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Incluir as comunidades 
marginalizadas na 
sociedade digital8

Sertanejo, que peregrina pelos caminhos 
do mundo, há meio século, aprendi que a 
região situada no polígono das secas padecia 
não apenas da falta de água, mas da escas-
sez de conhecimento. A solidão que sufocava 
nossa gente, pela precariedade das estradas, 
pela falta de escolas e pela distância das fon-
tes de informação, certamente contribuiu, na 
estiagem cultural, para a migração dos seden-
tos de saber, como nutriu as levas de retirantes 
famintos, nos tempos de seca. 

8 Texto escrito no dia 7 de março de 2009, apresentando o 
livro organizado pela professora Maria Salett Tauk dos Santos 
(Recife, UFRPE, 2009).
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Outro dia, visitando o sertão das Alagoas, 
onde nasci e me criei, tive a impressão de que 
a brecha cognitiva começava a diminuir, justa-
mente pelo ingresso da sociedade nordestina 
na galáxia digital. Só no município de Santana 
do Ipanema, onde desfrutei minha juventude, 
existem três portais, que disseminam notícias 
sertanejas para todo o planeta.

Contudo, só elucidei a face oculta da cha-
rada, ao ler os artigos reunidos na coletânea 
sobre inclusão digital, competentemente 
organizada pela professora Maria Salett Tauk 
dos Santos. Percebi que, sem audiência local, 
aqueles projetos de comunicação regional não 
teriam como sustentar-se. Pois, como dizem 
jocosamente os pernambucanos, impregna-
dos pelo “complexo da pitomba”, não basta a 
iniciativa de ativistas midiáticos, sem dispor de 
anunciantes e sem contar com os insumos pro-
venientes das fontes de informação. Mais do 
que isso: sem ter respaldo dos usuários locais, 
que alimentam a mística dos regionalismos. 

Na medida em que avançam os projetos de 
democratização dos recursos da informática 
pelos contingentes periféricos da nossa socie-
dade, sem dúvida criam-se as condições para 
robustecer a utopia da comunicação glocal, 
nutrida pela altivez folkmidiática de comuni-
dades autônomas, neutralizando a voragem 
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da comunicação global, irrigada pelas matrizes 
pós-modernas do capitalismo predatório. 

A ancoragem escolhida pela organizadora 
desse livro, focalizando as culturas populares 
como referentes para avaliar o impacto da 
inclusão digital na vida pernambucana, per-
mite aos estudiosos das ciências da comunica-
ção discernir o tamanho do “apartheid tecno-
lógico” ou do “gap cibercultural” que outrora 
o mestre Luiz Beltrão denominava toscamente 
“marginalidade comunicacional”. Trata-se 
de fenômeno gerado pela mesma estrutura 
socioeconômica que embasou a convivência 
dissimuladamente hostil das “casas grandes” 
e “senzalas” ou dos “sobrados e mocambos”, 
descrita por Gilberto Freyre. Mas que continua 
a justificar a permanência dos bolsões socie-
tários, antagonizando o cotidiano dos privile-
giados que usufruem, apreensivos, as delícias 
dos “condomínios fechados” ou dos “edifícios 
blindados” e dos miseráveis que vegetam, mas 
se divertem, nas “favelas” ou nos “cortiços”, 
vítimas indefesas do êxodo rural ou do desem-
prego urbano.

Ao desfrutar saborosamente os relatos que 
os discípulos da professora Salett Tauk fazem 
dos resultados obtidos pelos agentes culturais 
que atuam em programas de difusão tecno-
lógica, outrora conhecidos como extensionis-
tas, fui-me convencendo de que se completa 
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o ciclo ciberfolkcultural a que referi no recente 
livro Mídia e cultura popular (São Paulo, Paulus, 
2008). Investigando a presença de manifesta-
ções folkcomunicacionais na internet, defron-
tei-me com uma avalanche sequer imaginada 
pelos próceres da disciplina que estuda tais 
fenômenos. Minha análise prévia contem-
plava o voluntarismo dos forjadores da cultura 
popular, como os cordelistas, os forrozeiros 
ou os vaquejadores, que buscam refúgio na 
internet para se comunicar com aqueles con-
tingentes da diáspora nordestina refugiados 
no “sul maravilha”. Agora, a inclusão digital 
dos excluídos sociais que engrossam as fileiras 
do programa “bolsa família” e congêneres tem 
a chance de cultivar seus valores culturais nos 
“cybercafés” instalados pela rede pública em 
escolas, igrejas, sindicatos e centros comunitá-
rios, permitindo o diálogo com os produtores 
da cultura popular que resistem estoicamente, 
preservando o legado dos seus ancestrais.

