onid, curiosas também, e este ano houve um corte muito 
dificilmente se planejariam Telecentros BR. grande no orçamento desses centros. Penso ser 

fundamental para os centros de Inclusão Digitais. 
Ministério do Planejamento – Eu acho que é Deve ter sido alguma coisa que aconteceu no 
importante colocar nesse debate o quanto foi e tem orçamento, mas eu queria deixar registrado aqui no 
sido a seriedade das pessoas que compraram o Fórum que é uma dificuldade muito grande para os 
projeto sem sair da militância só, e de pedir para o prefeitos e para as entidades comuns nos 
Estado apoiar, e de pedir regulação, pedir municípios, principalmente os municípios abaixo de 
institucionalização dos processos para se terem 30.000 habitantes. Há uma cobrança direta nos 
efetivamente ferramentas que permitissem a gabinetes, direta e muito importante. 
criação de uma política pública. Que não se veja a 
Inclusão Digital como um produto acabado. Na Dataprev - Eu não sou militante direto da questão, 
verdade, está se construindo um trabalho de mas acompanho pelos movimentos sociais, e é uma 
formiguinha, dia a dia, sem perder essa interlocução coisa impressionante e, ao retornar à Dataprev e 
com a ponta, as ferramentas, os mecanismos, sem conhecer as oficinas de Inclusão Digital, milhares 
os quais o Estado não faz nada. Não adianta só de jovens cientistas do Brasil todo participam com 
reivindicar, a partir do momento em que se vários plenários, vários debates, várias oficinas. Eu 
conseguem estruturar processos que vão contribuir queria que se falasse um pouco sobre essa 
para a qualidade das informações, para codificação evolução.

DEBATE
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Telecentros.BR - O livro retrata as duas primeiras parcela da sociedade civil. O governo federal 
em Brasília, 2001 e 2003. aceitou e em 2001 essas ONGS e o Ministério do 

Planejamento, Secretaria de Logística, Secretaria 
Dataprev - Eu queria fazer um esforço de dar essa da Informação e a Secretaria de Comunicação da 
linha do tempo, explicar um pouco qual que é essa Presidência da República (Secom) realizam esse 
visão que estamos referendando. Na década de primeiro debate que resultou numa pauta extensa 
1990, começou no Brasil todo um esforço de levar de reivindicações. 
tecnologia para as classes desfavorecidas, com 
uma percussão intensa, em que, como o próprio Hoje, olhando dez anos depois, era o mapa daquilo 
livro coloca, o pioneiro foi a discussão do Comitê que não tínhamos e o mapa daquilo que não 
para Democratização da Informática (CDI). Tem um sabíamos. Era o mapa dos desejos, só que esse 
antecedente de que a sociedade civil estava se mapa dos desejos por ter vindo do governo federal, 
organizando para acessar, transmitir dados, de algo estruturado, acabou sendo um aumento de 
conhecimentos, através do Instituto Brasileiro de uma influência enorme que vai muito além da 
Análises Sociais e Econômicas (Ibase), por qualidade do documento em si, mas o fato de ele 
intermédio do pessoal que foi para o exílio com o existir fez com que inúmeras prefeituras fizessem 
Betinho e o grande braço direito do Betinho, o Carlos exatamente isso e, no começo, as experiências mais 
Afonso, que montou o primeiro provedor, o único ricas, mais interessantes, eram distintamente no 
provedor não governamental, não ligado a âmbito municipal.   
universidades e foi pioneiro nisso. A partir de gente 

Telecentros.BR - Só para dar uma ideia desse mapa que trabalhava nesse contexto é que nasceu o CDI, 
dos desejos, assim, em meio à oficina, por exemplo, com uma expectativa de levar essa tecnologia para 
havia tribos indígenas requisitando conteúdos em as áreas menos favorecidas. 
guarani, ao mesmo tempo um pessoal do Itamarati 

Por volta de 2000, principalmente em São Paulo, falando que, se a Inclusão Digital fosse um direito de 
começou um debate, pois não tinha como dar conta todos, um dia deveria alcançar os brasileiros no 
dessa situação, dessa crise, dessa dificuldade por exterior. 
meio de ONGS, por meio de iniciativas da sociedade 

Dataprev - A ideia de dois momentos distintos, isso civil. O caminho natural era fazer com que isso 
tudo foi colocado em plenária e votado?virasse política pública e a partir daí poderia ter 

abrangência. As reivindicações de universalidades, Dataprev - Votado ponto por ponto. Foi uma 
que hoje é a pauta do dia, é o que resulta em uma experiência única, inclusive porque o governo 
discussão de Estado, de como a sociedade federal, por uma série de motivos, abriu mão da 
brasileira vai enfrentar isso. E como aqui se condução desse processo e desceu para que as 
mencionou, não era claro para o governo, não era ONGS dirigissem, até pelo momento de transição 
claro para a própria sociedade civil, não era claro difícil de 2002, ele não teve folego de ir adiante em 
para os ativistas nesse final da década de noventa. 2003. O novo governo Lula, tinha muita experiência 
Em 2000, isso começa em São Paulo, com uma das nisso, essas experiências municipais. Muitas das 
primeiras iniciativas, exatamente as iniciativas do pessoas que trabalharam nisso em São Paulo, em 
Sampa.Org, que fez a primeira estrutura de um Porto Alegre, em Belo Horizonte, em Fortaleza, 
modelo de telecentros públicos, que logo depois vieram participar do governo e trouxeram mais esse 
passa a ser assumido pela prefeitura, em 2001. E aí desejo, essa bagagem.  E aí, o novo governo Lula 
começa toda uma trajetória, em outras cidades aceita dar continuidade a essas oficinas e começa a 
também na mesma época acontecem coisas sequência que vai fechar esse ciclo em 2010, com 
semelhantes, com descrição que o livro faz bem oficinas anuais e o modelo que se foi aprimorando. 
melhor. Mais importante do que reunir todas as tribos 

envolvidas nesse tema, mais importante do que Em 2001, começa a história dessas oficinas, 
reunir todos esses projetos, o grande diferencial da quando o governo federal chamou algumas dessas 
oficina aprendido a duras penas na 2ª Oficina foi ONGS, que estavam trabalhando com isso, e queria 
uma convicção muito firme de que essa oficina tinha discutir o tema – como é que o governo federal pode 
que reunir pessoas da ponta, tinha que financiar e participar com a mesma boa vontade e curiosidade 
pagar a vinda de telecentristas, de ativistas que que se coloca, e as ONGS – o que a ONG sabe fazer? 
estavam ali atuando, e que não deveria ser uma A ONG sabe fazer seminários –, então, propôs um 

seminário, propôs uma oficina para que o governo oficina para engravatados. A partir daí, com altos e 
federal aprendesse pelo menos a opinião dessa baixos, com patrocínios, ter mantido essa 
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se elabora uma carta para ser entregue ao governo convenção é que fez a diferença e permitiu a oficina 
diretamente. ter essa riqueza de processos e perder instituições, 

depois recuperá-las, gente que ia, gente vinha, 
Dataprev – Essa carta registra e sistematiza um 

gente que conseguia dialogar e aprofundar o seu 
diálogo que a sociedade civil quis fazer com o 

dialogo com o governo, que cada vez mais estava 
governo. Por mais que num dado momento, em Belo 

conseguindo se estruturar, correr atrás dessas 
Horizonte esta carta servia, para nós do governo, 

estruturas, dessas condições, para dar respostas 
para ressaltar boa parte dos esforços das buscas de 

mesmo. Agora, é uma discussão de como estruturar 
encontrar formas dentro da política pública e 

as ferramentas e os processos, porque temos o que 
respostas àquelas demandas, de que havia deman-

dialogar e o que oferecer, nada disso havia e muito 
das de participação institucionalizada, havia 

dessa montagem vem das peças, das ofertas dos 
demandas de ofertas e financiamentos de equipa-

elementos necessários para constituir pedaços 
mentos, havia demandas de ofertas e financiamen-

múltiplos e plurais de uma política pública, que 
tos de principalmente bolsas para os telecentristas, 

nasceu por exigência também da of icina, 
que também acham que é a questão mais importan-

determinada também a respeitar a diversidade de 
te. A questão mais central em todo o processo de 

projetos, opiniões, a respeitar a dinâmica do pacto 
Inclusão Digital é essencialmente um elemento de 

federativo, a pluralidade que existe na Inclusão 
formação de pessoas e não de fornecimento de 

Digital e isso também é algo que vem desse 
tecnologia e, obviamente, de maneira crescente, 

aprendizado cotidiano da oficina. 
demandas por conectividade, demandas por 
acesso às redes de telecomunicação. São essas Telecentros.BR - A oficina de Belém acho que teve o 
cartas que palitavam a forma como a sociedade civil maior público e talvez tenha sido a melhor oficina 

organizada até hoje. Mas houve outras duas queria se socializar com o governo, de maneira 
oficinas que foram bem marcantes. Houve a de São bastante dinâmica. Nada simples e crivado de 
Paulo, em 2004. Como havia um projeto popular em conflitos. Foi uma baliza muito importante e resulta 
cada telecentros comunitários na cidade, pela na construção desse novo ciclo.
primeira vez tivemos uma presença maciça e 

Telecentros.BR - Essas questões de as cartas da pessoas da ponta. Trabalhávamos em telecentros 
sociedade civil terem teores diferentes e a de Belo todos os dias. A outra oficina que eu quero lembrar é 
Horizonte que realmente era uma quase não carta, a a de Porto Alegre, porque voltou a ter um formado 
de Belo Horizonte, demonstra exatamente isso, a semelhante ao de São Paulo, também com muita 
sensação de um ciclo se fechando. Quando se chega gente, com projeto municipal de Inclusão Digital. 
na carta da última oficina em Brasília, esta bastante Havia pessoas de telecentros  envolvidas, muita 
curta, na verdade é uma série de notas, está gente da ponta. Foi a primeira em que já havia 
produzida em um livro. Nota-se que é uma mudança muitos projetos de Inclusão Digital em diversos 
de direcionamento total do tema da carta, do tema ministérios, diversas estatais. A oficina de Porto 
final do pronunciamento da sociedade civil, tem um Alegre é a primeira que tem uma participação dos 
lado de esperança de que algumas coisas possam Pontos de Cultura do pessoal da Cultura Digital. 
ser aprimoradas, reelaboradas pelo próprio Havia muitas pessoas da ponta de telecentros, da 
Telecentros BR, e tem um outro lado de críticas que ponta da própria região, que participavam e a 

questão da carta da sociedade civil, pela primeira escapa completamente das outras cartas, não tem 
vez, foi escrita em Porto Alegre e que virou uma absolutamente nenhum outro tema em comum com 
espécie de hábito da oficina para Inclusão Digital e, as outras cartas. Isso só confirma a ideia de que 
ao final de todas, a partir daquele momento, sempre havia um ciclo, houve um ciclo que se fechou. 
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Vou falar sobre os Telecentros, com foco no Programa 
Telecentros.BR, um pouco do histórico , a importância 
que o acesso e uso dessas ferramentas de informa-
ções e comunicação têm, sua relevância em nossas 
vidas, porque elas transformam a maneira de como 
se organiza a   informação e compartilham-se conhe-
cimentos.

