
  

Em Torno dos Telecentros   

CAPÍTULO   2
 
 
 
 
 
 

“O termo “telecentro” tem sido utilizado genericamente 
 para denominar as instalações que prestam serviços 
 de comunicações eletrônicas para camadas menos 
 favorecidas, especialmente nas periferias dos grandes 
 centros urbanos ou mesmo em áreas mais distantes.” 
 Tadao Takahashi, (2000). 

 

 



  

 41 2.1 Telecentros  
 

Uma das estratégias de promover o acesso às tecnologias da informação e comunicação para as classes de baixa renda foi a 

implantação dos chamados telecentros, públicos ou não, que consistem, em geral, em um espaço físico onde são alocados alguns 

computadores conectados à internet para uso comunitário, em geral gratuito. Neste novo tipo de equipamento urbano há a possibilidade 

de a população fazer cursos à distância via internet, em horários em geral previamente agendados, enviar e receber e-mails, buscar 

informações, veicular informações na rede, jogar, ouvir músicas, trabalhar, procurar empregos, fazer compras, entre outros. O acesso a 

estas tecnologias e à internet pode melhorar a qualidade de vida destas pessoas, permitindo-lhes o acesso a um universo mais amplo de 

informações. A melhor capacitação destas pessoas, para entender e processar estas informações, poderá, acredita-se, deixá-las  melhor 

preparada para o mercado de trabalho.   

O telecentro veio cumprir uma função social de extrema importância: a de combater a exclusão digital, disponibilizando, 

principalmente à população de baixa renda, equipamentos, cursos de informática e o acesso à internet. Contudo, quando bem explorado 

pode fazer muito mais do que isso. Através do redesenho de seu espaço físico e a construção de interfaces computacionais mais 

amigáveis é possível estimular ainda mais a interação entre as pessoas e entre elas e os computadores, promovendo-se, talvez, o 

desenvolvimento de verdadeiras comunidades virtuais.  

O termo “telecentro” tem sido utilizado genericamente para denominar as instalações que prestam serviços de comunicações eletrônicas 

para camadas menos favorecidas, especialmente nas periferias dos grandes centros urbanos ou mesmo em áreas mais distantes. Essa 

experiência tem sido utilizada em iniciativas que vão desde a prestação de serviços de telefonia e fax em escritórios espalhados no 

Senegal até centros associados a projetos de telecomutação e teletrabalho na Europa e Austrália. Outros termos usados como sinônimos 

ou como designações em outros idiomas têm sido: telecottage, centro comunitário de tecnologia, teletienda, oficina comunitária de 

comunicação, centro de aprendizagem em rede, telecentro comunitário de uso múltiplo, clube digital, cabine pública, infocentro, espace 
numérisé, Telestuben, centros de acesso comunitário, etc (...). (TAKAHASHI, 2000, p. 59). 

 

 Os telecentros estão em praticamente todo o mundo, desde a rica América do Norte até o castigado continente Africano. 

Segundo Cisler (2002) “os primeiros projetos para permitir acesso público aos computadores iniciaram-se no começo dos anos 60, 
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porém somente em meados dos anos 80 em Velmdalen, Suécia, foi inaugurado o primeiro telecentro”. O modelo telecentro surgiu 

primeiramente nos países mais ricos, e foi exportado para mais pobres a partir do final da década de 1990. Entretanto, atualmente, o 

telecentro como conhecemos, já corresponde a um modelo considerado ultrapassado em muitos países do chamado Primeiro Mundo. 

De fato, excetuados casos raros e interessantes, alguns dos quais serão apresentados mais à frente, estes equipamentos costumam 

limitar-se a oferecer cursos básicos de informática e acesso à rede mundial de computadores como suporte para o trabalho, o estudo e o 

lazer. Em alguns casos, também são disponibilizados periféricos como scanners, impressoras, gravadores de CD, fones de ouvido, entre 

outros.  

Notam-se diferenças significativas entre os vários programas de telecentros, além de variações nos serviços oferecidos, na infra-

estrutura e na existência ou não de conexões com outros serviços públicos, como bibliotecas, postos de saúde, etc. O público-alvo 

também muda em virtude da abrangência dos serviços oferecidos e da localização do equipamento dentro da cidade. Essas 

características podem variar de país para país, dentro de uma mesma região ou até na mesma cidade. O modelo telecentro é utilizado 

principalmente nos países do terceiro mundo, onde os governos possuem menos recursos para investir em programas abrangentes de 

inclusão digital, por que trata-se de um formato comparativamente muito mais barato. É também menos completo, já que a maioria 

destas iniciativas visa apenas à capacitação de seus usuários para o mercado de trabalho. Mesmo o ensino de conhecimentos de 

informática costuma ser deficiente e insuficiente para que estas pessoas, geralmente jovens das classes mais pobres, possam realmente 

competir com as pessoas das classes mais abastadas que convivem com estas tecnologias no seu dia-a-dia e já possuem grande 

familiaridade com o uso dos computadores e dos seus aplicativos. Isso porque, ao que tudo indica, quem aufere uma renda maior teria, 

em princípio, melhores condições de se manter atualizado em relação aos avanços de hardware e software, como comentado 

anteriormente.  
Outro problema identificado na pesquisa é que alguns desses equipamentos consultados não possuem conexão de acesso à 

internet, e visam somente a treinar seus freqüentadores para o uso dos chamados programas básicos45, pois alegam falta de recursos e 

baseiam-se no discurso de que a capacitação é o primeiro passo para a inclusão. Contudo, essa atitude acaba afastando seus usuários 

                                                 
45 Programas comumente exigidos pelo mercado de trabalho como o sistema operacional Windows, o  editor de textos Word e de planilhas Excel e o navegador Internet Explorer. Em geral todos  
constituem o que se costuma chamar de software proprietário, de código ou fonte fechada, conforme já explicado no capítulo 1. 
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de muitos dos benefícios que a rede mundial de computadores disponibiliza. Além disso, se essas pessoas continuarem sem acesso à 

rede, mesmo sabendo operar um computador, ainda terão fortes chances de serem consideradas digitalmente excluídas pelo restante da 

sociedade.  

Em seu aspecto mais imediato e superficial de espaço protegido, equipado com computadores conectados à internet, disponíveis 

ao público, poder-se-ia entender que a definição de telecentro inclui os chamados cybercafés. Neles, se paga em função da duração do 

uso e, em geral, não se recebem orientações relativas às aplicações ou aos usos das informações acessadas ou produzidas. Trata-se de 

um formato muito comum tanto em países ricos como pobres, aproximando-se das conhecidas lan-houses, salas de jogos onde as 

pessoas - principalmente adolescentes do sexo masculino - passam horas disputando torneios de jogos eletrônicos entre si e com 

jogadores via internet. Também poderiam ser incluídos nessa definição os chamados quiosques e pontos digitais, com seus terminais 

individuais ou tótens, semelhantes aos caixas rápidos dos bancos, e presentes em projetos que oferecem acesso rápido a serviços, 

informações e correio eletrônico. Entretanto, principalmente em função de seu interesse comercial, estes exemplos consistem quase 

sempre em redes com recursos pré-formatados e navegação limitada. Em geral, revelam-se inadequados para pesquisas aprofundadas 

e muito raramente são empregados em projetos de desenvolvimento comunitários.  

Por outro lado, ainda que se queira aqui enfatizar as propostas com vocação para atender às populações mais pobres, visando a 

estimular interações dentre os membros de comunidades locais de modo a produzir mudanças positivas significativas, e efetivadas 

inclusive pela própria comunidade, é preciso fazer ressalvas. Por exemplo, de acordo com Assumpção (2002, p. 29), as iniciativas de se 

unir acesso à internet a instituições públicas, como escolas e bibliotecas, também não parecem ser as mais eficientes. Nelas, apesar do 

uso coletivo e aprofundado, o número de usuários é, em geral, restrito aos freqüentadores da instituição e, da mesma forma, o uso, é 

restrito aos seus objetivos. Além disso, na consulta a telecentros realizada na presente pesquisa, percebeu-se que os monitores de 

telecentros pertencentes à comunidade e formados, muitas vezes, no próprio telecentro, mostravam maior empenho e dedicação aos 

usuários do que funcionários públicos de bibliotecas, a cujas atribuições acrescentou-se a supervisão do uso de um telecentro.  

Os telecentros mais eficazes são aqueles que combinam o acesso às linguagens e equipamentos das TICs com uma utilização 

flexível e múltipla, determinada pela própria comunidade envolvida. As organizações locais devem ser envolvidas e comprometidas com 
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o sucesso do projeto desde o seu início, o que permite uma rápida identificação da comunidade local com o telecentro, fazendo até 

diminuir os roubos e atos de vandalismos. Também se deve considerar que a educação e a inserção de jovens atualmente 

marginalizados, na sociedade digital, pode, eventualmente, contribuir para diminuir os índices de violência urbana. Assumpção (2002, p. 

36) diz ainda que 

Os telecentros podem favorecer a participação cidadã, promovendo processos de consultas ou fóruns públicos, mediando a relação da 

comunidade com o crescente número de serviços públicos providos pela Internet, ou mesmo coletando e publicando dados que permitam a 

comunidade planejar suas demandas e reivindicações. Também podem agir provendo serviços de criação, conexão e hospedagem para 

iniciativas econômicas locais. Sendo um espaço de apoio ao teletrabalho no contexto de iniciativas voltadas para a geração de emprego e 

renda e fornecendo capacitação e treinamento num espaço onde a comunidade pode efetivar um processo de educação continua e à 

distância. Passa também pela capacidade de se apropriar das linguagens das TICs a ponto de propor alterações e, até mesmo, novos usos 

das tecnologias. Pois as tecnologias utilizadas não foram desenvolvidas para a comunidade, nem para os usos de que esta necessita. (...) 

Para cumprir seus objetivos um telecentro comunitário precisa estar disponível para a população usuária, fornecendo acesso às linguagens 

e aos equipamentos, cotidianamente. Precisa tornar-se um pólo aglutinador e uma ferramenta de desenvolvimento dos interesses e 

projetos, individuais e coletivos, daquela comunidade. A discussão mais complexa passa por discutir, de fato, o uso das TICs na 

comunidade, discutir produção de conteúdo, discutir busca de informação apropriada aos interesses e necessidades locais.  

