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Resumo

A inclusão sócio-digital é um fator estratégico para o desenvolvimento dos países por
meio da capacitação dos seus cidadãos e participação na sociedade e economia informacional.
Muitas vezes a política de promoção da inclusão é falha conceitualmente e, sobretudo nos
países em desenvolvimento, o investimento é disperso e sem resultado social. Nesse contexto,
o Núcleo de Cidadania Digital (NCD) foi criado na Universidade Federal do Espírito Santo
por um grupo envolvendo a academia, iniciativa privada e terceiro setor. Vem repensando o
significado de inclusão digital em um sentido mais amplo de promoção de cidadania. Sendo
dirigido e articulado por estudantes, construiu-se um modelo sustentável e com forte ligação
entre todos os setores da sociedade para promover a Cidadania Digital e a Inclusão Social.
Além da análise histórica do problema e sua contextualização, um relato da experiência atual
é apresentado para, ao final, propor o framework objeto desse trabalho em suas perspectivas
estratégicas e operacionais, além dos seus resultados.

Palavras-chave: NCD Núcleo Cidadania Digital Inclusão Sócio Digital Modelo Framework
Sustentável UFES Telecentro
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Abstract

The social-digital inclusion is a strategical factor for the development of countries by
the qualification of it’s citizens and participation in the informacional society and economy.
Many times the digital divide policy is conceptually wrong and, over all in the developing
countries, the investment is dispersed and without social improvements. Based on that context,
the Digital Citizenship Centre (in portuguese Núcleo de Cidadania Digital - NCD) was created
in the Federal University of the Espirito Santo by a group involving the university, private
initiative and third sector. It comes rethinking the meaning of digital inclusion in a broader
direction of citizenship promotion. Being directed and articulated by students, a sustainable
model was constructed with strong linking between all the society sectors to promote the Digital
Citizenship and the social inclusion. Beyond the problem’s historical analysis and it’s context,
an historical introduction of the current experience is presented for, at end, to propose the
framework object of this work in it’s strategical and operational perspectives, with it’s results
as well.

Keywords: NCD Digital Citizenship Centre Digital Inclusion Bridge Digital Divide Model
Sustainable Framework UFES Telecenter
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CAPÍTULO 1

Introdução ao Trabalho

1.1 Apresentação

A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois
passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que
eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso:

para caminhar.a

—FERNANDO BIRRI
a(1925- ) Cineastra e teórico argentino conhecido como o pai do novo cinema latino-

americano. [44]

Em tempos onde o conhecimento e as redes de contatos pessoais tornam-se a principal
riqueza de um cidadão moderno, as novas possibilidades de aprendizado e compartilhamento
de experiências que surgem da interação homem-computador, utilizando uma infra-estrutura
de comunicação que conta com alta-velocidade de transmissão de dados, tornam a Inclusão
Digital (ID) da sociedade um fator estratégico para a inserção social de populações inteiras e o
fortalecimento da democracia.

Nesse contexto, surgem na década de 90 do século passado no Brasil diversas ini-
ciativas não-orientadas, principalmente com o crescimento do número de Organizações Não-
Governamentais (ONGs), que se incumbem dessa tarefa. Em um primeiro momento, o Brasil
torna-se uma referência mundial para a ID devido ao resultado numérico existente.

Posteriormente toda a América Latina volta ao cenário mundial devido à alta mortali-
dade das iniciativas criadas e a falta de uma política de governo para gerir tal objetivo estraté-
gico. Surge então como principal ponto de discussão a sustentabilidade das iniciativas criadas.

Até então a discussão existente baseava-se puramente no acesso à tecnologia, princi-
palmente a proprietária, sem o viés de inserção social e busca por alternativas tecnológicas no
mundo do Software Livre (SL). A fim de aprofundar a discussão em torno deste novo conceito,
principalmente inserindo a formação de uma política, e propor um modelo sustentável para a
promoção do conceito Cidadania Digital (CD) foi criado o Núcleo de Cidadania Digital (NCD)
na UFES.
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2 CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO AO TRABALHO

Esse texto é, então, o resultado de experiências práticas na operacionalização de um
projeto que lida diariamente com o cidadão, e sustentadas por um desenvolvimento teórico
objetivando a construção de um framework que possa ser discutido e avaliado a fim de buscar-se
um modelo que finalmente auxilie na inclusão sócio-digital de milhões de brasileiros excluídos
da sociedade informacional.

1.2 Motivação

O cerne da motivação desse trabalho vai desde o interesse pessoal no relacionamento
entre a computação e o impacto social das tecnologias destacados na Seção 1.2.1, o aspecto
de registro histórico e de formalização do modelo motivados por uma vivência acadêmico-
profissional discutido na Seção 1.2.2 e que desde Fevereiro de 2005 vem possibilitando uma
formação mais abrangente a diversos estudantes dessa Universidade, conforme descrito em
Seção 1.2.3.

1.2.1 Inclusão Sócio-Digital

A Inclusão Sócio-Digital (ISD) é tratada como um fator de diferenciação estratégica
econômica e fortalecimento da democracia desde a década de 1980 nos países nórdicos [24].
No Brasil, essa importância é reconhecida no início da década de 1990 [42] e inicia-se o dese-
nho de uma política pública durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, discutido na Seção
3.4.2 (O Panorama Brasileiro e a Exclusão Digital Nacional, pág.19).

Filosoficamente, coloca Lévy [36, pág. 30]:

“Devido a seu aspecto participativo, socializante, descompartimentalizante, eman-
cipador, a inteligência coletiva1 proposta pela cibercultura constitui um dos me-
lhores remédios para o ritmo desestabilizante, por vezes excludente, da mutação
técnica.”

Tal importância também pode ser comprovada, de maneira mais prática, no meio aca-
dêmico por meio do documento Grandes Desafios da Pesquisa em Computação no Brasil –
2006 – 2016 [4], conceituado ISD nesse como o “acesso participativo e universal do cidadão
brasileiro ao conhecimento”, onde afirmam os autores:

“Existem barreiras tecnológicas, educacionais, culturais, sociais e econômicas, que
impedem o acesso e a interação. O objetivo deste desafio é, portanto, vencer es-
sas barreiras, por meio da concepção de sistemas, ferramentas, modelos, métodos,

1Discutido na Seção 3.5.1 (Cibercultura, Comunidades Virtuais e a Sociedade em Rede, pág.25)
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procedimentos e teorias capazes de endereçar, de forma competente, a questão do
acesso do cidadão brasileiro ao conhecimento. Este acesso deve ser universal e
participativo, na medida em que o cidadão não é um usuário passivo, o qual recebe
informações, mas também participa da geração do conhecimento.”

Esse fator motivacional, com seus relacionamentos políticos e econômicos, é discutido
na Seção 3.4 (O Cenário Atual, pág.18).

1.2.2 Formalização do Modelo Existente e Futuro do NCD

As propostas de modelos de projetos para a promoção da inclusão digital em todo o
mundo são apresentadas em um nível macro-estratégico que não se concretizam operacional-
mente no dia-a-dia de um telecentro2, conforme discutido no Capítulo 3.

Sendo a sustentabilidade das iniciativas a principal barreira e motivo de mortalidade
encontrada durante a sua execução, esse trabalho vem discutir o modelo existente no NCD
e formalizar uma proposta que assegure a existência desse espaço público em longo prazo
inserido na realidade nacional.

Esse texto vem como a concretização da terceira das quatro fases para o estabeleci-
mento de um empreendimento social conforme define [5] citado por [23]:

“Um empreendimento social possui quatro fases [...]: identificação de um pro-
blema social e busca de soluções; desenvolvimento de um período de aprendiza-
gem; criação do modelo gerador de soluções dos problemas sociais identificados
dentro de um processo conhecido por institucionalização, criando-se um plano de
negócios; maturidade do empreendimento quando o modelo está preparado para
ser replicado para outras comunidades carentes do mesmo atendimento.”

Deste modo, o NCD, com dois anos de experiência e firmado como a referência em
inclusão sócio-digital da UFES, necessita formalizar seus processos internos e documentar
sua história a fim de preparar-se para assumir outras responsabilidades relacionadas junto ao
Governo Estadual e instituições locais, além de atender futuras demandas de replicação para
todo o estado.

2Conforme conceituaremos em Capítulo 2 (Conceituação, pág.7), trata-se de um espaço público e gratuito para
acesso à Internet e capacitação tecnológica da comunidade em que está inserido, além de outros serviços de acordo
com a realidade local.
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1.2.3 Formação Profissional Abrangente

A formalização desso modelo contribuirá para a solidificação de uma rica experiência
que permite a formação multidisciplinar dos alunos que nela se envolvem. Com isso, à for-
mação técnica de excelência obtida durante o curso de Engenharia de Computação e Ciência
da Computação são agregadas competências de relacionamento interpessoal, falar em público,
profissionalismo, entre outras, além de habilidades técnicas de gerenciamento de projeto e am-
pliação da rede de contatos profissional.

Proporcionar uma prática de extensão (isto é, ligada diretamente à comunidade) estru-
turada é um importante fator de aproximação das comunidades locais pela Universidade atu-
ando como geradora e multiplicadora de conhecimento, que faz parte da sua missão. Hoje a prá-
tica de extensão é uma cadeira obrigatória dentro de diversos cursos da UFES, aqui incluindo-se
os já citados.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

O objetivo dessa monografia é a consolidadação do conhecimento não-tácito de mais
de dois anos de experiência envolvendo a redação do projeto, implantação e gestão do NCD
em um framework3 que possa ser replicado com a garantia de sustentabilidade em longo-prazo
e promoção real da Cidadania Digital.

Antes, porém, a conceituação, análise do contexto e a declaração dos problemas são
feitas com o intuito de construir as bases necessárias para a discussão proposta.

1.3.2 Objetivos Secundários

Outros objetivos que não fazem parte desse texto mas muito acrescentam para o pro-
pósito final e serão desenvolvidos são:

• Redação de um plano de negócios para a captação de recursos para a Segunda Fase do
NCD.

• Redação de um plano de gerenciamento da implantação da Segunda Fase do NCD.

3Um modelo contendo o conjunto de melhores casos, procedimentos e experiências que sirvam como base
para a construção de iniciativas semelhantes.
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1.4 Metodologia de Desenvolvimento

1. Busca e seleção de bibliografia relacionada com o tema

2. Busca de trabalhos semelhantes

3. Organização do material já produzido

4. Escolha e configuração das ferramentas a serem utilizadas na produção do texto e mate-
rial gráfico

5. Divisão lógica dos capítulos

6. Redação do texto com prévia leitura dos materiais selecionados referentes ao Capítulo
atual

7. Produção dos conteúdos pré- e pós-textuais

8. Apresentação do trabalho para a banca avaliadora

9. Aprimorar o trabalho com os feedbacks recebidos

1.5 Resultados esperados

• Aumentar a compreensão das relações sociais e econômicas com a exclusão digital

• Formalização de um modelo prático e operacional

• Assegurar o repasse de conhecimento do modelo existente para a equipe que continuará
o trabalho

• Verificar pontos de contribuição para os trabalhos futuros que são complementares à
proposta apresentada

1.6 Principais contribuições

• Registro histórico da iniciativa atual

• Construção de argumentos para a venda do projeto do Segunda Fase do Núcleo de Cida-
dania Digital (NCD2)

• Criação de um roadmap para a implantação de iniciativas semelhantes
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1.7 Organização da Monografia

O texto é dividido logicamente em duas grandes partes com oito capítulos no total.
Os três primeiros incumbem-se de fazer um estudo do estado da arte do problema tratado sob
os aspectos sociais, econômicos e tecnológicos, enquanto o restante apresenta a proposta e
seus resultados. É recomendável a leitura sequencial a fim de se apropriar dos conceitos e
perspectivas para a discussão do modelo proposto ao final.

Esse Capítulo 1, que faz a introdução ao trabalho, expressa as diferentes motivações
pessoais e profissionais para a construção desse trabalho e declara os objetivos pretendidos
dessa monografia bem como os produtos secundários a serem entregues. Em seguida, a meto-
dologia de desenvolvimento, resultados esperados e as principais contribuições são colocadas.

O Capítulo 2 resgata os conceitos necessários e utilizados em todo o texto para que o
leitor sinta-se confortável durante a leitura. O Capítulo 3 faz uma completa contextualização
do cenário atual relacionando os diversos aspectos envolvidos com a exclusão digital e sua
implicação imediata e em longo prazo.

Contextualizado e conceituado o tópico tratado e seus desdobramentos, o Capítulo
4 faz a declaração do problema em diversos aspectos juntando-se em seguida ao Capítulo 5
para apresentar o projeto onde a argumentação é construída resultando dessa combinação a
construção da proposta no Capítulo 6. O Capítulo 7 traz resultados atuais, baseando-se em
depoimentos e fatos estatísticos com a conclusão e a complementação futura do trabalho sendo
proposta no Capítulo 8.

Os Apêndices citados ao longo do texto são encontrados ao final, bem como a biblio-
grafia referenciada e forma de contato com o autor e o NCD.



CAPÍTULO 2

Conceituação

Na próxima aula em que seu professor fizer o resumo de um livro só, ou lhe
entregar uma apostila mal escrita, levante-se discretamente e vá direto

para a biblioteca. Pegue um livro original de qualquer área, sente-se numa
cadeira confortável e leia, como se fazia 500 anos atrás. Você terá um

relato apaixonado, aguçado, com os melhores argumentos possíveis, de um
brilhante pensador. Você vai ler alguém que tinha de convencer toda a

humanidade a mudar uma forma de pensara.
—STEPHEN KANITZ

aBrasileiro, consultor de empresas e conferencista, professor da FEA/USP e mestre em
Administração de Empresas da Harvard Business School. Precursor da análise de risco,
abriu a possibilidade de crédito a pequenos empresários e pessoas mais pobres, antes dis-
pensada somente àqueles mais ricos da população. Foi um dos líderes que disseminou o
conceito de Responsabilidade Social. [44]

A definição dos conceitos utilizados nessa monografia e a apresentação dos contex-
tos utilizados ao longo do texto são feitas nesse capítulo a fim de nivelar o conhecimento e
assegurar que a discussão não fique comprometida devido a falhas na conceituação.

Mais do que definir expressões e recorrer ao dicionário, uma investigação histórica
é feita para demonstrar a evolução dos conceitos e relacionar com os aspectos sociológicos e
tecnológicos por trás das definições.

2.1 Inclusão/Exclusão Digital

2.1.1 Origem da Expressão

A popularização da Internet em meados da década de 1990, após anos de estudos e
utilização pelo mundo acadêmico, trouxe junto consigo um movimento comum em ambientes
econômicos com incertezas causadas por inovações ou ruptura de modelos: A especulação.
Neste caso, o mercado financeiro acreditou que a vontade existente na população mundial para a
utilização de novos serviços advindos da Internet era muito maior do que a realmente existente.

7
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Com isso, o mundo, e especialmente os Estados Unidos, vive uma fase de criação em
ritmo acelerado de novos negócios e empresas ligadas à Internet, o que ficou conhecido como o
“boom das DotCom1”. Contudo, poucos anos depois a chamada “bolha das DotCom” estoura
e centenas de empresas vão à falência na mesma velocidade com que foram criadas.

Nesse momento percebe-se que a latência supostamente existente não seria absorvida
rapidamente pelo mercado, necessitando de uma facilitação ao acesso físico e lógico à Internet,
além da educação e treinamento demandados pela incorporação de uma nova tecnologia no
cotidiano das pessoas.

Tal necessidade é expressada claramente em um discurso [1] realizado pelo então
Vice-Presidente dos Estados Unidos Al Gore, acompanhado do Presidente Bill Clinton, em
Knoxville, Tennessee, Estados Unidos, criando então a expressão “Digital Divide”2.

“We challenged the nation to ensure that all of our teachers and students have ac-
cess to modern computers and engaging educational software. We challenged the
nation to provide all teachers with the training and support they need in order to
help students make the most of these wonderful new technologies. We challen-
ged the nation to make sure that our children will never be separated by a digital
divide.3”

A partir daí diversos noticiários passam a utilizar a expressão criada.

No Brasil, tal expressão não é utilizada. Tendo o nosso país um grande índice de
exclusão digital, discutido na Seção 3.4, a adaptação utilizada para substituir o termo Divisão
Digital foi a de utilizar o passo lógico necessário para superar tal deficiência, isto é, promover
a Inclusão Digital (ID).

Outra motivação para essa adoção, discutida por [2], seria o fator econômico: No Bra-
sil, pessoas que estão à margem da sociedade teriam acesso mais fácil ao mercado de trabalho
após educadas com habilidades básicas de informática sendo, assim, incluídas e rompendo o
ciclo de pobreza.

1Do inglês, “ponto com”. Uma referência ao sufixo utilizado nos endereços da WWW.
2Do inglês, em tradução livre: Divisão Digital.
3Do inglês, em tradução livre: Nós desafiamos a nação a assegurar que todos os nossos professores e estudantes

tenham acesso a computadores modernos e utilizem softwares educacionais. Nós desafiamos a nação a prover
aos professores treinamento e suporte que eles necessitam a fim de ajudar os estudantes a usufruir o máximo
dessas novas tecnologias maravilhosas. Nós desafiamos a nação para ter certeza que nossas crianças nunca serão
separadas por um abismo digital.
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2.1.2 Significado da Expressão

As expressões Inclusão Digital (ID) e Exclusão Digital (ED) possuem três principais
aspectos a se considerar: O do acesso físico às redes e recursos computacionais, o acesso à
educação necessária e, mais recentemente, à participação em uma sociedade informacional,
discutida na Seção 3.1 (Perspectiva Histórica, pág.15).

Define o International Telecommunication Union - União Internacional de Telecomunicações
(ITU) [18] da seguinte forma:

“[...] the term ’digital divide’ refers to the gap between individuals, households,
businesses and geographic areas at different socio-economic levels with regard
both to their opportunities to access information and communication technologies
(ICTs) and to their use of the Internet for a wide variety of activities.4”.

Por sua vez, Reinhard resume [29] citando Sampaio [20]:

“Conforme Sampaio, haveria duas formas de inclusão digital, a restrita e a ampli-
ada. A primeira prioriza o ’adestramento’ dos cidadãos para utilização dos com-
putadores e de aplicativos de uso comum, como os editores de texto, planilhas, o
acesso via internet aos serviços governamentais e a navegação na rede na quali-
dade de leitor ou consumidor dessas informações. A inclusão restrita é condição
necessária, mas insuficiente para a afirmação de uma cidadania ativa. A inclusão
digital ampliada é aquela capaz de instrumentalizar a cidadania para a participação
como interlocutora e não só receptora na construção de políticas públicas.”

Apresentando diferentes conceitos, percebemos que, isoladamente, o aspecto de acesso
físico às redes e recursos computacionais, condição necessária chamada por Sampaio como res-
trita, não contribui para a independência e autonomia do que está sendo incluído. Por isso, vem
a necessidade da educação para a utilização dessas novas ferramentas.

Neste ponto, assegurada a autonomia para a utilização das ferramentas básicas, cabe
orientar para uma utilização ativa e agregadora à inteligência coletiva, discutida em Seção 3.5.1
(Cibercultura, Comunidades Virtuais e a Sociedade em Rede, pág.25). Uma progressão do nível
de conhecimento acompanha o tempo investido para o aprendizado e o potencial de geração de
riqueza e massa crítica, conforme a Figura 2.1.

O conceito utilizado nessa monografia, e no NCD, mescla os conceitos apresentados
criando o termo Cidadania Digital, discutido na seção Seção 5.2 (A Cidadania Digital, pág.43).

4Do inglês, em tradução livre: o termo ’divisão digital’ refere-se à lacuna existente entre indivíduos, famílias,
negócios e áreas geográficas nos diferentes níveis sócio-econômicos a repeito de suas oportunidades para acessar
tecnologias de informação e comunicação (TICs) e seus usos da Internet para uma ampla gama de atividades
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Figura 2.1: Evolução do acesso individual [7, traduzido por [42] pág. 26]

2.2 Telecentro

2.2.1 Origem do Termo

Tem-se a origem dos telecentros, em sua modalidade mais básica de fornecer acesso
à rede física e equipamentos, em uma realidade discrepante da brasileira. Darelli [24, pág. 22]
faz uma colocação do contexto histórico envolvido:

“Nos países econômica e socialmente desenvolvidos, o Centro de Telesserviços
Comunitário - CTSC (Community Teleservice Center), vem sendo definido como
“um centro com facilidades de processamento de dados e de telecomunicações,
localizado numa comunidade geográfica ou socialmente remota, de modo que essas
facilidades possam ser utilizadas por todas as pessoas da comunidade”. O primeiro
CTSC dos países nórdicos foi instalado em Setembro de 1985. Até o final de 1991,
mais de 100 CTSCs já existiam na Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia.”

A evolução conceitual nos países subdesenvolvidos, com grande contribuição brasi-
leira, é apresentado e discutido na Seção 2.2.2.

2.2.2 Significado do Termo

Os diferentes nomes utilizados para referenciar os telecentros, originados desde uma
complexa análise filosófica até uma mesquinha motivação política, servem para ilustrar a ampla
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gama de serviços oferecidos pelas diversas implementações.

Chamados também de pontos de presença, pontos de inclusão digital, telecentros co-
munitários, centros de acesso, entre outros, seus serviços variam desde o simples fornecimento
de acesso à telefonia pública ou envio de FAXes, até a formação profissional tecnológica ou
produção de documentários.