O nosso foco principal é garantir que essa dissemina-
ção, e principalmente o uso dessas ferramentas, 
sejam feitos numa perspectiva de cidadania, em que 
as pessoas interagem em múltiplas dimensões. E 
essas ferramentas não são apenas para fomentar o 
mercado, só para a educação, só para cultura. O uso 
dessas tecnologias vai transformando a forma como 
nos relacionamos em sociedade, com um olhar 
especial para os segmentos e as pessoas que, por 
várias condições de vida, de poder aquisitivo, de 
localização geográfica, não têm meios de usufruir das possibilidades que 
oferecem a garantia do direito à cidadania e melhoria da qualidade de vida.

O conceito de Inclusão Digital veio mudando ao longo do tempo. No começo, 
pensava-se que era apenas distribuir máquinas e infraestrutura, e o processo 
se realizava automaticamente. Mas essa é uma visão que está totalmente 
ultrapassada. É muito interessante ver o quanto já evoluiu a percepção comum 
em relação a isso. Quando se falava sobre isso lá atrás, em 1999, 2000, não era 
muito óbvio, as pessoas achavam que era simples: coloca-se um computador, 
as pessoas vão usar, coloca-se uma conexão, as pessoas vão usar. É claro que 
elas iam. Mas a forma inicial de como isso se disseminou, até hoje, foi  sempre, 
também, muito pautada pelo mercado, pela necessidade de consumo dessas 
tecnologias.

Depois, começou a surgir um outro conceito de Inclusão Digital, que é, além de 
colocar os equipamentos, promover a alfabetização digital. Assim como as 
pessoas que não sabem ler e escrever, para as que não sabem usar o computa-
dor tem-se que fazer a alfabetização digital. Com o tempo, esse olhar foi sendo 
superado: só ensinar o básico – o que é o básico, o básico para quem, para o 
quê? – Então, cada vez mais, foi-se tornando comum a visão de que Inclusão 
Digital é o uso efetivo dessas tecnologias, e, quando se fala efetivo, está-se 
falando do uso em várias dimensões das nossas relações sociais, econômicas, 
políticas, culturais e ambientais. Enfim, isso tem que trazer benefícios, tem que 
ajudar as pessoas a melhorar a sociedade. 

¹ Cristina Mori é Diretora de Articulação e Formação da Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das 
Comunicações. É responsável, entre outros projetos, pelo programa Telecentros.BR desde a sua 
criação, na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão. Coordenou a implantação de telecentros em comunidades ribeirinhas da Amazônia na 
organização não-governamental Projeto Saúde & Alegria, em Santarém (Pará). É graduada e mestre em 
Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), e doutora 
em Política Social pela Universidade de Brasília (UnB). 

Cristina Mori ¹
Assessora do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão
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E aí, qual é o tamanho do nosso desafio? Hoje pela manhã eu estava falando da 
importância de termos dados do Observatório Nacional de Inclusão Digital 
(Onid) para nortear as nossas ações públicas, e quando eu olho esse dado aqui 
sempre me choca: o percentual da população que, em 2009,  nunca tinha tido 
acesso à internet era de 55%. E não é não ter acesso todo dia, é nunca ter usado.  
É um percentual muito alto da sociedade. É bom estar ampliando o mercado de 
computadores, a banda larga chegando via Telebras ou via operadoras pela 
competição etc., mas 55% de uma população do tamanho do Brasil é muita 
gente.  E a tendência de quem usa as tecnologias é achar que todo mundo usa, 
que isso já está disseminado, que é uma coisa simples, não faz mais sentido a 
questão das inclusões digitais. Mas, quando se olha esse dado, e esse é só o 
primeiro dado daqueles que são excluídos do acesso, faz muito sentido promo-
vermos ações e políticas públicas para alterar essa realidade. 

Quando se olha um outro dado, do percentual de pessoas em cada classe social 
com acesso frequente à internet, isso talvez explique a impressão das pessoas 
de que o uso dessas tecnologias já está tão disseminado. Na verdade, essa 
estratificação é espelho das nossas divisões socioeconômicas. Então, é lógico 
que se tenha um percentual muito pequeno de classe D e E com acesso frequen-
te a essas tecnologias. Não dá nem 20% da população com esse perfil. Tem 
aumentado o percentual de pessoas da classe C com uso freqüente. Nas 
classes A e B, a tendência que se nota, principalmente na classe A, que tem 
capacidade de compra, é de que talvez quem não esteja usando é por que não 
quer, por que não vê sentido ou por que viva em um lugar em que essas tecnolo-
gias ainda não são oferecidas. A disseminação das tecnologias, a ampliação do 
seu uso se dá preferencial e majoritariamente por via do mercado, com a 
possibilidade de comprar o equipamento, capacidade de comprar a banda 
larga.  Mas se acreditamos que essas são ferramentas de cidadania, trabalha-
mos, então, na Inclusão Digital para que mais pessoas possam ter acesso, 
possam saber como utilizar e possam ver sentido no uso dessas ferramentas 
para melhorar suas vidas. 

Outro ponto importante – sobre o uso dos instrumentos, que eu sempre gosto de 
ressaltar, que é um aspecto que não se resolve no dia em que todo mundo tiver 
acesso à internet, ou no dia em que todo mundo tiver dispositivos que organi-
zam informação, processem, compartilhem, é a nossa capacidade de influenci-
ar no próprio desenvolvimento dessas tecnologias. Quando lançamos o projeto 
Computadores para Inclusão, de recondicionamento de computadores, no 
Ministério do Planejamento, começamos a receber projetos - que eram inscritos 
no começo por um formulário que eles mandavam por e-mail, depois começou a 
ser pelo site – e um dos nomes mais interessantes de projetos que eu vi, dentro 
dos vários escritos que tínhamos, a pessoa escreveu assim: Esse projeto se 
chama “Digita para não ser digitado”.  Traduziu de uma forma muito peculiar e 
com humor: não é só ter o acesso, não é só usar, não é só poder todo dia acessar 
a internet, entrar lá no meu e-mail, mandar alguma coisa, a gente acaba banali-
zando o uso dessas ferramentas e não pensa muito porque elas são desse jeito, 
não de outro. 

Não se trata só do acesso, do uso, mas, também, dessa preocupação mais 
crítica sobre essas ferramentas. Não fizemos isso com a televisão, não fizemos 
isso nem com o rádio. Só que nesse tipo de tecnologia digital com que estamos 
lidando hoje, é próprio da forma como ela foi construída, e vem com ela essa 
possibilidade de troca da ação horizontal, da ação que não é só de broadcast, de 
cima para baixo, mas é do compartilhamento e do uso compartilhado entre 
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pessoas que nessa rede vão para um nível mais ou menos igual (aí dá para 
discutir muito se esse nível é igual ou não). Não se trata somente de prover o 
acesso, trata-se, também, de olhar para essas ferramentas com perspectiva 
diferente da que estamos acostumados. 

Agora, temos uma distribuição de todos os indicadores sociais muito desigual 
no Brasil. Isso significa que, geralmente, Norte, Nordeste, em tudo aquilo que 
tem a ver com o desenvolvimento humano, estão sempre atrasados em relação 
ao Sul e Sudeste. O percentual de usuários de internet por região, são da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do IBGE, domicílios por 
região com computador, com internet. No Nordeste, em 2009, 14,4%, e no 
Sudeste, 35,4%. A ação de políticas públicas do governo federal tem que se 
voltar para isso. Isso significa que todas as outras desigualdades socioeconômi-
cas que temos, de renda, de educação, de saúde, ficam mais acentuadas por 
essa diferença. Não se consegue, por exemplo, manter, com alguma dignidade, 
um plano de Previdência Social para as pessoas, conceder um beneficio a elas 
nos municípios do Nordeste; ela tem que ir pessoalmente à agência, porque não 
tem outros meios de comunicação, mora longe, em uma zona rural. Enfim, é 
diante disso que estamos quando consideramos esses números. Não se está só 
falando de conexão, estamos falando dela, também. Não se está falando só de 
equipamento. Fala-se, principalmente, de recursos humanos e da sua forma-
ção, escolas públicas, no nosso caso específico, Telecentros comunitários 
públicos e no estímulo ao mercado também. Sem indicadores, não se sabe para 
onde se está indo, onde estão os gargalos. Então, preocupa-se muito em cons-
truir esses mecanismos, em aperfeiçoá-los.

Como é que se chega a uma política pública nos Telecentros ou no ponto em que 
ela está hoje e que também não é o ponto final. É a sociedade civil organizada 
que começa esse movimento no Brasil, o movimento dos espaços comunitários 
ou de uso público de tecnologias digitais. É a sociedade civil organizada na 
década de 1990 e começo de 2000. No final desse período também, alguns 
municípios começam a pensar nisso como política pública municipal, e aí 
destacamos São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte. É 
provável que haja outros, mas essas talvez sejam  
cidades que, com maior relevância e uma visibilidade 
grande, por serem capitais e por tentarem transformar 
os telecentros em política disseminada, num municí-
pio inteiro. Eles tentaram disseminar esses progra-
mas, com o apoio do poder municipal, colocando 
recursos, e orçamento anual para apoiar esses 
Telecentros. Os que deram mais certo fizeram parceria 
com a sociedade civil organizada. Eles tinham percebi-
do esse movimento original, que não se faz nada sem a 
comunidade e sem as organizações da sociedade 
civil. E aí, de 2000 a 2010, vão proliferando os progra-
mas estaduais, outros programas municipais.

O governo federal, nesse contexto todo, em que havia 
outros atores se preocupando com esse tema, tam-
bém estava se preocupando. Tinha uma perspectiva, 
até 2002, de uso  do Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust) e tentaram fazer um programa que se chamava Fust 
Bibliotecas. Havia algumas ações de espaço comunitário ou da sociedade civil. 
A RITS (Rede de Informações para o Terceiro Setor) participou, em algum 
momento, outras instituições também, mas eram pontuais. Num país com as 
dimensões do Brasil, havia naquela época três espaços apoiados pelo governo 
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federal. Então houve a ideia de usar os recursos do Fust para comprar equipa-
mentos e distribuir para as bibliotecas. As organizações da sociedade civil 
fizeram pressão. Não podia ser só para bibliotecas, esses espaços teriam que 
funcionar como telecentros em locais de atividade pública. Mas a Lei do Fust 
falava que tinha que ser biblioteca. Tinha lá um requisito para chamar o espaço 
a ser apoiado de biblioteca, mas essas instituições estavam interessadas, na 
verdade, em ter espaços como telecentros. Tiveram que se adaptar ao edital 
que foi lançado, para dizer “Só pode ser em biblioteca? Então, aqui, eu posso ter 
um telecentro”. No final das contas, esse projeto nunca foi implementado, o que 
gerou certa frustração das entidades que se envolveram na organização. 