 

Para que se possa aumentar a porcentagem de "digitalmente incluídos" é fundamental aumentar também a quantidade e a 

qualidade de telecentros, principalmente nas comunidades mais pobres. Isto é possível através das ações governamentais, de ONGs, de 

parcerias com a iniciativa privada, de organismos internacionais como a UNESCO, e pelas parcerias entre estas instituições. Um  

exemplo citado por Silveira (2001) é o uso dos recursos do FUST, Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações, e a Lei 

de Informática. O FUST concentra recursos que as operadoras de telecomunicações são obrigadas por lei a utilizar para universalizar as 

telecomunicações, assegurando que estes serviços cheguem onde não são rentáveis comercialmente. Estes recursos estão sendo 

utilizados para promover o acesso nas escolas e também para a implantação da internet nas comunidades digitalmente excluídas. Esta é 

uma iniciativa importante, contudo, possui alguns pontos fracos que devem ser discutidos com a sociedade para que possa realmente 

assegurar uma maior penetração das tecnologias de informação e comunicação nas classes mais pobres. 
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Os custos para a implantação destes equipamentos urbanos podem ser drasticamente reduzidos se os programas de código fonte 

aberto forem adotados como padrão. Também é necessário implantar novos modelos de telecentros, como meio de estimular a 

interatividade, assim como inserir nestes equipamentos urbanos um ambiente virtual mais interativo e atrativo que possibilite a criação de 

comunidades virtuais. As possibilidades são muitas, como afirma Tramontano et al. (2004a, p. 3) 

Várias experiências, em diferentes níveis e localidades, estão sendo desenvolvidas no sentido de possibilitar a criação de comunidades 

virtuais. Elas vão desde pesquisas acadêmicas a iniciativas de governos e empresas, passando por experiências patrocinadas por 

organizações não governamentais. O que se busca é a expansão do uso e das possibilidades das TICs, aprofundando os benefícios que a 

comunicação informatizada pode gerar em determinados contextos, principalmente em comunidades carentes, permitindo acesso à 

informação, ampliando interações sociais, e gerando determinados serviços que podem garantir uma melhoria na qualidade de vida. São 

realizações de diversas naturezas, status sócio-culturais e soluções técnicas, que podem ir da instalação de computadores conectados em 

rede – via cabos, wireless ou condutores elétricos – em determinados fragmentos urbanos, à criação de interfaces usuário/computador 

colaborativas. Estas realizações, de certa forma, estão ligadas à configuração de comunidades virtuais e a iniciativas que visam a 

relacionar a comunicação informatizada a localidades físicas. 

Atualmente existem muitas experiências de telecentros em curso, em diferentes níveis, em praticamente em todo o mundo, tanto 

nos países ricos como nos menos ricos, que visam à inclusão social de pessoas pertencentes às classes sociais menos favorecidas. São 

experiências de várias naturezas, patrocinadas por empresas privadas, fomentadas por ações governamentais de âmbito federal, 

estadual ou municipal, por ações de organizações não governamentais, instituições de ajuda internacionais, iniciativas do meio 

acadêmico, entre outras. Na tabela 4, podem-se comparar vários programas de telecentros, onde se notam semelhanças e diferenças. 

 

 

 

 

 



  

 46 

Tabela 4 - TIPOS DE TELECENTROS EXISTENTES NO BRASIL E NO MUNDO 

TIPO    SERVIÇOS OFERECIDOS GESTÃO OBSERVAÇÕES

COMERCIAL Os mais básicos oferecem acesso à internet, 
podem também oferecer impressão e 
escanerização de documentos. Quando possuem 
uma cafeteria ou bar são chamados de cybercafés 
e quando são equipados para jogos on-line são 
denominados lan-houses. 

Empresas privadas Geralmente cobram pela hora de acesso - em torno de 2 a 4 reais 
por hora -, e existem desde aqueles que pertencem a pequenos 
empresários e que apenas oferecem acesso à internet, até as 
grandes franquias que oferecem mais serviços, com máquinas de 
ultima geração e conexão de alta velocidade. 

ONG Observa-se uma grande quantidade de serviços 
oferecidos: dependendo da gestão, podem 
oferecer acesso à internet, cursos de capacitação 
em informática e cidadania, e outros. 

Organizações não 
governamentais 

Alguns telecentros são auto-sustentáveis e cobram pelos serviços; 
contudo, podem isentar de taxas as pessoas mais pobres. 
Geralmente são patrocinados por iniciativas estatais ou empresas 
privadas. 

UNIVERSITÁRIO Disponibilização dos laboratórios de informática 
para a população em geral, possibilitando o acesso 
à rede e ministrando cursos de informática. 

Universidades em 
geral públicas 

Ainda que se corra o risco de ver-se o seu uso ficar restrito à 
comunidade universitária, este exemplo pode ser melhor explorado 
se permanecer aberto aos finais de semanas para a comunidade. 

ESCOLAR Parecido com o universitário, há disponibilização 
dos laboratórios de informática para a população 
em geral, possibilitando o acesso à rede e a cursos 
de informática. 

Escolas públicas Ainda que se corra o risco de ver-se o seu uso ficar restrito aos 
usuários da escola, este exemplo pode ser melhor explorado se 
permanecer aberto aos finais de semanas para a comunidade. 

ESTATAL Oferecem acesso à internet e permitem uso de 
periféricos, como impressoras, scaners e outros. 
Alguns também oferecem cursos de capacitação 
em informática. Nos exemplos conhecidos, não há 
cobrança pelo acesso mas sim pela impressão de 
páginas. 

Podem ter 
administração 
municipal, estadual 
ou federal 

Um telecentro gerado pelo governo federal ou estadual, geralmente 
é administrado por ONGs ou municípios. Quando implantados em 
grandes quantidades os custos operacionais podem ser reduzidos 
se forem utilizados programas de código fonte aberto e 
computadores sem disco rígido, com memória no servidor. Podem 
estar localizados em locais onde não há iniciativas de ONGs ou de 
empresas privadas, como as zonas rurais. 

MULTIFUNCIONAL São geralmente centros de serviços públicos ou 
centros comunitários, que oferecem além do 
acesso à rede e a cursos, outros serviços como 
retirada de documentos, comércio, salas áudio 
visuais para cursos e reuniões, bibliotecas, praças 
de esportes, impressão e escanerização de textos  
em grande quantidade, rádio comunitária, entre 
outros. 

Podem ter 
administração 
pública ou de 
ONGs, e até 
mesmo por 
empresas privadas  

São exemplos importantes e interessantes que podem ser 
explorados para evoluírem para experiências mais significativas 
que permitam a criação de comunidades virtuais. Muitos oferecem 
apenas uma pequena gama a mais de serviços, o que, em muitos 
casos, faz uma grande diferença. 

Fonte: Pesquisa Nomads.usp e tabela de PROENZA, F. J., BUSH R. B.,  MONTERO, G., 2001. 

 

 



  

 47 2.2 Descrição e Análise das Experiências 
 

Algumas experiências de telecentros, implantados no Brasil e no exterior, serão brevemente descritas e analisadas a seguir, 

identificando diferenças e similaridades. Os critérios de seleção dessa amostra foram os seguintes: 1. programas que apresentam 

inovação na concepção ou uso de infra-estrutura em hardware e software; 2. que utilizam-se de software livre; 3. que atendem a um 

grande número de pessoas; 4. que priorizam atendimento a parcelas da população com baixa renda e baixa escolaridade; e 5. que 

obedeçam a um modelo de gestão com intensa participação de representantes da comunidade. Os meios utilizados para obtenção das 

informações foram: 1. consulta a fontes primárias em forma de entrevistas, realizadas a partir de perguntas previamente elaboradas 

considerando critérios academicamente aceitos, como a não indução de respostas, a não utilização de questões abertas, mas ainda 

assim, com abrangência precisa, a  não associação de conceitos filosóficos ao cotidiano das experiências e a repetição de mesmas 

perguntas, formuladas de maneira similar, com vistas a permitir análise comparativa; 2. consulta a fontes secundárias, coletando-se 

dados nos sites oficiais dos projetos, ou em sites que lhes fizessem referência, e em documentos impressos, acadêmicos ou não. Todas 

as informações coletadas foram sistematizadas e inseridas em banco de dados especialmente construído, com campos relacionados às 

questões aplicadas nas entrevistas. Desses campos, derivaram-se as categorias de análise, que foram agrupadas em quatro tópicos no 

presente texto: Gestão, Infra-estrutura (basicamente, hardware e software), Localização e espaço físico, e Usos. 

O questionário utilizado para a obtenção das informações concentrava-se nos seguintes temas: características profissionais dos 

usuários, localização do equipamento, características do edifício, alcance do atendimento - usuários/dia -, perfil sócio econômico dos 

usuários, serviços oferecidos, infra-estrutura disponível - hardware e software -, limitações percebidas considerando todos os aspectos 

citados, e serviços especiais oferecidos à comunidade. O interesse não foi o de obterem-se parâmetros quantitativos sobre a atual 

situação dos telecentros, mas de perceber aspectos qualitativos recorrentes que têm definido esse modelo em nosso país. Foram 

utilizados diferentes meios para a aplicação dos questionários - visita ao local, via e-mail e telefone -, porém principalmente o telefone. 

Ainda que inicialmente desejável, preferiu-se não limitar o contato a um único meio de abordagem, visando a atingir um número maior de 

telecentros. A etapa de coleta de dados aconteceu nos meses de junho e julho de 2003, e foram entrevistados os responsáveis pelo 

programas ou monitores de unidades. Todas as entrevistas foram sistematizadas em banco de dados. 
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Foram analisados 14 projetos de inclusão digital baseados no modelo de telecentros, dentre os quais quatro foram analisados 

mais profundamente, em função da maior quantidade de informações disponíveis.46 Essa eventual maior quantidade de informações foi 

possível graças à aplicação de entrevistas com os responsáveis pelos programas e por telecentros.47 Foram propositalmente escolhidos 

programas de naturezas distintas, idealizados por governos de orientações políticas variadas e por uma ONG, em regiões e em cidades 

do país com realidades sócio-econômicas absolutamente divergentes. Consultou-se responsáveis de 72 unidades dos quatro programas, 

localizados em 39 cidades, de 12 Estados, permitindo que se conhecessem aspectos da abrangência dessas ações no país.   

 

 

 

2.2.1 Experiências Nacionais  

 No Brasil, foram analisadas 9 experiências: o Programa Brasileiro de Inclusão Digital, do Governo Federal, os programas 

estaduais Acessa São Paulo, Cidadão Pará e Paranavegar, os programas municipais dos Telecentros da cidade de São Paulo, 

Telecentros da cidade de Porto Alegre, Digitando o Futuro, o programa da organização não-governamental CDI, e, finalmente, o projeto 

Internet livre do SESC que é uma Instituição de caráter privado sem fins lucrativos. 

 

 

 

 

                                                 
46 Os seguintes projetos foram entrevistados: 
 Escolas de Informática e Cidadania, da ONG Comitê para Democratização da Informática – CDI [15 entrevistas]. 
 Telecentros da Prefeitura de São Paulo [24 entrevistas]. 
 Programa Acessa São Paulo, do governo do Estado de São  Paulo [32 entrevistas]. 
 Cidadão Pará, do governo do Estado do Pará. [1 entrevista]. 

47 Colaboraram nas análises e entrevistas os pesquisadores: Profa. Dra. Varlete Benevente, Arq. Mayara Silva Dias, Cynthia Nojimoto, Patrícia Junqueira e Denise Melo. 
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2.2.1.1 Programa Brasileiro de Inclusão Digital [Governo Federal] 

 www.idbrasil.gov.br  

 

2.2.1.1.1 Gestão 

 No Brasil, desde o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, existia uma preocupação do Ministério da Ciência e 

Tecnologia48, que criou o programa Sociedade da Informação49 cujo objetivo era entender o tamanho do problema e delimitar ações para 

combatê-lo, resultando assim no Livro Verde. “Esse livro contempla um conjunto de ações para impulsionarmos a Sociedade da 
Informação no Brasil em todos os seus aspectos: ampliação do acesso, meios de conectividade, formação de recursos humanos, 
incentivo à pesquisa e desenvolvimento, comércio eletrônico, desenvolvimento de novas aplicações”, escreve seu coordenador 
(TAKAHASHI, 2000, p. V). Este programa foi um passo importante para se entender a exclusão digital no Brasil e apontar caminhos para 

promover a entrada do país na era da informação.  