Outro aspecto de diferenciação a considerar são as modalidades existentes: gratuitas
e pagas (e ainda, com mensalidades ou tarifação por utilização). Enquanto na primeira existe a
necessidade de um (ou vários) mantenedor/patrocinador externo, a segunda é, idealmente, uma
iniciativa auto-sustentável, representada pelas lan-houses5.

O Livro Verde [42], referência nacional para o projeto da Sociedade de Informação
brasileira, define telecentro como as “instalações que prestam serviços de comunicações ele-
trônicas para camadas menos favorecidas, especialmente nas periferias dos grandes centros
urbanos o mesmo em áreas mais distantes”.

2.3 Contextos de Análise Adotados

A fim de padronizar os contextos de discussão, as análises contextuais feitas na mo-
nografia referem-se às relações de produção, experiência e poder, quando não disposto em
contrário, conforme define Castells [25, pág. 51-52]:

“As sociedades são organizadas em processos estruturados por relações histori-
camente determinadas de produção, experiência e poder. Produção é a ação da
humanidade sobre a matéria (natureza) para apropriar-se dela e transformá-la em
seu benefício, obtendo um produto, consumindo (de forma irregular) parte dele e
acumulando o excedente para investimento conforme os vários objetivos social-
mente determinados. Experiência é a ação dos sujeitos humanos sobre si mesmo,
determinada pela ação entre as identidades biológicas e culturais desses sujeitos em
relação a seus ambientes sociais e naturais. É construída pela eterna busca de satis-
fação das necessidades e desejos humanos. Poder é aquela relação entre os sujeitos
humanos que, com base na produção e experiência, impõe a vontade de alguns so-
bre os outros pelo emprego potencial ou real de violência física ou simbólica. As
instituições sociais são constituídas para impor o cumprimento das relações de po-
der existentes em cada período histórico, inclusive os controles, limites e contratos
sociais conseguidos nas lutas de poder.”

5Locais onde o usuário compra um determinado tempo de utilização dos computadores e acesso à rede para
utilização que varia desde uma pesquisa escolar até uma partida online nos jogos da moda
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2.4 DOI: Um Índice Para Medir a Sociedade da Informação

A maneira de mensurar a influência das Tecnologias da Informação (TICs) nos dife-
rentes aspectos de uma sociedade sempre foi um difícil desafio encontrado para se justificar a
implementação de políticas públicas voltadas para a universalização do acesso, passando desde
o adensamento de redes e até a utilização estratégica das ferramentas nos negócios.

Em um trabalho proposto pela United Nations Conference on Trade and Development
- Conferência das Nações Unidas em Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e realizado
pelo ITU, foi criado o Digital Opportunity Index - Índice de Oportunidade Digital (DOI)6.
Em particular, é importante a utilização do DOI como ferramenta de acompanhamento da ED
conforme apresentado em [19] e [17] respectivamente:

“The Digital Opportunity Index [DOI] is an e-index based on internationally-agreed
ICT indicators. This makes it a valuable tool for benchmarking the most important
indicators for measuring the Information Society. The DOI is a standard tool that
governments, operators, development agencies, researchers and others can use to
measure the digital divide and compare ICT performance within and across coun-
tries. The Digital Opportunity Index (DOI) is based on 11 ICT indicators, grouped
in 3 clusters: opportunity, infrastructure and utilization.7”

“The Digital Opportunity Index (DOI) has been designed to as a tool for tracking
progress in bridging the digital divide.8”

Deste modo, o DOI será utilizado no Capítulo 3 (Contextualização e Estado da Arte,
pág.15) como ferramenta para auxiliar na comparação do impacto da inclusão digital em diver-
sos contextos adotados.

2.5 Governo Eletrônico

A existência de um governo eletrônico, isto é, uma forma potencialmente existente
de relacionamento com o cidadão 24 horas por dia nos 7 dias da semana, implica em quatro
facetas, conforme define [21] citado por [22]:

6Do inglês, Índice de Oportunidade Digital
7Do inglês, em tradução livre: O Índice de Oportunidade Digital é um índice eletrônico baseado em indica-

dores de TIC acordados internacionalmente. Isto o torna uma ferramenta valiosa para o benchmarking dos mais
importantes indicadores para mensurar a Sociedade da Informação. O DOI é uma ferramenta padrão que gover-
nos, operadores, agências de desenvolvimento, pesquisadores e outros podem usar para mensurar a divisão digital
e comparar a performance da TIC própria e entre os países. O Índice de Oportunidade Digital (DOI) é baseado
em 11 indicadores de TIC, agrupados em 3 clusters: oportunidade, infra-estrutura e utilização.

8Do inglês, em tradução livre: O Índice de Oportunidade Digital (DOI) foi projetado como uma ferramenta
para o acompanhamento do progresso em superar a divisão digital.
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“1. A Perspectiva do Cidadão - visando oferecer serviços de utilidade pública ao
cidadão contribuinte; 2. A Perspectiva de Processos - visando repensar o modus-
operandi dos processos produtivos ora existentes no Governo, em suas várias esfe-
ras, tais como, por exemplo, os processos de licitação para compras (e-procurement);
3. A Perspectiva da Cooperação - visando integrar os vários órgãos governamen-
tais, e estes com outras organizações privadas e não-governamentais, de modo a
o processo decisório possa ser agilizado, sem perda de qualidade, assim como
evitando-se fragmentação, redundâncias etc. hoje existentes nas relações entre es-
ses vários atores; 4. A Perspectiva da Gestão do Conhecimento - visando permitir
ao Governo, em suas várias esferas, criar, gerenciar e disponibilizar em repositó-
rios adequados, o conhecimento tanto gerado quanto acumulado por seus vários
órgãos.”

A dimensão utilizada daqui para a frente será a primeira, envolvendo o cidadão de
maneira que usufrua dos serviços em sua vida cotidiana e também instigue a curiosidade de
acompanhar contas públicas ou posicionar-se politicamente por exemplo.





CAPÍTULO 3

Contextualização e Estado da Arte

O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala nem
participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o

preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio,
depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se

orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que
sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, o
assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista,

pilantra, o corrupto e o lacaio das empresas nacionais e multinacionais.a

—BERTOLD BRECHT (Analfabeto Político)
aBertolt Brecht (1898 — 1956). Influente dramaturgo, poeta e encenador alemão. [44]

Sendo o propósito dessa monografia apresentar um modelo proposto para assegurar a
sustentabilidade dos projetos de ID, torna-se necessária a contextualização do leitor acerca dos
temas diretamente relacionados a fim de facilitar a discussão.

As dimensões históricas, sociológicas e tecnológicas são cruzadas constantemente de-
monstrando que não existe um contexto único, mas sim uma interdisciplinariedade rica e com
diversas faces.

3.1 Perspectiva Histórica

Uma análise de diversos estágios econômicos no mundo nos permite identificar duas
grandes revoluções industriais pelas quais a humanidade passou, transformando-se significati-
vamente os aspectos de interação entre as pessoas, a forma de produção e os meios envolvidos.

À esses momentos econômico-sociais chamados de Primeira Revolução Industrial e
Segunda Revolução Industrial, sintetizados na tabela 3.1, é adicionada a revolução pela qual
passamos atualmente. Observa-se que os aspectos do ambiente de trabalho e forma de organi-
zação são resultados diretos da tecnologia existente no seu tempo.

Tais fatores de distinção, também únicos entre as diferentes eras, também são identi-

15
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Primeira Revolução
Industrial

Segunda Revolução
Industrial

Terceira Revolução
Industrial

Início Final do século XVIII Final do século XIX Meio do Século XX
Tecnologias

Chave
Prensas tipográficas,

motor à vapor,
maquinário

Eletricidade, motor de
combustão interna,
telégrafo, telefone

Transistor, computador
pessoal, telecomunicações,

Internet
Ambiente
Típico de
Trabalho

Oficina Fábrica Escritório

Organização Mestre-aprendiz Grandes hierarquias
verticais

Redes horizontais

Tabela 3.1: As Três Revoluções Industriais [30, pág. 13]

ficados na atualidade e, assim, aceito aqui como a Terceira Revolução Industrial. Em defesa a
essa nova revolução Castells [26] citado por Warschauer [30, pág. 13] argumenta:

“[Castells] has identified four features that distinguish informationalism from the
prior industrial stage: the driving role of science and technology for economic
growth; a shift from material production to information processing; the emergence
and expansion of new forms of networked industrial organization; and the rise of
socio economic globalization.1”

Esse estágio atual da revolução que vivemos, nomeada por outros autores [38] como
“sociedade em rede”, “sociedade informática”, “sociedade tecnológica” ou “sociedade global”,
aqui será tratado como Sociedade Informacional (SI).

3.2 A Era da Informação e o Cidadão do Século XXI

O papel das TICs para a sociedade atual é evidenciado pelo fato de que os meios de co-
municação, computadores pessoais e todos os outros equipamentos digitais estão intensamente
ligados ao cotidiano do cidadão.

Assim, afirma Castells [25, pág. 68], “a tecnologia da informação é para essa nova
revolução o que as novas energias foram para as revoluções industriais sucessivas, do motor a
vapor à eletricidade”.

Em um contexto econômico de produção e consumo, percebe-se que esse protago-
nismo das TICs está presente em todos os processos de produção, comercialização e consumo

1Do inglês, em tradução livre: Castells identificou quatro características que distinguem o informacionalismo
do estágio industrial anterior: A função decisiva da ciência e tecnologia para o crescimento econômico; a transição
da produção material para o processamento de informações; a criação e expansão de novas formas de organização
industrial interligada em rede; e o crescimento da globalização sócio-econômica.
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de produtos em todo o mundo. Etapas essas que utilizam largamente processos computacionais
e de automação a fim de ganhar produtividade, reduzir custos e/ou aprimorar os produtos, além
da utilização crescente da Internet como eficiente meio de divulgação e comercialização dos
produtos.

Por sua vez, em um contexto social presencia-se crescentemente uma nova forma de
relacionamento pessoal marcado por um contato não-presencial e a formação de comunidades
virtuais em torno de assuntos de interesse comum, independentemente de fatores sociais ou
econômicos. Essa discussão é aprofundada na Seção 3.5.1.

Culturalmente a nova revolução permite, com a grande velocidade de comunicação
existente, a distribuição em escala global de conteúdos de mídia, a utilização de mecanismos
valiosos de feedback e a possibilidade de acesso a múltiplas fontes do mesmo fato em suas
diferentes perspectivas.

Contudo as possibilidades como a produção e distribuição de conteúdo por comunida-
des locais foram criadas e não contam com o protagonismo de todos os agentes da sociedade,
sendo um monopólio dos que possuem acesso às TICs. As possibilidades existentes e barreiras
encontradas são discutidos profundamente no Capítulo 4 (Declaração do Problema, pág.29).

Vale, por fim, a reflexão de que essa nova era proporciona velocidades quase instan-
tâneas aos diversos acontecimentos cotidianos e suas implicações. Desde uma queda na bolsa
de valores russa derrubando em efeito dominó todas as outras até a pregação de ideologias
neonazistas em pleno século XXI. Novos desafios ao cidadão desse século.

3.3 Importância da Inclusão Digital Para a Inclusão Social

Considerando o conjunto de contextos apresentados na Seção 3.2 (produção, social e
cultural), e também o conjunto produção, experiência e poder, posteriormente adotados na Se-
ção 2.3 (Contextos de Análise Adotados, pág.11), temos que a não existência ou a intensidade
e qualidade da participação de um cidadão com o conjunto reflete a diretamente a sua Inclusão
Social (IS) em uma determinada sociedade.

Assim, um cidadão que está desempregado (isto é, não tem interação com o fator
consumo do contexto de produção) não está satisfatoriamente incluído na sociedade.

Retomando os contextos em discussão, percebe-se que todos utilizam intensamente
as ferramentas da SI, conforme exemplificado em Seção 3.2. Desta forma, o mesmo cidadão
desempregado enfrenta novas barreiras de uma sociedade que exige a fluência em tecnologias
atuais ou na busca por um novo emprego.

Complementando, afirma o estudo Mapa da Exclusão Digital [28]:
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“A Inclusão Digital (ID) representa um canal privilegiado para equalização de
oportunidades da nossa desigual sociedade em plena era do conhecimento. Ela
é cada vez mais parceira da cidadania e da inclusão social, do apertar do voto das
urnas eletrônicas aos cartões eletrônicos do Bolsa-Escola, passando pelo contato
inicial do jovem ao computador como passaporte ao primeiro emprego.”

Considerando que “a profundidade do [impacto de uma revolução] é uma função da
penetrabilidade da informação por toda a estrutura social” [25, pág. 114], um perigo existente
para o Brasil, e todos os países na mesma situação de grande exclusão digital apresentada na
Seção 3.4, é de não usufruir da revolução que acontece de maneira completa, isto é, sem a
apropriação da tecnologia pelos cidadãos em um nível microeconômico bem como adicionar
valor competitivo em um nível macroeconômico.

3.4 O Cenário Atual

3.4.1 Informacionalismo Mundial

Analisando em um nível macro a utilização da Internet no mundo, conforme observa-
se no Gráfico 3.1, pode-se perceber que cresce continuamente a utilização dessa nova ferra-
menta em todo o mundo.

Gráfico 3.1: Linha de utilização global da Internet [17]

O que essa análise superficial esconde por trás das curvas é a distribuição desigual
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dos usuários de Internet (e antes a infra-estrutura, acesso e serviços) entre os diversos países
do mundo, conforme mostra o Gráfico 3.2. Neste, temos um retrato momentâneo da exclusão
digital utilizando como representação o DOI.

Enquanto os Estados Unidos e a Europa ocidental possuem altos valores do DOI, os
países do continente africano apresentam os menores índices em uma escala mundial. Por sua
vez, o Brasil está localizado no meio da escala.

Gráfico 3.2: Mapa mundial do Índice de Oportunidade Digital [17]

Contudo, conhecendo a realidade do Brasil, compreende-se, analogamente, que pode-
se chegar em um nível ainda maior de detalhismo que permite perceber outros retratos de
exclusão digital ainda piores dentro do próprio país, comparados aos da África.

Esse fato é discutido amplamente em seus diversos aspectos na Seção 3.4.2, e pode
ser comprovado comparando-se o número de usuários de Internet dos países desenvolvidos e
subdesenvolvidos, conforme apresentado no Gráfico 3.3. Existe uma relação de dependência
exponencial, Gráfico 3.4, entre o PIB per capita e o número de usuários de Internet de um país.

Assim, após os dados e reflexões apresentados, percebemos que o informacionalismo
está presente de maneira desigual pelo mundo. Isso reflete diretamente na competitividade das
empresas, na produção de conhecimento, na divulgação de culturas, produções locais, entre
outros.

3.4.2 O Panorama Brasileiro e a Exclusão Digital Nacional

Traçar um panorama brasileiro da SI é deparar-se com uma realidade de extremos. De
um lado cidades com altos valores de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) equiparadas
aos países nórdicos, e em outro extremo cidades que se comparam aos países africanos recém-
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Gráfico 3.3: Usuários de Internet por 100 habitantes [17]

Gráfico 3.4: Relação entre usuários de Internet e o PIB per capita [17]
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saídos de guerras civis.

Enquanto o país popularizou os meios de comunicação de massa como a televisão e
o rádio (não levando em consideração a tecnologia utilizada), Gráfico 3.5, ainda é baixíssimo
o acesso aos computadores nos domicílios, correspondendo a menos de 20% da população.
Sendo assim, uma política de inclusão digital dos brasileiros baseada em locais públicos de
acesso gratuito torna-se necessária.

Gráfico 3.5: Proporção de domicílios que possuem equipamentos de TIC [10]

Essa amplitude de experiências e vivências que também resulta na nossa riqueza cultu-
ral tão diversa, é também o cenário de desigualdade social tão constante no Brasil. Em relação
às TICs, a distribuição desigual também é constatado na distribuição de acesso á Internet entre
as regiões do país (Gráfico 3.6), onde o sudeste possui pouco menos de cinco vezes mais usuá-
rios do que o nordeste, e entre as classes sociais (Gráfico 3.7) onde os mais ricos estão perto de
sua totalidade com acesso à Internet.

O desafio é, por conseguinte, distribuir de maneira mais igualitária a riqueza nacional
proporcionando saúde, educação e segurança a todos os brasileiros. Observando que isso não
significa deixar a entrada na SI para depois sob o argumento da existência de um mal maior,
como a fome por exemplo. Conforme coloca Castells [27]:

“a declaração frequentemente ouvida sobre a necessidade de se começar com ’os
problemas reais do Terceiro Mundo’ - designando com isso saúde, educação, água,
eletricidade e assim por diante - antes de chegar à Internet, revela uma profunda
incompreensão das questões atuais relativas ao desenvolvimento. Por que, sem
uma economia e um sistema de administração baseados na Internet, qualquer país
tem pouca chance de gerar os recursos necessários para cobrir suas necessidades
de desenvolvimento, num terreno sustentável - sustentável em termos econômicos
sociais e ambientais.”
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Gráfico 3.6: Proporção de domicílios com computador e internet por região [10]

Gráfico 3.7: Uso do Computador nos domicílios por classe social[10]
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Tal recorte geográfico discrepante entre as regiões do país e classes sociais se repete
quando levado em consideração o grau de instrução da população (Gráfico 3.8), sendo esse
outro fator importante para superar a fim de diminuir a exclusão digital.

Gráfico 3.8: Usuários de Internet por grau de instrução [10]

No tocante ao local de acesso (Gráfico 3.9), os brasileiros com computadores em seus
lares correspondem a 40% dos que possuem acesso. Por sua vez, aqueles que utilizam os locais
públicos correspondem a um total de 33%, sendo que somente 10% desses em locais gratuitos.
Mais uma vez destacando a necessidade de investimento em telecentros.

Gráfico 3.9: Local de utilização individual da Internet [10]

Uma visão do conteúdo (Gráfico 3.10) e serviços de Governo Eletrônico (e-Gov) (Grá-
fico 3.11) acessado pelo público brasileiro demonstra a diversificação do acesso, sem analisar
o aspecto qualitativo de tais acessos.

Em especial sobre o e-Gov, o próprio Governo Federal [9] faz uma análise bastante
importante, que será discutida novamente em Capítulo 4 (Declaração do Problema, pág.29):

“[...] a articulação à política de governo eletrônico não pode levar a uma visão
instrumental da inclusão digital. Esta deve ser vista como estratégia para cons-
trução e afirmação de novos direitos e consolidação de outros pela facilitação de
acesso a eles. Não se trata, portanto, de contar com iniciativas de inclusão digi-
tal somente como recurso para ampliar a base de usuários (e, portanto, justificar
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os investimentos em governo eletrônico), nem reduzida a elemento de aumento da
empregabilidade de indivíduos ou de formação de consumidores para novos tipos
ou canais de distribuição de bens e serviços.”

Gráfico 3.10: Atividades realizadas na Internet [10]

Gráfico 3.11: Serviços de governo eletrônico utilizados nos últimos 12 meses [10]

Logo, a definição de um modelo de inclusão digital para o país deve passar pela cons-
trução de locais públicos de acesso gratuito que atinja toda a população permitindo mesmo às
comunidades mais distantes afirmar-se divulgando conteúdos locais ou organizando seu capital
social por meio das TICs.
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3.5 Perspectivas Nem Tão Futuras

3.5.1 Cibercultura, Comunidades Virtuais e a Sociedade em Rede

A Sociedade em Rede e a Cibercultura, defendidas por Castells [25] e Lévy [36] res-
pectivamente, descrevem com exatidão o contexto vivido pela sociedade atual. É evidenciado
a virtualização de relacionamentos, economias baseadas em fluxos de informações e a criação
de comunidades virtuais independentes de fronteiras geográficas.

Esses fatores aliados a toda a infra-estrutura de Tecnologia da Informação (TIC) exis-
tente criam o que Lévy [36] chama de inteligência coletiva, uma “inteligência distribuída por
toda a parte, incessantemente valorizada, coordenada e mobilizada em tempo real, que resulta
em uma mobilização efetiva das competências”. Como exemplo, a Wikipedia2 pode ser citada
como caso de sucesso mundial.

Outro desafio para a ID é, então, proporcionar e fazer com que comunidades locais
reais apropriem-se do espaço público de acesso e educação a fim de criarem autonomia para
participar da construção dessa inteligência coletiva.

3.5.2 Televisão e Inclusão Digitais

3.5.2.1 O Padrão da TV Digital Brasileira

A Televisão Digital, e em particular o Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre
(SBTVD-T) criada pelos decretos nº 5.8203 (29 de Junho de 2006) [40] e nº 4.9014 (26 de
Novembro de 2003) [39], é uma evolução muito esperada do sistema analógico existente.

Uma breve comparação (Tabela 3.2) permite analisar alguns fatores técnicos:

3.5.2.2 O Padrão WiMax

Para o SBTVD-T, existe a defesa pública para a utilização do padrão WiMax conforme
afirmou o Ministro das Comunicações Hélio Costa [43]: “mais para a frente, a TV digital terá
interatividade, possivelmente com o WiMax”.

2www.wikipedia.org
3Dispõe sobre a implantação do SBTVD-T, estabelece diretrizes para a transição do sistema de transmissão

analógica para o sistema de transmissão digital do serviço de radiodifusão de sons e imagens e do serviço de
retransmissão de televisão, e dá outras providências.