A partir de 2003, e na perspectiva de algumas decisões judiciais sobre não ser 
possível usar o Fust para promover a Inclusão Digital dessa forma como se 
pensava, muitas pessoas começaram a sair das prefeituras, das organizações 
da sociedade civil, que estavam cuidando disso na ponta, e vieram para o 
governo federal. Todo mundo munido de muito boa 
vontade, muito senso de oportunidade, no entendi-
mento de que estavam num espaço com a capacidade 
de realizar um programa. Começam a construir dentro 
das suas instituições programas de apoio a espaços 
comunitários de Inclusão Digital, que alguns chama-
ram de Telecentros, outros de Infocentros, de Centros 
de Inclusão Digital. Chegou-se a ter dezessete órgãos 
diferentes do governo federal promovendo ações que 
se poderiam chamar de telecentros. 

Ao longo desse processo foram sendo organizadas, 
todos os anos, pela Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação (SLTI), com um conjunto de 
parceiros da sociedade civil, sempre com o apoio de 
algum órgão local, as Oficinas para Inclusão Digital. 

Uma coisa que hoje não foi destacada com a devida 
importância é que a Oficina começou em Brasília, em 
2001, depois em 2003, de novo realizada em Brasília. E depois disso começou a 
percorrer o Brasil. Fizemos questão de que fosse organizada a cada ano numa 
região diferente do país. E se percebia que as pessoas que estavam entrando 
naquele processo eram novas, a metade dos participantes das Oficinas nunca 
havia estado numa Oficina. Os debates, essa ligação que as pessoas estabele-
cem entre si, foi ajudando a conformar, também, esse movimento em nível mais 
nacional, e essas reivindicações, essas sugestões, observações começaram a 
ser consolidadas em documentos.  Cada vez mais expressavam as diferenças 
existentes entre as regiões do Brasil, o que, do ponto de vista da política pública, 
é muito positivo, porque suscita as diversidades no âmbito das preocupações 
que devem ser contempladas em uma política pública. 

Em 2006, consegue-se estruturar o Observatório Nacional de Inclusão Digital 
(Onid) como um espaço de organização de dados sobre telecentros no Brasil e 
ele, na verdade, nasce aí, junto com o Portal  Inclusão Digital, para divulgar as 
ações do governo federal.

Como surge, então, o programa chamado Telecentros.BR? Ele é fruto de deba-
tes, do processo de discussão que as Oficinas ajudaram a promover e outros 
eventos de que participamos, ouvindo a sociedade e cada órgão daqueles 17 
que também tocavam alguma coisa.  Ouvindo as reivindicações, os gestores 
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foram percebendo problemas operacionais, as dificuldade para fazer um 
projeto, fazer um programa que contemplasse algumas dessas dificuldades e, 
ao mesmo tempo, conseguisse coordenar os esforços, sem conflito de atribui-
ções. Todo mundo que tem vontade e tem histórico, ou que quer começar a atuar 
no apoio às comunidades procura uma diretriz, um caminho, uma porta de 
entrada das demandas e da organização dessas demandas, da organização da 
oferta do governo, daquilo que o governo pode  e deve oferecer para apoiar 
esses processos. 

Em abril de 2007, aqueles 17 órgãos foram chamados para contar o que era 
isso. Foi montado um grupo operacional que tratou de educação, de acessos a 
equipamentos de conexão, e tratou principalmente do que estava mais desorga-
nizado: os Telecentros. O apoio que o governo dava aos Telecentros era do que 
mais se ressentia. Faltava uma coordenação, faltava uma estruturação. Então, 
ao longo de várias reuniões – demorou mais de um ano essa discussão –, o 
grupo chegou à conclusão de oferecer um programa por meio do apoio a esses 
vários programas que estão nos governos estaduais, municipais, na sociedade 
civil organizada. O Presidente aprovou a proposta e marcou uma reunião com a 
sociedade civil, para saber se era isso mesmo que era para ser feito, porque 
entendeu a relevância dos espaços públicos e comunitários de Inclusão Digital 
de uma maneira peculiar. Quem estava nessa reunião percebeu que ele nunca 
tinha ouvido falar em detalhes sobre esse assunto. O Presidente fez questão de 
ouvir todo mundo que estava na mesa e, ao final, sintetizou: tem que fazer, tem 
que envolver a sociedade civil, tem que envolver as prefeituras, tem que envol-
ver o poder público. 

Na sétima Oficina, realizada em Belém, foi anunciado o programa 
Telecentros.BR, com a coordenação de três ministérios. Durante o ano de 2009, 
houve um empenho em fazer uma audiência pública sobre o que era o progra-
ma, fazer uma consulta pública, também, na internet, colher preocupações, 
sugestões e críticas. O Decreto que regulamentou o programa no final de 2009. 
Telecentro é um espaço público e comunitário que tem, atualmente, computa-
dores, com acesso à internet e banda larga. É disponível para navegação livre, 
uso livre dos equipamentos para realização de cursos, como é que se usa a 
máquina, como se monta um blog, como se participa de redes sociais ou se faz 
qualquer outra coisa com o computador; também, projetos comunitários, 
coletivos, de melhoria de vidas daquelas pessoas que moram naquela comuni-
dade.  Acreditamos que o espaço do Telecentro é bem aproveitado quando ele 
consegue oferecer pelo menos essas coisas. 

Convém lembrar, sempre, a experiência prévia que tive num projeto de implan-
tação de telecentros no Pará. Tivemos que colocar energia solar. O linhão de 
energia não chegava lá, aliás, não chega até hoje. Então, tivemos que comprar 
um kit de painéis solares, baterias e transformadores, para montar uma casi-
nha e instalar energia solar para fazer funcionar lá dentro três computadores e a 
rádio comunitária. E assim, se tivesse ligado a rádio comunitária, não se poderia 
ligar os computadores. A potência não ia dar conta. Televisão, nem pensar, tinha 
que desligar os três computadores e ligar a televisão, se eles quisessem fazer 
isso. A primeira coisa que essa comunidade quis fazer quando chegou a internet  
foi acessar o site do Flamengo. E o primeiro projeto que eles tocaram foi muito 
pouco tempo depois. Eles sabiam que ia um engenheiro lá examinar esse painel 
solar, se toda estrutura tinha sido montada em conformidade com as regras, 
com os padrões. Na reunião com o engenheiro, eles falaram da necessidade 
primordial de ter energia elétrica na comunidade. “Tem um igarapé que passa 
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aqui um pouco atrás, só que a gente não sabe se com esse igarapé consegue 
montar uma mini hidroelétrica e fazer funcionar isso”. O engenheiro era um 
profissional de boa vontade. Ensinou como deviam fazer, de maneira simples e 
engenhosa, para medir a velocidade, o volume daquela água. No dia em que 
voltamos lá, havia um menino da comunidade, que monitora o Telecentro, 
fazendo um desenho na ferramenta que o Linux tinha lá na época. O desenho 
tinha o igarapé com todos os itens indicados pelo engenheiro, que o monitor fez 
e mandou por e-mail. O engenheiro já não estava mais lá fazia muito tempo. 
Apesar de o igarapé não permitir a solução desejada, segundo o parecer do 
engenheiro, o que fica é um exemplo das possibilidades de políticas públicas 
que os Telecentros podem ajudar a viabilizar. 

No Programa Telecentros.BR, temos como diretriz que o telecentro tenha 
atendimento universal gratuito, com um conselho gestor local. Colocou-se 
como regra do programa que ele funcione por pelo menos 30 horas semanais. É 
claro que queremos que ele funcione mais do que isso, com múltiplos usos, 
permitindo acesso a sites que, às vezes, o pessoal considera inadequados, 
como redes sociais, orkut, twitter, facebook e twitpic. Essas ferramentas ainda 
hoje são vistas com certo preconceito por gestores públicos que apoiam o 
espaço de Inclusão Digital. As escolas têm medo dessas ferramentas. Em geral, 
os professores não sabem usá-las, não as conhecem, não se sentem à vontade 
com elas. O mais simples é proibir o acesso. E não sabemos como lidar com esse 
problema. O fundamental é ter um monitor – não precisa ser jovem, mas, no 
nosso caso, é – que esteja lá fomentando os processos de uso e apropriação das 
tecnologias para ser um espaço que estimule  atividades com a comunidade e 
que não fique fechado a um determinado grupo ou vazio porque a comunidade 
não vê sentido no programa.

O objetivo do Telecentros.BR foi tentar coordenar as ações de âmbito federal, 
estadual, municipal, da sociedade civil, setores que já trabalhavam com isso e 
novos, que já se incorporaram a esses processos, possibilitando a instalação e a 
manutenção de telecentros em larga escala. Fizemos uma seleção pública no 
ano passado (2010), o processo de inscrição começou em fevereiro e terminou 
em abril. Quase 15 mil Telecentros se inscreveram. Desses, selecionamos 
propostas para contemplar 10 mil e, de lá para cá, no processo de confirmação 
de dados, o último dado de Telecentros confirmados, e que vamos apoiar, 
permaneceram 9.095 Telecentros, dos quais 3 mil em funcionamento. Ou seja, 
telecentros que já existiam, alguns dos quais não tinham conexão  com a 
internet, estamos colocando, e outros mais ou menos 6 mil novos espaços. 

Oferecemos no programa equipamentos de informática, conexão, bolsas para 
jovens da comunidade atuarem como monitores e o curso de formação desses 
bolsistas. Para receber a bolsa tem que fazer o curso de formação, que é educa-
ção a distância, durante 12 meses. O monitor tem que atender à população 
localmente. A coordenação geral do programa é de três Ministérios: 
Planejamento, Comunicações e Ciências e Tecnologia. A coordenação executi-
va, até o presente momento, é do Ministério do Planejamento e deve passar ao 
Ministério das Comunicações1.  No desenho, o Ministério das Comunicações 
oferece conectividade e equipamentos, o Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), as bolsas, e o do Planejamento, ajuda a montar a Rede de 
Formação e oferece equipamentos recondicionados, além de ser a coordena-
ção executiva. Todo mundo que tem pedidos entra por uma porta única e a 
coordenação se encarrega de distribuir isso para cada ministério, conforme as 
suas respectivas entregas.
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A estrutura de gestão do programa se baseia na apresentação de uma proposta 
que contemple ao menos dez telecentros, para concentrar a gestão numa 
entidade proponente que se responsabiliza por uma iniciativa de Inclusão 
Digital. Sob essa iniciativa, temos Telecentros em funcionamento e novos, 
espaços que normalmente estão vinculados a outras entidades locais, que se 
chamam entidades beneficiárias no Decreto que institui o programa. O impor-
tante é que essas entidades locais e proponentes são entidades públicas ou 
privadas sem fins lucrativos. 