Na gestão atual, o governo brasileiro criou o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação-ITI50.  Segundo o site do Instituto51 

“compete ao ITI estimular e articular projetos de pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico voltados à ampliação da cidadania 
digital. Neste vetor, o ITI tem como sua principal linha de ação a popularização da certificação digital e a inclusão digital, atuando sobre 
questões como sistemas criptográficos, software livre, hardware compatíveis com padrões abertos e universais, convergência digital de 
mídias, entre outras”. Este instituto continua o trabalho para a popularização das TICs no Brasil.  

                                                 
48Para mais informações, visite o site do Ministério da Ciência e Tecnologia: www.mct.gov.br [acessado em 10/11/2004]. 
49Para mais informações, consulte o site do Programa Sociedade da Informação: www.socinfo.org.br [acessado em 10/10/2002]. 
50 Seu atual presidente, o sociólogo Sergio Amadeu da Silveira, foi o primeiro coordenador do programa de telecentros da prefeitura de São Paulo. 
51Para mais informações visite o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação:  http://www.iti.br/ [acessado em:19/05/04]. 
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O governo federal também criou o Programa Brasileiro de Inclusão Digital52 (PBID), que possui três projetos distintos: O Pc 

Conectado, Casa Brasil e Gesac - herdado do governo anterior. Tanto no projeto Casa Brasil quanto no Gesac - Governo Eletrônico-

Serviço de Atendimento ao Cidadão -, o governo procura buscar parcerias com comunidades locais para administrar estes centros. 

2.2.1.1.2 Infra-estrutura 

 De acordo com o site do PBID  o programa PC Conectado deverá financiar a compra de computadores para a população com 

renda familiar entre 5 e 10 salários mínimos, sendo que essas máquinas estarão aptas a serem conectadas à internet, e corresponderão 

a um computador com configuração mínima de uso para os padrões atuais.53 O governo pretende instalar somente software livre nestas 

máquinas. O Ministério das Comunicações fechou, ainda, um acordo com as concessionárias de telefonia fixa que prevê um valor de R$ 

7,50, incluindo impostos, por 15 horas de conexão por mês, em qualquer horário, pelo menos durante os dois primeiros anos do 

programa. O custo dos computadores deverá ficar em torno de R$ 1.400,00, passível de ser parcelado em 24 ou 30 meses com juros 

inferiores a 2% ao mês, o que significa parcelas próximas de R$ 50,00. A proposta do governo é a de atender a 7 milhões de domicílios 

no prazo de três anos, além de micro e pequenas empresas. O governo estima que cerca de 1 milhão dessas empresas poderiam ser 

beneficiadas com o programa. 

 Já o programa Casa Brasil deverá facilitar o acesso gratuito à internet para a população com renda familiar entre 1 e 4 salários 

mínimos, que não podem comprar um computador. De acordo com o site54 do governo eletrônico federal, o programa pretende construir 

mil telecentros em áreas carentes do país, durante o ano de 2005, principalmente em áreas onde houve, até agora, poucos 

investimentos e a presença do Estado é pouco perceptível. A aplicação da verba de 224 milhões de reais, destinada ao projeto em 2005, 

será executada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e coordenada pelo Instituto de Tecnologia da Informação. A idéia é que cada um 

destes telecentros possua computadores equipados com software livre, conectados à internet através de conexão de banda larga.  

                                                 
52Para mais informações visite o site do Programa Brasileiro de Inclusão Digital: www.idbrasil.gov.br [acessado em:20/03/05]. 
53 CPU com 32 bits e memória cache de 128 Kb, memória RAM de 128 MB, HD de 40 GB, CD-ROM 52x, unidade de disco flexível, placa de Fax/Modem 56 Kbps, placas de rede, som e vídeo, teclado, 
mouse e monitor de 15”. 
54Para mais informações visite o site do Governo Eletrônico: http://www.governoeletronico.e.gov.br/governoeletronico/publicacao/noticia.wsp?tmp.noticia=900&tmp.area=15 [acessado em 10/11/2004]. 
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O projeto Gesac também tem por objetivo promover acesso gratuito à internet, para a população de baixa renda. Segundo o site 

do PBID, o Gesac está presente nos 27 Estados brasileiros. Teria sido reformulado no início de 2003, e deve atingir 4.400 pontos de 

presença em 2005. Atualmente há 3.200 pontos em 2.200 escolas, 400 bases militares, além de 600 pontos em telecentros de ONGs e 

vários prédios públicos. Contudo, a maioria dos computadores do projeto utilizam software proprietário, algo que o governo está tentando 

inverter. Este projeto possui conexão via satélite, que permite a instalação dos equipamentos em áreas remotas do país. 

2.2.1.1.3 Localização e Espaço físico 

O Programa Brasileiro de Inclusão Digital pretende atender principalmente às comunidades situadas em locais que não 

apresentam interesse comercial para outras iniciativas de investimentos em TICs, em especial as regiões mais carentes. 
Os telecentros do projeto Casa Brasil contarão com auditório, espaço multimídia, rádio comunitária, banco popular, sala de 

projeção e Núcleos de Informação Tecnológica (NIT), os quais serão equipados com laboratórios. Esses núcleos pretendem compor um 

novo conceito de espaço para inclusão social, constituindo uma estrutura modular de trabalho em que os cidadãos podem realizar 

projetos comunitários, culturais, profissionalizantes e educacionais. Pode ser que estes locais ainda abriguem oficinas de reparos de 

computadores, postos de atendimento dos Correios, postos de Delegacias Regionais do Trabalho, do INSS, entre outros. 

 Já os telecentros do Gesac provêem acesso em vários pontos do país, principalmente em escolas públicas [figuras 6 e 7], mas 

também em telecentros comunitários, como os do projeto Gemas da Terra55 [figura 8], de telecentros rurais de Minas Gerais. Situam-se 

também em postos avançados do exército, hospitais, comunidades isoladas, assentamentos do MST, comunidades indígenas e de 

pescadores, entre outros.  

 

 

 

                                                 
55 Para mais informações consulte o site do projeto Gemas da Terra: http://www.gemasdaterra.org.br [acessado em 20/03/2005]. 
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Fig. 6 Escola pública do município de Alvarães, interior do 
Amazonas. 
 

 

Fig. 7 Detalhe da antena da escola de Alvarães, ao fundo 

tem-se as moradias de madeira típicas da região 
 Fig. 8 Telecentro da cidade de Milho Verde localizada na 

região Serra do Espinhaço em Minas Gerais. 

 

2.2.1.1.4 Usos 

 Aparentemente, nem o projeto PC Conectado, nem o Casa Brasil já entraram em funcionamento, mas pretendem aumentar o 

número de incluídos digitais no país através da disseminação do uso das TCIs, entre as populações com renda familiar de até 10 

salários mínimos. Já o Gesac funciona basicamente como um local de acesso à internet, sendo que o uso destes locais está mais restrito 

aos usuários destes espaços, escolas, bases do exército, e edifícios públicos. Alguns telecentros comunitários tendem a oferecem 

serviços mais amplos, como cursos de informática, atingindo a um público mais variado. No site do Gesac são disponibilizados alguns 

serviços como hospedagem de páginas de internet, agenda on-line, listas de discussões, e-mail gratuito, além de incentivar a criação de 

documentos e programas de computador de forma descentralizada com vários colaboradores, tendo a possibilidade de revisar versões 

modificadas em cada arquivo. 

 

 



  

 53 

2.2.1.2 Acessa São Paulo [Governo Estadual] 

www.acessasaopaulo.sp.gov.br 

 

2.2.1.2.1 Gestão 

 Em funcionamento desde novembro de 2000, o programa Acessa São Paulo consiste basicamente na instalação de telecentros, 

chamados pelo programa de infocentros, em todo o Estado de São Paulo, para uso gratuito do público em geral. Neste projeto, o acesso 

à internet é privilegiado em detrimento dos cursos de informática. Contudo, de acordo com Guarnieri56, coordenador do programa, nem 

sempre as pessoas precisam de um curso formal para usar o microcomputador. Guarnieri acredita ser mais interessante ter acesso 

contínuo ao equipamento, associado à presença de monitores disponíveis para auxiliar caso necessário, do que assistir a cursos 

detalhados e depois ter pouca ou nenhuma oportunidade de por em prática o aprendido. Assim, foi decidido que não seriam ministrados 

cursos formais nos infocentros, a não ser cursos especializados, e que seria privilegiado o atendimento personalizado. Os principais 

parceiros do programa são grandes empresas privadas, como a Telefônica e a Microsoft.  
 O programa tem três tipos de telecentros. Na capital, funcionam em parceria com a comunidade como associações de moradores 

e ONGs. No interior, as prefeituras devem disponibilizar um espaço físico para o telecentro e arcar com os custos de manutenção do 

prédio e remuneração dos monitores. O terceiro modelo, chamado de postos públicos, situa-se em locais de grande afluxo de pessoas, 

estações do metrô, unidades do Poupatempo, etc. Dos 138 infocentros existentes em novembro de 2004, coordenadores ou 

responsáveis de 32 deles foram entrevistados na presente pesquisa. 

 

 

 

 

                                                 
56 Entrevista realizada pela Jornalista Cris Fernandes com Fernando Guarnieri, coordenador do programa Acessa São Paulo. Disponível em: http://www.novae.inf.br/inclusao/fernando_guarnieri.htm 
[acessado em 20-03-2005]. 
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2.2.1.2.2 Infra-estrutura 

 Segundo o site57 do programa, até novembro de 2004 havia 72 infocentros na capital [figura 9] e 66 no interior [figura 10], 

atendendo aproximadamente 400 mil pessoas. Todos os infocentros utilizam o Windows como sistema operacional e são equipados 

com, em geral, 10 computadores, com processadores Pentium de 500 a 700 MHz, um servidor com conexão de alta velocidade à 

internet, impressora e fones de ouvidos. Alguns poucos também oferecem cursos de informática para a população. A instalação de cada 

Infocentro tem um custo médio de R$ 50 mil. 

 

 

                        Fig. 9 Infocentros da capital                                     Fig. 10 Infocentros do interior 

                                                 
57 Para mais informações visite o site do Programa Acessa São Paulo: www.acessasaopaulo.sp.gov.br [acessado em 10/10/2003]. 
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2.2.1.2.3 Localização e Espaço físico 

Na cidade de São Paulo, os infocentros estão localizados principalmente nas zonas periféricas [ver figura 9], em seus bairros 

mais pobres, ainda que existam também infocentros localizados na região central da cidade, geralmente em locais de grande afluxo de 

pessoas. Em locais onde a Prefeitura não possui edifícios disponíveis, parcerias com entidades e ONGs podem ser firmadas para este 

fim. Já no interior, os infocentros localizam-se, principalmente, nas regiões centrais das cidades.  

Os infocentros do Acessa São Paulo têm, em geral, sido instalados em espaços adaptados, em edifícios públicos, como 

prefeituras [figura 11] e bibliotecas [figura 12] ou ainda, em edifícios alugados. Existem também infocentros instalados em shoppings, 

poupa-tempos [figura 13] e centros comunitários [figura 14]. Um dos infocentros da capital foi adaptado para atender deficientes visuais 

[figura 15]. 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Telecentro municipal de Ribeirão Preto            Fig. 12 Telecentro municipal de Piracicaba                                Fig. 13 Telecentro da capital situado no Poupatempo 

Itaquera 
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Fig. 14 Telecentro da Associação de moradores 
do Vale Verde localizado na zona Norte da capital.  