4Institui o Sistema Brasileiro de Televisão Digital - SBTVD, e dá outras providências.
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TV Analógica TV Digital
Qualidade de Imagem Entre 480 e 525 linhas e aspecto de 4:3 1080 linhas com o padrão High De-

finition Television - Televisão de Alta
Definição (HDTV) e aspecto 16:9,
mais confortável

Qualidade do Som Estéreo com dois canais Surround com seis canais
Interatividade Transmissão unilateral de recepção Existência de um canal de retorno pos-

sibilitando a interatividade
Qualidade da Recepção Chiados e fantasmas em caso de falha

no sinal
Recepção perfeita se existe sinal ou
imagem não existente caso contrário

Tabela 3.2: Quadro comparativo: TV Analógica x TV Digital [45]

A tecnologia de transmissão de dados sem fio e em banda larga WiMax é certificada
pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers - Instituto dos Engenheiros Eletricistas e
de Eletrônica (IEEE) [15] e vem sendo utilizada em diversos projetos pilotos no Brasil, con-
forme apresentado na Seção 3.6 (Cidades Digitais, pág.27). É uma tecnologia aberta, isto é,
não-proprietária, implicando imediatamente na diminuição dos custos para o usuários final de-
vido ao middleware não pagar royalties ao dono da tecnologia.

Devido às características de transmissão de dados em alta velocidade5, o WiMax vem
como alternativa tecnológica para o modelo de promoção de banda larga em todo o Brasil, que
tem como data limite de implantação o ano de 2010 [3].

3.5.2.3 A Interatividade e a Inclusão Digital

Sem entrar no mérito da evolução substancial de uma televisão com qualidade para
todos os brasileiros, sendo esse um fator monopolizado anteriormente pelos assinantes de TVs
por assinatura, a análise mais importante a ser feita é no tocante às possibilidades adicionadas
pela existência de um canal de retorno e a sua presença em mais de 98% dos lares brasileiros
(Gráfico 3.5).

Enquanto no sistema analógico o cidadão é apenas um telespectador6 passivo, o sis-
tema digital permite a interatividade por meio de um canal de retorno (não-dedicado, utilizando
a linha telefônico por exemplo, ou dedicado operando por meio de rede de banda larga).

Prevendo essa demanda, o SBTVD-T cria [40, Art. 13, Inciso IV], em decreto, o
Canal de Cidadania para “transmissão de programações das comunidades locais, bem como
para divulgação de atos, trabalhos, projetos, sessões e eventos dos poderes públicos federal,
estadual e municipal. [O Canal de Cidadania] poderá oferecer aplicações de serviços públicos
de governo eletrônico no âmbito federal, estadual e municipal”, seguindo, dessa forma, o que

5O WiMax pode potencialmente transferir dados a 70 Mbits/s com uma cobertura de 65 km de raio. Compara-
tivamente, as redes de banda-larga atuais transferem com velocidade de cerca de 2 Mbits/s [15]

6Do Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, “aquele que assiste a qualquer espetáculo”.
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Lévy [36, pág. 238] prega para a Cibercultura:

“Os novos instrumentos deveriam servir prioritariamente para valorizar a cultura,
as competências, os recursos e os projetos locais, para ajudar as pessoas a participar
de coletivos de ajuda mútua, de grupos de aprendizagem cooperativa etc.”

Posto isso, segue como necessidade imediata promover a autonomia dos grupos envol-
vidos por meio do fortalecimento da sua CD, apresentada no Capítulo 5 (O Núcleo de Cidadania
Digital, pág.39).

3.6 Cidades Digitais

Uma nova mistura entre serviços de governo eletrônico, acesso gratuito via redes wire-
less e visibilidade política tem proporcionado o acesso físico para grande parcela de moradores
de municípios brasileiros. Duas das principais tecnologias utilizadas são o padrão WiMax (Se-
ção 3.5.2.2), com licenças provisórias da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)
e a Mesh.

Notadamente, os municípios do interior carioca iniciaram projetos-piloto ainda em
1997 com a cidade de Piraí provendo banda larga aos órgãos governamentais e escolas por meio
de tecnologia sem fio. O teste com residências é impossibilitado devido à não regulamentação
existente.

No aspecto governamental, as principais vantagens desse novo rumo do desenvolvi-
mento das cidades é a economia gerada com a comunicações a partir da adoção de Voice over
Internet Protocol - Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP) e agilizar serviços governamentais a
partir da interligação desses por meio de redes de alta velocidade.

A sustentabilidade financeira e técnica é baseada em doações iniciais de empresas
como Intel e Cisco, além da articulação entre outros agentes para a manutenção futura da infra-
estrutura, fato também presente na proposta apresentada no Capítulo 6.

Para o cidadão, o oferecimento de serviços de governo eletrônico relevantes como
matrícula escolar, marcação de consultas e acompanhamento processual passam a fazer parte
do dia-a-dia de uma política integrada de e-Gov.

Contudo, a população excluída do uso da rede, seja por falta de capacitação ou equi-
pamento para tal, não é ainda coberta, sendo esse modelo de Cidade Digital complementada
pelo presente trabalho.





CAPÍTULO 4

Declaração do Problema

Information is not knowledge.a b

—ALBERT EINSTEIN
aDo inglês, em tradução livre: Informação não é conhecimento.
b(1879 — 1955) Físico alemão radicado nos Estados Unidos. Conhecido por desen-

volver a teoria da relatividade. Ganhou o Prémio Nobel da Física de 1921 pela correta
explicação do efeito fotoelétrico. [44]

Ted Nelson1, aqui citado por Castells [25, pág. 88], “convocava o povo a utilizar o
poder dos computadores em benefício próprio” em seu livro-manifesto intitulado Computer
Lib/Dream Machines (Figura 4.1), publicado em 1974.

Figura 4.1: Capa do livro Computer Lib/Dream Machines [12]

A posse defendida por Ted, contudo, encontra diversas barreiras na sua operacionali-
zação, conforme resume Lévy [36, pág. 235-236]:

“Estima-se frequentemente que o desenvolvimento da cibercultura poderia ser um
fator suplementar de desigualdade e exclusão, tanto entre as classes de uma so-

1Theodore Nelson (1937- ). Sociólogo e filósofo americano, pioneiro da Tecnologia da Informação e criador
do termo hipertexto. [44]

29
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ciedade como entre nações de países ricos e pobres. Esse risco é real. O acesso
ao ciberespaço exige infra-estruturas de comunicação e de cálculo (computadores)
de custo alto para as regiões em desenvolvimento. Além disso, a apropriação das
competências necessárias para a montagem e manutenção de centros de servidores
representa um custo considerável. Vamos supor, contudo, que os pontos de entrada
na rede, bem como os equipamentos indispensáveis para a consulta, a produção e o
armazenamento da informação digital estejam disponíveis. É preciso ainda superar
os obstáculos ’humanos’. Em primeiro lugar há os freios institucionais, políticos e
culturais para formas de comunicação comunitárias, transversais e interativas. Há,
em seguida, os sentimentos de incompetência e de desqualificação frente às novas
tecnologias.”

Assim, como aponta a citação de Albert Einstein na abertura desse capítulo, o simples
acesso à informação não constitui uma possibilidade real de alteração positiva do status quo
pois não significa o desenvolvimento do conhecimento necessário, apesar de implicar em uma
complexa rede de comunicação constituída por trás desse acesso.

O propósito desse capítulo é, então, apresentar perspectivas de problemas ligados à ID
a fim de construir as bases necessárias para discussão e apresentação da proposta desse trabalho
no Capítulo 5 (O Núcleo de Cidadania Digital, pág.39).

4.1 Antes da Inclusão Digital

A construção da cidadania completa de um cidadão passa pela formação voltada para
a criação de sua consciência crítica e sua capacidade de intervir na realidade em que vive. A
linguagem de intervenção atualmente, por sua vez, passa necessariamente pelos meios digitais.

Dessa forma, não deve haver indissociação entre o ensino formal e a ID. Ambas
as vertentes são requisitos para a sociedade informacional onde as economias são baseadas
na geração de conhecimento. A indissociação é um importante aspecto que leva a um papel
fundamental das escolas no tocante à promoção da ID aos seus alunos e à comunidade vizinha.
Corroborando, novamente a citação de Castells [27]:

“a declaração frequentemente ouvida sobre a necessidade de se começar com ’os
problemas reais do Terceiro Mundo’ - designando com isso saúde, educação, água,
eletricidade e assim por diante - antes de chegar à Internet, revela uma profunda
incompreensão das questões atuais relativas ao desenvolvimento. Por que, sem
uma economia e um sistema de administração baseados na Internet, qualquer país
tem pouca chance de gerar os recursos necessários para cobrir suas necessidades
de desenvolvimento, num terreno sustentável - sustentável em termos econômicos
sociais e ambientais.”
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Dessa forma, um dos pilares da proposta a ser defendida passa pela formação crítica e
interlocução com o setor público, em especial o educacional como forma de atingir um público
maior e auxiliar na formação em competências informacionais.

4.2 O Conceito da Inclusão Digital

A simples atividade de imaginar um analfabeto sem ação em frente a um computador
retrata o conceito de ID promovida por grandes empresas (públicas ou privadas) e represen-
tantes da classe política, buscando unicamente um grande impacto de mídia causado pela ação
momentânea.

Lévy [36] afirma que “[...] não basta estar na frente de uma tela, munido de todas as
interfaces amigáveis que se possa pensar, para superar uma situação de inferioridade. É preciso,
antes de mais nada, estar em condições de participar ativamente dos processos de inteligência
coletiva que representam o principal interesse do ciberespaço”.

Contudo, apesar da defesa clara e argumentada para o ensino crítico, outro aspecto
comum nas iniciativas de ID existentes é o ensino baseado no adestramento baseado em menus,
onde o cidadão torna-se refém de um contexto particular.

Outra componente necessária na proposta, portanto, é repensar o conceito de ID com o
intuito de criar sólidas estruturas ideológicas que orientem a iniciativa proposta nesse trabalho.

4.3 Rede de Telecentros Coordenados e Integrados

O ponto central de questionamento do trabalho Mapa da Exclusão Digital [28] inicia-
se pelo fato de que “a maior parte das maiores fortunas do mundo deriva da nova economia
[...]” seguindo com o questionamento de “como levá-la aos mais jovens e desfavorecidos?”.

A presença dos Pontos de Inclusão Digital (PIDs) é um fator fundamental para a po-
pularização da política de ID, bem como impactar positivamente os moradores em uma comu-
nidade específica. Diversos organismos públicos e privados utilizam essa estratégia.

Essa abordagem, entretanto, não é acompanhada pela integração dos telecentros exis-
tentes em suas redes, sendo carentes de comunicação e uma base de usuários compartilhada
entre telecentros. Tais características permitiriam o livre acesso ao sistema com somente um
único par nome de usuário/senha, além de ter seus arquivos pessoais (isso quando, na me-
lhor das situações, existe uma quota2 para armazenamento de arquivos pessoais) acessíveis em

2Espaço lógico para armazenamento definido e limitado para o usuário.
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qualquer dos telecentros.

Nas iniciativas existentes, a rede de telecentros não está necessariamente orientada por
uma coordenação comum ou essa é feita de maneira não profissional.

Com isso a proposta que segue deve ter as funcionalidades discutidas e contar com
um ambiente coordenador que proporcione o compartilhamento e reprodução das melhores
práticas entre a rede, desta forma buscando atingir um estado melhoria continuada na qualidade
dos serviços prestados.

4.4 Sustentabilidade

O conceito de Sustentabilidade, definido como como “a characteristic of a process or
state that can be maintained at a certain level indefinitely3” [46], tem tomado os noticiários
mundiais e o cotidiano da população, principalmente no tocante aos processos de aprovei-
tamento dos recursos naturais e de aquecimento global causado pelo efeito estufa devido às
emissões de gás carbônico no mundo.

Também dento dos projetos com sociais, aqui incluindo-se as iniciativas de ID pú-
blicas ou privadas, também há muito tempo se busca uma estrutura que, idealmente, é capaz
de ser mantida (sustentável) ou manter-se (auto-sustentável) assegurando sua existência futura.
Nesse caso em particular não discute-se diretamente a sustentabilidade no tocante aos recursos
naturais4, conforme definindo no Workshop ICT Seminar [33]:

“A holy grail of any community access project is its sustainability. Sustainability
can be defined by the following four components: 1. economic sustainability 2.
political and institutional sustainability 3. social and cultural sustainability, and 4.
technological sustainability.5”

Além disso, os aspectos de sustentabilidade financeira, de infra-estrutura e recursos
humanos são outros também levados em consideração nesse trabalho. Assim, sendo esse um
fator crucial para o sucesso de qualquer iniciativa, e sua falta o grande fator de mortalidade

3Do inglês, em tradução livre: uma característica de um processo ou estado que pode ser mantido a um certo
nível indefinidademente.

4Contudo cabe lembrar que o lixo digital (Computadores obsoletos ou suas sucatas, baterias em geral, mo-
nitores etc.) constituem uma grave ameaça ambiental devido aos metais pesados utilizados na fabricação desses
equipamentos. Esse tópico foge ao escopo do trabalho, contudo será tratado no âmbito de diferenciação como
estratégia competitiva para a popularização do acesso, discutido na Seção 6.5.4.2 (Reciclagem de Computadores
e Incentivo à Doação, pág.81).

5Um Santo Gral de qualquer projeto de acesso comunitário é sua sustentabilidade. Sustentabilidade pode ser
definida pelos seguintes 4 componentes: 1. sustentabilidade econômica, sustentabilidade política e institucional
3. sustentabilidade social e cultural, e 4. sustentabilidade tecnológica.
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dosPIDs, a construção da proposta apresentada deve ter a sustentabilidade (nos diferentes as-
pectos envolvidos) como uma prioridade do modelo.

4.5 Conteúdo Existente, a Produção e Publicação Locais

O desenvolvimento da Internet após a Segunda Guerra mundial se deu principalmente
nos Estados Unidos. Com isso, os sistemas em geral empregaram palavras do inglês como
língua comum e muitas dessas foram absorvidas por outras línguas nativas.

Além do fator histórico, a força econômica norte-americana é outro fator que torna
sua língua um pólo de atração para o aprendizado dado que a cultura de massa mundial utiliza
o inglês como forma de comunicação comum.

Em uma breve comparação com o português6 é possível verificar (Gráfico 4.1) que os
falantes de língua inglesa (380 milhões) que acessam a Internet superam em mais de 7 vezes o
número de falantes do português (51 milhões).

Gráfico 4.1: Número de usuários da Internet por língua nativa (Novembro de 2007) [32]

Apesar de as estatísticas recentes mostrarem que o português cresceu cerca de 570
% entre os anos de 2000 e 2007 (Tabela 4.1), tal variação em pouco impacta a produção de
conteúdos em nossa língua nativa devido ao baixo número de usuários de Internet que o falam,

6Aqui tomando todos os países de língua portuguesa.
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apenas 4,0 %.

Lín-
gua

Nativa

% dos
Usuários de

Internet

Número de
Usuários de

Internet

Crescimento da
Língua na Internet

(2000-2007)

Número de
Artigos na
Wikipedia

Número
Relativo de

Artigos
Inglês 30,1 % 379.529.347 167,3 % 2172000 36 %
Chinês 14,7 % 184.901.513 472,4 % 161.000 2,6 %
Espa-
nhol

9,0 % 113.463.158 359,7 % 320.000 5,2 %

Japo-
nês

6,9 % 87.540.000 85,9 % 456.000 7,5 %

Fran-
cês

5,1 % 63.761.141 422,7 % 606.000 9,9 %

Ale-
mão

4,9 % 61.912.361 123,5 % 691.000 11,3 %

Portu-
guês

4,0 % 50.828.760 570,9 % 352.000 5,8 %

Árabe 3,7 % 46.359.140 1.575,9 % 51.000 0,81 %
Core-
ano

2,7 % 34.430.000 80,8 % 51.000 0,81 %

Itali-
ano

2,6 % 33.143.152 151,1 % 395.000 6,5 %

Outras
línguas

16,3 % 206.164.125 534,8 % 819.000 13,58 %

Tabela 4.1: Número de usuários da Internet por língua nativa e seu respectivo crescimento [32]
e Número de artigos publicados na Wikipedia [44]

Outra comprovação da baixa publicação de conteúdos nacionais na Internet é obser-
vado pelo número de artigos publicados em língua portuguesa na Wikipedia. A Wikipedia
(Figura 4.2) é hoje a maior enciclopédia digital livre existente. A inserção e edição de artigos
é feita de maneira livre (com moderação) não necessitando de ferramentas adicionais, apenas
um típico navegador da Web, sendo um excelente mecanismo de publicação de informação.
A comparação direta (Tabela 4.1) mostra uma relação direta na relação entre os números de
usuários de Internet em uma determinada língua e o de artigos publicados nesta.

O inglês como língua mais frequente da Internet configura-se uma barreira impeditiva
à entrada de novos cidadãos brasileiros não falantes do inglês na era digital. Silveira [41]
defende a produção local como um importante fator de mudança das realidades miseráveis:

“A sociedade é cada vez mais a sociedade da informação e os agrupamentos que
não souberem manipular, reunir, desagregar, processar e analisar informações fi-
carão distantes da produção do conhecimento, estagnados ou vendo se agravar sua
condição de miséria. O acesso à rede é apenas um pequeno passo, embora vital,
que precisa ser dado.”

Logo, buscando auxiliar na inclusão social e na produção em língua portuguesa, abran-
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Figura 4.2: Página inicial da Wikipedia [44]

ger as possibilidades de produção de mídias e linguagens, publicação dos ricos conteúdos exis-
tentes nas comunidades e divulgação de ações em geral deve estar previsto na ação proposta.

4.6 Formação Profissional

A economia baseada no conhecimento e transformação da informação, discutida no
Capítulo 3 (Contextualização e Estado da Arte, pág.15), necessita de indivíduos qualificados e
capazes de agregar valor à processos que envolvem os meios digitais. Aqui, inserindo-se, por
exemplo, automação e produção gráfica.

Por conseguinte, a função social de uma política de ISD deve extrapolar a simples
apresentação das ferramentas de TIC e proporcionar aos interessados possibilidades de geração
de renda. Assim resume Silveira [41]:

“A pobreza não será reduzida com cestas básicas, mas com a construção de cole-
tivos sociais inteligentes, capazes de qualificar as pessoas para a nova economia
e para as novas formas de sociabilidade, permitindo que utilizem as ferramentas
de compartilhamento de conhecimento para exigir direitos, alargar a cidadania e
melhorar as condições de vida.”

Uma rica maneira disso acontecer é por meio da promoção de cursos de formação pro-
fissional específica como webdesign, editoração eletrônica ou programação de computadores
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por exemplo. Tais possibilidades devem ser incorporadas ao modelo proposto.

4.7 Política de Software

4.7.1 Opções Existentes

A política de software a ser utilizada nas iniciativas de ISD passa por diversos aspectos
que interferem decisivamente no seu resultado final de promover a educação digital e o objetivo
traçado.

Os modelos de negócio existentes baseiam-se em Software Proprietário (SPr) ou SL.
Enquanto o primeiro envolve a compra de uma licença dando direito à utilização, o segundo
utiliza do modelo de negócio de prestação de serviços e disponibiliza (grande parte das vezes
gratuitamente) o software para utilização, acompanhado ou não de seu código-fonte7.

Os que utilizam sistemas proprietários8 defendem que essa é uma imposição do mer-
cado e necessidade imediata para os cidadãos que, após os cursos realizados, planejam entrar
no mercado de trabalho e deverão lidar.

Por outro lado, a defesa do SL vem da não multiplicação da pirataria, qualidade dos
softwares e facilidades de customização devido às disponibilizações comuns dos seus códigos-
fonte.

4.7.2 A Questão da Pirataria

Em um país em que o custo do software (quando proprietário) representa cerca de
1/29 do valor de aquisição de um computador popular, tal prática resulta em altos índices de
pirataria, em especial no Brasil com 60% do total de software comercializado.

Aqui, utilizando o conceito da Business Software Alliance (BSA) [8], pirataria de
software é a cópia ou distribuição não-autorizada de softwares com copyright10.

Logo, a política de software adotada pelos telecentros influi decisivamente nesse nú-
mero devido ao fator multiplicativo após a apresentação de uma alternativa como o SL e a

7Linhas de código em uma linguagem de programação específica contendo as rotinas feitas para que se gere o
software utilizado.

8Aqui exclusivamente o sistema operacional Windows da Microsoft, mas não necessariamente seu pacote de
escritório Microsoft Office.

9Considerando um micro popular de R$ 1.500 e o sistema operacional Windows (versão básica) de R$ 499.
10Um modelo de licenciamento autoral no qual exige-se o pagamento pela reprodução/utilização de determinado

produto.
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devida capacitação.

4.7.3 Manutenção dos Pontos de Inclusão Digital

Outro importante fator a ser considerado é a facilidade de administração e automa-
tização de trabalhos rotineiros realizados nos PIDs. O primeiro relacionado com aspectos de
gerenciamento de usuários e disponibilização de novos serviços. Já o segundo trabalhando com
eventuais reinstalações de sistemas e configurações diversas.

Contanto com uma comunidade de mantenedores experientes dos diversos softwares, a
utilização de SL possibilita uma rápida (e gratuita) resposta aos eventuais problemas existentes.

Aspectos de trabalho remoto e disponibilizações dos padrões são outros fatores que
facilitam o trabalho e adicionam uma importante funcionalidade de administração dos sistemas
à distância e automatização de tarefas. Fatores que devem ser levados em consideração na
proposta final.