Para a Rede Nacional de Formação para Inclusão 
Digital, também fizemos um processo de seleção 
pública. Há um polo nacional, que é a Escola do Futuro 
da USP, e polos regionais, um para cada região do 
Brasil. Então, a Universidade Federal do Pará (UFPA) é 
o polo da Região Norte, a Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) da região sudeste, a 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) no Nordeste, 
e o Programa do Futuro, no Centro-Oeste, e a SOME, os 
Maristas, no Sul. Em algumas regiões, Nordeste e 
Sudeste, havia quantidade maior de proponentes e 
uma demanda muito grande de monitores a serem 
formados. Então, selecionou-se um polo estadual no 
Ceará, o Inst i tuto para o Desenvolvimento 
Tecnológico e Social (Idear); e, em São Paulo, o 
Coletivo Digital. Esses polos são responsáveis por 
construir o curso e aplicar, oferecer esse curso para os monitores, que recebem 
a bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). As condições para receber a bolsa é estar participando do curso e estar 
atuando no Telecentro como agente de Inclusão Digital.

O programa tem um grande desafio de implementação, que começa com a 
gestão das propostas. Na equipe da coordenação executiva,  tem-se um grande 
volume de informações para organizar. Esta equipe envia  as demandas para o 
Ministério das Comunicações atender com equipamentos e conexões; confere 
se as bolsas implementadas junto ao CNPq são para os Telecentros realmente 
em funcionamento. A coordenação executiva tem que monitorar tudo isso para 
o encadeamento dar certo. Nas proponentes, há o coordenador da iniciativa 
para fornecer informações gerais sobre aquela proposta. Há também um 
coordenador de bolsa, ou mais de um, para implementá-las na plataforma no 
CNPq, monitorar os bolsistas e orientá-los. E há um coordenador de formação 
que participa de um comitê de formação regional ou nacional, dependendo em 
que perspectiva ele trabalha, para orientar, então, os monitores e gestores 
locais. No site do Onid, os Telecentros que vão receber o apoio do programa 
aparecem como um pontinho verde no mapa (lembrando que o Onid mostra 
Telecentros que já estão em funcionamento). Os novos são colocados no mapa 
conforme, efetivamente, vão sendo instalados e entram em funcionamento. 

Sobre as entregas do programa, as etapas 1 e 2 estão em andamento. Temos 
previsão de atender 4.011 Telecentros nessas duas etapas. Dados de fevereiro 
de 2011: havia 323 monitores já com a bolsa implementada participando do 
curso, 235 kits de equipamentos entregues, alguns poucos recondicionados – 
muito por conta da documentação que as entidades têm que apresentar para 
receber essa doação – e 135 conexões ativadas. Esse número muda todos os 
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dias, porque os caminhões estão nas ruas entregando os kits, o GESAC está 
fazendo a conexão, os CRC estão entregando os recondicionados. Nas etapas 3 
e 4, as próximas, são 5.084 Telecentros previstos. Estamos dependendo, ainda, 
de equacionar o orçamento de 2011. Houve uma orientação para um corte de 
recursos. Então, ainda não iniciamos o atendimento desses Telecentros.   É 
uma luta diária para que esse fluxo funcione, contando muito com a colabora-
ção das proponentes na orientação dos Telecentros que estão sob responsabili-
dade delas. Temos alguns procedimentos específicos, o compromisso de 
desburocratizar ao máximo essa relação e esse apoio que o governo dá para as 
comunidades. Todavia não podemos escapar de certas coisas: para o termo de 
doação, precisamos de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), para a 
bolsa, a pessoa tem que estar com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ativo, não 
pode estar com problema na Receita Federal, caso contrário não pode receber a 
bolsa. Essas coisas são entraves do ponto de vista da velocidade que consegui-
mos imprimir ao programa. Também fazem parte do aprendizado que o progra-
ma traz. Precisamos ir institucionalizando essas relações, porque temos que 
responder à sociedade sobre aquilo em que estamos investindo, enquanto 
poder público. E, também, achamos que isso, em alguns casos, vai contribuindo 
para que, nessas comunidades, as pessoas envolvidas participem mais ativa-
mente da política pública, daquilo que o Estado está promovendo para elas.  
Temos que aprender juntos a melhorar a nossa capacidade de gestão, tanto da 
demanda, da forma de como ela vem organizada e como conseguimos organizar 
ainda mais, como da oferta que estamos colocando à disposição, e começar a 
integrar outras iniciativas, outros atores que não passaram na primeira seleção 
ou que tenham outras riquezas a oferecer ao programa. Conforme o programa 
vai acontecendo, vai-se materializando, temos a capacidade de assimilar e de 
lidar com as novidades.
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Qual é o objetivo de um programa de formação? Conhecemos várias iniciativas 
que trabalham para Inclusão Digital no Brasil e percebemos grandes diferenças 
de enfoque, grandes diferenças de temas, de conteúdos, de visão dessa forma-
ção, e o entendimento é o de que não temos como responder a essa pergunta, de 
qual é o objetivo de um programa de formação, sem que se entenda um pouco de 
qual que é a visão que se tem de Telecentro.  É fundamental entender esse papel 
não só do ponto de vista técnico, do ponto de vista de 
uma plataforma de conectividade, como do ponto de 
vista de qual é a função social de um Telecentro numa 
comunidade, numa rede de Telecentros espalhadas 
pelo país do tamanho do Brasil. Começa pelo ponto de 
encontro da comunidade.  Não se está somente 
pensando no Telecentro como algo que só presta 
serviços, mas como algo em que as pessoas se 
encontram, e ali se torna um espaço que agencia 
possibilidades de conversa, de apropriação desse 
ambiente para outras finalidades que a comunidade 
tenha por objetivo: oferecer palestras, cursos a 
distância, produção de blogs, serviços públicos por 
meio eletrônico e que aliem as tecnologias à cidada-
nia. Essa visão é fundamental, é dela que essa rede de 
formação parte. Existem características sociais que 
têm muita relação com a função desse espaço, o 
Telecentro na comunidade. Então, o programa de formação parte daí, ele se 
propõe aceitar esse desafio de pensar em como articular isso, como ele respon-
de a essas demandas e como coloca isso para ser implementado no programa. É 
uma discussão que reflete anos e anos de trabalho, de movimentos, não só de 
Inclusão Digital, mas de movimentos que têm a ver com cultura digital, com 
metareciclagem e trata muito de como se pode entender um Telecentro, como 
se podem entender esses pontos de acesso, que vários projetos se articulam 
em suas ações. 

Vê-se essa ação de formação em rede a três camadas. Vamos tentar descrever 
um pouco o papel do Telecentro a partir disso, e essas três camadas são base 
daquilo do que se pensa quando se está refletindo sobre uma formação.
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O Telecentro não existe sem uma estrutura física, não se consegue ter um 
Telecentro se não houver computadores, se não houver cadeiras, mesas, 
espaços para que as pessoas possam utilizar aquele ambiente de alguma 
maneira. Um Telecentro não existe sem uma estrutura lógica, sem software 
naquelas máquinas, que dêem sentido para aquela tecnologia, sem banda 
larga, que permite que a conectividade aconteça. Em cada uma dessas cama-
das de base existem questões do ponto de vista técnico e do ponto de vista 
político que vão estar relacionadas com o programa de formação, a escolha do 
software livre, a possibilidade de utilização de computadores reciclados, a 
possibilidade de conectar uma iniciativa com o CRC, como, por exemplo, o 
programa Telecentros BR. Tudo isso tem a ver em como está sendo pensada 
essa base de estruturação do programa e, em cima de tudo, uma camada que se 
considera fundamental, relacionada à interação e à apropriação de tecnologia 
que reflete como essas duas camadas, de infraestrutura física e infraestrutura 
lógica, são apropriadas pelas pessoas, o que permite, de fato, usar potenciais 
da internet, de conexão, de conversação, de colaboração, de produção coletiva, 
para uso e fins que cada comunidade tem na sua forma de entender.  Essas 
camadas ajudam a que elas possam girar e acontecer dentro de um Telecentro. 
Existe um papel fundamental, que é do monitor desse Telecentro. De fato, esse 
monitor é alguém que, baseado nesses três princípios, dá vida para esse 
Telecentro; ele é alguém que se relaciona com as pessoas usuárias daquele 
espaço, se relaciona com aquela tecnologia e, de certa maneira, articula esses 
elementos, garantindo e facilitando que pessoas que vão utilizar esse espaço 
possam fazê-lo com eficiência. É como se fosse uma fundamentação de onde se 
parte para poder refletir isso. Muitas das nossas discussões são baseadas 
nisso. Não podemos colocar só um programa de formação centrado nos aspec-
tos mais técnicos. São fundamentais, precisam estar dentro de um programa de 
formação, mas eles não são suficientes para um programa que tem o objetivo 
como o programa Telecentro BR tem, que é, em rigor, articular o espaço a partir 
dessa visão que vimos lá atrás. 

Baseado no exposto, surge a proposta do Ministério de articular a rede de 
formação. As entidades todas respondem ao edital do Ministério e começam a 
se articular para discutir o que vai ser esse programa de formação. O que vocês 
estão vendo aqui, de uma forma resumida, é produto dos últimos 9 meses de 
trabalho, de discussão, de negociação, de diálogo, de visões diferentes, de 
consensos que são formados e que está sendo implementado, está acontecen-
do com as primeiras turmas, as duas primeiras turmas que começam no dia 15 
de fevereiro.  Como está organizado? Temos, a priori, uma formação de 480 
horas, é uma formação bastante ampla, presume que o monitor faça ao menos 
duas horas de formação por dia no Telecentro. É obvio que sabemos que esse 
tipo de horário está distribuído no tempo de ação dele, no Telecentro. Essa 
formação está organizada em duas grandes fases, tem aquilo que se chama de 
fase um, com duração de 80 horas. É o que está acontecendo com as duas 
primeiras turmas que participam do programa, com os monitores agrupados em 
turmas de 30. Em cada polo, em cada região do Brasil, esses monitores são 
agrupados, às vezes, de Telecentros mais próximos, outras, de mais distantes. 
Eles formam grupos de 30 e são acompanhados por um tutor de forma contínua. 
A cada polo tem os seus grupos de 30 monitores e um tutor atribuído para esse 
grupo para fazer esse trabalho de suporte, de promoção e facilitação dessa 
formação com essa turma.  Esses monitores entram e a primeira coisa que é 
aberta para eles são essas duas áreas dentro do curso, que chamamos de 
ambientação.  Como vamos conhecer a plataforma que se está usando, como 
se movimenta por dentro dessa plataforma, como esse curso está minimamen-
te organizado, o que é o programa Telecentros BR, o que é o papel do monitor 
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dentro do Telecentro e como ele faz para encontrar 
ajuda dentro desse ambiente?  Situamo-lo no papel 
de modo que o formando possa aprender os passos 
básicos de como se movimentar. E ele tem um segun-
do ambiente que se chama voo rasante, que é como se 
fosse certa introdução a essa formação, nessa 
segunda fase. É uma introdução naquilo que se 
chamam zonas temáticas. São essas zonas de 
Inclusão Dig i ta l , comunicação comunitár ia, 
Telecentros comunidades, rede e cultura digital. 

