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Prefácio

Este trabalho procura avançar na elaboração de políticas públicas, a partir de uma análise empírica
da dinâmica de inclusão/exclusão digital nos setores mais pobres da população, tendo como base
uma ampla pesquisa quantitativa e qualitativa nas comunidades de baixa renda, no município do
Rio de Janeiro. O survey foi realizado em duas etapas, no segundo semestre de 2003, com 1510
entrevistas, num universo de cerca de um milhão e duzentas mil pessoas. Para complementar a
pesquisa, foram realizadas reuniões com oito grupos focais, com amostras das várias faixas etárias e
de gênero1.
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No primeiro survey, foi realizado um levantamento com um universo representativo do conjunto dos habitantes das
favelas. No segundo, foram pesquisadas seis favelas, duas de renda média mais alta, duas de renda média intermediária
e uma de renda media baixa, utilizando-se um questionário mais detalhado. Enquanto no primeiro survey foi incluída a
população acima de 15 anos que utiliza, ou não, microcomputadores, no segundo foram incluídas crianças a partir de 10
anos, e todos os entrevistados deveriam fazer uso do microcomputador, de forma a aprofundar o conhecimento deste
universo.
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