4.7.4 Política de Governo

Coordenado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) da Casa Civil
da Presidência da República do Brasil, foi discutido o Planejamento Estratégico para Imple-
mentação de Software Livre no Governo Federal contendo 18 diretrizes [16]. Dentre elas:

• Priorizar soluções, programas e serviços baseados em software livre que promovam a
otimização de recursos e investimentos em tecnologia da informação.

• Popularizar o uso do software livre.

• Ampliar a malha de serviços prestados ao cidadão através de software livre.

• Utilizar o software livre como base dos programas de inclusão digital.

• Fortalecer e compartilhar as ações existentes de software livre dentro e fora do governo.

• Incentivar e fomentar o mercado nacional a adotar novos modelos de negócios em tecno-
logia da informação e comunicação baseados em software livre.

Dessa forma, a adoção do SL como estratégia de software nos telecentros brasileiros
se enquadra na política governamental funcionando como multiplicador da idéia e fomentador
da capacitação demandada pela população.
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4.7.5 Panorama Final

Como panorama final, pesando-se todos os fatores apresentados, a utilização de SL
vem como importante estratégia para popularização de uma política de governo ainda pouco
difundida, redução dos níveis de pirataria e facilidade de administração que poderiam ser bar-
reiras em longo prazo.

4.8 Planos Estratégicos e Não Operacionais

O trecho abaixo define o Plano de Ação do ITU [18] para superar a ED:

“[this] action plan that address the key elements needed to bridge the digital di-
vide: sector reform, access to new technologies, gender issues, rural development
and universal service/access, finance and economics, partnerships with the private
sector and human resource development11.”

Outro problema comum nos debates sobre ISD é a sustentabilidade das iniciativas
existentes. A falta de um modelo operacional para a implementação de PIDs contribui forte-
mente para isso. Excetuando-se o trabalho de Mike Jensen e Anriette Esterhuysen [31], que
retrata apenas dos serviços básicos de um telecentro comunitário africano que presta serviços
básicos de telefonia, não existe trabalho semelhante na literatura.

O trabalho proposto, logo, deve conter não apenas as necessárias questões estratégi-
cas, mas também planos de ações operacionais do dia-a-dia de um telecentro. Um modelo
formalizado que possa ser alvo de discussão e aprimorado permanentemente a partir de suas
diversas implementações e realidades distintas.

11Do inglês, em tradução livre: este plano de ação contém elementos-chave para superar a divisão digital:
reforma setorial, acesso às novas tecnologias, caso do gênero, desenvolvimento rural e serviços/acesso universali-
zado, finanças e economia, parcerias com o setor privado e desenvolvimento de recursos humanos.



CAPÍTULO 5

O Núcleo de Cidadania Digital

Tenha-se medo da hora em que o homem não mais queira sofrer e morrer
por um ideal, pois que esta é a qualidade-base da humanidade, é a que a

distingue entre tudo no Universo.a

—JOHN STEINBECK
a(1902 – 1968) Um dos mais conhecidos e mais lidos escritores americanos do século

XX. Em particular, essa frase vem do seu livro ganhador do prêmio Pulitzer “As Vinhas da
Ira”. [44]

5.1 Histórico de Criação do NCD

Em Janeiro de 2005, após a demanda colocada pela Petrobras durante a apresentação
do Programa Domingo na UFES1 para patrocínio, o PET - Engenharia de Computação foi
procurado pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFES a fim de discutir a viabilidade
de tal projeto.

Em Fevereiro de 2005 inicia-se a redação do projeto que, após 5 meses de trabalhos e
reuniões (Figura 5.1) conjuntas entre PET, UFES e Petrobras, finalizava um ambicioso projeto
com o objetivo de criar “um modelo nacional em termos de inclusão digital e que possa ser
referência para as diversas iniciativas de inclusão digital do Espírito Santo, dando-lhes suporte
e complementando os serviços oferecidos por elas” [14].

Assim, o NCD possui como fundadores membros do meio acadêmico da UFES e
funcionários da Petrobras. A academia facilitou todo o processo de desenvolvimento teórico
do projeto contando com o Departamento de Informática e a Pró-Reitoria de Extensão (ProEx),
enquanto a Petrobras auxiliou na análise de viabilidade e fornecendo feedbacks ainda na fase
de projeto.

Estiveram envolvidos pela UFES uma grande equipe multidisciplinar, aqui listados em
ordem alfabética:

1Um programa de extensão que na época realizava ações que envolviam a comunidade externa durante os finais
de semana. Dentre essas ações, destacavam-se as de capacitação profissional, artesanato, esportes, entre outros.

39
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Figura 5.1: Renzo, Igor e Roberto. Reunião de discussão do projeto (Março/2005)

• Prof. Dr. Alvaro Cesar Pereira Barbosa: Professor do Departamento de Informática.
Orientador do projeto original e Tutor do grupo PET Engenharia de Computação, após a
saída do Professor Dr. Thomas Walter Rauber.

• Gustavo Badaró: À época estudante do 6º Período de Psicologia. Redator do projeto
original e ex-Coordenador de Interação com a Comunidade.

• Igor Gomes da Silva: À época estudante do 4º Período de Engenharia de Computação.
Redator do projeto original e sua adaptação, ex-Coordenador Geral e ex-Diretor do NCD.

• Ney Theodoro Medici Bermurdes Filho: À época estudante do 4º Período de Engenharia
de Computação. Redator do projeto original e ex-Coordenador Pedagógico.

• Renzo Quedevez Malini: À época estudante do 8º Período de Engenharia de Computa-
ção. Redator do projeto original.

• Roberto Garcia Simões: Especialista em Políticas Públicas, Cientista Político e Diretor
de Integração com o Setor Produtivo da ProEx. À época, principal articulador entre a
Petrobras e a UFES.

• Rodrigo Vaccari dos Reis: À época estudante do 6º Período de Psicologia. Ex-Presidente
do DCE e ex-Coordenador de Interação com a Comunidade.

Por sua vez, a Petrobras participou com diversos profissionais envolvidos, dos quais
destacaram-se na discussão do projeto apresentado: Leandro Leme, Anicelso Bissoli, Gaudio
e Hegel José, todos Engenheiros.
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Durante as discussões do projeto viu-se a necessidade de uma fase preliminar para
análise do perfil do público e criação de uma metodologia baseada em experiências. Com isso,
o projeto original foi reduzido e finalizado em Junho de 2005 (Figura 5.2).

Figura 5.2: Igor, Ney, Roberto, Vaccari. Reunião de discussão do projeto (Junho/2005)

Durante os meses de Junho e Julho do mesmo ano foi selecionado o primeiro Diretor-
Gestor do NCD, o então Engenheiro Ricardo Emanuel Vaz Vargas, e foram criadas políticas
iniciais, além da seleção da primeira equipe de alunos-monitores2 (Figura 5.3).

Figura 5.3: Primeira equipe de Alunos-Instrutores do NCD (Agosto/2005)

Durante o mês de Agosto a equipe implementou todo o laboratório (instalação de
computadores, configuração da rede e serviços etc.), realizaram-se as capacitações necessárias

2Atualmente denominados Alunos-Instrutores.
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(como lidar com deficientes visuais, tratamento do público, conhecimento organizacional e
integração da equipe). Após toda a organização inicial, foi inaugurado em 26 de Agosto de
2005, durante um coquetel na Reitoria da UFES, o Núcleo de Cidadania Digital (Figura 5.4 e
Figura 5.5). O primeiro dia de funcionamento foi em 28 de Agosto de 2005 (Figura 5.6).

Figura 5.4: Leandro Leme e Márcio Félix. Apresentação do projeto durante a festa de inaugu-
ração (Agosto/2005)

Figura 5.5: Anicelso, Renzo, Igor, Roberto, Ney, Ricardo, Badaró e Vaccari. Equipe de projeto
durante a festa de inauguração (Agosto/2005)

Desde então diversos profissionais já se envolveram com o NCD e continuam ligados
diretamente durante os eventos de confraternização e por meio do envio de mensagens aos
ex-membros.
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Figura 5.6: Primeiro dia de funcionamento do Núcleo de Cidadania Digital (Agosto/2005)

5.2 A Cidadania Digital

Durante a fase de conceituação e redação do projeto original do NCD, viu-se que
existiam iniciativas que trabalhavam a ID em uma perspectiva operacional, ou seja, de um
simples adestramento dos cidadãos voltado para a pura utilização dos computadores.

A partir dessa análise, o grupo de trabalho passa a reforçar a preferência pelo termo
Inclusão Sócio-Digital (ISD) e criar fatores de diferenciação e posicionamento de marca (dis-
cutidos na Seção 5.7) que são trabalhados por toda a equipe em sua visão e missão estratégicas.

Surgindo inicialmente com o nome de Núcleo de Incentivo à Cidadania Digital (NICD)
e após uma análise da marca e da ideologia sustentadora, moldou-se o termo Cidadania Digital
(CD) em Fevereiro de 2005 com o intuito de diferenciar a abordagem ao problema e funcionar
como um sustentador de outros iniciativas menores.

5.3 Apresentação do NCD

O NCD é, formalmente, um Programa de Extensão da Universidade Federal do Es-
pírito Santo (UFES) que existe com a finalidade de garantir a sustentabilidade de iniciativas
menores de ISD através da capacitação de multiplicadores que atuam nesses projetos, produ-
ção bibliográfica específica, produção e disponibilização de softwares demandados e outros
serviços que pequenas iniciativas não podem oferecer.
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Moldado em duas fases, encontra-se em operação a primeira delas, chamado aqui de
NCD1. Possui como objetivos primários analisar a demanda existente, fortalecer os processos
necessários, identificar pontos fracos e criar a metodologia necessária para a evolução natural
à NCD2 detalhado em Seção 5.6.

Atualmente, destacam-se os seguintes serviços inovadores, além da formação básica:
disponibilização de serviços para Portadores de Necessidades Especiais Visuais (PNEV) como,
por exemplo, a disponibilização da única impressora Braille aberta ao público do estado do
Espírito Santo e utilização de um conjunto de softwares específicos para esse público.

Para isso, possui o laboratório do NCD em um espaço refrigerado com 20 compu-
tadores, acesso à Internet em alta velocidade, impressora laser, impressora Braille e projetor
multimídia; e a sala da administração e laboratório de testes onde são realizadas as atividades-
suporte do NCD.

A redação original do projeto iniciou-se em Fevereiro de 2005 e foi inaugurado em
Agosto do mesmo ano. Contou com a participação de diversos segmentos da UFES em parceria
com a Petrobras, unidade Espírito Santo.

Para acompanhamento dos resultados, dentre os sistemas desenvolvidos, um que se
destaca é o analisador de perfil de público atendido. Ele permite avaliar o real impacto do NCD
em seu público-alvo, assim como reportar estatísticas sócio-econômicas para acompanhamento
periódico do projeto e verificar a necessidade ou não de alteração do direcionamento estratégico
no planejamento seguinte.

O projeto atende cerca de 120 pessoas por dia e funciona na UFES, próximo à en-
trada principal, de 9h às 21h, inclusive nos finais de semana para assegurar a participação da
comunidade e trabalhadores. Possui um modelo de gestão composto por:

• Diretoria: Constituída por um Diretor-Gestor e cinco outros Diretores (Captação e Pla-
nejamento, Pedagógico, Técnico, Comunicação e Interação com a Comunidade). São
responsáveis pelo planejamento estratégico e o operacional, garantia da sustentabilidade,
articulações diversas e administração das diversas tarefas cotidianas com a equipe.

• Alunos-Instrutores: São, em média, 15 alunos da UFES que têm a oportunidade de exer-
cer atividades que possibilitam a interação com a comunidade, o aprimoramento profis-
sional e pesquisa. Todas essas são iniciativas que são contempladas pelo Núcleo a fim
de garantir a formação não somente de um jovem profissional excelente, mas também
um cidadão completo com responsabilidade social, competência muito necessária para a
sociedade brasileira.

• Secretários: São a porta de entrada no projeto. São profissionais responsáveis por recep-
cionar e informar usuários do projeto sobre cursos, matrículas, logística de acesso dos
portadores de necessidades especiais visuais e atendimento externo por telefone.
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A fim de aumentar a transparência no projeto, foi planejado um Conselho Gestor a
quem a Diretoria do NCD presta contas trimestralmente. É responsável por avaliar o planeja-
mento estratégico e facilitar ações de articulação e captação de recursos. Os feedbacks recebi-
dos são utilizados para aprimorar esse planejamento e colocá-lo em forma de ações por meio
de um Planejamento Operacional semestral.

O modelo de gestão é auto-sustentável e inovador à medida que os Alunos-Instrutores,
quando capacitados, são convidados para compor a Diretoria quando uma vaga é disponibili-
zada nessa, gerando, por sua vez, uma nova oportunidade para outro universitário. A ineficiên-
cia em gestão é a principal causa de morte dos projetos de ID, aliada à falta de manutenção, e
essa escolha tem mostrado-se uma aposta de sucesso.

Os mantenedores atuais são a UFES, responsável pela infra-estrutura física e recursos
humanos; a Unidade de Negócios do Espírito Santo da Petrobras, responsável pela manutenção
da infra-estrutura computacional do projeto por meio da cessão de computadores quando são
desativados no parque computacional da empresa; e a Prefeitura Municipal de Vitória, respon-
sável pelo pagamento de pessoal e manutenção em geral.

Existem ainda parceiros que fornecem suprimentos diversos, consultorias jurídicas e
outros serviços esporádicos.

Ao longo de um ano são formadas e atendidas mais de 40.000 pessoas, baseando-se
nas taxas de utilização atuais.

5.4 Público-Alvo

O público-alvo do projeto são moradores de baixa renda de toda a Grande Vitória,
conforme indica atualmente nosso sistema de acompanhamento. Incluem-se todos os bairros
periféricos da região. A média de renda das pessoas atendidas é de 3 salários mínimos. Con-
tudo, não configura-se uma barreira pois a utilização é livre para todos os cidadãos.

O perfil etário é de grande amplitude, caracterizando-se por uma maior presença de
jovens estudantes que não possuem acesso à informática e Internet, além de jovens em busca
da qualificação exigida na busca ao primeiro emprego. Economicamente são pessoas de baixa
renda em busca da citada qualificação profissional para inserção no mercado de trabalho.

Apesar da qualidade de vida existente em regiões da capital capixaba, existem nú-
meros representativos que mostram que grande parte dos habitantes do Espírito Santa ainda
se encontra em situação de risco social, principalmente no interior e na região periférica da
Grande Vitória, onde a qualidade de vida assemelha-se muito mais à existente nos estados do
Norte e Nordeste brasileiros do que à dos estados do Sudeste.
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Problemas como concentração de renda, desemprego, miséria, fome, pobreza e sub-
desenvolvimento ainda fazem parte do cotidiano do Espírito Santo, sendo todos diretamente
ligados à uma face da ED conforme discutido no Capítulo 3 (Contextualização e Estado da
Arte, pág.15).

5.5 Metodologia Operacional

Existe uma carteira de cursos já desenvolvidos e outros elaborados conforme demanda
apresentada pelos próprios utilizadores através dos diversos canais de comunicação como for-
mulário de críticas e sugestões, email, solicitação formal e conversa com usuários.

Uma vez identificada a demanda por novos cursos, a Diretoria do NCD elabora o
direcionamento estratégico do curso e uma equipe composta pelo Diretor responsável e Alunos-
Instrutores trabalham na produção bibliográfica demandada, além dos materiais necessários
para a capacitação dos outros membros da equipe que serão professores desse curso.

O público-alvo é atingido através de três vertentes principais: o Coordenador de In-
teração com a Comunidade que visita pessoalmente projetos sociais, associações de bairro,
ONGs, entre outras instituições para propor cursos e atendimentos específicos; através do Plano
de Divulgação e o Jornal do NCD, elaborados pelo Diretor de Comunicação que busca a inser-
ção de releases próprios em diversos veículos de comunicação; e também através do marketing
viral que os próprios utilizadores do NCD fazem.

Os cursos são oferecidos de forma contínua em todos os dias da semana e horários de
funcionamento do NCD, de segunda a sexta de 9h às 21h, sábado de 8h às 18h e domingo de 8h
às 12h. Em média, existem 3 turmas de 15 pessoas cada concomitantemente durante a semana.

Nos intervalos, o Núcleo é utilizado para atividades livres que incluem utilização de
Internet, pesquisa para trabalhos escolares, atividades educacionais, jogos, reforço dos cursos
em andamento, entre outras atividades.

Durante todo o horário de funcionamento do NCD, sempre existem dois Alunos-
Instrutores (Figura 5.7) à disposição dos usuários para tirar dúvidas, facilitar o aprendizado
e auxiliar na utilização dos serviços. Existe um tempo definido de utilização de 1h que é con-
trolado por um sistema automático de gestão da fila de espera e pelos Secretários. O tempo de
1h é prorrogável se não existirem pessoas na fila de espera.
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Figura 5.7: Instrutor durante atividade de monitoria

5.6 Objetivos da Segunda Fase do NCD

Após o cumprimento satisfatório dos objetivos da primeira fase, devem-se iniciar os
esforços de articulação para a evolução à segunda fase. Nesta estão previstos:

• Construção de uma nova sede para o NCD, possibilitando atender um maior número de
pessoas e capacitar multiplicadores ao longo de todo o estado do Espírito Santo.

• Utilização da rede de alta-velocidade do Núcleo de Educação à Distância (NEAD)/UFES
para formação de multiplicadores à distância.

• Criação de novos cursos, e aprimoramento dos já oferecidos, voltados para a inserção
profissional e trabalho autônomo baseado em casos de sucesso nacionais. Estão previstos
novos cursos de CAD, programação e webdesign. Esses cursos possibilitam o trabalho
autônomo, ou ainda nas outras iniciativas de inclusão digital suportadas pelo NCD, com
grande visibilidade e aceitação do mercado devido à carência desses profissionais.

• Formação um banco de dados profissional dos alunos formados para facilitar a inserção
desses no mercado de trabalho.

• Aumento do número de consultorias, impactando na qualificação dos monitores de ou-
tras iniciativas de ID a fim de criar multiplicadores capazes de aplicar a metodologia e
conteúdos desenvolvidos no NCD nas comunidades onde estão inseridos.

• Promover o protagonismo da comunidade em que os PIDs suportados estão inseridas
para que essas tenham conteúdos convenientes e demandados pela população local.
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• Documentação do projeto para facilitar trabalhos futuros e assegurar a replicabilidade,
em grande parte já pertencente a esse trabalho.

5.7 Posicionamento da Marca e Fatores de Diferenciação

O posicionamento estratégico do NCD pode ser resumido por seu logo (Figura 5.8),
sua missão de “Promover Cidadania Digital de forma gratuita e com qualidade, por meio das
tecnologias informáticas, possibilitando que todos exerçam plenamente sua cidadania” e seu
slogan “caminho livre para o novo mundo” (Figura 5.9.

Figura 5.8: Logo do NCD

Figura 5.9: Slogan e marca gráfica do NCD

Além disso, outros fatores de diferenciação são:

• Profissionalismo: Planejamento das atividades semestralmente por meio de uma orienta-
ção estratégica, acompanhamento de indicadores e divulgação dos resultados alcançados
por meio de relatórios periódicos.

• Gratuidade: A promoção de cursos para a comunidade é feita gratuitamente sem qualquer
ônus para os alunos. Eventualmente algum custo pode ser acertado, com a finalidade de
sustentabilidade do NCD, caso a parceria tenha essa previsão.

• Sustentabilidade de Recursos Humanos: Todos os instrutores (Figura 5.10) do projeto
são alunos dos cursos de Ciência da Computação ou Engenharia de Computação, asse-
gurando, assim, a renovação dos recursos humanos.
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Figura 5.10: Instrutores durante atendimento ao público

• Software Livre: Utilização de Software Livre em todos os níveis, exceto onde for de-
mandado necessariamente algum software proprietário, como, por exemplo, a impressão
Braille.

• Portadores de Necessidades Especiais (PNE): Atendimento aos portadores de necessida-
des especiais como um pilar do NCD, contando com atividades programadas para esse
público e pessoal capacitado para o atendimento especializado (Figura 5.11).

Figura 5.11: Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Visuais

• Aprendizado: Todos os envolvidos no NCD têm como meta a qualificação profissio-
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nal e participação cidadã, sendo-lhes assegurado uma bolsa de estudos para manter as
atividades, feedbacks constantes para aprimoramento pessoal e profissional e ciclos de
capacitação (técnicas e não-técnicas) (Figura 5.12).

Figura 5.12: Ciclo de capacitação interna. Palestra sobre Planejamento.

• Facilidade de articulação: Sendo um Programa de Extensão ligado à UFES, existe toda a
facilidade e interesse para a geração de articulações diversas com esferas governamentais
e outras organizações.

Como plataformas de divulgação desses valores e dos resultados, o NCD conta com
um jornal bimestral (Figura 5.13) produzido pela equipe com editorial e artigos, além de um
portal online (www.ncd.ufes.br).

Figura 5.13: Publicação bimestral “Jornal do NCD” e apostilas produzidas
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5.8 Sustentabilidade

• Política: O NCD é hoje reconhecido pela administração e corpo docente relacionado
como a referência em ISD na Universidade devido aos trabalhos realizados com profissi-
onalismo e resultados. Possui, assim, acesso direto à Reitoria e outros órgãos acadêmicos
sem a necessidade de intermediários. Vem aumentando a área de atuação com outras con-
sultorias relacionadas à projetos sociais externos e atividades de suporte aos órgãos da
UFES, fato esse discutido na Seção 5.11.