Essas zonas temáticas não surgiram do nada, do 
acaso.  Surgiram de muitas discussões, de redes de 
formação como um todo; elas surgiram de zonas que 
têm como objetivo sintetizar várias iniciativas de 
formação que trabalhavam esses temas, esses 
tópicos, que articulavam esses tópicos em torno 
dessas zonas de interesses. Agrupamos muitos 
desses conceitos nessas zonas de formação, que se chamam zonas temáticas. 
No voo rasante ele tem um contorno a cada uma dessas zonas, tem os primeiros 
conceitos, ele sabe um pouco do que vai estudar naquela zona, de como vai 
trabalhar aqueles temas.

É proposto o encontro inicial ainda na formação da fase um, ou seja, que esses 
grupos de monitores aí distribuídos em turmas de, às vezes 200, às vezes 300 
onde vão não só poder conhecer outros monitores que participam da ação, vão 
conhecer seus tutores, os polos, conhecer mais a fundo o programa, serem 
recebidos na formação, e aí se dá articulação para exercer esse curso onde ele 
irá se desenvolver.  

Feita essa fase um, ele é certificado. Ele tem como receber, eventualmente, um 
monitor de Telecentro que não fique a formação inteira, que fique só na fase um, 
fique só 2 meses no programa ou 3 meses, 4 meses no programa; ainda tem 
condições de sair com esse certificado da fase um para dizer que estudou 80 
horas para a formação de Inclusão Digital com os temas que estão sendo 
tratados aqui. 

Passado esse tempo, ele entra no que se está se chamando de fase dois da 
formação, que é considerada por um certo adensamento consensual, e que tem 
um grande objetivo que é o desenvolvimento de um projeto comunitário no 
Telecentro. O que significa, de fato, isso? Significa que ele vai estruturar toda a 
sua formação a partir desse momento visando implementar um projeto no 
Telecentro que tem por objetivo ser um projeto que envolva a unidade daquele 
Telecentro, que escute aquela comunidade, busque atender algumas de suas 
demandas, e, para isso, ele vai usar conteúdos, atividades tutoriais, que estão 
espalhados nessa zona temática com o suporte do seu tutor. 

Desde o momento em que se começa a conceber o projeto, no momento em que 
começa a se estruturar para pensar no seu projeto, para refletir no que vai fazer, 
ele dialoga sobre o assunto com o tutor e este o vai ajudando a colher informa-
ções que podem dar embasamento para juntos executarem esse projeto e como 
realizar as atividades que estão sendo propostas para ele em torno desse 
conjunto comunitário.

A fase dois presume certificados e, também, presume certificados por projetos. 
O monitor não precisa, necessariamente, fazer um projeto. Ele pode fazer mais 
de um projeto, pode desenvolver projetos que são mais curtos ou mais longos. 
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Essa diversidade toda vai sendo organizada quando o programa já estiver na 
fase dois. Ainda não estamos nessa fase. Acredita-se que vão surgir muitas 
coisas que vão ser chamadas de projetos. O que se quer é garantir essa diversi-
dade e ajudar esses monitores a mostrarem suas ideias e que possam ter tanto 
suporte técnico quanto educacional e apoio para realizar suas atividades no 
seu Telecentro.

Os monitores não ficam em uma zona temática apenas, eles podem navegar por 
todas as zonas, com roteiros de leitura,  e a rede de formação está trabalhando 
exatamente nisso nesse exato momento. Não usamos só uma plataforma de 
ensino a distância, que é o Moodle. Também temos listas de e-mail que os 
tutores organizam para conversar com os monitores. De outra forma, o próprio 
site do programa, que é o Telecentros BR, também tem um espaço onde se 
divulgam não só notícias do programa, mas disponibilizam-se conteúdos. Existe 
um blog em que todos da rede de formação podem postar informações, materia-
is, podem contar como é que está sendo sua formação de tutores e monitores, o 
que quer que aconteça na rede como um todo. Nas redes sociais usam-se vários 
canais, blogs, Orkut, Facebook, Twitter para disponibilizar conteúdos e para 
conversar, articular, tanto com monitores e tutores como com usuários do 
programa. Percebe-se, então, que a rede de formação tem perfil em todas essas 
redes, muitas delas são bastante ativas, muitos usuários estão ali colocando 
questões, tirando dúvidas, pessoas que vão respondendo nesses espaços em 
nome do programa, em nome do polo, que vão, também, utilizando essas áreas 
para levar essas iniciativas de formação. O Orkut, hoje, está sendo gradativa-
mente substituído por outras redes sociais, ainda é irmã das maiores redes 
sociais no Brasil. Temos mapeado várias comunidades de Telecentros que 
tenha algum espaço no Orkut. Estamos mapeando esses usuários e essas 
comunidades para criar um espaço de diálogo com eles. É uma forma de como o 
programa usa as mídias sociais para distribuir o material que vem sendo produ-
zido e para levar parte dessa formação nesses ambientes e nessa troca de links 
entre os Telecentros. 

Nós estamos promovendo ações de formação, mas o 
grande valor é que estamos promovendo e ativando 
grandes redes sociais que já existem, muitas delas já 
estão em operação entre Telecentros, entre usuários, 
mas outras redes podem surgir dessas relações que o 
programa propõe. Essas conversações on-line, esses 
ambientes de fórum de discussão, de postagem 
coletiva permitem criar zonas de navegação, de 
apropriação que refletem com redes que vão apropri-
ando de tecnologias no Telecentro e se estruturam ao 
longo do uso da internet, ao longo dos espaços do 
Telecentro no território para promover processos de 
apropriação social, de tecnologia, uma das grandes 
missões que o programa tem e promove através de 
sua ação de formação. Trata-se de um programa que 
estrutura muito isso e busca a maneira de dar visibilidade para essas coisas, e 
temos a preocupação em tornar isso visível para que as pessoas possam ver 
isso acontecendo e encontrar o grande motivo da invisibilidade e pontos de 
inserção, entrar em redes, participar desse tipo de ação, entender esse movi-
mento, não só para os gestores, não só para os que são coordenadores de bolsa, 
coordenadores de iniciativa, mas, também, para usuários, enfim, para o público 
na web como um todo.
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Na gestão da rede de formação nós nos reunimos no comitê da rede. Esse 
comitê tem por função pensar o programa, fazer as constituições de base, 
sejam elas conceituais ou sejam operacionais. De fato, o comitê tem a coorde-
nação do Ministério do Planejamento, que promove esses espaços como um 
todo, sempre participa, atua, delibera e reúne em torno dele os polos regionais, 
o polo nacional. Tudo o que é construído na formação é a partir desse comitê. 
Organiza reuniões presenciais, seminários, ambientes a distância, para criar as 
suas negociações, as suas discussões, e essa forma de articulação representa 
um valor muito grande. Os polos são bastante diferentes. Então, vemos que há 
universidades – USP, UFMG, UNEB, UFPA –, instituições, organizações da 
sociedade civil, Programa do Futuro, Instituto para o Desenvolvimento 
Tecnológico e Social (Idear), os Maristas, o Coletivo Digital, que trazem visões, 
muitas vezes, diferentes de formação, e isso é um grande valor da rede, porque é 
nesse encontro de visões e nessa negociação que conseguimos encontrar 
pontos melhores e perspectivas mais abrangentes de como organizar o progra-
ma, de como conduzir essa gestão, garantindo que muitas dessas forças 
possam ser contempladas e possam chamar nossa atenção de vários pontos, 
que são fundamentais para o programa de formação. 

Acreditamos que isso é uma força da rede, que isso é um momento de sustenta-
bilidade da rede de formação. Estamos vendo acontecer na ponta, atingindo os 
primeiros grupos de monitores que estão fazendo parte do programa, acolhidos 
por essa rede como parte de um todo. Cada polo organiza um comitê regional. 
Esse comitê tem por objetivo reunir as propostas do programa Telecentros BR na 
sua região e ouvir essas iniciativas, não só de apresentar o programa de inicia-
ção, mas colher essas iniciativas, ideias, sugestões, críticas e questões de um 
ponto geral que têm a ver com a formação. É isso que cada iniciativa tem, pode 
encaminhar pessoas, que são os coordenadores de bolsa, os coordenadores de 
formação, para poder fazer essa discussão. E vimos aqui investindo, faz parte 
dos próximos passos da rede de formação se aproximar cada vez mais dessas 
iniciativas, trazer cada vez mais próximo para ouvir quais são, de fato, as suas 
demandas e mostrar para os primeiros  resultados da rede de formação e poder 
criar um pouco mais essa proximidade com os coordenadores do programa de 
cada uma das iniciativas. 

Começamos a atuar a partir de junho de 2010, já tendo os convênios formados a 
partir  de julho. Desde a Oficina para Inclusão Digital, a rede de formação já 
estava buscando ouvir tanto monitores de Telecentros como gestores de 
programas, o que eles esperavam sobre o programa de formação, visitas, 
iniciativas, seminários da rede, pontos presenciais. O último seminário que 
tivemos, na semana passada, em Salvador, é uma agenda que reflete essa 
composição, essa riqueza de interações, que é a rede de formação.  Desses 
encontros todos surgem documentos, diretrizes, maneiras de pensar as ques-
tões técnicas da rede, regulamentações e informações que vamos utilizar, 
formas, apropriação de redes sociais, produção de conteúdo, desenvolvimento 
técnico, questões relacionadas a monitoramento e avaliação do programa, 
escolha dos indicadores que vamos utilizar para registrar esses processos 
todos. 

Vamos entrar um pouco mais especificamente nos resultados da formação e 
como ela está acontecendo. Começamos a ação da rede pela formação de 
tutores, ou seja, preparando aqueles que irão receber e estão recebendo nesse 
momento o grupo de trinta monitores que estão chegando ao programa. 
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Como é que essa formação foi organizada? Em três 
grandes eixos. Primeiro, o tutor não é, necessaria-
mente, alguém que conhece o campo da Inclusão 
Digital. Ele até pode conhecer ensino a distância, 
mas não sabe, necessariamente, de que Inclusão 
Digital nós estamos falando. Que é o reflexo da 
política pública do governo federal, como o gover-
no pensa em Inclusão Digital, a partir de onde ele 
está falando, a visão que ele está oferecendo. Isso 
tudo é contemplado nessas discussões dentro da 
formação de tutores. Ele é formado com essa 
visão, ele recebe conteúdos, apoio do supervisor 
de diretoria, encontros presenciais, discussão 
com seus coordenadores para debater essa 
política, para debater as diretrizes que têm a ver 
como pensamos em Inclusão Digital. A formação 
trata de ensino a distância, então, ela tem por 
objetivo trabalhar o que é ser um tutor. Algumas 
pessoas do programa nunca foram tutores antes, 
estão sendo formadas para isso.