 

                                            Fig. 15 Telecentro para  deficientes visuais  
                                            localizado no centro da cidade de São Paulo 

 

2.2.1.2.4 Usos 

 Os infocentros são utilizados quase que exclusivamente para o acesso à internet, e às vezes para ministrarem-se cursos de 

informática. Segundo dados do programa, os usuários destes espaços são, em sua grande maioria, adolescentes cujas famílias têm 

renda inferior a dois salários mínimos mensais. Já os situados no interior, por estarem localizados em regiões centrais, atendem a uma 

parcela menor da população carente, que teria dificuldade em deslocar-se de sua moradia, em bairros distantes, até o centro da cidade. 

Os monitores, quase sempre dois por infocentro, um trabalhando pela manhã e o outro, à tarde, apenas tiram dúvidas dos usuários. Não 

dão cursos organizados, mas não é raro constatarem-se casos de pessoas, geralmente adolescentes, que aprendem a usar o 

computador por esforço próprio, esclarecendo dúvidas com outros usuários e com monitores. O projeto oferece alguns cursos on-line 

sobre outros assuntos, como, por exemplo, sobre procedimentos para a preparação de um curriculum vitae. 

 Em muitos infocentros, há uma fila de espera para inscrever-se em cursos, mas também se espera para usar o computador. A 

duração do acesso é quase sempre restrita a trinta minutos, ou vinte nos postos públicos, limitando-se, assim, o uso mais aprofundado 

desses equipamentos. Também impedem o uso a crianças menores de 11 anos, e o acesso a sites de jogos, ou com conteúdo 

pornográficos, ou que pregam o preconceito a determinados segmentos sociais.  
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2.2.1.3 Cidadão Pará [Governo Estadual]  

www.prodepa.psi.br/cidadaopara 

 

2.2.1.3.1 Gestão 

 O estado do Pará é o segundo maior estado brasileiro em extensão territorial, entrecortado por dezenas de rios e outros cursos 

d'água. Seus rios são a principal via de transporte para grande parte de sua população, especialmente para os ribeirinhos, que muitas 

vezes vivem em comunidades completamente isoladas. Foi nesse contexto que surgiu o projeto Cidadão Pará, do governo estadual, 

coordenado pela Empresa de Processamento de Dados do Pará (Prodepa). Segundo entrevista com Edson Brabo58, coordenador do 

Prodepa, o projeto teve início em 2001 e inspirou-se em outro projeto pioneiro, desenvolvido no vizinho estado do Amapá, chamado 

Navegar 59. Em fevereiro de 2005, o projeto encontra-se temporariamente paralisado desde dezembro de 2002. 

2.2.1.3.2 Infra-estrutura 

 Segundo seu site60 o programa Cidadão Pará consiste basicamente no 

uso de um barco [figura 16] que foi transformado para funcionar como um 

telecentro móvel gratuito. Uma rede de 15 computadores instalada dentro da 

embarcação, conectava-se à internet via satélite [figura 17], com velocidade de 

conexão de 64Kbs - praticamente o mesmo que em conexões por telefone -, 

disponibilizando também o uso de duas impressoras e um scanner.  

      Fig. 16 Barco do projeto Cidadão Pará 

                                                 
58 Entrevista a Nilton Trevisan e Mayara Silva Dias, em Belém, em 16 de janeiro de 2004. 
59 Barco adaptado com uma rede de computadores e vários equipamentos de informática conectados à internet via satélite que pretende divulgar a informática e a internet na região e coletar dados sobre o 
Estado do Amapá para divulgar na internet. Para mais informações visite o site do Programa Navegar: www.navegar.org.br. [acessado em 14/04/2004]. 
60Para mais informações visite o site do Programa Cidadão Pará: www.prodepa.psi.br/cidadaopara [acessado em 16/04/2004]. 
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              Fig. 17 Esquema da interligação via satélite do barco com a Prodepa.   

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                     Fig. 18 Localização das  comunidades visitadas 

 

2.2.1.3.3 Localização e Espaço físico 

Fig. 19 Alunos de comunidades indígenas 

 Durante o ano de 2002, o barco visitou cerca de 16 municípios [figura 18] para atender 

a população ribeirinha do estado. As localidades visitadas eram as cidades e vilarejos 

localizados no baixo Amazonas e na Ilha do Marajó. A população beneficiada incluía também 

tribos indígenas [ver figura 19], estudantes, professores e funcionários públicos. A embarcação  

tinha cerca de 32 metros quadrados de área útil, distribuídos pela casa das máquinas, cabine 

do capitão, banheiro e sala para os computadores [figuras 19 e 20]. Possuía ainda alojamento 

e refeitório para os funcionários.  

Fig. 20  Alunos na sala dos computadores 
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2.2.1.3.4 Usos 

 

 O projeto ofereceu cursos básicos de informática – uso de Windows, Word e Excel - e acesso à internet. Além disso, ofereceu 

também  vacinação, emissão de carteiras de identidade e de documentos relacionados a benefícios sociais, reciclagem de professores, e 

palestras educativas. O programa emitiu mais de 18.000 carteiras de identidade, 4.500 certidões de nascimento, e capacitou cerca de 

3.500 pessoas no uso de computadores, em dados fornecidos por Brabo.  

 

2.2.1.4 Paranavegar [Governo Estadual] 

www3.pr.gov.br/e-parana/atp/telecentro 

 

2.2.1.4.1 Gestão 

 O Paranavegar é um programa do Governo do Estado do Paraná sob a responsabilidade da Secretaria Especial de Assuntos 

Estratégicos, e operacionalizado pela Companhia de Informática do Paraná. O projeto teve início em maio de 2004, procurando, através 

de telecentros públicos e gratuitos, incentivar o uso do software livre, promover a inclusão social no estado através da inclusão digital. A 

administração de cada unidade é feita por um conselho gestor com representantes de cada um dos parceiros, que podem ser entidades 

públicas, particulares, do terceiro setor e da comunidade local. Depois de algum tempo e de aporte de treinamento, pretende-se que as 

próprias comunidades administrem seus telecentros.  

 O Governo estadual procura parcerias com as prefeituras municipais, empresas privadas e com o terceiro setor (ONGs). O projeto 

procura treinar seus monitores, alguns deles voluntários, como agentes locais de inclusão digital, que são pessoas da própria 

comunidade trabalhando na capacitação dos usuários nas tecnologias da informação e comunicação, no conhecimento da sua própria 

realidade e na identificação de caminhos para o seu desenvolvimento. 
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2.2.1.4.2 Infra-estrutura 

Segundo o site61 do programa, os telecentros funcionam como espaços públicos para a utilização de computadores ligados à 

internet, destinados especialmente a parcelas da comunidade local que não tem contato com as TICs no trabalho ou na escola. 

Atualmente, há somente 21 telecentros em todo o Estado, mas há previsão para a abertura de novas unidades. Cada um deles possui 

uma impressora e um número que varia de 3 a 11 microcomputadores. Três telecentros são temáticos, sendo um deles voltado para a 

comunidade de homossexuais de Curitiba - a idéia não é excluir estas pessoas e sim promover o encontro de usuários com interesses 

em comum -. Ainda de acordo com o site do programa, o software livre foi escolhido por ser baseado em padrões que garantem acesso 

universal e simplificam a utilização de equipamentos, programas de computador e navegação, e em soluções tecnológicas de baixo 

custo, que permitem a expansão acelerada dessa política. Márcia Schüller, coordenadora do programa, disse em entrevista que “o 
projeto só se tornou viável porque são usados apenas esses programas, que dispensam gastos com licenciamento. Os 
microcomputadores têm sistema operacional Linux, um pacote de aplicativos Open Office e navegador Mozilla. De acordo com 
informações da Celepar, graças ao uso de software livre, o custo de implementação de um telecentro cai de R$ 47,9 mil para R$ 27,5 
mil”62. 

2.2.1.4.3 Localização e Espaço físico 

Ainda de acordo com a coordenadora do projeto, Márcia Schüller, para a instalação de um telecentro são consideradas 

prioritárias as cidades de menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) do Paraná, entre as quais estão a reserva 

indígena de Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras, e o assentamento do Movimento dos Sem-Terra (MST), em São Miguel do Iguaçu 

[figura 21]. Geralmente são instalados em regiões centrais das cidades, e em bairros periféricos, no caso de Curitiba. Observou-se que 

os telecentros foram instalados em espaços cedidos pelas prefeituras ou comunidades locais, aparentemente tratando-se, em sua 

                                                 
61 http://www3.pr.gov.br/e-parana/atp/telecentro (Conferir numeração dessa nota!!) 
61Para mais informações visite o site do Programa Cidadão Pará: www.prodepa.psi.br/cidadaopara [acessado em 16/04/2004]. 
62Entrevista realizada pelo Jornalista Diogo Dreyer com  Márcia Schüller [Coordenadora do programa Paranavegar]. Disponível em: http://www.aprendebrasil.com.br/entrevistas/entrevista0107.asp     
[acessado em 25-03-2005]. 
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maioria, de espaços adaptados. Nas figuras 22 e 23, vêem-se imagens de um dos telecentros do programa, localizado no município de 

Campo do Tenente.  

 

Fig. 21 Telecentro de São Miguel do Iguaçu localizado 

em um assentamento do MST    

 

Fig. 22 Fachada do telecentro de Campo do  

Tenente     

 

Fig. 23 Usuários do telecentro de Campo do   

Tenente     

 
     

2.2.1.4.4 Usos 

 Os telecentros são utilizados para o acesso à internet, para envio e leitura de e-mails, conversar em chats e fazer pesquisas 

escolares. Também funcionam como centro comunitário e local de encontro. O uso é gratuito, contudo, limitado a meia hora por pessoa. 

Algumas impressões feitas pelos usuários são pagas. Ainda não há cursos formais mas os monitores esclarecem dúvidas dos usuários e 

capacitam basicamente aqueles que nada sabem. Já está havendo mobilização de voluntários para o ensino de cursos diversos no 

espaço do telecentro. 
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2.2.1.5 Telecentros da cidade de São Paulo [Governo Municipal] 

www.telecentros.sp.gov.br 

2.2.1.5.1 Gestão 

 A cidade de São Paulo possui a maior rede municipal de telecentros do país, onde é possível acessar gratuitamente a internet e 

ter cursos de informática básica. Os programas utilizados possuem código fonte aberto, como o Linux, de modo a baratear os custos e 

promover o uso desse tipo de software. Por essa razão, o programa constitui uma das maiores redes usuária de software livre no Brasil. 

A maioria dos telecentros são administrados por comitês gestores, que incluem representantes da comunidade e da prefeitura, outros 

diretamente pela Prefeitura, como os CEUs - Centro Educacional Unificado. O programa tem parcerias com empresas privadas, como a 

Telefônica e a Vivo, e empresas estatais como a Cohab - Companhia Metropolitana de Habitação -, que cede e adequa espaços em 

conjuntos habitacionais novos e existentes. A proporção de computadores disponíveis para acesso livre ou cursos de informática é 

definida pelo comitê gestor local. O projeto teve início em junho de 2001 e tornou-se um modelo importante no Brasil e em alguns países. 

Contudo, a gestão da administração municipal - iniciada em 2005 – parece querer transformar aspectos essenciais do programa, 

aproximando-o conceitual e operacionalmente do Acessa São Paulo. Como já foi visto, o Acessa São Paulo é um projeto menos 

interessante, pois não utiliza software livre, a gestão comunitária é deficiente, os computadores em uso não foram adaptados para o 

projeto, e os responsáveis locais são funcionários públicos, sem a mesma motivação e interesse de integrantes da comunidade em que 

se insere o telecentro. 