• Financeira: A estratégia de busca de novas parcerias nos planejamentos semestrais é
utilizada pela Diretoria em conjunto com toda a equipe do NCD. Como resultado existe
a parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória para manutenção operacional e custos
de recursos humanos. Além disso, tem-se o aporte financeiro da Universidade Federal
do Espírito Santo fornecendo a infra-estrutura física e lógica.

• Técnica: Existe a preocupação com todo o andamento dos processos e orientação estraté-
gica no NCD. Para isso, a Diretoria realiza semestralmente um Planejamento Estratégico
seguido de um Planejamento Operacional com a participação de toda a equipe de traba-
lho, garantindo assim o conhecimento da estratégia por todos. Há ainda o um Conselho
Gestor onde reportam-se os planejamentos e resultados alcançados.

• Comunitária: A comunidade possui um canal de comunicação direta com o Núcleo por
meio do Coordenador de Interação Comunitária. Esse é o responsável por estimular
o protagonismo das comunidades por meio da sugestão de cursos, avaliação dos servi-
ços prestados e formação de turmas específicas para cursos. Existe ainda um canal de
feedback imediato através dos formulários de críticas e sugestões onde os usuários cons-
tantemente sugerem melhorias.

5.9 Integração com Projetos de Extensão Universitária

Com o intuito de fortalecer-se politicamente e aumentar a sua representatividade, o
NCD estreita continuamente o relacionamento com os diversos grupos organizados da Univer-
sidade. É estratégico pois o Núcleo passa a ser inserido nos debates e divulgar seu trabalho para
organizações que possuem um grande poder de multiplicação e representação na comunidade.

Dentre as experiências passadas e recentes, destacam-se as seguintes parcerias:

• Projeto Universidade Para Todos (PUPT): Possuindo um grande público de baixa renda
e não-incluída digitalmente, o PUPT busca aumentar as chances de ingresso na universi-
dade pública dos estudantes de baixa renda. Existe uma parceria estratégica com o NCD
oferecendo materiais específicos para auxiliá-los no estudo para o vestibular utilizando a
Internet e suporte nas atividades do projeto. É um ambiente rico para pesquisas escolares
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e descontração. Administrado pela Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA), é um
parceiro do Núcleo cedendo, inclusive, computadores por meio de uma parceria com o
Banco Mundial.

• Conexões de Saberes: Consiste em um grupo de mais de 100 bolsistas de origem popular3

(chamados Conexistas) que realizam ações de extensão diversas em comunidades caren-
tes da Grande Vitória. O projeto possui o objetivo de “ampliar o diálogo e a articulação
política entre a universidade e os moradores de espaços populares, de suas instituições e
organizações, promovendo o encontro, a troca de saberes e fazeres, e ações concretas en-
tre esses dois territórios socioculturais, na busca da ampliação do acesso e permanência
dos estudantes de origem popular na UFES” [11]. Contribui para a formação de turmas
no NCD e a produção de estudos acadêmicos sobre a ISD no Espírito Santo.

• UNATI: É um projeto que realiza diversas atividades com turmas de idosos, do artesanato
ao ensino de direito. O NCD é o responsável pelo módulo de Informática e a formação
de turmas para a inclusão de senhoras e senhores da terceira idade. Um importante
acontecimento que demanda a produção de materiais específicos e estimula a interação
de diferentes gerações de alunos e instrutores, bastante comemorado durante a festa de
encerramento (Figura 5.14).

Figura 5.14: Cerimônia de encerramento dos cursos da UNATI

• Balcão de Direitos: Um projeto de extensão do curso de Direito da UFES, mantido pela
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, que relaciona-se
com o NCD por meio da ID de apenados4 durante o trabalho realizado nas dependências
da Universidade.

3Definido como os estudantes integrantes de famílias com renda mensal inferior a R$ 760 e moradores de
bairros populares.

4População carcerária em regime semi-aberto
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5.10 Software Livre

A utilização e desenvolvimento de SL é um fator de diferenciação do NCD. Excetuando-
se a impressão Braille que demanda a utilização do SPr Microsoft Windows5, todos os outros
sistemas são livres. Dentre esses se destacam:

• Debian Linux: Distribuição Linux personalizada para utilização como Sistema Operacional
(SO) padrão no NCD.

• OpenBSD: Variante do BSD utilizado como SO do servidor principal.

• System Imager: Ferramenta de administração e automatização de instalação de imagens
de SO nos computadores. Permite a instalação completa do NCD em aproximadamente
15 minutos.

• OpenOffice: Pacote de escritório da Sun Microsystems utilizada em substituição ao Mi-
crosoft Office sem maiores problemas.

• Joomla!: Gerenciador de conteúdo utilizado no portal do NCD, facilitando a administra-
ção e adicão de conteúdos por todos os membros da equipe.

• DotProject: Sistema utilizado para acompanhamento do planejamento operacional do
NCD.

Além desses em destaque, a lista completa é apresentada na Seção 6.5.4.5 (Sistemas
Utilizados, pág.82).

5.11 Tendências Futuras

O Núcleo de Cidadania Digital segue uma tendência natural, devido à competência
existente e resultados públicos demonstrados, de atender não somente iniciativas de ISD, mas
também prestar consultorias tecnológicas para organizações sociais externas à UFES, órgãos
da Universidade e corpo docente.

Esse público-alvo adicional possui fácil acesso à financiamentos do governo para im-
plementação de projetos, faltando a eles um bom projeto com fundamentação e metodologia.
Aqui é possível citar os trabalhos recentes de consultoria:

• Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (SECT): Planejamento de um sistema de
acompanhamento estratégico de projetos sociais e seus resultados em conjunto com a

5Com licença para utilização cedida pela Microsoft Brasil
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Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza (SECOP). Consistindo no planejamento
de um sistema de cadastro em atendimento à requisitos diversos, como a futura integração
a um data warehouse.

• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE): Redação do projeto técnico-
pedagógico para a construção/adaptação de laboratórios de informática com equipamen-
tos assistivos para PNE em diversas unidades da APAE no Espírito Santo após a visita
técnica realizada nessas.

• Centro Capixaba de Desenvolvimento Esportivo e Social (CECADES): Redação do pro-
jeto técnico de implantação de um ponto de ISD na região da Grande Terra Vermelha,
Vila Velha, integrado a diversas outras atividades como esportes e atendimento psicoló-
gico gratuitas aos cidadãos.

Dessa forma, o NCD vem investindo esforços para diversificar e capacitar sua equipe
para tal atendimento especializado e torna-se necessária a revisão de sua missão a fim de
reorientar-se estrategicamente atendendo a demanda emergente.



CAPÍTULO 6

Modelo Proposto

If information and knowledge are central to democracy, they are the
conditions for development.ab

—KOFI ANNAN
aDo inglês, em tradução livre: Se informação e conhecimento são centrais para a demo-

cracia, eles são as condições para o desenvolvimento.
b(1938- ) Economista e diplomata de Gana, Secretário Geral da Organização das Nações

Unidas (ONU) durante 1997 e 2007. Nobel da Paz em 2001. [44]

Baseando-se na experiência adquirida e o conhecimento construído no Núcleo de Ci-
dadania Digital (NCD), além de fundamentar-se na discussão feita no Capítulo 4 (Declaração
do Problema, pág.29), segue a proposta de um “Modelo Sustentável Para a Inclusão Sócio-
Digital e Promoção da Cidadania Informacional no Brasil”, construída sobre os pilares de
diferentes perspectivas, desde o acesso até a sua sustentabilidade. Uma versão sintética do
framework proposto é resumido ao final.

Em alguns dos aspectos discutidos, as particularidades existentes nas diferentes rea-
lidades brasileiras devem ser levadas em consideração quando da implementação do modelo
proposto, aproveitando-se também de experiências locais dos PIDs existentes.

6.1 Público-Alvo, Objetivo e Proposta

A proposta aqui apresentada é direcionada aos grupos organizados da sociedade civil
e do governo, a partir daqui chamado de GT, que possuem o real interesse em promover para a
população um ambiente de educação digital e popularização do acesso às redes informacionais
voltados para a inclusão social e promoção da cidadania de forma mais completa, apresentada
no Capítulo 3 (Contextualização e Estado da Arte, pág.15).

Idealmente, esse grupo possui o endosso e participação de importantes agentes de
articulação:

• Representante das ações de extensão da Universidade ou Faculdade local que será o res-
ponsável por formalizar o programa de extensão que comporá o GT dos Estudantes,

55
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dando-lhes direito às bolsas e certificados de extensão, além do local que estará sediado
o projeto-alvo.

• Representante do Poder Executivo municipal responsável pela manutenção da infra-
estrutura e por articulações com o setor produtivo (potenciais parceiros) e as comunidade
(público-alvo).

• Representante dos estudantes e que possua alto poder de articulação a fim de integrar e
compor o GT dos Estudantes que dirigirão o projeto.

Precedendo o início do trabalho, é necessária a discussão entre os membros do grupo
envolvido acerca da posição ideológica que direcionará o projeto e definindo os valores do
projeto-alvo, como apresentado na Seção 5.7 (Posicionamento da Marca e Fatores de Diferen-
ciação, pág.48).

A releitura do Capítulo 3 (Contextualização e Estado da Arte, pág.15) e toda a bi-
bliografia do referido capítulo é recomendada a todos os envolvidos. Após esse nivelamento
necessário, uma sessão de brainstorming1 entre os membros do GT pode auxiliar na construção
do posicionamento estratégico do projeto-alvo.

Objetivando a implementação também em escala operacional, o framework é apresen-
tado sempre que possível comparando com o projeto do NCD, e todos os modelos textuais de
referência estão disponíveis como anexo à esse texto. As suas respectivas versões digitais ou
outros documentos complementares podem ser solicitados diretamente ao autor ou à direção
do NCD conforme descrito no Apêndice E (Formas de Contato Para Requisição de Modelos e
Material Textual, pág.119).

6.2 Framework Para Promoção da Cidadania Digital

A proposta possui como pilares os fatos já discutidos nos capítulos anteriores e aqui
sintetizados:

• Integração com políticas públicas, em especial educação e geração de renda

• Promoção do acesso público gratuito aos serviços relacionados com a ISD

• Educação informacional gratuita e voltada para o ensino conceitual

• Sustentabilidade financeira, de recursos humanos, operacional e tecnológica das iniciati-
vas suportadas

1Uma reunião não dirigida com o simples objetivo de fomentar a discussão e formar opiniões.
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• Coordenação operacional centralizada da rede de telecentros

• Promoção da cultura local e disponibilização de conteúdos produzidos

• Multiplicação do impacto com consultorias e coordenação para a criação de novos tele-
centros

Todos os tópicos propostos são discutidos separadamente nas seções seguintes e apre-
sentados ao final de forma conjunta e sintetizada em um único framework, matrizes e tabelas
relacionadas.

6.3 Perspectiva do Acesso Público

O contexto geral dessa seção é baseado em uma gestão centralizada dos telecentros
comunitários de menor porte a partir de Núcleos de Cidadania Digital (NCDs) (Figura 6.1) que
possuem, além do módulo de serviços básicos de um telecentro, responsabilidades ligadas à
sustentabilidade de toda a rede e serviços pontuais ou de alto custo.

Figura 6.1: Perspectiva Geral do Acesso Público e Serviços
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Os NCDs estão, idealmente, localizados em Universidades ou Faculdades pois fun-
cionam como pólo atrator de recursos humanos, contam com redes de comunicação de alta-
velocidade necessárias e possuem a técnica demandada.

Todos os envolvidos (NCD ou telecentros) compõem a mesma equipe com os mesmos
objetivos comuns, guiados por um planejamento único e agindo cooperativamente entre si.

6.3.1 Promoção do Acesso Público em Telecentros Comunitários

Peças-chave na proposta, os Telecentros Comunitários são os responsáveis pelo aten-
dimento ao público e integram a Rede de Telecentros Comunitários (RTC) coordenada por um
NCD. São os componentes escaláveis2 na proposta, permitindo a adequação de acordo com a
abrangência planejada ou recursos disponíveis.

A listagem dos equipamentos necessários é apresentada no Apêndice A (Infra-Estrutura
e Custos de um Telecentro Comunitário, pág.111) e seu custo operacional no Apêndice C
(Custo Mensal de Manutenção de Um Telecentro Comunitário, pág.115).

Sua constituição inicial não interfere diretamente nos resultados, desde que seguidos
os equipamentos listados. Portanto, a proposta abre espaço para a doação ou cessão inicial
de equipamentos por parte de empresas privadas ou do governo, seguindo as configurações
mínimas recomendadas.

6.3.1.1 Metodologia de Atendimento

• Cadastro inicial: Antes de sua primeira utilização, o usuário portando um documento ofi-
cial com foto e seu comprovante de residência cadastra-se no telecentro com o auxílio do
instrutor por meio do sistema online de cadastro, discutido na Seção 6.5.4.5, ganhando
seu par usuário/senha pessoal. Os dados preenchidos são utilizados para geração de rela-
tórios estatísticos e acompanhamento do impacto pelo planejamento operacional (Seção
6.8.2).

• Matrícula individual em cursos: Os cursos são constantemente oferecidos e divulgados
por meio do portal interno (Seção 6.6.1), da mídia impressa e no quadro de aviso do
telecentro. A matrícula se dá pelo website, com o auxílio do instrutor se necessário,
informando seu par usuário/senha.

• Matrícula coletiva em cursos: Organizações como ONGs e Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIPs) podem inscrever turmas completas em horários ex-
tras por meio de articulação direta com o Diretor de Interação com a Comunidade preen-
chendo o Termo de Solicitação.

2Pode-se adicionar mais unidades de acordo com a demanda existente ou estratégia de popularização do acesso.
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• Impressão: Cada usuário pode fazer 10 impressões/mês, automaticamente controlados
pelo sistema Common Unix Printing System - Sistema de Impressão Comum Unix (CUPS),
apresentado na Seção 6.5.4.5.

• Utilização supervisionada do telecentro: A utilização do telecentro é supervisionada por
dois instrutores a todo momento de modo a assegurar a tranquilidade no espaço e reali-
zação de atividades de monitoria. Além disso, um sistema automático (Seção 6.5.4.5) de
filtragem de conteúdo evita o acesso aos sites de conteúdo agressivo ou indevido.

• Solicitação de consultorias: Novamente, as organizações parceiras podem solicitar a re-
dação de projetos de ISD ou tecnológicos em geral. Deve-se iniciar por meio da proposta
feita ao Diretor de Interação com a Comunidade que em seguida leva-o à Diretoria do
NCD que analisa a sua viabilidade, interesse da equipe e alinhamento com a missão. Caso
seja aceito o pedido e a proposta de contra-partida para a RTC, os trabalhos iniciam-se.

6.3.1.2 Serviços Básicos Oferecidos

Após o cadastro inicial, os serviços oferecidos em um telecentro são:

• Cursos de formação básica, discutidos na Seção 6.4.1

• Utilização de Internet nos momentos em que não há curso

• Impressão gratuita de 10 folhas/mês por usuário

• Quota3 em disco de 50 MB por usuário

• Possibilidade de acessar qualquer telecentro da rede com o mesmo par usuário/senha,
sendo a possibilidade de acesso aos arquivos discutida na Seção 6.5.4.4

6.3.1.3 Serviços Para Portadores de Necessidades Especiais Visuais

Os PNEV contam, nos telecentros, com ferramentas de acessibilidade como o Dos-
Vox4 emulado (Figura 6.2) e fones de ouvido com abafador.

Além disso, impressões em Braille podem ser solicitadas a partir de um serviço cen-
tralizado nos NCDs (Seção 6.3.2.2).

3Espaço lógico para armazenamento definido e limitado para o usuário.
4Sistema operacional completo com sintetizador.
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Figura 6.2: Tela de Abertura do DosVox [35]

6.3.1.4 Feedbacks dos Usuários

Buscando a melhoria contínua do atendimento e o controle da qualidade (discutido na
Seção 6.8.3), os usuários contribuem por meio do formulário de críticas, elogios e sugestões
depositado em uma urna localizada próximo à entrada do telecentro.

Além disso, canais complementares são o website da RTC (Seção 6.6.1) e o telefone
de atendimento do NCD.

6.3.2 NCDs: Promoção do Acesso Público Diferenciado

A diferenciação dos serviços entre os telecentros que compõem a RTC é devido ao
alto custo dos equipamentos envolvidos, como os computadores para produção de conteúdos
audiovisuais, ou a execução pontual de demandas específicas, como a utilização da impressora
Braille. Os componentes diferenciais (Figura 6.3) são todos tratados nas seções seguintes.

A gestão centralizada desses serviços permite, além da economia financeira, escalo-
nar os trabalhos/capacitações demandadas e concentrar esforços que garantem a qualidade dos
serviços prestados. A infra-estrutura ideal é um prédio próprio (Figura 6.4) com um grande
laboratório modular (Figura 6.5), o que permite a trabalhar com até 4 turmas simultaneamente.

A listagem dos equipamentos necessários é apresentada no Apêndice B (Infra-Estrutura
e Custos do Núcleo de Cidadania Digital, pág.114) e seu custo operacional no Apêndice D
(Custo Mensal de Manutenção do Núcleo de Cidadania Digital, pág.117).
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Figura 6.3: Detalhamento dos serviços/responsabilidades do NCD na RTC

Figura 6.4: Projeto arquitetônico dos NCDs [6]
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Figura 6.5: Visão interna dos NCDs [14]

6.3.2.1 Centralização da Base de Usuários

Uma característica presente na proposta é a de permitir aos usuários a utilização de
um único par usuário/senha em toda a RTC (Figura 6.6). Essa funcionalidade permite o acom-
panhamento global de evolução individual, fornecimento de estatísticas mais confiáveis e evita
a redundância, diferentemente do que ocorre com o acesso não compartilhado (Figura 6.7).

Além da autenticação5, a discussão do acesso aos arquivos pessoais em qualquer um
dos telecentros, e sua respectiva limitante, é tratada na Seção 6.5.4.4.

6.3.2.2 Serviços Impressão Braille

A impressão Braille (Figura 6.8), cuja a especificação da impressora está no Apêndice
B, é um serviço inovador na esfera da ISD e com alto custo. Dessa forma, a centralização da
demanda de serviços é feita no NCD.

A solicitação é feita diretamente aos instrutores nos telecentros e que, por meio do
website, encaminham a demanda ao NCD. Na data estipulada de finalização do trabalho (que

5Utilização do par usuário/senha para acessar o sistema.
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Figura 6.6: Compartilhamento da base de usuários da RTC

Figura 6.7: O Problema da base de usuários não compartilhada
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Figura 6.8: Impressora Braille

varia de acordo com a característica da demanda) as impressões são disponibilizadas no tele-
centro de origem do pedido.

A fim de assegurar a sustentabilidade financeira da proposta, para as impressões de
cunho comercial (impressões de cardápios, folders de divulgação etc.) devem ser negociadas
as contra-partidas para a RTC.

6.3.2.3 Educação Profissional

Justificando a integração com a política pública de Geração de Trabalho e Renda,
discutida na Seção 6.7.1, o NCD centraliza a demanda existente por cursos de capacitação e
aperfeiçoamento profissional. Esses serão discutidos na Seção 6.4.2.

6.3.2.4 Produção de Conteúdo Audiovisual

Buscando articular juntamente com os atores da produção local existente a disponi-
bilização de conteúdo (revistas, jornais, grafites, fotografias, músicas etc.) no mundo digital,
mais uma vez o NCD centraliza essa demanda técnica, apresentada em detalhes na Seção 6.6.3.
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6.4 Educação Informacional

6.4.1 Básica

Os cursos de formação básica correspondem à maior demanda existente e o principal
fator responsável pela iniciação da população na sociedade informacional. São compostos por
estruturas modulares, o que permite a adaptação/construção de cursos que atendem demandas
específicas.

Completamente realizados em ambiente Linux, a abordagem tradicional utilizada de
“ensino de menus” é substituída pelo ensino conceitual das ferramentas e abusando de analogias
quando necessário, inclusive nos materiais produzidos. A aplicabilidade prática dos cursos é
outra característica reforçada por meio de exercícios ao longo das disciplinas.

Os seguintes módulos de educação informacional básica são oferecidos nos cursos em
todos os telecentros:

• Módulo Iniciante: Utilização básica do computador, passando pela maneira de ligar, ini-
ciar programas, desligar, utilização do teclado e mouse, nomenclatura utilizada e suporte
para compra do próprio computador.

• Módulo Intermediário: Após o conteúdo iniciante, os alunos aprendem a configurar o
próprio sistema, instalar programas, utilizar o gerenciador de arquivos e a utilizar recur-
sos mais avançados dos softwares instalados.

• Módulo de Internet: Navegação na Internet, uso de email e ferramentas de mensagens
instantâneas, aspectos de segurança na Internet e compras virtuais.

• Módulo Avançado: Após o conteúdo intermediário e o módulo de Internet, os alunos
adquirem autonomia na solução de problemas usando ferramentas de busca, instalação e
configuração de dispositivos e do SO.

• Módulo de Redes/Comunidades Virtuais: Apresentação de ferramentas de articulação
online entre comunidades, gerando o capital social, como blogs, fotologs e videologs
além das potencialidades da Web 2.0.

Todos os planos de aula utilizados, apostilas produzidas e outros materiais pedagó-
gicos estão em constante aprimoramento a partir dos feedbacks recebidos ao final dos cursos.
Deste modo, é feita a opção por não engessar o conteúdo nesse trabalho.

