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4 - Conclusões: Políticas públicas e inclusão digital

Levando-se em consideração os achados da pesquisa e a bibliografia internacional

sobre o tema exclusão digital, impõem-se algumas conclusões sobre os objetivos da

universalização do acesso à Internet e da democratização da informação. Sempre é bom

lembrar que, mesmo sublinhando as limitações para se democratizar a informação não

estamos, absolutamente, indicando a importância das políticas de universalização de

acesso. Pelo contrário, universalizar o conhecimento básico sobre o uso de

computadores e Internet é fundamental para limitar o impacto negativo que eles podem

trazer para setores mais pobres. Na atualidade, conhecimentos básicos de computação e

Internet são, cada vez mais, pré-condição de acesso ao emprego.

As políticas de universalização de acesso devem confrontar as complexidades

associadas à apropriação efetiva das TICs pelos setores mais pobres da população, quais

sejam:

1. O valor efetivo da informação depende da capacidade dos usuários para

interpretá-la. Informação só existe em forma de conhecimento, e este depende

de um longo processo de socialização, e de práticas que criam a capacidade

analítica que transforma bits em conhecimento. Portanto, confrontar a exclusão

digital supõe enfrentar a exclusão escolar.

2. Nos países em desenvolvimento, as políticas de universalização do acesso à

Internet serão  uma quimera, se não estiverem associadas a outras políticas

sociais, em particular às de formação escolar. Não haverá universalização

de acesso às novas tecnologias da informação e da  comunicação, sem

universalização de outros bens sociais.  Em países em desenvolvimento,  onde

as taxas  de analfabetismo funcional  são altíssimas (no Brasil, calcula-se em

torno do 30%), a luta contra as diversas carências  de acesso a serviços públicos

(educação, saneamento, segurança, saúde, serviços jurídicos)  exige uma visão

complexa da luta contra a exclusão digital. Obviamente, isto não significa que se



153

deva esperar que se chegue a erradicar o analfabetismo para desenvolver

políticas de inclusão digital. Não podemos esquecer que a luta por essa inclusão

é uma batalha contra o tempo. As novas tecnologias da informação aumentam  a

desigualdade social, de forma que a universalização do acesso não é mais do que

a luta para nivelar as condições de acesso ao mercado de trabalho.  As

exigências da economia e os novos empregos obrigam a convivência de políticas

publicas que trabalham simultaneamente com diferentes setores sociais e ritmos

desiguais de universalização de serviços públicos. Porém, não se pode

desconhecer a imbricação das políticas sociais, e o fato de que o sucesso final

destas depende de um programa integrado de universalização dos vários serviços

públicos. No curto prazo, as políticas de inclusão digital, que terão impacto

apenas sobre uma parte da  população mais pobre,  devem  definir claramente

quais os públicos-alvo prioritários.

3. Como foi indicado anteriormente é fundamental definir as prioridades dos

públicos-alvo. Como indica a pesquisa, em principio os telecentros em bairros

pobres são utili zados pelos setores da comunidade que já  possuem um nível

básico de escolaridade e um maior nível de ingresso. Uma política de

universalização do acesso à Internet deve ter como objetivo prioritário a rede

escolar, único local onde pode ser efetivamente atingido o conjunto da

população. A pesquisa indica ainda que o local de trabalho é um fator importante

de inclusão digital, e políticas de inclusão digital deveriam criar incentivos para

que um maior número de empresas usuárias de informática e Internet ofereçam

cursos de computador e Internet a todos os seus  empregados.

4. As escolas são  instrumentos centrais  para socializar as novas gerações na

Internet. Isto, porém, não implica:  a)  transformar a telemática  em

instrumento privilegiado do sistema educativo; b) realizar sobre-

investimentos, com um número exagerado de computadores, por escola. Os

resultados da pesquisa sobre o impacto do uso da informática e da Internet nas

escolas são contraditórios. A adaptação dos professores a este novo instrumento

é um longo processo, que não pode ser dissociado da melhoria geral da formação

profissional. O desenvolvimento de softwares adequados, a readaptação do
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sistema pedagógico e o desenvolvimento de disciplinas de ensino crítico e de

uso da telematica serão, na maioria dos países em desenvolvimento, um

processo necessariamente longo. Até lá, o papel dos laboratórios escolares de

telemática deve ser o de introduzir  os alunos  no uso destes instrumentos,

capacitando-os no conhecimento dos programas básicos, de forma a facilitar sua

futura inserção  no mercado de trabalho e motivá-los para o uso de novas

tecnologias. Considerando-se tais limites, é suficiente oferecer cursos de

telemática em um único ano durante o curso do ensino fundamental e,

eventualmente, novamente, durante o ensino médio.

5. Uma perspectiva similar deve ser aplicada, em relação ao objetivo de

democratização da informação. O valor efetivo da informação depende da

capacidade de interpretação do usuário. Um nível mais alto de  escolaridade é

fundamental para maximizar o potencial oferecido pela Internet. A promoção de

sites com conteúdos específicos para populações de baixa renda, ou em línguas

nativas, pode ter  um papel importante para compensar as dificuldades de

acessar conteúdos produzidos para públicos de classe média ou com

conhecimento de outras línguas. Mas nesta área, apesar do reconhecimento do

problema por organismos dedicados à inclusão digital, os avanços têm sido

muito limitados. Na atualidade, o financiamento da maioria dos novos conteúdos

disponíveis na Internet é feito com capital de risco, que supõem um retorno de

seu investimento. Boa parte do mercado-alvo desses conteúdos é constituída

pela classe média.

6. O desenvolvimento de telecentros, isto é, de cabinas de acesso público à

Internet, é parte importante em qualquer política de universalização de

serviços. Apesar dos esforços de ONGs para desenvolver telecentros

comunitários, estas iniciativas têm tido um impacto quantitativo praticamente

residual, embora cumpram uma importante função de efeito-demonstração e

possam ter, por vezes, importante papel nas comunidades onde se localizam.

Porém, a universalização do acesso passa fundamentalmente pelas  políticas

publicas eventualmente associadas ao setor privado e a incentivos ao mercado. O

setor privado tem tido um papel relevante na criação de telecentros, que em geral
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utilizam equipamentos de baixo custo, programas piratas e são administrados

pela família proprietária, como indica o exemplo peruano.13  Mas as políticas

públicas são fundamentais para atingir uma escala que iniciativas voluntárias

não têm condições de obter. As políticas públicas de universalização de acesso

exigem soluções criativas de licitação de serviços para as comunidades mais

pobres, abrangendo serviços subsidiados realizados por empresas privadas,

assim como por associações comunitárias  e/ou ONGs.

                                               
13 - Cf..  Proenza, F. J.; Bastidas-Buch, R.;  Monter, G. Telecenters for Socioeconomic and Rural Development in Latin America and
the Caribbean. Washington, D.C.: FAO/ITU/IADB, May 2001, http://www.iadb.org/ict4dev/telecenters/full rep.pdf