2.2.1.5.2 Infra-estrutura 

De acordo com o site oficial63 da Coordenadoria do Governo Eletrônico, que coordena o programa de telecentros, até novembro 

de 2004, a cidade de São Paulo contava com uma rede de 122 telecentros, 22 dos quais tiveram seus responsáveis entrevistados nessa 

pesquisa, atendendo a cerca de 500 mil usuários cadastrados. O programa tem dois telecentros temáticos: um para pessoas da terceira 

                                                 
63 Para maiores informações visite o site do Programa Telecentros da cidade de São Paulo:  www.telecentros.sp.gov.br [acessado em 25/10/2003]. 
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idade e outro para portadores de necessidades especiais. Os computadores são montados especialmente para uso nos telecentros, e a 

comunidade é responsável pelo seu gerenciamento. Cada telecentro tem, em média, de 10 a 20 computadores, geralmente do tipo 

Athlon 800 MHz, dos quais um funciona como servidor e os outros são do tipo thin client - sem disco rígido -, todos conectados à internet 

de banda larga, e ligados a uma impressora. Cada usuário tem uma cota gratuita de impressão de 12 páginas por dia.  

 

2.2.1.5.3 Localização e Espaço físico 

  Assim como os CEUs, os telecentros estão localizados 

principalmente nas zonas periféricas da capital, como se pode ver na 

figura 24. Foram instalados principalmente em regiões cujo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) é baixo, e com menor presença do 

Estado, esperando-se que se tornem referenciais urbanos 

importantes para as comunidade locais. Geralmente, os espaços são 

cedidos por associações de moradores, organizações não-

governamentais ou pela Cohab-SP, no caso dos telecentros situados 

nos conjuntos habitacionais. A maioria dos telecentros se estrutura 

espacialmente do mesmo modo: área de espera, sala dos 

computadores, recepção e banheiros, como pode-se perceber na 

planta da unidade de Guaianases [figura 25].64 Localizado em um 

antigo edifício comercial da região [figura 26] atendia, em maio de 

2002, a uma população mensal de 3.103 pessoas. Destas, 1.295 

participavam dos cursos de informática.  Na planta da unidade [ver 

figura 24] podem-se perceber duas áreas principais: a sala dos 

                                                 
64 Telecentro visitado em maio de 2002, situado na periferia da zona leste paulistana. Fig. 24 Localização dos telecentros da Prefeitura de São Paulo na cidade 
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computadores [figura 27] e a sala de espera [figura 28]. Em muitos telecentros, essa sala fica lotada, motivando o agendamento de horas 

de uso para evitar filas.    

 

     

Fig. 25 Planta do telecentro de Guainases    Fig. 26 Edifício comercial onde está localizado o telecentro de Guainases, à direita. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 Fig. 27 Sala dos computadores do telecentro de Guainases   Fig. 28 Sala de espera do telecentro de Guainases                Fig. 29 CEU Rosa da China 
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 Já os Centros Educacionais Unificados (CEUs) são, de acordo com o site do governo eletrônico, espaços que visam promover o 

desenvolvimento integral de crianças, jovens e adultos por meio de experiências educacionais inovadoras e atividades educativas 

diversificadas. Constituem pólos de desenvolvimento comunitário e possuem infra-estrutura formada por Centro de Educação Infantil, 

Escola de Educação Infantil, Escola de Ensino Fundamental, bloco esportivo composto por quadra poliesportiva coberta, salão de 

ginástica, piscina semi-olímpica e de recreação e pista de skate, bloco cultural com teatro, biblioteca e salas para oficinas de artes, 

dança, música e outras atividades, centro comunitário, e um  telecentro. No período noturno, os CEUs podem ser utilizados para cursos 

de iniciação profissional de jovens e adultos e, nos finais de semana, promovem atividades livres e programadas nas áreas de educação, 

esporte e cultura. Dos 21 CEUs previstos para a cidade, 20 já estão em funcionamento. Na figura 29, tem-se a vista aérea do CEU Rosa 

da China, localizado no bairro de Sapopemba, na zona leste da cidade. 

 

2.2.1.5.4 Usos 

A maioria dos telecentros funciona de segunda-feira a sexta-feira das 9:00h às 20:00h e nos  fins de semana das  9:00h às 

16:00h. A idade mínima exigida dos usuários é de 10 anos e o tempo máximo de permanência é de uma hora.  

Os cursos oferecidos são todos de programas de código fonte aberto, como os programas básicos Galeon - navegador de 

internet -, Gpaint - para desenhos simples-, Openwriter - editor de texto -, Opencalc - editor de planilhas - e outros, como o editor de 

imagens, que variam em função das necessidades e das demandas de cada comunidade. Ao final do curso, é feita uma comparação 

com os programas proprietários para que os alunos percebam as semelhanças e diferenças entre os dois.   
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2.2.1.6 Telecentros da cidade de Porto Alegre [Governo Municipal] 

www.telecentros.com.br  

 
2.2.1.6.1 Gestão 

 O primeiro telecentro público municipal de Porto Alegre foi inaugurado em julho de 2001, sob a coordenação da Companhia de 

Processamento de Dados do Município de Porto Alegre (Procempa). A prefeitura tem parcerias fundamentais para viabilizar o 

funcionamento dos telecentros: com ONGs, empresas públicas, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e instituições como 

o SENAC e a universidade Unisinos. Para estimulá-las, a prefeitura implantou o projeto "Adote um telecentro". A idéia é que empresários 

invistam em sua montagem e assumam algumas despesas mensais. A entidade responsável pelo espaço também deve buscar outros 

meios para sustentar o telecentro. Algumas solicitam contribuições voluntárias dos usuários, e a prefeitura garante o acesso à internet, 

bolsas e treinamento para até dois monitores, e parte da manutenção. Na grande maioria dos telecentros, funcionam entidades 

comunitárias responsáveis pelo espaço físico e pela administração.  

            A prefeitura mantém, ainda, outros projetos, como o Programa de Informatização do Ensino, que distribuiu laboratórios de 

informática em 52 escolas de ensino fundamental de Porto Alegre, atendendo a 50 mil alunos através da disponibilização do uso de 900 

computadores, segundo dados do programa. Além disso, a prefeitura também desenvolve programa de informatização dos Postos de 

Saúde, e implanta o uso de software livre nos órgãos públicos. Não seria demais lembrar que o estado do Rio Grande do Sul foi o 

primeiro estado brasileiro, e, até agora, o único, a aprovar uma lei que prevê o uso preferencial de software livre em todos os 

computadores dos poderes públicos. 
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2.2.1.6.2 Infra-estrutura 

 Segundo o site oficial do projeto65 e o da Procempa66, todos os telec tros utilizam programas de código fonte aberto. Até 

novembro de 2004, havia 24 telecentros instalados na cidade, atendendo a um  média mensal de 15 mil freqüentadores, com renda 

familiar de 1 a 4 salários mínimos. Muitos computadores são antigos e ultrapass s, provenientes de doações, como os de tipo Pentium 

166 MHz. Cada unidade tem entre 10 a 20 microcomputadores, com acesso à in rnet de banda larga, duas impressoras, um scanner, e 

conta com dois monitores. Ainda segundo o site do programa, o investimento p a a montagem de um telecentro gira em torno de R$ 

64.000,00, abrangendo equipamentos, serviços e mobiliário. 

2.2.1.6.3 Localização e Espaço físico 

 Os telecentros estão localizados no centro e na periferia da cidade, com

pode-se verificar na figura 30.Trata-se principalmente de regiões com alto grau d

exclusão social, e pretendem atender os, desempregados, jovens que convive

com a violência, donas de casa, micro e pequenos empresários, entre outros, ma

também evitar o trabalho infantil, prostituição de menores e mendicância. 

projeto pretende ainda que os telecentros estimulem a solidariedad

oportunizando meios para as comunidades melhorarem suas condições de vida

trabalho. Em sua maioria, os telecentros são abrigados em espaços cedidos pela

entidades comunitárias responsáveis por sua administração e adaptados, co

poucos recursos, para funcionamento do telecentro. Nas figuras 31 e 32, vêem-s

imagens do telecentro Rubem Berta, administrado pela entidade Creche Negrinh

do Pastoreio, localizado em um bairro da periferia de Porto Alegre. O proje

                                                 
65Para mais informações visite o site dos Telecentros de Porto Alegre:  www.telecentros.com.br [acessado em 16/11/200
66 Para mais informações visite o site da Procempa: www.procempa.com.br [acessado em 16/11/2004]. 
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pretende ainda que os telecentros sejam espaços de integração das comunidades e de democratização da informação. Alguns ainda 

possuem anexos em construção, mas já sendo utilizados pela comunidade, como o telecentro Beco do Adelar [figuras 33 e 34], também 

calizado na periferia da cidade. 

 

Fig. 31 Fachada do telecentro Rubem Berta Fig. 32 Interior do telecentro Rubem Berta Área externa do telecentro Beco do 

Adelar 
Fig. 34 Interior do telecentro Beco do Adelar 

.2.1

os equipamentos para geração de renda. Alguns telecentros já disponibilizam outros cursos, como de manutenção de 

omputadores. 

 

lo

   

Fig. 33 

 

 

2 .6.4 Usos 

 Os telecentros funcionam doze horas por dia durante a semana e quatro horas nos finais de semana. Há cursos de informática 

básica e os monitores ensinam a como buscar informações sobre trabalho, educação à distância, cursos profissionalizantes, trabalhos 

escolares e comunicar-se por meio de endereços eletrônicos. A restrição da duração de uso depende da demanda, sendo possível 

também utilizar 

c
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2.2.1.7 Digitando o Futuro [Governo Munic  

www.curitiba.org.br 

2.2.1.7.1 Gestão 

 Programa da prefeitura da cidade de Curitiba, capital do est  Paraná, que atende a uma grande parcela da população da 

cidade. Une as bibliotecas dos Faróis do Saber com os telecentros ibilizando acesso gratuito à internet e oferecendo cursos de 

informática, além de serviços públicos on-line. Utilizam tanto softwa como programas proprietários. Têm parcerias com empresas, 

como a Microsoft e a Brasil Telecom, com a Pontifícia Universidade  do Paraná, e com entidades como o CDI67. 

2.2.1.7.2 Infra-estrutura 

 Segundo o site68 do projeto, os telecentros começaram a ser

de 2000, utilizando-se da infra-estrutura de outro programa de suc

Faróis do Saber [figura 35]. O primeiro Farol foi inaugurado em n

geral acoplados a bibliotecas de escolas públicas ou em suas cerca

2004, havia 50 Faróis do Saber funcionando como telecentros 

somavam-se telecentros na Rua 24 Horas e nas Ruas da Cida

pessoas cadastradas, com 90.000 acessos por mês. A conexão

velocidade, e são utilizados tanto o Linux como o Windows como 

Cada unidade possui geralmente 9 computadores novos, em média

                                                 
67 Comitê para a Democratização da Informática, que também foi objeto de análise na presente pesqu
68 Para mas informações consulte o site do Programa Digitando o Futuro:  http://www.curitiba.org.br [a
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scanner. O programa possui ainda  dois pontos de acesso exclusivos para atendimento a portadores de necessidades especiais, com 

equipamentos específicos como uma impressora em braille, mouse especial e capacete para digitação para uso de pessoas com 

movimentos limitados nas mãos. 