Não posso absolutamente deixar de me 
referir à emoção que tive ao ler o último capí-
tulo da coletânea. Trata-se da narrativa sobre 
o advento da cibercultura na comunidade rur-
bana de Águas Belas. 

A cidade ali existente é o desdobramento 
da comunidade primitiva erigida em pleno 
semiárido pelos fulni-ô, tribo indígena cujo 
território limitava-se com o espaço ocupado 
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pelos xucurus, descendentes dos caetés. 
Quando se deu, em princípios do século XIX, 
a emancipação política de Alagoas do Estado 
de Pernambuco, as duas tribos passaram a 
pertencer a unidades federativas distintas. 
Tal situação apenas se tornou perceptível aos 
“caboclos” subsistentes, depois de instituída 
a FUNAI. Sua missão foi a de tutelar as terras 
indígenas, objeto da cobiça dos desbravado-
res lusodescentes, naquela região, agricultores 
remanescentes dos que se aventuraram pelas 
paragens cáusticas do sertão, navegando pelos 
afluentes periódicos do São Francisco. 

Foi numa comunidade fronteiriça entre a 
nação xucuru e a tribo fulni-ô que veio a se 
entrincheirar, em tempos remotos, meu clã 
batavo, tolerando o gueto afrodescendente, 
aglunitado no quilombo hoje conhecido como 
Jorge, mas negociando sua sobrevivência com 
os pajés dos aldeamentos caboclos remanes-
centes nas proximidades. 

Pois bem, frequentando sazonalmente a 
cidade de Águas Belas, onde vivia a parcela 
lusodescendente da minha família, acostu-
mei-me a reconhecer os traços culturais dos 
fulni-ô, seja pela participação em seus torés, 
rito de passagem, seja pelo consumo do seu 
artesanato em barro e palha para atividades 
lúdicas ou trabalhos escolares.
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Vítimas do alcoolismo, do absenteísmo 
laboral, do paternalismo estatal e do precon-
ceito comunitário, entristecia-me a decadência 
do que restava dos fulni-ô, cada vez que retor-
nava a Águas Belas. Aquele último fator de 
aniquilação cultural começa a ser ultrapassado 
pelo projeto “Conhecendo a nação fulni-ô. 
Vencendo preconceitos”, mantido pela ONG 
Tonomundo. Trata-se de evidência suficiente 
para me convencer de que a inclusão digital 
pode contribuir para a inclusão social, hipó-
tese que nutre o projeto temático idealizado 
pela autora dos ensaios que motivaram as pes-
quisas descritas e problematizadas.

Embora estrategicamente amparada pelos 
postulados antropológicos dos culturalistas 
latino-americanos Barbero, Canclini e Orozco, 
que embasam a vertente hegemônica da 
“hibridação”, Salett Tauk não despista sua ins-
piração na tese da “mestiçagem” disseminada 
pelos brasileiros: Gilberto Freyre, Arthur Ramos 
e Câmara Cascudo, devidamente apropriada 
no campo comunicacional por Luiz Beltrão e 
Roberto Benjamin, fontes seminais da sua for-
mação acadêmica.

Ao apresentar o referido livro, senti-me 
recompensado pela convivência intelectual 
mantida com a sua organizadora, desde os 
seus tempos de juventude, cujos traços perma-
necem nítidos no trabalho atual como líder de 
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equipes como a que ensejou os capítulos refe-
ridos, cuja leitura recomendo vivamente aos 
jovens que hoje se iniciam na vida acadêmica. 
O respeito, a admiração e a estima que tenho 
nutrido pela professora Salett Tauk significam 
plena confiança no seu porvir como pesquisa-
dora que logo se libertará das fontes canônicas 
para alçar voo em direção a horizontes autô-
nomos e infinitos.