Como fazemos acompanhamento on-line? O que é o papel do tutor? Até onde 
vamos? Que tipo de suporte oferecemos? Como dialogamos? Como motiva-
mos?  Como vamos nos relacionar com esse monitor que está na ponta, muitas 
vezes vamos encontrá-lo apenas uma vez, no encontro presencial? Como 
criamos esse tipo de aproximação? E usamos diversos canais para isso? O que 
temos observado é que muitos tutores estão usando várias redes dos monito-
res, tutores conversando com monitores, usando twitter, tutores conversando 
com seus monitores, usando seus perfis no orkut, no facebook, criando ambien-
tes pelos quais a formação passa e se organiza, nos quais as pessoas estão 
ocupando esses espaços. Não menos importante, articulação social também é 
uma visão de como esse tutor tem a ver com alguém que organize esses grupos, 
que articule esses grupos e que tem a ver com alguém que está ativando redes 
de monitores e articulando essas redes de monitores do programa. 

Formamos, até agora, 220 tutores. Estão sendo formados, em tese, a grande 
maioria, sob demanda, conforme o programa tem necessidade de formação de 
tutores.  São convocados, os polos abrem, eles respondem a esses editais, são 
selecionados e, aí sim, fazem parte do processo de formação e passam a atuar 
no programa. 

Nós temos a distribuição de monitores no programa. Ela segue um pouco essa 
distribuição de tutores. Eles têm uma intensa conversação de atividades de 
área, trocando e-mails, tutores de todo o Brasil, trocando opiniões, trocando 
visões, conversando sobre temas que interessam, com o acompanhamento de 
supervisores, do pessoal dos polos. 

Tivemos mais de 3 mil mensagens, mais de 400 tópicos do começo dessa lista, 
em que os tutores estão dialogando várias questões relacionadas não só à 
formação, mas que têm a ver com seus temas de interesse, com abordagens 
que os motivam. 

Sobre a comunidade de tutores no orkut. Os tutores, muitas vezes, também são 
usuários da rede social. Então, criamos essa comunidade. Hoje estamos com 
70% deles conectados nela. E qual é o objetivo de promover esse tipo de ação? 
Na verdade, tem a ver com promover as estratégias, uma maior estratégia de 
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tutores para que eles possam trocar, dialogar, conversar sobre as suas dificul-
dade, limitações, encontrar suporte não só na tutoria, mas, também, nas 
pessoas que fazem tutoria, facilitando e promovendo um tipo de inteligência do 
programa. 

No dia 15 de fevereiro, a primeira turma de monitores entrou no programa. Já 
tivemos a segunda turma, no meio de março, que está fazendo a fase um. Eles 
estão passando por esses ambientes dentro do programa de ensino a distância, 
um momento em que eles estão tendo as primeiras visões, as primeiras informa-
ções de como é que a formação está organizada. Já convocamos para participar 
da formação 847 monitores. O que consideramos ativos são monitores que 
estão logando no sistema, que estão entrando na formação – 601 –, que repre-
senta em torno de 70% desses monitores. É um grande desafio para o programa, 
e ainda estamos bem pequenos. O programa tem por objetivo chegar a 15 mil, 16 
mil, 18 mil monitores. Estamos começando, mas 
nosso grande objetivo é ir criando estratégias que 
possibilitem facilitar esse acesso de entrada do 
monitor. Não é trivial ele saber que tem um link de 
internet, tem um endereço no qual tem que clicar, tem 
um login, uma senha a colocar e que lá dentro, na hora 
em que ele entra nesse ambiente, começa alguma 
coisa que ele não sabe muito bem o que é, mas que 
chamamos de formação. Não é um processo trivial.

Temos feito esforços que passam desde coletar os e-
mails de todos esse monitores, mandar mensagens 
semanais por e-mail para eles, descobrir os seus 
perfis em redes sociais, o seu orkut, o seu twitter, 
comunicar-se com esses monitores por redes sociais, 
coletar os seus telefones. Os polos regionais, sobretu-
do, têm mobilizado seus recursos para ligar para o 
monitor e informá-lo de que ele vai fazer parte dessa 
formação, que ele tem que acessar tal link, o login e senha dele, no caso, o CPF.  
De fato, ele tem um número único e tem que ter esse número, senão ele não 
consegue se cadastrar para receber a bolsa do CNPq. Facilita um pouco essa 
informação e, mesmo assim, ainda estamos em uma taxa que consideramos 
boa, de 70% monitores, dentro do programa, mas, ainda assim, temos 30% que 
precisam entrar. Vamos descobrindo que alguns já não são mais monitores do 
programa, já saíram, estão fazendo outras coisas. São casos que vamos desco-
brindo na relação com o Ministério, na relação com as iniciativas e mobilizando, 
sobretudo, os coordenadores das inciativas, pessoas que têm maior proximida-
de, dependendo do caso de inciativa com esses monitores. 

O nosso objetivo, sem dúvida, é chegar próximo dos 100%. Criando estratégias 
para isso, vimos investindo bastante nas equipes que pensam nesse tipo de 
estratégia, com uso de tecnologias. Temos polos que, por exemplo, estão 
fazendo disparo automático por Short Message Service (SMS) para os celulares 
dos monitores, informando os monitores de quando começa a formação. São 
estratégias que vamos aprendendo e desenvolvendo, soluções que, de fato, 
colaboram, favorecem, promovem com melhores práticas. 

A rede, apesar de já estar sendo desenvolvida e promovida desde julho do ano 
passado, em um intenso processo de atuação e formação, começa a acontecer, 
de fato, com os monitores não faz nem dois meses. Temos pela frente o desenvol-
vimento e implantação da fase um; a fase dois começa agora, no meio de abril. 
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A execução dos projetos, no momento em que as primeiras turmas saem da fase 
um e começam a pensar em projetos de implementação de seu Telecentro, 
começa agora. Estamos desenvolvendo materiais para isso. A rede toda teve um 
seminário na semana passada e as suas equipes de produção de design instru-
cional, de design gráfico, de tecnologia, estão em intensa fase de produção e 
agregação desses conteúdos. Na plataforma, os projetos vão começar, vamos 
disparar os primeiros encontros presenciais. Os polos já estão começando a 
organizar essas primeiras turmas de monitores que entraram no programa. Os 
primeiros eventos de encontros dessas turmas vão ser bons porque, de certa 
forma, elas  já estão na plataforma, ou seja, é uma maneira de coletar dificulda-
des que eles tenham, limitações de acesso, questões de melhoria de perfor-
mance que precisamos implementar no programa. 

Temos um desafio pela frente, que faz parte do cronograma da rede, que é uma 
formação para gestores. É uma proposta do Ministério, de quando foi aberto o 
edital, que não só os monitores recebessem formação, mas os gestores de 
Telecentro também. Trabalhamos em como equalizar isso, em como fornecer 
essa formação.  Na próxima Oficina para Inclusão Digital esperamos que, 
quando o programa chegar à oficina, já tenhamos alguns milhares de monitores 
fazendo parte da formação. E a oficina tem por objetivo trazer os monitores de 
Telecentro, as pessoas que estão na ponta, para participarem. O grande diferen-
cial é que isso vai ser um marco divisor em relação às experiências de oficina 
que vimos tendo, que neste ano a formação de Telecentro BR está funcionando. 

Entendemos que temos as possibilidades, temos de promover eventos para 
esses monitores trabalharem as questões para a formação e, de fato, entender 
melhor como o programa está funcionando e poder melhorar o tipo de formação 
desenvolvido. Vai ser uma grande oportunidade na oficina, e temos um grande 
desafio, nesse primeiro momento, nesses primeiros meses da rede de forma-
ção. O nosso grande foco é o monitor do Telecentro. De fato, entendemos que 
tem que ser assim, porque é alguém que precisa de um suporte contínuo para 
desenvolver suas atividades. A rede de formação se propõe a fornecer esse 
suporte, mas também entendemos ser fundamental que a rede de formação 
traga as pessoas, os coordenadores, os representantes das iniciativas para 
dentro desse processo em rede. Não só no sentido de organizar seminário das 
inciativas, promover encontros, tirar dúvidas dos coordenadores de bolsas, dos 
coordenadores de iniciativas, como, também, oferecer formação para essas 
pessoas do que significa ser um coordenador de iniciativa das visões de 
Inclusão Digital e articular o programa como um todo. 

Nós vimos de uma história, não só eu como várias outras pessoas da formação, 
vimos de uma história de militância no campo da cultura digital, no campo do 
software livre, no campo da cultura hacker, da reciclagem do lixo eletrônico etc. 
E tentamos colocar esse espírito, tentamos colocar essa maneira de pensar 
tecnologia. Então, o que buscamos com essa formação é dar condições para o 
programa acontecer, é reforçar a existência das redes que se organizam e que 
podem, e muito, extrapolar o próprio período da formação. Entendemos que 
essas redes de monitores de Telecentros não acabam quando acaba a forma-
ção de 480 horas. Haverá redes que terão por objetivo durar por alguns anos, 
por muitos anos (quem sabe?) e que terão impactos na sociedade e poderão 
criar forças de mobilização, de articulação social, que, de fato, tem como 
objetivo, como missão, um programa como Telecentros. 
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Serpro - Instalamos um Telecentro em Assis Brasil, planejamento – Inclusão Digital – projeto 
Acre, numa reserva seringalista. Não havia luz. Telecentros BR, projeto Circuito Integrado (CI), rede 
Graças ao progrmama “Luz para Todos” de formação e Onid para o Ministério das 
conseguiram abrir uma estrada e levar a Comunicações, nos trazem grandes desafios que 
eletrificação para instalar o Telecentro. Com o nos agrega a um conjunto de pessoas que também 
advento do Telecentro, a luz felizmente chegou já estavam fazendo isso e que são nossos parceiros 
àquela comunidade do interior da floresta de Telecentros BR, o pessoal do Projeto de Formação 
amazônica. São os benefícios para as localidades, Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao 
decorrentes da instalação de um Telecentro. Quero Cidadão (Gesac), o pessoal lá da GCPE. A oficina 
comentar também sobre a questão do Comitê está na pauta. Temos expectativa de fazer no 
Técnico de Inclusão Digital. Com essa estrutura toda segundo semestre. Contaremos muito com a ajuda 
que deverá ser montada, todos esses parceiros que dos polos este ano e das iniciativas, com certeza.  O 
fazem parte do Comitê Técnico, sobre o que já se Comitê Técnico de Inclusão Digital, para quem não 
vem há muito tempo discutindo, talvez fosse uma sabe, foi criado em 2003, no âmbito de governo 
ferramenta muito poderosa para ajudar na executivo eletrônico que era uma instância que 
estruturação disso que o Telecentro vai precisar. tinha sido criada em 2000.  Em 2003, foram criados 
Então, talvez promover uma rediscussão do papel do 8 comitês, um deles era o Comitê Técnico de 
Comitê, um realinhamento e pensar se vale a pena Inclusão Digital. Sempre buscamos que o Comitê 
contar com todos esses parceiros para fazer um Técnico não duplicasse  esforços. Vai ter um gestor 
reforço centrado, como o Ministér io das do programa de Inclusão Digital brasileiro. Vamos 
Comunicações. Em resumo, não sei se continuaria trazer essa discussão para dentro desse Comitê e 
com o Comitê, não sei como ficaria isso, não sei se propor novos mecanismos para as discussões 
ainda continua. específicas. Penso que se tenha que estabelecer 

uma agenda dessas reuniões do fórum de inciativas 
Ministério do Planejamento – Buscou-se o “Luz do Telecentros BR para dar continuidade a uma 
para Todos”. Era em 2003, quando montamos parte de discussões que eram feitas no Comitê e 
Telecentro para o pessoal da saúde de Alegria. A pensando quais outros mecanismos precisamos ter 
perspectiva da eletrificação rural era de chegar até para coordenação dessa política pública específica. 
2008.  Não chegou até hoje. Ali não depende de 
abrir estrada, é na margem esquerda do rio Tapajós. Dataprev – Gostaria que se comentasse um pouco 
Estamos falando de lugares remotos, um desafio de como é a questão do software livre no Telecentros 
política pública, não só de Inclusão Digital, mas de BR.
atender essas populações. Na inauguração do 