2.2.1.7.3 Localização e Espaço físico 

 Os telecentros também localizam-se no centro e em vários bairros da periferia, como 

observa-se na figura 36, que apresenta a localização de todos os Faróis do Saber, alvos de 

futuras implantações de telecentros. Visando os bairros da periferia não atendidos pelo 

programa, foi criado o projeto InterClique, que é a plataforma móvel do Digitando, um ônibus 

adaptado [figura 37] que percorre vários pontos da cidade. Dentro do ônibus, [figura 38] há 8 

computadores com acesso a internet via satélite, impressora, scanner e gravador de CD, além 

de dois pontos extras de rede para conexão de laptops, para usuários que queiram acessar 

com seus próprios equipamentos. O ônibus atende a cerca de 90 pessoas por dia e também 

participa de eventos na cidade onde haja grande circulação de pessoas. Diferente do 

observado em outros programas, as edificações foram construídas pela prefeitura para abrigar 

pequenos centros de consulta e informação. Esta vantagem deve-se ao fato de a cidade já 

possuir previamente a rede dos Faróis do Saber, e só ter sido necessário adaptá-los para a 

nova função, ficando os computadores no térreo [figura 39 ] e a biblioteca no mezanino [figura 

40]. 
 

 

             

                        Fig. 36 Localização dos telecentros na cidade.
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Fig. 37 Ônibus adaptado para acesso à internet. 

  

 

 

       Fig. 38 Interior do ônibus. 

 

Fig. 39 Espaço interno parte térrea 

 

Fig. 40 Espaço interno biblioteca situada no 

mezanino. 

 

2.2.1.7.4 Usos 

 Os Faróis funcionam das 9 às 21 horas, de segunda-feira a sexta-feira, e aos sábados, das 9 às 13 horas; as Ruas da Cidadania 

funcionam das 8 às 18 horas, de segunda-feira a sexta-feira. Para usar os telecentros, é preciso se cadastrar. No ato do cadastramento, 

o usuário recebe também uma conta pessoal de e-mail. Os telecentros dos Faróis dispõem de monitores que esclarecem dúvidas e 

ministram cursos de informática básica como noções sobre como usar o computador, de Windows, Word, Power Point, Excel, uso da 

internet, além de cursos de programação em HTML e de hardware. O tempo máximo de permanência é de uma hora, e o agendamento 

e inscrição para os cursos podem ser feito nos telecentros ou via internet. Cada usuário tem o direito de imprimir três páginas por hora de 

uso. O site do projeto também funciona como um portal de serviços, onde é possível obter informações diversas sobre a cidade e 

comunicar-se com os vários setores da prefeitura para solicitar serviços ou fazer reclamações. 
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2.2.1.8 CDI [Organização não governamental] 

www.cdi.org.br 

 

2.2.1.8.1 Gestão 

 O Comitê para Democratização da Informática (CDI) é uma organização não-governamental que desenvolve programas 

educacionais e profissionalizantes através de suas Escolas de Informática e Cidadania (EICs), visando as populações menos 

favorecidas, no Brasil e em outros países. Desde seu princípio, em 1995, é a ONG mais atuante no Brasil no combate à exclusão digital. 

Segundo Rodrigo Baggio, coordenador da ONG, “o princípio do CDI é levar equipamento e capacitar educadores nas áreas pobres que 
se dispuserem a montar uma escola de informática. O comitê se encarrega, então, de montar a escola no espaço reservado pela 
comunidade. Fora das comunidades, há salas para alunos que já completaram o curso e querem se tornar professores. O CDI, além da 
formação dos educadores, é também encarregado de captar recursos e formar parcerias com empresas, fundações e com o poder 
público” 69. O CDI incentiva também a participação de voluntários e capta recursos financeiros através de convênios com o poder público, 

organizações filantrópicas, e empresas como Xerox, IBM, Esso, Philips, Microsoft, Telefônica, com o BNDES e o Banco Mundial, entre 

outros.  

 O CDI ajuda as comunidades a instalarem suas escolas de informática, que são administradas desde o primeiro dia  pela própria 

comunidade que a solicitou, através da cobrança de mensalidades ou do financiamento por instituições. O CDI proporciona o software, 

treinamento dos instrutores locais, suporte técnico e administrativo contínuo, material educacional, computadores e periféricos, e planos 

de estudos para necessidades específicas da comunidade, como também o monitoramento dos processos. É exigido que os comitês e 

EICs tenham um quadro mínimo de pessoas trabalhando, e um coordenador pedagógico para o funcionamento adequado das escolas. 

                                                 
69 Entrevista realizada pelo Jornal Estado de São Paulo com Rodrigo Baggio, coordenador do CDI. Disponível em: www.estado.estadao.com.br/editorias/2002/06/02/cid022.htmldia.  [acessado em 20-07-
2002]. 
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Tipicamente, a EIC é criada como resultado de um esforço conjunto do CDI e da comunidade. As auto-sustentadas devem estipular uma 

mensalidade simbólica - entre 5 e 15 reais - que, além da função pedagógica de valorizar o trabalho, possibilita a distribuição de 

aproximadamente 50% desta receita entre os educadores e a manutenção da escola, visto seu baixo custo operacional. Os alunos que 

não podem pagar nem mesmo a mensalidade simbólica não são impedidos de estudar, mas podem ajudar de outra forma, contribuindo 

com as tarefas de funcionamento da escola. Na presente pesquisa, foram entrevistados responsáveis por quinze comitês regionais, o 

que explica que os dados coletados se refiram a todas as Escolas de Informática e Cidadania (EICs) subordinadas aos comitês em 

questão. Várias experiências interessantes foram observadas, como por exemplo na cidade de Além Paraíba, em Minas Gerais, que 

conta com uma EIC itinerante na zona rural, outra adaptada para portadores de deficiências, e ainda outra para a terceira idade. Nos 

estados do Acre, Amazonas, e Rio de Janeiro há EICs em comunidades indígenas, objetivando estimular sua comunicação com o 

mundo exterior, inclusive para pedir auxílio, pois algumas são muito isoladas. Outro objetivo importante é o de reforçar o senso de 

identidade destas tribos através da produção de conhecimento via meios digitais, promovendo a troca de experiências entre tribos e a 

reflexão sobre problemas comuns.  

 O CDI enfrenta vários problemas: a insuficiência de computadores para atender a demanda, a não-continuidade dos educadores, 

a falta de apoio financeiro, as dificuldades de manutenção dos computadores que, por serem usados e antigos, são fonte de uma 

quantidade muito maior de problemas, a freqüência irregular dos alunos, pois alguns moram longe das escolas e enfrentam grandes 

dificuldades para chegar até elas, a falta de segurança para as pessoas que trabalham nas EICs, e até mesmo problemas com algumas 

comunidades da região Nordeste, que preferem receber dinheiro em lugar do curso, demonstrando assim a presença de uma cultura 

assistencialista, que precisa ser combatida pela capacitação e educação das pessoas. 
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2.2.1.8.2 Infra-estrutura 

De acordo com o site70 oficial da ONG, até março de 2004, o CDI  estava representado por 37 comitês regionais, presentes em 

139 cidades de vinte estados brasileiros, e em também em outros dez países. A cada comitê estão subordinadas EICs, sendo que alguns 

comitês também funcionam como EICs. Os números do CDI são superlativos. Naquela data, 833 EICs estavam em funcionamento, 

contando com 1.648 monitores, mais de 575 mil alunos formados, mais de 4.100 mil computadores instalados e 989 voluntários. 

Periodicamente, o CDI promove campanhas para receber doações de microcomputadores usados, que são reparados por voluntários, e 

enviados para as várias EICs do país. Algumas EICs possuem impressoras, outras não, e na maioria das EICs onde foram realizadas 

entrevistas não havia acesso à internet. Dentre as que possuíam essa conexão, algumas tinham o acesso por linha telefônica comum, e 

que nem sempre estava disponível para uso dos alunos. Alguns comitês do CDI adotaram o sistema operacional Linux e outros o 

Windows, e cada local ensina os programas do sistema escolhido. 

 

2.2.1.8.3 Localização e Espaço físico 

iros [figura 41], e em 

2]: Japão, Colômbia, Uruguai, México, 

 

is ou nas principais cidades do interior de 

resente. A sede dos comitês estão 

cidades, diferentemente das EICs, que 

ra 43], bairros periféricos, cidades 

centrais das cidades e até mesmo em 

                                                

 O CDI encontra-se em vários estados brasile

alguns países estrangeiros [figura 4

Chile, África do Sul, Angola, Honduras, Guatemala e Argentina. Os

comitês localizam-se nas capita

cada estado onde o CDI está p

situadas nas regiões centrais das 

costumam estar em favelas [figu

satélites, mas também nas regiões 

 

Fig. 42 Localização das unidades do 

CDI no exterior. 
Fig. 41 Localização das unidades do CDI 

no Brasil 

70 Para maiores informações visite o site do CDI: www.cdi.org.br  [acessado em 25/10/2004]. 
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bairros de classe média. Também existem EICs em locais considerados de risco, como unidades 

da Febem ilas de pescadores, e 

, há ainda telecentros 

rginalizadas - usuários 

re outros -  inserida em 

calizá-lo em áreas da 

dores, outras ONGs e 

 onde será instalada a 

e são adequados para 

al Windows, programas de edição de 

ia úde, sexualidade, 

otiv  os alunos a buscar 

ormas de reajustar seu papel na vida em sociedade através da discussão de valores de tolerância e diversidade.  

e  presídios. Há ainda unidades em aldeias indígenas, v

adaptadas para deficientes físicos e com distúrbios psicológicos. Além disso

utilizados como parte de uma estratégia de reabilitação de populações ma

de drogas, portadores de H.I.V., prostitutas, crianças que vivem na rua, ent

políticas públicas mais amplas. Em geral, emprega-se a estratégia de lo

cidade frequentadas por essas populações.  

 O CDI lida com comunidades e entidades - associações de mora

grupos religiosos  muito pobres, responsáveis pelo fornecimento do local

EIC e sua manutenção. Isso significa que os espaços cedidos nem sempr

sua nova função. Existem, ainda assim, EICs bem estruturadas [figura 44], funcionando em bons 

locais e que permitem o uso intensivo das TICs e acesso à internet de alta velocidade, que são, 

em geral, patrocinadas por empresas e costumam localizar-se nas regiões Sul e Sudeste.  

 

 

2.2.1.8.4 Usos  

Fig. 43 Alunos do CDI no Morro dos Macacos, 
zona norte do Rio. 