Conforme já mencionado, as suas respectivas versões digitais ou outros documentos
complementares podem ser solicitados diretamente ao autor ou à direção do NCD conforme
descrito no Apêndice E (Formas de Contato Para Requisição de Modelos e Material Textual,
pág.119).
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6.4.2 Profissional

Na integração com a política pública de Geração de Trabalho e Renda, discutida na
Seção 6.7.1, o NCD centraliza a demanda existente por cursos de capacitação e aperfeiçoa-
mento profissional. Tal centralização é devido à demanda por recursos computacionais mais
poderosos e evitar que os telecentros fiquem monopolizados com cursos de maior duração.

Portanto, para públicos específicos exste a opção de prosseguir, iniciando-se na edu-
cação básica, com o aprendizado profissional com as seguintes alternativas:

• Curso de Editoração Eletrônica: Criação e editoração de materiais gráficos (jornais, fol-
ders, revistas etc.) utilizando ferramentas livres como Gimp, Scribus e Inkscape.

• Curso de Webdesign: Produção de websites estáticos por meio de front-ends livres, cria-
ção de estilos e utilização de scripts.

• Curso de Programação Web: Planejamento e criação de serviços online e websites dinâ-
micos utilizando frameworks gratuitos.

• Produção de Conteúdo para a TV Digital: Seguindo o movimento da implantação da TV
Digital, um curso baseado no middleware Ginga (http://www.ginga.org.br) para produção
de aplicativos para o SBTVD-T.

Todos os cursos mantêm as características anteriores (ensino conceitual, uso de analo-
gias e aplicabilidade prática dos conceitos) e fornecem meios de capacitação profissional que
permitem o trabalho autônomo e a inserção no mercado de trabalho.

6.5 Sustentabilidade

De modo a tornar a proposta viável em longo prazo e assegurar sua eficácia, são co-
locados quatro pilares responsáveis pela garantia da sua sustentabilidade: Político, Financeiro,
Recursos Humanos e Operacional. Todos possuem diversas facetas e interseções entre si, con-
forme apresentado nas seções seguintes:

6.5.1 Política

A sustentabilidade política é a responsável por assegurar a perfeita articulação entre
os stakeholders6 e sua satisfação direta com os resultados alcançados.

6Agentes ou instituições que impactam ou são impactadas diretamente pelo projeto. Aqui incluem-se a RTC,
Universidades e Faculdades, Governos, Comunidade e Setor Privado.
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É baseada em três principais ações: A formação de um Conselho Gestor (CG) amplo,
demonstração pública dos resultados alcançados e articulação com os stakeholders (Figura 6.9).

Figura 6.9: Sustentabilidade Política

6.5.1.1 Representatividade em um Conselho Gestor

A formação de um CG amplo e representativo de todos os stakeholders relacionados é
essencial para a sustentabilidade política da iniciativa. Durante a fase de elaboração do planeja-
mento semestral fornecem feedbacks a cerca das metas e ações traçadas objetivando um plano
coerente com a missão e os objetivos também dos stakeholders.

Durante as reuniões periódicas são debatidos, a partir do acompanhamento do planeja-
mento (Seção 6.8), os problemas atuais enfrentados e busca-se conjuntamente as soluções para
cada um deles. Como sugestão aos convites a serem feitos seguem-se possibilidades:

• RTC: Diretor Gestor ou um Diretor por ele designado

• Comunidade: Presidentes das Associações de Moradores ou sua Federação ou líderes
comunitários

• Governo: Secretários de Ciência e Tecnologia ou Educação ou representante
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• Terceiro Setor: Diretores de ONGs ou OSCIPs com grande articulação

• Setor Privado: Representantes de Câmaras Comerciais ou Empresários de Federações

• Universidade/Faculdade: Reitores, Pró-Reitores de Extensão ou Professores ligados a
projetos sociais

Cabe ressaltar a importância da assiduidade em reuniões e o conhecimento prévio do
projeto. Durante a primeira reunião após o convite, deve-se fazer uma introdução das respon-
sabilidades das partes e apresentações pessoais a fim de criar um ambiente de articulação e
networking profissional benéfico para todos.

A função e responsabilidades do CG são descritas a seguir na Seção 6.5.3.1.

6.5.1.2 Demonstração Pública dos Resultados

O posicionamento da marca do projeto é defendido sempre com o intuito de aumentar
o impacto facilitando aproximações estratégicas e retornando mídia positiva aos patrocinadores
da iniciativa. Neste sentido, a demonstração dos resultados após cada planejamento semestral
deve gerar a mídia desejada a partir de releases e um evento formal, além de promover o debate
acerca dos problemas encontrados e divulgando as carências existentes e como contribuir.

A produção de artigos acadêmicos também deve ser estimulada a fim de contribuir
para o aprimoramento do modelo proposto e de todo o estado da arte existente.

6.5.1.3 Relações Ganha-Ganha com os Stakeholders

As interações e articulações entre a iniciativa e os seus stakeholders devem, a fim de
garantir sua sustentabilidade política, ser baseados relações ganha-ganha. Para isso, é neces-
sário o registro oficial da demanda solicitada por meio de uma carta formal ao Diretor Gestor
da RTC e o posterior estabelecimento em conjunto da contra-partida negociada. Algumas das
opções de contra-partidas são relacionadas abaixo, de acordo com o stakeholder:

• Comunidade: Produção de conteúdo local, divulgação dos cursos

• Governo: Financiamentos públicos não-retornáveis, manutenção da infra-estrutura (pin-
tura, reformas etc.)

• Terceiro Setor: Formação de turmas para cursos, articulação com comunidades, divulga-
ção dos cursos

• Setor Privado: Cessão/Doação de computadores e equipamentos de informática, forneci-
mento de suprimentos de escritório
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• Universidade/Faculdade: Produção de artigos acadêmicos, orientação de projetos de pes-
quisa, articulação com empresas e governos

6.5.2 Financeira

A sustentabilidade financeira de um telecentro, excluindo-se a sua implementação ini-
cial, é um passivo operacional de pouco custo. O maior custo existente é o do pagamento dos
recursos humanos envolvidos. Veja no Apêndice C o detalhamento dos custos.

O custo total pode ser dividido em pagamento de recursos humanos, manutenção da
infra-estrutura e operacionalização das atividades (Figura 6.10). São superadas, respectiva-
mente, pelo pagamento de bolsas de extensão universitária, parcerias com o Poder Executivo
Municipal e parcerias com Empresas locais, todos os fatores discutidos nas seções seguintes.

Figura 6.10: Sustentabilidade Financeira

6.5.2.1 Pagamento de Bolsas e a Questão do Voluntariado

A estratégia de retenção (tratada com mais detalhe em Seção 6.5.3.4) dos instrutores
e outros membros da RTC, a partir daqui chamados de Recursos Humanos, é uma componente
fundamental para a continuidade da iniciativa.
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O contato com a comunidade, diversas tecnologias e a prática de, possivelmente, as-
suntos ainda não vistos em sala de aula, o tornam mais capacitado frente aos outros estudantes.
Com isso, é facilmente atraído para o mercado de trabalho a fim de realizar estágios de quali-
dade duvidosa durante os períodos iniciais. Com o intuito de evitar tal evasão, o pagamento de
bolsas universitárias vem como um forte fator a favor de uma experiência orientada e relevante
na RTC.

Contando com verbas especialmente destinadas a essa finalidade, as Universidades
possuem modalidades de bolsas de estudo, as bolsas de extensão, para a realização de atividades
de interação com a comunidade externa à academia. O valor deve ser equiparado (ou superar)
ao valor pago pelos estágios de mesma carga-horária7.

A opção pelo voluntariado em longo-prazo deve ser evitada devido à não garantia de
continuidade de trabalhos, impactando diretamente no planejamento realizado. Em trabalhos
pontuais é uma força de trabalho bem vinda desde que, novamente, seja estabelecida uma
relação ganha-ganha entre os envolvidos. Pode ser utilizado como contra-partida da RTC, por
exemplo, a emissão de certificados de extensão universitária.

6.5.2.2 Parcerias com o Poder Executivo Municipal

Diversos tipos de serviços de reparos e substituição esporádica de peças e equipamen-
tos são a garantia de serviços de qualidade e sem interrupção. Assim, as prefeituras são fortes
e fundamentais aliadas na busca pela sustentabilidade financeira no tocante à manutenção da
infra-estrutura.

Com custos mensais baixos (ver Apêndice C) se relacionados com o valor per capita
de atendimento, a inexistência da manutenção é motivo de dor de cabeça certa para o NCD
responsável pelo telecentro envolvido. Dessa maneira, a operacionalização de um convênio
envolvendo a prefeitura local e a RTC8 é fundamental para assegurar a qualidade dos serviços
prestados para a comunidade.

6.5.2.3 Parcerias com Empresas Locais

Os custos mensais de operacionalização de um telecentro envolvem somente o for-
necimento de materiais de escritório e suprimentos mais simples (ver Apêndice C). Tal custo
pode, e deve, ser facilmente colocado junto ao convênio anteriormente citado. Contudo, é sa-
dia a interação entre empresários locais e os telecentros de sua comunidade objetivando um

7Na experiência do NCD foi defendido, e é sugerido, um valor ainda maior do que as bolsas de pesquisa e
extensão ou estágios, tendo sido criado uma modalidade específica denominada Bolsas de Inclusão Digital, a fim
de atrair candidatos em uma etapa inicial.

8Verificar a possibilidade de utilização das fundações de sua Universidade ou ainda um outro organismo pú-
blico.
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exercício simples de responsabilidade social empresarial e articulação junto ao telecentro.

Empresas locais podem facilmente oferecer serviços (impressão de materiais gráficos,
banners, passagens para congressos etc.) e produtos (papel, toner para impressão, caneta etc.)
em troca da exposição de sua marca no ambiente do telecentro e convites especiais para a
demonstração de resultados.

Essa possibilidade libera os recursos públicos para outros usos e estimula a participa-
ção da classe empresarial em interações maiores como a doação de computadores, discutida na
Seção 6.5.4.2.

6.5.2.4 Utilização de Softwares Livres

Outro pilar importante para a sustentabilidade financeira é a utilização de SL, que
em sua grande maioria são gratuitos e contam com uma grande rede de suporte igualmente
gratuita, sem o passivo de pagamento e renovação das licenças dos SPr que geram alto impacto
financeiro nas iniciativas.

Outros fatores operacionais para essa adoção são discutidos na Seção 6.5.4.5.

6.5.3 Recursos Humanos

A promoção da sustentabilidade dos Recursos Humanos é outro aspecto fundamental
do modelo proposto, como já discutido na perspectiva financeira. Asseguradas as finanças,
segue-se o desafio de reter os estudantes e profissionais envolvidos.

Diferentemente do que se espera, a gestão e operacionalização utilizando o corpo dis-
cente universitário é uma aposta de sucesso e sustentável em diversas iniciativas pelo mundo,
sendo o NCD uma prova. Organizações como a AIESEC9, Empresas Juniores ou Fraternida-
des espalhadas pelo mundo também fazem uso do fator student-driven10 e endossam a proposta
com seus resultados há mais de 50 anos.

Única excessão do colocado, aqui baseando-se novamente na experiência no NCD, é
o Diretor Gestor que deve ser um profissional de dedicação exclusiva e com salário diferencial
condizente com sua responsabilidade a fim de assegurar sua retenção em longo-prazo.

A estratégia principal é a de retenção, contudo todo o processo de seleção tradicio-
nal impacta decisivamente no resultado final e é aqui detalhado, inclusive com os materiais

9Muita da estratégia aqui detalhada baseia-se, contudo não unicamente, em experiências pessoais prévias na
AIESEC e em seu modelo internacional de retenção de membros sintetizado em um framework próprio da orga-
nização.

10Do inglês, em tradução livre: Dirigido por estudantes.
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utilizados durante todo o processo seletivo.

6.5.3.1 Estrutura Organizacional, Responsabilidades e Perfis

Baseada em uma estrutura matricial equilibrada, a proposta segue o organograma mos-
trado na Figura 6.11, seguido das responsabilidades (Tabela 6.1) e perfis (Tabela 6.2).

Figura 6.11: Estrutura organizacional

Tabela 6.1: Funções e responsabilidades dos recursos humanos

Cargo Função e Responsabilidades

Conselho Gestor

Responsável final pela transparência das contas e ações do NCD além
de ser composto por diversos segmentos da sociedade, assegurando o

cumprimento de expectativas de diversos stakeholders

• Assegurar a transparência do projeto

• Avaliador da prestação de contas trimestral

• Avaliação do Planejamento Estratégico semestral fornecendo fe-
edbacks para melhorá-lo

• Articular novos projetos e captações de recursos

Orientador Acadêmico

Orientação estratégica e representação docente oficial

• Representação do corpo docente

• Interlocutor oficial com a Universidade

• Mentor da Diretoria

Continua na próxima página. . .
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Tabela 6.1 – Continuando

Cargo Função e Responsabilidades

Diretor Gestor

Responsável final pela Gestão, representação oficial e pelo
aprimoramento contínuo da equipe e dos serviços prestados

• Responsável legal

• Acompanhamento da equipe

• Recrutamento e seleção de novos membros da equipe

• Acompanhamento da gestão financeira e tracking do planeja-
mento em andamento

• Responsável pelo relacionamento com Mantenedores e Patroci-
nadores

• Identificação das demandas de capacitação da equipe e soluções

• Aprimoramento contínuo dos serviços prestados

• Acompanhamento do índice de qualidade

• Definição do calendário

Diretor de Relações Externas

Responsável final pelo desenvolvimento sustentável em curto e
longo-prazos

• Produção de projetos para captação de recursos externos

• Organização dos planejamentos estratégicos e operacionais

• Relacionamento com Governo Federal, Estadual e Municipal

• Representação oficial na mídia

• Acompanhamento dos contratos

Diretor de Comunicação

Responsável final pela comunicação interna e externa

• Posicionamento de marca

• Produção do jornal informativo bimestralmente

• Produção dos materiais gráficos diversos e diagramações

• Assessoria de imprensa

• Produção e manutenção do portal online

• Produção dos eventos internos e externos

Continua na próxima página. . .
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Tabela 6.1 – Continuando

Cargo Função e Responsabilidades

Diretor de Interação com a Comunidade

Responsável final pela articulação com a comunidade externa

• Promoção dos cursos para comunidades

• Assessoria política e acadêmica

• Articulação com órgãos da Universidade e da sociedade civil

• Mobilização do público-alvo do projeto quando necessário

Diretor de Ensino

Responsável final pela produção de conteúdo interno, aprimoramento e
criação de cursos gerais e de capacitação profissional

• Planejamento, criação e manutenção dos cursos

• Assegurar a gerência do conhecimento a cultura de utilização da
base de conhecimento

• Definição de padrões de processos internos

• Definição de políticas diversas

• Alocação de instrutores para cursos e monitoria

• Compilação e relatório dos formulários de críticas, elogios e
sugestões e de avaliação dos cursos

Diretor Técnico

Responsável final pela infra-estrutura computacional

• Manutenção da infra-estrutura computacional

• Implementação de novas soluções computacionais

• Assegurar a segurança computacional dos sistemas

• Assegurar a integridade dos dados de usuários e da rede

• Manutenção e aprimoramento dos computadores-clientes

Instrutores

Responsáveis finais pelo atendimento técnico-pedagógico, produção de
conteúdo, operacionalização de políticas e consultorias de projetos

in-loco

• Atendimento aos usuários

• Reportar problemas

• Ministrar cursos aos usuários

• Desenvolver atividades complementares à monitoria

• Participar de atividades de capacitação

• Operacionalização de políticas e decisões estratégicas

Continua na próxima página. . .
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Tabela 6.1 – Continuando

Cargo Função e Responsabilidades

Auxiliares Administrativos

Responsáveis finais pelo atendimento inicial e encaminhamento de
informações aos destinatários

• Recepcionar o público

• Encaminhar demandas para os coordenadores responsáveis

• Gerenciamento dos suprimentos de escritório

• Registro do cumprimento do regimento interno por parte da
equipe

• Promoção dos cursos e alocação de usuários interessados

• Sanar dúvidas de usuários

Tabela 6.2: Perfil de habilidades e competências dos recursos humanos

Cargo Especificação e Competências

Conselho Gestor

• Representantes de diversos setores da sociedade. Governo, ter-
ceiro setor, Universidade, estudantes, docentes, comunidade.

• Grande rede de contatos

• Capacidade de articulação

• Disponibilidade para reuniões trimestrais

Orientador Acadêmico

• Docente da instituição de ensino envolvida

• Facilidade de articulação com a Universidade

• Pensamento estratégico

• Disponibilidade para reuniões semanais

Diretor Gestor

• Profissional com conhecimento técnico, social e de gerência de
projetos

• Planejado e organizado

• Comunicação interpessoal e com o público

• Negociador

• Postura profissional

• Liderança

• Visão sistêmica

Continua na próxima página. . .
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Tabela 6.2 – Continuando

Cargo Especificação e Competências

Diretor de Relações Externas

• Estudante interessado em negócios

• Negociador

• Empreendedor

• Planejado e organizado

• Pensamento analítico

Diretor de Comunicação

• Estudante de Comunicação

• Facilidade de articulação com a mídia

• Habilidade para diagramação com SL

• Criativo

Diretor de Interação com a Comunidade

• Estudante ligado a movimentos sociais

• Grande capacidade de articulação

• Bom relacionamento institucional

• Conhecimento dos projetos sociais da região

Diretor de Ensino

• Estudante de pedagogia ou psicologia com conhecimento téc-
nico

• Organizado e planejado

• Empatia

• Didática

Diretor Técnico

• Estudante de Engenharia de Computação, Ciência da Computa-
ção ou Sistemas de Informação

• Visão estratégica das TIC

• Conhecimento de análise de sistemas

Instrutores

• Estudantes com conhecimento técnico, ou de acordo com a de-
manda dos projetos existentes

• Excelente relacionamento interpessoal

• Bom atendimento ao público

• Didática

Continua na próxima página. . .
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Tabela 6.2 – Continuando

Cargo Especificação e Competências

Auxiliares administrativos

• Estudantes universitários

• Excelente relacionamento interpessoal

• Bom atendimento ao público

• Organizado

6.5.3.2 Seleção

O processo seletivo segue um fluxo tradicional que ocorre, caso necessário, no prin-
cípio de cada semestre. O recrutamento interno é preferível para uma vaga aberta na Diretoria
(por conclusão de curso ou rendimento insatisfatório), isto é, imediatamente os instrutores com
perfil necessário, caso existam, são convidados para o aproveitamento. Do contrário, a seleção
prossegue nas seguintes etapas:

• Planejamento de RH: Definição das necessidades do semestre corrente, baseando-se no
planejamento (Seção 6.8) e os projetos propostos. Deve-se definir com cada Diretor o
número e o perfil das vagas oferecidas, bem como a função a ser exercida.

• Divulgação: A divulgação das oportunidades deve ser feita em toda a Universidade/Faculdade,
além de Faculdades vizinhas caso a bolsa oferecida permita o aproveitamento de estudan-
tes de outra instituição de ensino. Duração aproximada de 2 semanas.

• Palestra informativa: É saudável a realização de uma palestra informativa para os candi-
datos durante a fase de inscrição a fim de esclarecer dúvidas e motivar candidatos ainda
não decididos quanto a sua aplicação.

• Inscrição: Deve ser feita online ou utilizando um formulário próprio que permite a sua
análise criteriosa e completa apenas pelo número de matrícula ou outra identificação, sem
favorecimentos. Os envelopes são entregues na secretaria do NCD apenas com o número
de matrícula identificando-o.

• Configuração dos pesos adotados: Antes do filtro das inscrições, definem-se conjunta-
mente entre a Diretoria os pesos a serem utilizados para cada habilidade, competência e
experiência da ficha de inscrição e também a participação na dinâmica e nota da redação.
Todos os valores são passados para a aba “pesos” da planilha de avaliação.

• Filtro das inscrições: Feita por toda a diretoria, as fichas dos candidatos passam por uma
primeira triagem de avaliação com as experiências (profissionais e acadêmicas) sendo
julgadas por dois diretores e as pontuações atribuídas e preenchidas na planilha de avali-
ação de acordo com o cargo escolhido pelo candidato. Sugere-se aprovar uma relação de
3 candidatos por vaga.



78 CAPÍTULO 6 MODELO PROPOSTO

• Convocação dos aprovados na primeira triagem: Por meio de cartaz afixado no NCD e
por email direto aos candidatos. Oportunidade também para agradecer a participação dos
candidatos não aprovados.

• Aplicação de dinâmicas: As dinâmicas são aplicadas por psicólogos ou estudantes finalis-
tas convidados a fim de analisar comportamentos e competências previamente definidas
pela Diretoria. Contando com, pelo menos, dois observadores avaliando cada candidato
e preenchendo a ficha de avaliação da dinâmica.

• Redação: Ao final da aplicação das dinâmicas, os candidatos passam por uma redação
com o objetivo de avaliar a fluência na língua portuguesa e articulação. O tema sugerido
é ID e seus desdobramentos.

• Filtro de candidatos: Segunda triagem feita, apenas registrando na planilha de avaliação
as pontuações atribuídas aos candidatos, bem como justificativas e feedbacks para todos
os candidatos. Sugere-se aprovar uma relação de 2 candidatos por vaga.

• Convocação dos aprovados na segunda triagem: Por meio de cartaz afixado no NCD e
por email direto aos candidatos. Oportunidade também para agradecer a participação dos
candidatos não aprovados e colocar-se à disposição para fornecer feedbacks das etapas
anteriores.