Ministério do Planejamento - Temos como diretriz Telecentro de Maguari, floresta nacional do rio 
tanto de governo como do programa o uso do Tapajós, no mesmo dia em que estávamos 
software livre nos sistemas operacionais das inaugurando o Telecentro, estavam inaugurando um 
máquinas distribuídas nos Telecentros. Toda centro de abastecimento de água. Sempre uma 
formação passa pelo pressuposto de que as coisa puxando a outra. Com relação à oficina, é bem-
máquinas estão funcionando com software livre.  O vinda a fala de alguém que representa os parceiros 
mundo é um software livre, os nossos sites são institucionais do Telecentro BR. O Serpro é uma das 
estruturados em software livres. Também temos 51 iniciativas. Queremos a participação das 
como diretrizes do programa princípios de que o iniciativas na oficina, nessa perspectiva da oferta de 
software livre foi um dos primeiros movimentos a atividades. Queremos que entre para rede toda a 
colocar a questão da tecnologia de padrões abertos, contribuição relevante e aderente, as diretrizes que 
de códigos abertos, da possibilidade de acesso ao os nossos parceiros possam oferecer. Estamos 
c ó d i g o d e c o n h e c i m e n to ,  d o c ó d i g o d e juntos nisso. Sabemos que o Serpro tem cursos a 
transformação, do código de distribuição, do distancia; tem contribuições para tudo, além do 
sof tware gratuitamente. Penso que somos momento presencial da oficina e também do 
influenciados pelo software livre. Não pelo uso dele, momento presencial do ensino da oficina. 
mas principalmente pelas diretrizes, os princípios Esperamos construir com os polos até o meio do ano 

para já podermos apresentar em um seminário de que norteiam o desenvolvimento desse instrumento 
iniciativas e colocando todo mundo para dentro, que é de compartilhamento de rede de colaboração. 
dentro dos comitês de formação. A migração das Não deixamos nunca de falar da importância disso 
ações que temos ho je no Min is tér io do no programa de Inclusão Digital.
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 NI - Os coordenadores de formação podem também responsabilizar é saber onde eles estão, saber qual 
fazer esses cursos de formação? de cada instituição é responsável por cada um 

deles, e ter parcerias que garantam que, quando se 
Escola do Futuro da USP - No que concerne ao polo coloque esse esforço todo lá na ponta, vamos 
nacional, temos um comitê nacional que reúne chegar ao resultado que se espera, que é a 
essas inciativas federais e os polos regionais são população, a comunidade daquele lugar, usando 
abertos para qualquer participante que faça parte tecnologias digitais para se comunicar, melhorar 
desse comitê, para que ele possa ver os conteúdos, suas vidas e transformar a realidade. Quanto à 
possa fazer sugestões. Quem já participa tem segunda pergunta, não faz sentido usarmos um 
condições de ter acesso. Ele pode emitir as opiniões, contrato, por exemplo, o atual contrato do Gesac, se 
direcionado aos polos ou ao polo nacional para que num determinado lugar, a prefeitura vai ser atendida 
se possa colher isso e melhorar o programa. pelo Plano Nacional de Banda Larga e só o 

Telecentro não vai estar conectado. Temos Ministério do Planejamento - Quando eu entrei na 
organizado essas demandas, passando para os Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
responsáveis pelo levantamento das demandas (SLTI), em outubro de 2009, uma das primeiras 
governamentais. Já sabemos que precisa de perguntas que eu fiz foi a seguinte: quando todos os 
conexão e vamos aproveitando o contrato do Gesac, Brasileiros tiverem acesso à internet, qual que seria 
que é via satélite, em lugares que ainda não têm a a função de um Telecentro? Ficamos debatendo 
conexão via terrestre ou que o plano não vai chegar sobre essa questão e a principal conclusão é que o 
tão rápido. Telecentro será um grande centro de formação e 

Inclusão Digital, porque não basta oferecer acesso, Escola do Futuro da USP - O futuro para onde vai o 
infraestrutura. A formação é prioritária. Queria ouvir Telecentro na sua sede conectada, depende muito 
o que se pensa sobre esse cenário futuro do do que eu encontro quando entro em um Telecentro, 
Telecentro na nossa sociedade. A segunda questão se penso que uso o Telecentro para ter acesso a 
é: Quais são as possibilidades de convergências computadores, para ter acesso à conectividade. Se 
entre o Programa Nacional de Inclusão Digital e eu tiver acesso a computadores e conectividade eu 
banda larga e o programa Telcentros BR? não ia precisar do Telecentro. A razão de ele existir 

perde função.  As redes de formação ampliam muito Ministério das Comunicações - Trabalho no 
essa perspectiva, elas consideram Telecentro que Departamento de Serviço de Inclusão Digital, mais 
dá acesso a oficinas, a ações e projetos. Por basicamente com o Gesac. A minha pergunta fica 
exemplo, a maioria das pessoas que têm acesso a mais voltada para as ações do Gesac. Nós temos a 
celulares já dispõem de câmera digital.  Quantas obrigação de conversar com os institutos grandes 
pessoas usam esses celulares e sabem editar um que são responsáveis pelos Telecentros, porque o 
vídeo a partir de uma coleta de formação, que se programa de conectividade, apesar de ter as 
possa fazer usando esse equipamento? O diretrizes para dar conectividade dos Telecentros, 
Telecentro acaba sendo uma porta de entrada, um as instituições responsáveis por esses Telecentros 
universo de possibilidades de ações que extrapolam penso que são umas instituições que têm o papel 
o desktop. O papel da Inclusão Digital, o papel dos parecido com o das instituições que são 
Telecentros tem sido promover esse tipo de proponentes no Telecentros BR, e aí como é que fica 
discussão e criar alternativas e levar para a essa conversa do programa com essas instituições 
sociedade formas de discussão e meio de acessos, proponentes e como ficou a responsabilidade 
de como nos movemos por esse universo digital. delas?
Estamos discutindo muito além da conectividade, 
muito além da banda larga, muito além do desktop, Ministério do Planejamento - O que nós estamos 
outras questões de que ainda não falamos, mas que fazendo é conectar pessoas, mas para conectar 
são problemas extremamente sérios, como a pessoas precisamos de instituições. O governo 
questão do lixo eletrônico. O Telecentro tem um federal precisa de instituições parceiras, porque ele 
papel fundamental nessa discussão, não só do não pode estar em todo o território brasileiro, com os 
ponto de vista logístico como alguém que está na seus servidores públicos. Precisamos de todas 
ponta promovendo o acesso a tecnologia e que pode essas instituições. E encontrar instituições que 
eventualmente funcionar como posto de coleta e de entendam essa lógica do programa não foi fácil. 
espaços que tenha por objetivo criar possibilidades Estávamos tentando explicar o seguinte: o governo 
de logística, mas também pensar processos de federal quer se relacionar com entidades de certo 
apropriação para isso que passa por usos de porte, de certa capacidade administrativa inicial, 
eletrônica, robótica livre, formas de utilizar que se responsabilizem por um conjunto de 
equipamentos que hoje não são pensadas nas Telecentros. Quando fala “se responsabilizem”, é 
maneiras tradicionais de ensino de tecnologia e de claro que ela vai ter maior proximidade física em 
aprendizagem formal. re lação à ges tão desses p rogramas ; se 
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Sou coordenador da área de plano de trabalho com responsabilidade socioam-
biental, em que o programa de Inclusão Digital da Dataprev se inclui.  
Trabalhamos em sintonia com as políticas de governo, como o Programa Jovem 
Aprendiz e a política de atendimento à diversidade. São as áreas em que a gente 
trabalha a questão da Inclusão Digital de forma mais clara.  

Vamos falar de nossa participação no comitê técnico de Inclusão Digital, e 
também no projeto computadores para inclusão, com ações que a Dataprev faz 
ao longo do tempo junto ao Ministério do Planejamento, com relação à doação 
de micros. Na Dataprev fizemos alteração na norma interna para se ajustar ao 
decreto na destinação para os Centros de Recondicionamento de 
Computadores (CRC). 

Participamos da coordenação executiva da 9ª oficina 
aqui em Brasília levando alguns temas, como os 
softwares Cacic e Cocar, e também educação previ-
denciária, junto com o Ministério da Previdência, no 
sentido de disseminar para aqueles telecentristas a 
questão.

Apresentamos, também, na 9ª oficina, a Rede 
Nacional de Mobilização Social (Coep) e o Programa 
Jovem Aprendiz. Fizemos um projeto piloto no Rio 
Grande do Sul que está sendo referência para a 
Dataprev. Num estado que tem um centro de recomen-
dação para portadores de deficiência nós levamos o 
jovem aprendiz da Dataprev para fazer a formação 
técnica dentro do Centro Social Marista (Ceismar), de 
Porto Alegre. 

É uma pequena contribuição, mas que interage com o programa do governo 
federal, com o programa computadores para inclusão, a questão da política de 
condicionamento e tudo o mais que o programa CRC toca.

Então, o que fizemos aqui, e é um piloto que já está sendo executado em Porto 
Alegre, são seis jovens aprendizes no Rio Grande do Sul, que estão sendo 
formados dentro do Ceismar. Nós fizemos a leitura de que temos que intensifi-
car a Inclusão Digital desses jovens dentro do Ceismar. O que seria interessan-
te, porque está rompendo com aquela lógica de obrigatoriedade de cumprir a 
norma e o jovem ficar dois anos dentro de uma empresa para aprender a ser 

¹ Sérgio Basile é empregado da Dataprev desde julho de 1984. Ocupa atualmente o Cargo de Coordenador 
Geral de Relações do Trabalho e Responsabilidade Socioambiental. Foi Presidente do Sindpd-Rj, ex-
Presidente da Associação Nacional dos Empregados da Dataprev (ANED) e ex-Diretor Nacional do DIEESE. 
Foi Consultor Parlamentar na Assembleia legislativa do Estado do RJ, no período de 2004 a 2008. Foi 
Assessor de Relações Institucionais da Secretaria Estadual de Trabalho (Setrab/RJ) , no período de 1999 
a 2000. Foi Coordenador de área no Programa do Orçamento Participativo do Governo do Estado do Rio 
em 1999. Foi Fundador e ex diretor da Ong de micro crédito popular SINDCRED.