     Fig. 44 Vista interna de uma EIC

 As EICs do CDI oferecem cursos de informática, tais como introdução ao sistema operacion

texto e planilha de cálculo, mas também desenvolvem dinâmicas que promovam cidadania, ecolog

direitos humanos e não-violência. Como as EICs dispõem de poucos recursos, muitas vezes há dois alunos por computador. Também 

oferecem alguns cursos mais avançados como edição de vídeo digital, gerenciador de banco de dados, e outros. Aproximadamente a 

metade dos educadores é treinada através de cursos de educação à distância. Além disso, o CDI procura m ar

, alfabetização, sa

f
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 Na cidade do Rio de Janeiro e em algumas cidades do seu entorno, existe o projeto Morro do Silício 

onde dez E a

uno do CDI 

 lucrativos]  

o para o Estado do Rio de Janeiro,

cio em maio de 2001 e é 

as unidades do SESC-SP e SESC-RJ. 

 estado de São Paulo, 

de 160 mil usuários por mês. Já  segundo o site72 do SESC-RJ até abril de  2005 o programa funciona em apenas 4 

ICs situadas em comunidades muito pobres estão tendo acesso a formas avançad

tecnologia como meio para geração de renda, através da criação de pequenos empreendimentos. Por isso, o 

projeto prevê capacitação em instalação e gerenciamento de redes locais, programação e produção de áudio e 

vídeo digital [figura 45], permitindo que estas pessoas estejam aptas a produzir até mesmo pequenos 

documentários digitais. Já o CDI-MG está negociando o uso de uma versão própria de Linux desenvolvida pela 

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte, e pelo Departamento de Ciências da 

Computação, da UFMG. 

s de uso da 

 
                       Fig. 45 Al

2.2.1.9 Internet livre [Instituição de caráter privado sem fins

http://www.sescsp.org.br/sesc/internetlivre/index.cfm 

2.2.1.9.1 Gestão  

 Programa do Serviço Social do Comércio (SESC) do estado de São Paulo, que foi ampliad

que promove o acesso gratuito à internet e a cursos de informática, para sócios e não-sócios. O projeto teve iní

administrado pelas própri

aprendendo a utilizar uma câmera digital 

 e 

2.2.1.9.2 Infra-estrutura 

 De acordo com o site71 do SESC-SP, até novembro de 2004 o programa já funcionava em 19 unidades do

atendendo a cerca 

                                                 
 Para maiores informações consulte o site do Programa Internet livre do SESC-SP: http://www.sescsp.org.br/sesc/internet71 livre/index.cfm [acessado em 25/11/2004]. 

72 Para maiores informações consulte o site do SESC-RJ: http://www.sescrj.com.br  [acessado em 25/04/2005]. 
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unidades da cidade do Rio de Janeiro. Cada unidade possui entre 10 e 16 computadores novos, do tipo Pentium 4, conectados à internet 

de banda larga, disponibilizando o uso de fones de ouvido, impressoras, microfones e web-cams. Utilizam programas proprietários novos 

e atualizado

 Os telecentros do projeto estão localizados em algumas unidades do SESC-SP, tanto da capital quanto do interior. Já os do 

irros centrais da cidade. Em geral, estas unidades situam-se em proximidade da região central das 

No caso da unidade de Araraquara [figura 46], as CPUs e os monitores foram revestidos, formando um só corpo [figura 47], 

gura 48]. O projeto também leva em conta uma idéia de uso coletivo das máquinas, 

 
 

 
48 Estações de trabalho 

s, e cada unidade conta com um monitor, denominado pelo projeto de web DJ. 
 

2.2.1.9.3 Localização e Espaço físico 

SESC-RJ estão localizados em ba

cidades, em locais de fácil acesso. Os postos do programa foram instalados nas unidades do SESC, que tiveram alguma parte de seu 

espaço reformada para funcionar como telecentro. No entanto, diferentemente dos demais programas analisados, o projeto das reformas 

foi feito por arquitetos contratados, que conceberam projetos individualizados, incluindo o design do mobiliário. Através de elementos 

espaciais sutis, separaram-se os computadores em onde acesso livre à internet daqueles onde se ministram cursos. Todos os 

computadores se conectam a rede. 

 

diferenciando-se das estações de trabalho [fi

propondo agrupamentos que favorecem a organização de pequenos grupos de usuários em torno de cada computador. 

 

 
 
 
 

         Fig. 46 Vista interna do SESC de Araraquara  Fig. 47 Conjunto de computadores formando um corpo único  Fig. 
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 Já na unidade de Campinas, o local de navegação foi marcado por um banco comum, com desenho sinuoso [figura 49], e as 

estações de trabalho [figura 50] ficaram ao lado, acopladas a uma mesa contínua. 

 

 

 
 
 
 
 
 
  Fig. 49 Conjunto de computadores ligados pelo banco sinuoso   Fig. 50 Estações de trabalho acopladas a uma mesa contínua 

Os equipamentos do projeto são geralmente utilizados pelos a

apenas por sua parcela mais pobre. A duração de uso é limitada a 30 minutos, e cada usuário pode ace r 

semana, devido à alta nternet Livre variam em função dos horários de cada unidade do 

SESC. ira, das 13:30h às 21:30h, e aos sábados, domingos e feriados das 10:30h 

às 18:30h. s gratuitos e cursos mais avançados, pagos, em algumas unidades, com taxas cujos valores 

variam entre R$ 5,00 e R$ 15,00 reais. Esses cursos abordam a criação de sites, informática para a terceira idade, ar um 

blog, entre outros. Para impressão, cobra-se uma taxa de R$ 0,30 por página. Além do acesso à internet, os usuários podem também 

participar de palestras, oficinas e atividades em grupo realizadas no âmbito do projeto. 

 

 

 

2.2.1.9.4 Usos  

 ssociados do SESC, mas também pela população em geral, e não 

ssar somente três vezes po

demanda. Os horários de funcionamento do I

Em sua maioria, estão abertos de terça-feira a sexta-fe

Oferecem, ainda, cursos básico

como mont
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2.2.2 Experiências internacionais 
 

 Mais e mais, a exclusão digital tem sido tratada como um problema global, motivando fóruns de discussão internacionais. No de 

Paralelamente, algumas organizações internacionais como a União Internacional das Telecomunicações (UIT)75, o Banco 

Mundial76, a Organização das Nações unidas (ONU)77, e um número crescente de empresas, organizações não governamentais, 

 formulação de estratégias para o combate da exclusão, seja em 

cal ou global. Contudo, a maioria das soluções apontadas nestes relatórios ainda não foi empregada, principalmente nos países 

em desenvo

Okinawa, Japão, ocorrido em julho de 2000, segundo relatório da Comissão das Comunidades Européias (2001, p. 5), o G8 - grupo dos 

7 países mais industrializados do mundo e a Rússia - produziu a Carta de Okinawa73, sobre a sociedade de informação global. Também 

foi criado um grupo de trabalho sobre oportunidades digitais, o DOT Force74, que elaborou um relatório intitulado "Oportunidades Digitais 

para todos: ao encontro do desafio". O relatório é o resultado de um esforço de colaboração internacional ao longo de vários meses entre 

representantes dos países do G8 e da Comissão Européia, envolvendo também nove países em desenvolvimento, organizações 

multilaterais e, simultaneamente, do setor privado, e organizações não-governamentais. O relatório esboça o papel e as 

responsabilidades dos vários atores - governos nacionais, setor privado, organizações da sociedade civil, organizações internacionais - 

na criação de oportunidades digitais para todos.  

 

governos e centros de pesquisas, estão tomando medidas visando à

escala lo

lvimento, onde os problemas são mais complexos e os recursos, escassos.  

  Das muitas experiências existentes no exterior, baseadas no modelo de telecentros, cinco delas foram estudadas na presente 

pesquisa: os Telecentros Comunitários de Multipropósito, que atuam em mais de um país, e as experiências das Cabines Públicas, dos 

Community Technology Centers, de Newcastle e o projeto Telecentros.es, que atuam somente nos seus países de origem. 
 

                                                 
73 Para mais informações consulte o site: www.mujeresdeltercermilenio.hpg.ig.com.br/cartaokinawatexto.htm [acessado em:21/05/04].  
74 Para mais informações consulte o site do Dotforce: http://www.dotforce.org [acessado em:21/05/04]. 
75 Para mais informações visite o site da União Internacional das Telecomunicações http://www.itu.int/home [acessado em:30/03/05]. 

30/03/05]. 76 Para mais informações consulte o site do Banco Mundial http://www.obancomundial.org/index.php/content/view/6.html [acessado em:
77 Para mais informações consulte o site da ONU http://www.un.org [acessado em:30/03/05]. 
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2.2.2.1 Telecentros Comunitários de Multipropósito [Unesco] 

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=1657&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-465.html 

2.2.2.

são do uso da internet. Propõe, ainda, programas de 

auxiliar na fundação 

áveis e gerenciados por membros da 

uenas comunidades. O objetivo final do 

presenta as experiências dos vários telecentros instalados, e que podem ser utilizadas para troca de informações, 

possib

I

daqueles que não possuem condições de pagá-la. Visto que 

muitos localizam-se em locais de extrema pobreza, há dificuldades de se manter sua auto-sustentabilidade financeira. Os computadores 

1.1 Gestão 

A UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - é um dos poucos organismos 

internacionais que estão produzindo ações efetivas no combate à exclusão digital. Ela possui uma divisão denominada Information 
Society Division78, cujo objetivo explícito é o de revisar legislações, pressupostos técnicos e políticos nos 197 países membros da 

organização, no sentido de viabilizar o desenvolvimento de políticas públicas de difu

informatização de serviços de saúde, comunicação e educação, capazes de estender atendimento de melhor qualidade a populações 

que vivem em lugares do planeta distantes e desprovidos de infra-estrutura.  

O programa de Telecentros Comunitários de Multipropósito, da Unesco, como são chamados, é destinado a 

e manutenção de telecentros ao redor do mundo. Estes devem ser financeiramente auto-sustent

comunidade local, possibilitando o acesso à internet e o uso de recursos das TICs por peq

programa é capacitar estes telecentros para que possam sustentar-se e gerir-se sem a ajuda da Unesco. No site79 do projeto existe um 

banco de dados que a

ilitando  melhor funcionamento de cada um deles.  
 

2.2.2.1.2 nfra-estrutura 

 A rede de telecentros do projeto é grande e atende a uma quantidade igualmente grande de pessoas, principalmente em países 

pobres que dependem de ajuda externa. No entanto, a quantidade de telecentros existentes ainda é insuficiente para atender a alta 

demanda nestes países, e a taxa de manutenção cobrada impede o acesso 

                                                 
si78Para mais informações consulte o te da Information Society Division:  www.unesco.org/webworld/ci_contacts/Information_Society_Division. [ace

_ID=1657&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-465.
ssado em 10/08/2003]. 

html 79 Para mais informações consulte o site da Unesco: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL
 [acessado em 10/08/2003].  
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utilizad

rte deste

também e

serviços de chaveiro, fotocópias, digitaliza

interligação de telecentros com rádios com

os geralmente são antigos e prov nientes de doações. A UNESCO oferece ainda um manual80 que explica às comunidades 

interessadas os dez passos principais para se abrir e se manter um telecentro em funcionamento. 
 

2.2.2.1.3 Localização  e Espaço físico 

 Segundo o site do projeto, há telec ntros nos 197 países ligados 

à Unesco, principalmente em regiões po

mundo, com ênfase aos do continente

telecentros do continente faz pa

xistem unidades na Europa e na

Como os espaços são escolhid

comunidade, na grande maioria das ve

quase sempre de forma precária, à funç

encontrarem-se estruturas muito simples

inadequado [figura 52]. 
 