• Entrevista: Fase final da avaliação, feita pelo Diretor-Gestor e mais um Diretor com
duração de aproximadamente 20 minutos. Oportunidade para fornecer feedbacks, tirar
dúvidas dos candidatos e extinguir possíveis dúvidas dos avaliadores nas etapas anterio-
res.

• Divulgação dos resultados: Novamente por meio de cartaz afixado no NCD e por email
direto aos candidatos. Oportunidade também para agradecer a participação dos candida-
tos não aprovados, colocar-se à disposição para fornecer feedbacks das etapas anteriores
e solicitar feedbacks do para o processo seletivo.

• Convocação dos selecionados: A fim de integrá-los ao novo time, a convocação é feita
para organizarem uma confraternização para toda a equipe, com os limites colocados
pela Diretoria.

Todos os modelos utilizados na última seleção do NCD podem ser solicitados em sua
versão digital solicitada conforme já colocado anteriormente.

6.5.3.3 Capacitação

Após a devida apresentação e integração dos selecionados junto à equipe durante a
confraternização, é necessária a capacitação técnica e apresentação institucional do projeto
geral.
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A recepção oficial à RTC é feita pelo Diretor Gestor que, se possível com toda a
diretoria, apresenta a configuração organizacional, passando por sua ideologia e histórico:

• Institucional: Apresentação das pessoas e instituições parceiras envolvidas, além das suas
responsabilidades. Espaço para detalhar a missão e visão da proposta, conscientização
do ambiente profissional e regimento interno da rede.

• Histórico: Apresentação do histórico institucional detalhando os idealizadores, pessoas
já envolvidas, negociações feitas, trabalhos realizados etc. a fim de situar o novo membro
em uma perspectiva maior de contribuição para o trabalho existente.

Por sua vez, a capacitação técnica é feita ao longo do trabalho de monitoria nos te-
lecentros e em eventuais grupos de estudo orientados por um instrutor mais experiente. O
conteúdo da primeira capacitação, que alcança o objetivo inicial de prepará-lo para o trabalho,
envolve, pelo menos:

• Rede de computadores: Assegurar o conhecimento básico necessário para o entendi-
mento dos sistemas. Arquitetura da rede existente, localização do switch/hub, serviços
instalados etc. Além disso, atividades corriqueiras como crimpagem de cabos UTP (par
trançado) também devem ser passadas.

• Hardware: Apresentação dos recursos de hardware disponíveis e garantir o conhecimento
básico da manutenção envolvendo a limpeza interna e substituição de peças defeituosas.

• Utilização dos sistemas: Apresentação dos sistemas utilizados (Wiki, DotProject, NCD-
Sis) esclarecendo a utilização de cada um, bem como os procedimentos básicos de adição
de artigos (Wiki), acompanhamento e registro das tarefas (DotProject) e gerenciamento
dos computadores e usuários (NCDSis).

• Problemas mais comuns: Leitura da base de conhecimento (Seção 6.5.4.3) buscando
conhecer os problemas de maior frequência e sua respectiva resolução, além de entender
a importância da atualização da base de conhecimento constantemente.

O conhecimento prévio do candidato selecionado deve ser levado em consideração
para verificar a necessidade ou não de fornecer as capacitações acima. Um instrutor mais
experiente é o responsável pela capacitação técnica.

Todo o conteúdo acima pode ser encontrado na base de conhecimento da RTC, discu-
tido na Seção 6.5.4.3.
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6.5.3.4 Retenção

Estratégias de retenção dos membros da RTC envolvem os aspectos de relevância para
a formação acadêmica e pessoal, financeiro e envolvimento social.

A formação universitária, sobretudo a técnica, pouco contribui para o desenvolvimento
de competências11. Portanto, o trabalho realizado permite a evolução de competências como o
relacionamento interpessoal durante o trabalho em equipe, capacidade de falar em público para
lecionar nos cursos oferecidos, planejamento/trabalho/decisão em grupo etc. Além desses,
são realizados grupos de estudo bimestrais em assuntos de interesse comum entre a RTC e os
instrutores.

Aliada à complementação profissional e pessoal, surgem recentemente nos currículos
universitários as atividades de extensão. As atividades cotidianas de atendimento à comunidade
e o trabalho envolvendo ID configuram a iniciativa como um projeto de extensão universitária.
Desta maneira, além dos créditos concedidos, a emissão de certificados e o envolvimento social
tão valorizado atualmente pelo mercado profissional são fortes argumentos de retenção.

Além disso, o oferecimento de bolsas de extensão, como apresentado na Seção 6.5.2.1
(Pagamento de Bolsas e a Questão do Voluntariado, pág.69), configura um importante fator de
retenção pois possibilita aos envolvidos se dedicar às atividades da RTC com a certeza de ter
uma bolsa que garante (minimamente) seus custos mensais básicos de alimentação, transporte
e lazer.

6.5.4 Operacional

Substituição de peças e equipamentos defeituosos, administração dos recursos hu-
manos, manutenção da base de conhecimento e outros sistemas, articulação política, além da
integração da base de usuários são serviços operacionais que muito impactam nos resultados
de um telecentro.

Deste modo, a sustentabilidade operacional proposta é baseada na centralização de
serviços utilizados por toda a rede.

6.5.4.1 Formação, Integração e Gestão de Uma Rede de Telecentros Coordenados

A Rede de Telecentros Comunitários (RTC), muito citada até aqui, configura uma
proposta de diminuir custos operacionais e assegurar a sustentabilidade (em todos os aspectos

11Chamadas internacionalmente de soft skills, envolvem o relacionamento interpessoal, fluência para falar em
público, liderança, entre outras.
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já citados) das iniciativas menores de ISD em sua área de abrangência física12 e lógica13.

O NCD é o componente central da coordenação, enquanto os telecentros são estruturas
escaláveis que são integrados com o tempo à RTC. Duas modalidades são possíveis para a
integração: Criação de telecentros a partir do interesse de organizações do terceiro setor por
meio de consultorias Seção 6.7.2, configurando-se o ideal. Ou a integração de telecentros
existentes, mediante solicitação da instituição mantenedora, desde que cumpridas as condições
necessárias a serem analisadas pela Diretoria da RTC e garantido o compromisso das partes
mediante um documento oficial.

As responsabilidades são pontuadas na Seção 6.7.2.

6.5.4.2 Reciclagem de Computadores e Incentivo à Doação

Enfrentado hoje como uma séria ameça ao meio ambiente, o lixo digital (sucatas de
computadores, monitores, peças etc.) contém metais pesados (a bateria de Real Time Clock por
exemplo, utiliza Lítio), que são altamente poluentes aos recursos naturais, e hoje não possui
uma destinação adequada por meio de política pública.

Por outro lado, os telecentros sofrem com a dificuldade de reposição de peças exis-
tindo, constantemente, projetos que não atendem em sua capacidade total por causa de compu-
tadores parados.

Dessa forma, outro componente importante para a sustentabilidade operacional é a
existência de um laboratório para reciclagem, no NCD, de computadores vindos das doações
incentivadas por meio de divulgação nos mecanismos de articulação da RTC (Seção 6.6.1).

6.5.4.3 Base de Conhecimento

A construção de uma base de conhecimento é uma maneira de tentar ao máximo
transformar o conhecimento não-tácito em textos, procedimentos ou modelos. Dessa forma,
configura-se um estratégia de não-dependência dos recursos humanos chave (como a Diretoria)
e também uma metodologia operacional de assegurar a retenção de conhecimento operacional
pela organização.

Fundamentado pelo trabalho colaborativo dos membros da RTC, sua operacionaliza-
ção é dada por software Wiki online, apresentado na Seção 6.5.4.5, e logins individuais. É
responsabilidade direta da Diretoria garantir a cultura de sua utilização cotidiana e backup.

12Limitado pela distância física que será um limitante para a realização de atividades de integração, grupos de
estudo e ciclos de capacitação.

13Existência de uma rede de banda-larga que possibilite a administração/manutenção remota de serviços.
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6.5.4.4 Compartilhamento da Base de Usuários

Conforme apresentado na Seção 6.3.1.2 como estratégia de oferecer melhores serviços
aos usuários, a operacionalização do compartilhamento da base de usuários é dada por meio de
uma implementação simples baseada em replicação de bancos de dados ou em centralização
por meio do protocolo LDAP.

A primeira solução possui implementação imediata, bastando uma replicação frag-
mentada verticalmente da base de usuários do NCDSis por todos os telecentros. Já implemen-
tada experimentalmente utilizando o banco de dados MySQL (http://www.mysql.org).

Já a abordagem utilizando o serviço Lightweight Directory Access Protocol - Procolo
Leve de Acesso de Diretório (LDAP) (http://www.openldap.org) envolve, além da configuração
do serviço, a integração com o sistema de cadastro, promovendo a autenticação. É a melhor
aposta a ser feita, contudo depende de grande esforço técnico.

Apesar dessas alternativas assegurarem autenticação dos usuários em toda a rede, am-
bas as soluções apresentadas não resolvem o problema do acesso do usuário aos seus arquivos
a partir de qualquer ponto. Essa limitante é resolvida somente por meio da interligação de uma
rede de alta velocidade entre os nós da rede. Tal característica, além do acesso aos conteúdos
multimídia, configura uma defesa da inserção dos PIDs nas modernas redes em inauguração14.

6.5.4.5 Sistemas Utilizados

Sem o objetivo de engessar esse trabalho com tecnologias, essa seção apresentar pos-
sibilidades de sistemas a serem utilizados pelas iniciativas, mas não isenta ou significa que
melhores ferramentas existam.

Todas as ferramentas aqui apresentadas estão em operação no NCD1, sendo imple-
mentados ou configurados completamente pelos instrutores e, portanto, são exemplos reais de
sucesso.

• Gestão do Telecentro, NCDSis: Sistema de gerência de cadastros de usuários, filas de es-
pera, scripts para resolução dos problemas mais comuns e geração de estatísicas. Devido
a não existência de uma ferramenta semelhante em 2005, uma versão inicial foi inteira-
mente desenvolvida durante o primeiro mês do projeto por um voluntário15 externo ao
NCD1 e agora aprimorada utilizando o framework Django. Constitui um trabalho futuro
(Seção 8.3 (Trabalhos Futuros, pág.109)) a sua disponibilização para a comunidade.

• Sistema Operacional dos Computadores Clientes, Debian Linux: Distribuição Linux per-
14Como o exemplo de Vitória com a rede Metrovix.
15Contribuição e desenvolvimento de Igor Feghali Barcelos, à época aluno de Engenharia de Computação da

UFES
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sonalizada para utilização como SO padrão no NCD. Pode ser obtido gratuitamente em
http://www.debian.org.

• Sistema Operacional do Servidor, OpenBSD: Variante do BSD utilizado como SO do
servidor principal. Pode ser obtido gratuitamente em http://www.openbsd.org.

• Segurança da Rede, PF (OpenBSD Packet Filter): Sistema que isola o tráfego externo ao
telecentro, é um pacote que compõe o sistema operacional OpenBSD e realiza as funções
de firewall e NAT16, além de outras funcionalidades de gerenciamento de rede.

• Filtro de Conteúdo, DansGuardian: Filtro automático e configurável de conteúdo, per-
mite o bloqueio de conteúdo agressivo por frases ou palavras-chave, além de endereços
e domínios de rede. Pode ser obtido gratuitamente em http://www.dansguardian.org.

• Serviço de Impressão, CUPS: Utilizado para automatizar a checagem da quota de im-
pressão por usuário e fazer o interfaceamento com todas as impressoras da rede. Pode
ser obtido gratuitamente em http://www.cups.org.

• Base de Conhecimento, MediaWiki: Ferramenta de construção de conteúdos colaborati-
vos, seguindo o exemplo de sucesso da enciclopédia online Wikipedia. Pode ser obtido
gratuitamente em http://www.mediawiki.org.

• Administração de Imagens de Sistemas, System Imager: Ferramenta de administração
e automatização de instalação de imagens de SO nos computadores. Permite a instala-
ção completa do NCD em aproximadamente 15 minutos numa rede full-duplex de 100
Mbits/s. Pode ser obtido gratuitamente em http://www.systemimager.org.

• Softwares de Escritório, OpenOffice: Pacote de escritório da Sun Microsystems utilizada
em substituição ao Microsoft Office. Já incluído em diversas distribuições, pode ser
obtido gratuitamente em http://www.openoffice.org.

• Portal, Joomla!: Gerenciador de conteúdo utilizado no portal do NCD, facilitando a ad-
ministração e adicão de conteúdos por todos os membros da equipe. Pode ser obtido
gratuitamente em http://www.joomla.org.

• Gerenciamento de Pessoal e Atividades, DotProject: Sistema utilizado para acompa-
nhamento do planejamento operacional do NCD. Pode ser obtido gratuitamente em
http://www.dotproject.net.

• DosVox: Sistema operacional completo com sintetizador de voz. Utilizado por PNEV, é
emulado com sucesso via Wine na plataforma Linux. Pode ser obtido gratuitamente em
http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox.

Reforçando que é recomendada a busca por ferramentas semelhantes, bem como uma
análise criteriosa de funcionalidades antes da adoção de uma nova opção.

16Network Address Translation - Tradução de Endereço de Rede
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6.6 Produção de Conteúdos Locais e Distribuição

Apresentados e discutidos os componentes de acesso, educação informacional e sus-
tentabilidade, resta assegurar que as condições estabelecidas impactem também na produção e
disponibilização de conteúdos locais e em língua portuguesa.

6.6.1 Produção Interna

Contando com diversos grupos de estudos organizados, desenvolvimento de sistemas,
criação de artigos e debates envolvendo a CD, a publicação da produção interna é um forte
mecanismo para contribuir para a evolução do estado da arte da ISD e o desenvolvimento de
SL que possam ser utilizados em outras iniciativas.

As plataformas de divulgação da produção interna concentram-se em dois pilares: A
criação de um jornal com artigos relacionados com a temática ISD e produzidos pela equipe da
RTC, como acontece na experiência do NCD1 apresentada na Seção 5.7 (Posicionamento da
Marca e Fatores de Diferenciação, pág.48).

Outro grade mecanismo é o portal da rede, página inicial utilizada nos telecentros,
que deve contar, além da divulgação de conteúdo, com prestação de serviços e orientação aos
usuários dos procedimentos de inscrição em cursos e suas datas.

6.6.2 Articulação com outras Organizações da Sociedade Civil

Não é novidade a produção rica existente pelas comunidades brasileiras. Do artesanato
ao graffiti, da música regional e independente aos sons do beat-boys, de revistas dos bairros até
a criação de documentários populares.

Essa grande produção existente, já discutida no Capítulo 4 (Declaração do Problema,
pág.29), deve ser articulada pelo Diretor de Interação com a Comunidade junto a ONGs,
OSCIPs, Projetos de Extensão e Associação de Moradores a fim de disponibilizar esse con-
teúdo em plataformas online.

O processo de disponibilização desses conteúdos passa necessariamente pela educação
informacional dos produtores, promovendo o aumento da articulação entre diferentes grupos e
promoção da utilização de novas mídias.
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6.6.3 Espaço Para Produção de Audiovisual

Sendo a língua portuguesa um conhecimento que necessariamente remete à exclusão
no âmbito textual para os não alfabetizados, a produção audiovisual deve ser utilizada como
uma nova possibilidade de linguagem para esses grupos expressarem-se e assegurar o registro
histórico de suas ações.

Contando com a infra-estrutura necessária para esse tipo de produção, o NCD serve
como referência central para a realização de edição de filmes e áudio, além da disponibilização
e educação para o uso de equipamentos multimídia utilizados. Após toda a produção, qual-
quer dos telecentros da rede está apto para fazer a publicação das produções nas plataformas
disponíveis na Internet.

6.6.4 Plataforma de Jornalismo Cidadão

Experiência com grande êxito pelo mundo17, baseia-se na produção pública privada
ou colaborativa de artigos jornalísticos e produção cultural em geral.

Configurando-se como um rico espaço de mídia jornalística alternativa e com forte
incentivo à geração de capital social devido aos debates e articulações entre indivíduos com
interesses comuns, pouco contribuem com a evolução do status quo caso não haja a participação
popular e abrangente também dos não incluídos.

Discutido na Seção 8.3 (Trabalhos Futuros, pág.109), a RTC vem como organismo
para divulgação da iniciativa futura e promoção da educação informacional necessária para a
apropriação dessa nova ferramenta pela população não incluída digital e socialmente.

6.7 Multiplicação do Impacto

As três iniciativas que seguem possuem o intuito de aumentar a variedade dos projetos
realizados e atingir um número maior de pessoas por meio de uma abordagem indireta realizada
por parceiros sob orientação da RTC por meio de consultorias específicas.

17Ver o exemplo francês AgoraVox - Le Média Citoyen (http://www.agoravox.fr) e o Norte Coreano OhMy-
News (http://english.ohmynews.com)
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6.7.1 Captação de Recursos e Integração com Políticas Públicas

É função do Diretor de Relações Externas a criação de projetos para captação de re-
cursos e integração com parceiros do projeto a fim de aumentar impacto dos serviços realizados
pela rede. No tocante à captação de recursos públicos, o trabalho é facilitado buscando finan-
ciamentos com órgãos estaduais e federais que periodicamente lançam editais para aporte de
recursos não-retornáveis.

A avaliação desses, além da qualidade e impacto do resultado proposto, usa como fator
de decisão a integração com políticas públicas (estaduais e federais) no projeto submetido.
Em especial, três devem ser utilizadas nos projetos submetidos para financiamento público:
Educação pública abrangente e de qualidade, utilização de SL e capacitação profissional para
geração de renda.

6.7.2 Consultorias Tecnológicas

Outro modo de multiplicar o impacto da RTC é abrir espaço para consultorias tecnoló-
gicas para parceiros existentes e potenciais que demandam conhecimento técnico ou expertise
das experiências existentes e pessoas envolvidas.

São oportunidades para articulação entre parceiros existentes que caminham para o
mesmo objetivo e espaço para estudantes da rede trabalharem como “Consultores” nas suas
áreas de interesse, criando mais uma oportunidade além da Monitoria dos telecentros.

Em especial, auxiliar na implantação de telecentros demandados por parceiros permite
seguir a metodologia adotada pela RTC criando mais uma área de abrangência da iniciativa e
recebendo outras contra-partidas pelo trabalho realizado, conforme listado, ao final, na Tabela
6.3.

6.7.3 Disponibilização do Modelo Operacional

As produções internas vão além de conteúdos publicados pela equipe ou planos de
aula produzidos internamente. A grande contribuição para a promoção da ISD no Brasil vem
da publicação do framework de trabalho (planilhas, modelos, códigos-fonte, metodologias,
planos de aula, apostilas etc.), juntamente com seus resultados, acertos e fracassos.

Essa ação, incluindo essa proposta, vem para incentivar o debate acerca desse assunto
e aprimorá-lo constante e colaborativamente seguindo em direção à promoção da CD para toda
a sociedade brasileira.

Nesse sentido, esse trabalho não deve ser considerado um conteúdo estático, mas sim
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produto de experiências anteriores que contribuíram para esse e que continuam acontecendo.
Deste modo, dependendo de relatos e feedbacks para que busque-se um modelo cada vez melhor
para realizar o trabalho.

6.8 Planejamento e Mecanismos de Controle

Característica principal do trabalho profissional realizado, o planejamento é a atividade-
guia necessária das ações a serem realizadas pelos próximos 6 meses buscando alcançar uma
estratégia maior traçada como desafio para toda a RTC.

Além disso, o acompanhamento eficiente do planejamento e a divulgação dos resulta-
dos do planejamento anterior são outras fases importantes para a realização de um planejamento
bem sucedido.

Reforçando que as respectivas versões digitais ou outros documentos complementa-
res podem ser solicitados diretamente ao autor ou à direção do NCD conforme descrito no
Apêndice E (Formas de Contato Para Requisição de Modelos e Material Textual, pág.119).

6.8.1 Planejamento Estratégico

Etapa inicial do planejamento, a diretoria define conjuntamente novas metas para a
rede e estimula os instrutores da rede a sugerirem projetos estratégicos para o semestre que se
iniciará. Cursos novos, idéias de potenciais parcerias, implementação de novos sistemas, entre
outros, são exemplos de iniciativas que devem objetivar uma meta maior.

A realização é organizada pelo Diretor Gestor que, durante uma reunião geral com
toda a equipe, realiza uma atividade de brainstorming com todo o registro feito em um mapa
mental18 (Figura 6.12).

Após essa etapa criativa, cada área (cada Diretoria, Instrutores e Secretaria) deve pon-
tuar no mesmo mapa mental os problemas enfrentados atualmente e em um segundo momento
as idéias de soluções feitas por outra equipe aleatoriamente.

Finalizando, a equipe original assume o mapa mental para validar as soluções apresen-
tadas e corrigí-las caso necessário. Uma experiência que auxilia no desenvolvimento de uma
visão sistêmica por todos os envolvidos.

18Em particular sugerida a ferramenta livre Freemind (http://freemind.sourceforce.net) para tal atividade.
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Figura 6.12: Ferramenta de mapa mental utilizado para o planejamento estratégico

6.8.2 Planejamento Operacional e o Acompanhamento

Uma vez finalizadas as sugestões de idéias e soluções, é necessário que a Diretoria
coloque-as em ações operacionais bem específicas (e aqui vale o reforço, ações que podem ter
a sua evolução acompanhada periodicamente) com um responsável único (ou grupo de envolvi-
dos mas com apenas um responsável final), deadline e resultado esperado ao final da atividade
(Figura 6.13). Existem diversas ferramentas19 que auxiliam nessa organização, e seu uso é
encorajado.