Sergio Basile ¹
Coordenador Geral de Relações do Trabalho e Responsabilidade 
Socioambiental da Dataprev
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contínuo. Nós tomamos conta disso e achamos que podemos fazer mais. É um 
programa de um ano e o jovem vai ficar integralmente no CRC, visitando a 
Dataprev para ter noção de organização de como a empresa funciona. 

A política de patrocínio entre a 9ª oficina e os congres-
sos, e também a utillização da Lei Rouanet no financi-
amento da publicação do livro da Inclusão Digital 
foram questões interessantes, porque nunca tínha-
mos lançado mão da política de renúncia fiscal  e 
conseguimos agora com o livro. 

Há alguns projetos em unidades regionais da 
Dataprev que resolvemos destacar, como o Pará, que 
atua muito com os terceirizados, e que é notavelmente 
conhecido. A unidade de Pernambuco faz parcerias, 
inclusive com o Serpro, um grande parceiro nosso em 
Pernambuco, nas ações em apoio a Telecentros 
ligados a instituições públicas. A Bahia tem uma 
relação com o Coep, que tem feito um trabalho, no 
Pelourinho, de Inclusão Digital em parceria com a 
Prefeitura. O projeto do Rio Grande do Sul foi escolhido 
para utilização do projeto piloto Jovem Aprendiz, parceria com o Ceismar, e a 
primeira turma começou agora. Como somos empresa nacional, temos esse 
programa em todas as unidades da federação, mas não está sendo simples 
mudar essa concepção de você colocar o jovem aprendiz para focar em Inclusão 
Digital dentro de um centro de recondicionamento. 

Estamos observando dois projetos, um do Ministério do Trabalho e outro do 
Ministério do Planejamento, e tentando montar um modelo parecido para a 
Dataprev. Algumas empresas até já estão querendo conversar conosco para, 
junto com os CRCs locais, fazer esse tipo de formação de Jovem Aprendiz.

No Rio de Janeiro tentamos fazer uma coisa semelhante a experiência de Porto 
Alegre, na área de Inclusão Digital, mas lá, infelizmente, não tem CRC. Estamos 
conversando com o Senac para que seja feito algo parecido nesse sentido, de 
inclusão de uma formação, na área tecnológica para esses jovens aprendizes. 

Estamos tentando buscar algumas inovações e algumas possibilidades com 
poucos recursos. E uma delas é uma outra ação bastante articulada e já até 
começamos com uma forte parceria com o Serpro e com o Instituto Nacional de 
Educação dos Surdos (INES). Existem 60 empregados terceirizados da 
Dataprev que são deficientes auditivos e estamos fazendo a formação em 
tecnologia para eles, sendo que com dez nós estamos trabaçhandp em parceria 
com o Serpro. Estamos trabalhando para que sejam, inclusive, instrutores de 
Telecentros, voltados para segmentos de deficiência auditiva, e isso já está em 
andamento. Já foram qualificados 60 deficientes, sendo que 10 estão indo de 
novo para o Serpro para mais uma rodada de curso em Linux, em rede, entre 
outros. 

Estamos trabalhando com dois programas distintos, que é o programa de 
diversidade e de inclusão dos portadores de deficiência auditiva. E, dali, vão 
sair dez futuros monitores de Telecentro. Eles estavam na Dataprev já faz algum 
tempo, sem nenhum tipo de novidade. Agora essa é a grande novidade, estamos 
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formando, efetivamente, para o mercado e na área de 

Inclusão Digital. 

Enfim, fizemos um painel bem rápido, focamos diferen-

temente das outras apresentações tematizadas, 

principalmente mais complexas, mais estratégicas, e 

quisemos, aqui, mostrar como se pode, na empresa, 

mesmo com algumas dificuldades, fazer algumas 

políticas transversais, pegando várias políticas de 

governo e tentar, dali, ter um resultado em que aconte-

ça a Inclusão Digital para algumas pessoas.

Polo Centro Oeste do Centro de Formação - Vocês já Serpro - Gostaria que você comentasse um pouco 
pensaram em desenvolver algum projeto nessa mais sobre a oficina de Educação Previdenciária.
questão das tecnologias auditivas. Falou-se da 

Dataprev - O Ministério tem as suas gerências, questão dos surdos, mas é muito pouco em um 
equipes voltadas para a questão da Educação universo de deficiências, principalmente em acesso 
Previdenciária. Levamos esse tema para as oficinas à tecnologia, até para ter os benefícios dos progra-
exatamente no sentido de disseminar essa questão mas que já estão digitalizados do próprio Ministério 
de direitos e deveres do cidadão. Enfim levamos já da Previdência.
para as três últimas oficinas essa temática. O 

Dataprev – Não, ainda não. A ideia inicial é exata-Ministério da Previdência está trabalhando numa 
mente esse primeiro módulo, já tivemos algumas versão digital e temos a intenção de incluí-la de 
conversas com a direção do Serpro, uns softwares alguma forma nesses esforços junto aos Telecentros 
ligados a programas de acessibilidade, não sei se é para dar conteúdo. As oficinas foram bastante 
nesse sentido que você coloca. Mas não temos, 

procuradas, mas está ainda faltando consolidar um 
estamos focando nesse momento a capacitação 

material digital, para que se possa disponibilizar desses 60 deficientes da Dataprev que pretende-
para os Telecentros. mos que sejam monitores multiplicadores. 

Começamos a criar uma massa crítica para conse-Serpro - Esse curso é a distancia?
guir disseminar e trabalhar um pouco.  Fizemos nas 

Dataprev - A última informação que temos é que eles 8 oficinas um pequeno DVD sobre barreiras físicas 
na acessibilidade, que distribuímos. Ainda não estão acabando de fechar o módulo a distância. 
entramos na discussão da questão da acessibilida-

Dataprev - É o trabalho que estamos fazendo em de virtual. 
parceria com a Coordenação de Educação 

Ministério do Planejamento - Queria que vocês Previdenciária do INSS, no sentido de disponibilizar 
comentassem sobre essa experiência das disponibi-na internet; vai estar na página da Previdência, em 
lidades das máquinas para recondicionamento, forma de stream, e depois em CDS, que vão estar 
reuso para Inclusão Digital, em especial. Temos disponíveis para as empresas que fizerem convênio. 
tentado não esperar o equipamento de informática Essas empresas, que são postos, vão receber esses 
que já não serve mais para as necessidades de uma CDS para poder divulgar e a ideia é que esteja 
empresa, como a Dataprev ou do INSS e outros. Tem disponível também para os Telecentros para formar 
que tornar isso disponível para inclusão digital mais monitores.
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rápido. Esse material fica lá guardado anos para INSS - Estamos começando um processo de aliena-
fazer um processo de planejamento e quando vai ção de mais de 20 mil equipamentos.  Estamos 
para Inclusão Digital essa máquina já está em uma naquele processo de substituição, montando a 
situação de sucata absoluta, não se consegue listagem para mandar para SLTI para ver se tem 
aproveitar quase nada. interesse nos equipamentos ou não. Temos um 

problema grande que é a questão logística. Temos 
Dataprev - A grande mudança que a Dataprev fez foi mais de 1.500 pontos espalhados no Brasil, inclusi-
que, mesmo não sendo administração direta, segue ve no interior da Amazônia. Além disso, não temos 
o decreto e disponibiliza para SLTI todos os seus centros de condicionamento de computadores. 
equipamentos e móveis, diretamente da área que 

Estamos ficando com esse problema de equipamen-
serve para a informática. Alteramos a nossa norma 

tos parados, até virando lixo eletrônico. Por conta 
no sentido de fortalecer o programa para que essas 

disso e outros fatores, ligados à distância, temos 
destinações acontecessem prioritariamente para o 

computadores parados hoje no INSS resultantes da 
programa e foi feito isso e no processo de destinação 

troca que fizemos ainda em 2005. Penso que para foi feito todo o mapeamento. Criamos as rotinas, 
fomentação da Inclusão Digital, uma coisa que inclusive a própria SLTI entrou na discussão. 
temos que nos preocupar bastante é um jeito de Fizemos a exposição de que perdíamos muito tempo 
desburocratizar essa forma de descarte, porque o em documento saindo da regional da Dataprev indo 
grande problema são as unidades que querem para sede, da sede para o jurídico, do jurídico para o  
receber, mas não podem porque na justificativa, na patrimônio, para a SLTI, para ver se interessa ou não, 
regra do jogo, elas estão, entre outros problemas, e no contato a CRC local. Conseguimos melhorar 
com o nome negativado ou alguma coisa assim na bastante essa sistemática. Mas é um trabalho 
Receita. complicado, porque interfere na questão da destina-

ção, na questão patrimonial, precisa-se ter a desti- Dataprev - Essa é uma realidade. Mas uma das 
nação adequada, nomenclatura da destinação. A coisas que envolveram um pouco nosso processo foi 
adequação da norma interna ao decreto,  faz com na formação do pessoal do patrimônio em processo. 
que toda a destinação seja oferecida aos CRCs. Nem O mesmo processo era formado com vários lotes de 
sempre é possível, por questões logísticas. A grande computadores ou incluía móveis ou incluía coisas 
questão foi a mudança da norma. que complicavam na hora de se fazer a destinação. 

Dataprev - Há quatro anos foi feita uma mudança na Ministério do Planejamento - Saindo do 
forma de contratação dos equipamentos. 

Planejamento para ir para o Ministério das 
Antigamente comprávamos equipamentos com 

Comunicações, estamos pensando em reformular o 
garantia de um ano e tínhamos pessoas ou empre-

projeto Computadores para Inclusão (CI), mas para sas contratadas que faziam a manutenção dos 
ampliar essa capilaridade, essa possibilidade de computadores. A cada cinco anos começava-se 
estar em mais lugares, temos duas preocupações fazer a troca dos equipamentos. Por isso, muitas 
principais:  formação pessoal, poder abrir maquinas vezes o equipamento chegava a uma situação ruim. 
e ver como elas funcionam e transformar o uso que Agora os computadores são comprados com garan-
se estava fazendo delas, é um beneficio grande dos tia de três anos, não existe mais contrato com 
CRCs, a formação dos jovens;  a outra questão empresas de manutenção. No período de garantia, 
importante é aproveitar ao máximo tudo aquilo que quem dá a manutenção é a própria fábrica. Ao 
já foi produzido, por uma questão econômica e concluir esses três anos, o equipamento é desmobi-
ambiental, de se ficar produzindo novos computado-lizado. Neste ano estaremos montando grupos de 
res, sendo que aqueles que eu tenho eu posso equipamentos com só três anos de uso. Já vai com o 
reaproveitar. E por ultimo, é proporcionar a cada monitor de Liquid Crystal Display (LCD), já com a 
entidade que recebe o produto recondicionado que capacidade de processamento maior e com melhor 

qualidade, um pouquinho mais bem conservado que não esteja recebendo uma coisa que não vai fazer 
os outros. conseguir funcionar. 
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