Após isso, o planejamento é importado para um sistema online20 (Figura 6.14) onde o
acompanhamento e registro são feitos de maneira mais fácil e colaborativa.

Semanalmente, pelo menos, todos os membros devem reportar o andamento das ativi-
dades pelo sistema, informando progressos, dificuldades encontradas e anexando os materiais
produzidos durante a tarefa. Isso permite à Diretoria ter uma visão geral e sistêmica da produ-
ção de todos os membros da RTC, analisando com isso o rendimento individual.

6.8.3 Controle da Qualidade e Aprimoramento Contínuo

Além do acompanhamento das atividades internas para assegurar o cumprimento dos
objetivos traçados, a interação com o usuário (apresentada na Seção 6.3.1.4) vem como uma
importante ferramenta para aprimoramento dos serviços oferecidos e inspiração para o plane-
jamento semestral.

Todos os feedbacks gerais ou de cursos, eletrônicos ou em papel, são recebidos pelo

19Uma menção por sua qualidade à ferramenta Openproj (http://www.openproj.org), também livre.
20Menções importantes para o DotProject (http://www.dotproject.net) e o Project-Open (http://www.project-

open.com).



6.8 PLANEJAMENTO E MECANISMOS DE CONTROLE 89

Figura 6.13: Planejamento operacional semestral das atividades

Figura 6.14: Importação para o sistema online de acompanhamento
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Diretor de Comunicação que faz a primeira triagem e encaminha aos respectivos responsáveis
por atender às demandas. Imediatamente são repondidos (caso o email tenha sido informado
na ficha de elogios, críticas e sugestões) e a ação sugerida é adicionada como ponto do próximo
planejamento ou corrigida por meio de alguma ação emergencial.

Todos esses configuram-se importantes mecanismos de aprimoramento da qualidade
geral e o desenvolvimento das competências dos instrutores durante as aulas.

6.8.4 O Conselho Gestor e a Divulgação dos Resultados

Conforme colocado na Seção 6.5.3.1 (Estrutura Organizacional, Responsabilidades
e Perfis, pág.72), o CG possui a função de auxiliar o Diretor Gestor na tomada de decisões e
articulações necessárias para o atingimento das metas definidas no planejamento de toda a rede.

Para isso, trimestralmente a Diretoria da RTC faz uma reunião conjunta com o CG
para apresentar o acompanhamento do planejamento e relatar potenciais problemas ou projetos
que demandam por articulação externa. O período é ideal por demarcarem reuniões no início,
meio e final do planejamento.

Um relatório (Figura 5.1) é então produzido e enviado aos parceiros no final do se-
mestre planejado. Esse relatório contém impressões gerais acerca do planejamento, resultados
qualitativos e quantitativos de pessoas formadas e atendidas por todos os projetos, novos par-
ceiros e articulações.

Figura 6.15: Relatório semestral de demonstração dos resultados



6.9 FRAMEWORK CIDADANIA DIGITAL 91

Uma versão em release21 sucinta também deve ser providenciada pelo Diretor de Co-
municação.

Todos os dados estatísticos, comparações e evoluções temporais são providos pelo
módulo do sistema de acompanhamento existente no NCDSis (Figura 6.16).

Figura 6.16: Interface de administração e estatísticas do NCDSis

6.9 Framework Cidadania Digital

6.9.1 Criação do NCD na Universidade/Faculdade

21Artigo produzido com o objetivo de divulgar externamente na mídia por toda a área de atuação da RTC.
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Figura 6.17: Fase 1: Estabelecimento do GT

Figura 6.18: Fase 2: Articulação das demandas para implantação do NCD
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Figura 6.19: Fase 3: Seleção, Capacitação da Equipe Inicial e Montagem da Infra-Estrutura

Figura 6.20: Fase 4: Início dos Trabalhos
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6.9.2 Criação e Integração de Telecentros à RTC

Figura 6.21: Fase 1: Articulação com/Consultoria Para Instituição Parceira
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Figura 6.22: Fase 2: Seleção dos RH e Capacitação
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Figura 6.23: Fase 3: Integração à RTC
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6.9.3 Relação de Potenciais Contra-Partidas

Tabela 6.3: Matriz de relacionamento e participação institucional

Instituição Relacionamentos

Universidades ou Faculdades

Administração central

• Pagamento de bolsas de extensão

• Fornecimento da infra-estrutura física e lógica de um NCD

• Articulação com Governo e Empresas

Estudantes e Servidores

• Capacitação

• Utilização da infra-estrutura do NCD para atividades acadêmi-
cas

Professores

• Orientação de atividades e projetos

• Pesquisa acadêmica

Outros projetos de extensão

• Capacitação

• Produção de artigos acadêmicos

• Organização de turmas para cursos

Governo Municipal
• Manutenção da infra-estrutura física (pintura, reformas etc.)

• Pagamento das contas de energia, telefone e água

Governo do Estado

• Financiamento de projetos específicos (Ciência e Tecnologia,
Fundações)

• Manutenção da infra-estrutura física

• Cessão/Doação de computadores e equipamentos de informática

Governo Federal
• Financiamento de projetos específicos (MCT, CNPq, FINEP)

• Cessão/Doação de computadores e equipamentos de informática

Setor Privado
• Cessão/Doação de computadores e equipamentos de informática

• Fornecimento de suprimentos de escritório

Continua na próxima página. . .
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Tabela 6.3 – Continuando

Instituição Relacionamentos

Instituições do Terceiro Setor

• Manutenção da infra-estrutura física

• Articulação com comunidades

• Demanda por consultorias

• Promoção dos cursos

• Organização de turmas para cursos

Comunidades
• Produção de conteúdos

• Promoção dos cursos



CAPÍTULO 7

Apresentação e Análise dos Resultados

O rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos.a

—LAO-TSÉ
a(1324 A.C. – 1408 A.C.) Famoso filósofo chinês autor de uma das obras fundamentais

do Taoísmo, o Tao Te Ching. [44]

A apresentação dos resultados a seguir permitirá fazer uma análise e qualitativa e quan-
titativa dos resultados alcançados pelo Primeira Fase do Núcleo de Cidadania Digital (NCD1)
durante os seus dois primeiros anos de funcionamento e também pelo trabalho de uma equipe
que não se restringe à atual.

Contudo, os resultados estatísticos frios dos gráficos e suas análises não transmitem
todas as perspectivas do impacto. O impacto que não pode ser mensurado é visto no dia a dia
de relacionamentos construídos baseando-se no aprendizado dos membros da equipe, na busca
pelo emprego de um aluno após a capacitação etc. Esses serão, minimamente, resumidos por
meio de depoimentos pessoais de stakeholders ao final.

7.1 Perfil do Público Atendido

A primeira análise que se faz necessária é o atingimento do público-alvo pelos serviços
prestados no NCD1. Os relatórios estatísticos do perfil sócio-econômico do NCDSis mostram
que 59% dos usuários possuem uma renda familiar abaixo dos R$ 1.000 mensais (Gráfico 7.1),
contudo sem discriminar o acesso pela renda quando maior.

Quanto ao vínculo educacional, apenas 6% dos usuários são educados exclusivamente
na rede privada de ensino. Deste modo, a grande maioria dos usuários é da rede pública (Gráfico
7.2) de ensino.

A abrangência do projeto não se restringe ao usuários das comunidades vizinhas à
Universidade, sendo de 59% moradores de Vitória (Gráfico 7.3). Principalmente devido aos
cursos, moradores de outras cidades da Grande Vitória se deslocam até o NCD1 e contribuem
para a formação de um representativo público externo à capital.
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Gráfico 7.1: Faixa de renda familiar dos usuários do NCD1

Gráfico 7.2: Tipo de escola frequentada pelos usuários do NCD1
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Gráfico 7.3: Local de moradia dos usuários do NCD1

Comprovando a importância do projeto para o público atendido, 71% dos usuários
utilizam computador exclusivamente no NCD1 (Gráfico 7.4) e outros 14% também em suas
casas, acompanhando e comprovando o índice nacional em escala local.

Essas análises permitem concluir que o público-alvo está sendo atigido pela iniciativa.
A qualidade do atendimento prestado será análisada das próximas seções.

7.2 Serviços: Feedbacks e Avaliação

A mensuração da qualidade dos serviços prestados (Figura 7.1), incluindo-se os cur-
sos e utilização livre, é feita ao final dos cursos por meio de uma avaliação e durante todo o
horário de funcionamento utilizando as fichas de “críticas, elogios e sugestões”. Alguns des-
ses resultados, além de contribuições de fontes secundárias que tiveram o NCD como fonte de
estudos, são compilados abaixo.

A qualidade dos serviços pesquisada e analisada por Rosimar Machado [37] dentre
um universo de 151 usuários consegue elencar os principais fatores responsáveis pela qualidade
atribuída ao serviço:

“É inegável que o NCD está atendendo as necessidades dos seus usuários, pois
quando questionados sobre o grau satisfação quanto aos serviços oferecidos e ne-
cessidade de uso, destacamos que 71,5% responderam sim e estão satisfeitos com
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Gráfico 7.4: Utilização de computador fora do NCD1

Figura 7.1: Utilização cotidiana do NCD1
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os serviços, dentre as principais respostas sobre a razão dessa aceitação temos:
37,03% responderam ’tem tudo o que eu quero’; 11,11% ’democratiza o acesso
à Internet’; 10,18% ’fazer trabalhos’; 7,40% ’monitores qualificados’; entre ou-
tros. [...] Numa sondagem quanto à avaliação dos serviços oferecidos pelo NCD,
os usuários aprovam os serviços considerando-o ótimo ou bom em sua maioria
(84%).”

Por sua vez, os cursos oferecidos também são avaliados com grande excelência pelos
alunos. O grau excelente é atribuído por 79% dos alunos que concluem o curso (Gráfico 7.5).

Gráfico 7.5: Gráfico de avaliação da qualidade dos cursos

As avaliações negativas da prestação de serviços são devido “aos ’horários curtos’
60%; ’muita gente’ 31,42%; ’poucos micros’ 28,57%; ’impressora com defeito’ 22,8%; ’Sis-
tema operacional Linux’ 17,4%; ’filas’ 17,14%; entre outros.” [37].

Além da resistência inicial ao SO Linux e os problemas de falta de manutenção ope-
racional, resolvida no modelo proposto, tal resultado demonstra que a primeira fase de análise
do perfil e validação do modelo proposto não comporta mais a demanda crescente, justificando
a implementação do Segunda Fase do Núcleo de Cidadania Digital (NCD2).

7.3 Resultados do Processo Seletivo

Contando com 91 candidatos em 2006/1 e 63 candidados em 2007/2 para 2 e 5 vagas
no NCD respectivamente, além das vagas dos parceiros, o modelo de processo seletivo desen-
volvido mostra que, além de ser bastante concorrido, “a maioria das pessoas [i.e., candidatos]
elogia o processo seletivo como um todo” [34] após o final da seleção.
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A fim de ilustrar a alta taxa de retenção do NCD, da equipe inicial selecionada em
agosto de 2005, cerca de 70% ainda permanece no NCD. Entre os que saíram, a causa principal
foi a busca de experiência externa à Universidade e a finalização dos seus cursos de graduação.

Independentemente do desligamento oficial, todos mantêm relações estreitas com o
NCD contribuindo sempre que solicitados. Tal característica demonstra que o ambiente profis-
sional também é de criação de relacionamentos pessoais duradouros.

7.4 Parceiros e Captação de Recursos Externos

Demonstrando o sucesso da articulação de uma equipe com diversos atores da socie-
dade, durante os dois primeiros anos o NCD captou recursos da ordem de 1 milhão de reais,
envolvendo a implantação inicial do NCD1, pagamento de bolsas de extensão, manutenção e
um convênio de 24 meses com a Prefeitura Municipal de Vitória para integração à rede Casa
Vitória.

Além dos convênios existentes, o Núcleo também vem atraindo novos parceiros in-
kind (Figura 7.2) para a atuação em projetos ou demandas específicas.

Figura 7.2: Parceiros Atuais do NCD1
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7.5 Depoimentos Finais

Apresento aqui perspectivas dos três principais stakeholders do NCD: Usuário, Ins-
trutor e Parceiro.

“Eu conheci o Núcleo há dois meses através de um amigo e desde então venho aqui
sempre. Aprendi a mexer no computador aqui, porque não tenho um em casa.”

Thiago Ferreira
Estudante morador do bairro Resistência, Vitória

“Levo comigo deste projeto, conhecimentos na área de software livre, a gratifica-
ção por ter passado para algumas pessoas um pouco do meu conhecimento na área,
o imenso prazer de ter visto várias pessoas que nem sequer sabiam o que era um
computador, e morriam de medo dele, saírem do NCD após um curso totalmente
familiarizados com essa importante e indispensável ferramenta.

E não posso deixar de citar a enorme quantidade de amigos que eu fiz lá, dentre
monitores, coordenadores e usuários. Jamais esquecerei de nenhum deles e con-
tinuarei, sem sombra de dúvida, acompanhando o desenvolvimento deste projeto,
agora de fora, e podendo dizer, com orgulho, que eu participei da implantação
inicial do grande sonho chamado Núcleo de Cidadania Digital.”

Diego Velasco
Instrutor Núcleo de Cidadania Digital

2005-2006

“A parceria com o NCD serviu de complementação dos objetivos do PUPT. O
Projeto Universidade para Todos trabalha com um público bem definido: pessoas
que não dispõe de muitos recursos. Assim, nossa parceria foi o que garantiu tal-
vez a única oportunidade que essas pessoas têm de obter algum conhecimento em
informática e até mesmo utilizar a Internet como fonte de pesquisa para comple-
mentação de seus estudos.”

Luciano Forrechi
Coordenador Geral do Projeto Universidade Para Todos

2007-2008





CAPÍTULO 8

Conclusões do Trabalho

We must become the change we want to see in the world.ab

—MAHATMA GANDHI
aDo inglês, em tradução livre: Nós devemos nos tornar a mudança que nós queremos

ver no mundo.
b(1869-1948) Idealizador e fundador do estado moderno indiano e um influente de-

fensor do princípio da não-agressão (forma não-violenta de protesto) como um meio de
revolução.[44]

8.1 Síntese Conclusiva

Conforme apresentado no Capítulo 1 (Introdução ao Trabalho, pág.1), o objetivo pro-
posto para o trabalho foi satisfeito, bem como os pontos de contribuição que serviram como
guia para esse trabalho. O resultado estatístico e qualitativo apresentado mostra que a instância
existente da proposta cumpre seus objetivos e atinge o público-alvo e objetivos planejados.

Os resultados (Capítulo 7) também permitem conclui que, conforme já mencionado,
a primeira fase de análise do perfil e validação do modelo proposto não comporta mais a
demanda crescente, justificando a implementação do Segunda Fase do Núcleo de Cidadania
Digital (NCD2).

Para isso, conforme proposto, esse trabalho contribui com dois grandes objetivos. Pri-
meiramente, a construção de argumentos para a venda do projeto do NCD2, ligados diretamente
à compreensão mais abrangente da ISD, com seu modelo prático e operacional facilitando a im-
plantação de iniciativas semelhantes.

Também importante para a sustentabilidade, assegura o repasse de conhecimento do
modelo existente para a equipe que continuará o trabalho e sugere pontos de contribuição para
os futuros trabalhos que são complementares à proposta apresentada. Além disso, é feito o
registro histórico da iniciativa atual para que tal informação não se perca.

Deste modo, os objetivos e resultados esperados colocados foram completamente aten-
didos. É importante que essa produção continue por meio de novos trabalhos relacionados
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aumentando ainda mais o impacto da iniciativa existente, e sua versão futura, rumo à real pro-
moção da CD.

8.2 Relevância do Curso e da Universidade Para o Trabalho

O curso de Engenharia de Computação1 da UFES, reconhecidamente um dos melhores
do Brasil pelas avaliações de Ensino Superior do MEC, possui características únicas que muito
contribuem para tal sucesso.

Grupos organizados de estudantes orientados, aqui notavelmente os grupos do PET
Engenharia de Computação e o Suporte, trabalham para promover oportunidades e melhoria da
infra-estrutura para todos os alunos do Departamento contando com todo o apoio necessário
dos professores quando solicitados.

Esse rico ambiente de inovação e resultados práticos estimula fortemente a criação de
projetos, negócios e eventos que enraizam-se ao longo dos anos. E o NCD não é diferente. O
fato inovador foi atingir a população externa à Universidade com grande sucesso de articulação
entre outros órgãos e departamentos da Universidade, além do reconhecimento de trabalho
realizado em um período tão curto.

Nesse ambiente, as disciplinas cursadas e praticadas foram essenciais para analisar
possibilidades de carreira e orientar esse trabalho sem uma prévia especialização não desejada.

Fundamentais para a criação e realização dessa nova iniciativa foram a rede de con-
tatos criada, o pensamento analítico para moldar um sistema, a capacidade de analisar critica-
mente cenários (abstratos ou não), projetar e planejar um sistema desde sua idéia até a prática,
utilizar teorias e ferramentas de TIC aprendidas de modo a obter o melhor resultado e aprimorar
processos existentes são algumas das habilidades e competências que foram necessárias.

Para isso, em especial, as disciplinas de Empreendedorismo, Bancos de Dados e Ban-
cos de Dados Distribuídos, Computação e Sociedade, Gerência de Projetos, Economia 1 e 2,
Microprocessadores 1 e 2 e Engenharia de Software foram as mais relevantes para o presente
trabalho.

No tocante às competências necessárias, as experiências obtidas em Projetos de Ex-
tensão e Pesquisa foram essenciais para uma formação mais completa e tomada de decisão de
carreira profissional. O trabalho em equipe, visão sistêmica da Universidade e elaboração de
projetos no PET. A visão internacional e de negócios, liderança e rede de contado da AIESEC.

Pessoalmente, essa combinação de habilidades e competências, orientada por um
plano de carreira pessoal, possibilitou desenvolver o presente trabalho alinhado com a rele-

1Bem como o de Ciência da Computação.
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vância para a carreira profissional, sendo esse um forte fator motivacional.

Essa experiência pessoal de aplicar os conhecimentos de sala de aula e experiências
profissionais à um projeto ao longo de todo o curso foi gratificante e significativo, sendo forte-
mente encorajado.

8.3 Trabalhos Futuros

Esse trabalho é apenas um primeiro passo na direção de um objetivo maior de promo-
ver a CD para os brasileiros ainda não incluídos na sociedade informacional e divulgar a rica
cultura existente em nosso país.

Os projetos aqui pontuados, assim, somam contribuições valiosas e são sugeridas
como futuros trabalhos aos próximos estudantes que se enveredarem por esse assunto tão im-
portante e recompensador.

8.3.1 Formalização dos Processos Internos

A formalização dos processos operacionais aqui descritos (processo seletivo, demons-
tração de resultados, desenvolvimento de cursos etc.) é uma forma de padronização que pos-
sibilita agregar em um só sistema os diversos procedimentos, assegurando a retenção desse
conhecimento.

Em especial, ferramentas de Business Process Modeling2 como a linguagem BPML
(http://www.bpmi.org) ou o framework JBoss (http://www.jboss.org) são opções ricas e com
grande aplicação estratégica da tecnologia em todos os setores da economia moderna.

8.3.2 Implementação da Base de Usuários Centralizada

Superando o campo teórico e experimental da proposta aqui feita, a implementação de
uma instância de testes e sua operacionalização total utilizando ferramentas de diretório como
o LDAP (http://www.openldap.org) é vista como uma rica contribuição para a integração de
toda a rede de telecentros.

2Do inglês, em tradução livre: Modelagem de Processos de Negócio
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8.3.3 Liberação do Código do NCDSis

Produto de esforços planejados dentro do NCD1, inicialmente em uma versão con-
tando com apenas cadastro e estatísticas, o sistema evoluiu para um grande software de gestão
de telecentros em todos os seus aspectos operacionais.

A liberação do seu código para a Comunidade ligada ao SL é a certeza a evolução
ainda maior utilizando os mecanismos de programação colaborativa, auxiliando a fortalecer a
marca do NCD e dessa Universidade em todo o Brasil.

8.3.4 Portal de Jornalismo Cidadão

Uma iniciativa inovadora e de ampla participação popular, já discutida na Seção 6.6.4
(Plataforma de Jornalismo Cidadão, pág.85), já iniciam os trabalhos3 com ampla articulações
entre diferentes setores da sociedade capixaba, inclusive com participação do NCD1.

Sua implementação depende de grande esforço técnico que deve ser articulado pela
academia, sendo encorajada a integração junto aos telecentros como mecanismo de divulgação
e também criação de cursos e oficinas voltadas para a orientação dessa produção cultural nas
comunidades.

8.3.5 Disponibilização do Texto em Uma Plataforma Colaborativa

Finalizando, vale repetir que o intuito desse texto não é ser estático. A grande riqueza
tão aclamada por Ted Nelson, citado no Capítulo 3, é a participação colaborativa possibilitada
pela Internet. E ela será utilizada como trabalho futuro a fim de aumentar o impacto desse
trabalho.

Utilizando essa ferramenta, segue como contribuição a transformação desse em um
trabalho dinâmico e multi-autoral nas plataformas colaborativas. Por questões de direito auto-
ral, essa contribuição é restrita ao autor e por meio de uma licença que permita tal processo.

3Orientado pelo Professor Dr. Fábio Malini do Departamento de Comunicação da UFES
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