2.2.2.1.4 Usos 

 Seus usos variam muito de acordo

regra geral, boa parte se propõe a oferece

educação básica. Cobra-se uma taxa de m

unidades em que se oferecem outros serv

Essa prática é incentivada pela Unesco. A

                                                 
80 Para mais informações consulte o site:  http://portal.unesco.o

 

e

e

de parte dos 

 projeto. Note-se, porém, que 

idades locais onde estão instalados os tele

o e de 

 que estes telecentros não visem lucro. Há, inclusive, casos de 

funcionamento, como a venda de equipamentos de informática. 

os visam a suprir necessidades importantes da comunidade, por exemplo, 

ção e impressão de documentos, entre outros. Na África, há ainda exemplos interessantes de 

unitárias. 

bres dos países do terceiro 

 africano: gran

 América do Norte. 

os e cedidos pela própria 

zes são espaços adaptados, 

ão de telecentro. Não é raro 

 [figura 51], e com mobiliário 
Fig. 51 telecentro localizado na África   

Fig. 52 Interior de um 
telecentro localizado na 
África

 com o país e com as necess

r capacitação básica e acesso 

anutenção dos usuários, ainda

iços pagos para garantir o seu 

lguns destes serviç

centros, mas, como 

à internet. Organizam, ainda, campanhas de alfabetizaçã

rg/ci/en/ev.php-URL_ID=8827&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [acessado em:30/03/05]. 
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2.2.

públicas de internet são a versão peruana de telecentros comerciais, estes se espalharam por

q  visam o lucro, como 

pliação deste projeto encontrou vários obstáculos, como infra-estrutura inadequada, 

eúdos na internet úteis ao povo peruano, falta de profissionais capacitados, entre outros. 

Devido a uma série de fatores foi possível ampliar o projeto e torná-lo auto-sustentável. Entre estes fatores estão a privatização da rede 

sua posterior expansão, a parceria e capacitação de pequenos empresários, jovens na sua maioria, e a cobrança 

de taxas de 

2.2 Cabines públicas [Peru] 
http://cabinas.rcp.net.pe/2.htm 

2.2.2.2.1 Gestão 

 As cabines  várias cidades do país 

ueincentivados pelo poder público. O Governo peruano apostou neste modelo de telecentros autosustentáveis , 

modo de criar uma infra-estrutura e cultura da sociedade da informação que ele próprio não teria condições de fomentar. Em 1995 foi 

instalado em um centro cultural de Lima, capital do Peru, pela Rede Científica Peruana81, a primeira ‘cabine pública’, isto é, o primeiro 

telecentro comercial do país. Contava com 40 microcomputadores, permitia o acesso à internet e oferecia cursos de capacitação para o 

uso dos equipamentos.  

2.2.2.2.2 Infra-estrutura 

 Segundo o site82 oficial da experiência, a am

ntalto grau de analfabetismo digital, falta de co

telefônica do país e a 

utilização dos equipamentos para acessar a internet. Apesar da cobrança destas taxas, as cabines espalharam-se pelo país. 

De acordo com Maldonado (2000, p.7) somente em Lima, capital do país, já são mais de mil pontos de acesso à internet83, já no país 

como um todo existiam até 2003 aproximadamente 2000 telecentros comerciais. Tal abrangência tornou-se possível porque pequenos 

empresários passaram a investir e a disseminar este tipo de equipamento, algo que o Estado, sozinho, não poderia realizar, algumas 

cabines são administradas pela própria Rede Científica Peruana. Devido à intensa concorrência, o preço da hora de acesso caiu 

                                                 
81 Esta associação civil foi uma das grandes responsáveis pela expansão do acesso à internet no Peru. Administradora de domínios naquele país, possui uma empresa que é provedora de acesso a 
Internet, trabalhando com parceiros públicos e privados. Ver a respeito em: http://www.rcp.net.pe. [acessado em: 08/08/04]. 
82 Para maiores informações consulte o site da experiência: http://cabinas.rcp.net.pe/2.htm.  [acessado em: 08/08/04]. 
83 O número de telecentros comerciais que uma cidade como Lima suporta já está praticamente no limite, mesmo nos bairros pobres.  
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consideravelmente, de $ 1,40 dólares em janeiro de 1999 passou à metade deste valor em fevereiro de 2000. O baixo preço, inclusive, já 

se tornou um problema, pois está no limite para manter a sustentabilidade do uso dos equipamentos. Os maiores custos para se instalar 

 

  Fig. 53 Cabine pública localizada na região central de Lima.      Fig. 54 Cabine pública localizada na periferia de Lima 

um telecentro comercial, no Peru, referem-se às máquinas e à manutenção da conexão à rede mundial de computadores. Também para 

baratear o custo, utilizam software sem o pagamento de licenças aos fabricantes, ou seja software pirata. A maioria das cabines 

possuem por volta de 10 computadores para o acesso, algumas possuem somente 3 e outras possuem até 60, pertencentes a grandes 

empresários  

2.2.2.2.3 Localização e Espaço físico 

 Estes telecentros espalharam-se pelas grandes cidades do Peru, contudo, há uma maior concentração destes na cidade de Lima. 

Localizam-se tanto nas áreas nobres dos centros urbanos, como na periferia destas cidades, principalmente em locais de grande fluxo 

de pessoas como avenidas comerciais. Muitas cabines funcionam como verdadeiros cybercafés, principalmente os localizados nas 

regiões centrais [figura 53] possuindo inclusive um bar, enquanto que as localizados nas periferias [figura 54] são bem mais simples e 

muitas vezes os pequenos empresários montam os telecentros em suas próprias casas, onde não precisam pagar aluguel, como em 

garagens, salas, quartos, entre outros.   
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2.2.2.2.4 Usos 

 As cabines são utilizadas principalmente ara a p  comunicação entre as pessoas, pois é mais uma alternativa a quem tem poucos 

ecursos. Algu para isso, co sso a 

nternet, mas as pessoas podem aprender por conta própria ou com a ajuda de amigos. Alguns telecentros se especializaram para 

oferecer serviços de chamadas internacionais, digitalização, impressão, jogos on-line, videoconferência, fotocópias e venda de alimentos 

 bebidas - cybercafés -. Entretanto, ainda segundo Maldonado (2000, p. 8) a maioria dos usuários destes telecentros são estudantes de 

lasses média e alta, pois a taxa cobrada é um fator limitante ao uso das pessoas de poder aquisitivo restrito.  E estima-se que 70% dos 

suários de intenet do país acessam a rede através das cabines o que demonstra a importância destas para a inclusão digital no Peru. 

2.2.2.3 Community Technology Centers [Estados Unidos] 

r ns oferecem cursos básicos de computação, cobrando ntudo, a grande maioria limita-se a oferecer  ace

i

e

c

u

 
 

http://www.ctcnet.org 

2.2.2.3.1 Gestão 

 Programa do departamento de educação do governo federal Norte Americano, que desde 1995 incentiva à criação de telecentros 

comunitários gratuitos, e de incentivo aos diversos programas de inclusão digital existentes no país. Os telecentros Community 
Technology Centers (CTCs), como são chamados em inglês, funcionam basicamente para atender a população que não tem acesso à 

internet. O programa também possui uma rede  para troca de informações entre os vários telecentros, sendo que os coordenadores se 

reúnem anualmente para troca de experiências. Possuem outros projetos ligados a informatização da saúde, educação, economia e 

cultura local para o desenvolvimento das comunidades através dos telecentros. 
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2.2.2.3.2 Infra-estrutura 

i

e acomodam  a função de telecentros satisfatoriamente, contudo, 

ão foi possível determinar se foram construídos ou adaptados para este fim. Nas figuras 55 e 56 tem-se o telecentro da cidade de 

Roxbury localizada no estado de Massachusetts, onde o pequeno playground [figura 57] indica uma preocupação em atrair e manter as 

rianças no local do telecentro. 

 

 

 

                                                

 De acordo com o site84 do projeto, até dezembro de 2004 o programa contava com uma rede de 1300 telecentros distribuídos 

pelos vários estados do país, utilizam computadores novos, aparentemente somente programas proprietários e os telecentros são 

nterligados através da internet para troca de experiências e informações, sendo que vários possuem sites próprios.  

2.2.2.3.3 Localização e Espaço físico 

 Os telecentros estão instalados em vários estados do país, e segundo o site especificamente em comunidades urbanas e rurais 

com menos recursos, inclusive indígenas. Os edifícios aparentement

n

c

  

 

 

 

 

 
 Fig. 55 Telecentro de Roxbury.     Fig. 56 Telecentro de Roxbury, vista interna.   Fig. 57 Telecentro de Roxbury, playground. 

 
84 Para maiores informações consulte o site da Community Technology Centers: http://www.ctcnet.org [acessado em: 08/03/05]. 
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2.2.2.3.4 Usos 

 Oferecem cursos básicos de informática e alguns cursos específicos de atualização para alunos e professores, muitas pessoas 

tilizam os telecentros para trabalhar e segundo depoimentos de usuários, disponíveis no site do projeto, percebe-se que muitos 

usuários são imigrantes e utilizam o telecentro para se um programa  que pretende 

estimular crianças e seus pais a usarem o telecentro atra 85 Aqueles que fizerem o curso básico de 

formática de 10 semanas terão direito, ao final do curso, a um micro com impressora e acesso a 100 horas de internet. Contudo, para 

rem este direito eles não podem: já possuir um computador, as crianças devem ter de 10 a 18 anos e estar na escola, os dois - criança 

 adulto - devem frequentar as aulas juntos e viver na mesma casa, não podem perder mais de duas aulas, devem participar de serviços 

omunitários e fazer propaganda do programa para outras famílias. O projeto também possui orientação específica para o interesse de 

cada usuário como arrumar emprego, estudar,  formar um grupo de discussão, entre outros. 

2.2.2.4 Newcastle [Inglaterra] 
www.newcastle.gov.uk/educlibnew.nsf/a/homewelcome 

2.2.2.4.1 Gestão 

 A cidade de Newcastle, localizada n

internet em telecentro, bibliotecas e 

também podem ser encontrados em o

públicos, privados e da União Européi

u

comunicarem com parentes. Possuem ainda 

vés da doação de computadores.

in

te

e

c

 

a região norte da Inglaterra, implantou um sistema que disponibiliza o acesso  gratuito à 

escolas,  e também a serviços públicos em pontos de acesso informatizados - quiosques - que 

utras cidades do Reino Unido.86 Esta rede é gerida por um conselho da cidade e utiliza recursos, 

a. O governo local pretende utilizar as TICs para reformular a cidade e modernizá-la. Na Inglaterra 

existem outras cidades com projetos semelhantes, ou somente baseados no modelo de telecentros.87

                                                 
85 Este é um meio interessante e eficiente de estimular a inclusão digital, contudo somente nações ricas como os Estados Unidos possuem recursos para este tipo de projeto, em países mais pobres talvez 
algo semelhante poderia ser adotado mas utilizando computadores usados. 
86 Para mais informações consulte o site: http://www.cityspace.com/about/index.asp [acessado em: 15/03/05]. 
87 Para mais informações consulte o site: http://www.newcomm.co.uk/ [acessado em: 15/03/05]. 
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2.2.2.4.2 Infra-estrutura 

 Este sistema é composto de uma rede de 18 bibliotecas públicas88 e mais de 100 escolas89 e 1 telecentro90, denominado como 

City Learning Centre.  Sendo que em todos este pontos é possível acessar a internet.  A cidade possui ainda uma rede de 40 quiosques 

informatizados91. 

2.2.2.4.3 Localização e Espaço físico 

 

s mais afastados. Sendo que a biblioteca central fica no centro da 

cidade e o telecentro um bairro central [ver figura 58]. Já os quiosques localizam-se nos 

pontos de 

uma sala inteira. Todas as bibliotecas possuem salas apropriadas para os computadores 

ura 60], possui ainda sala de vídeo digital, cafeteria, 

salas 

ma sala para acesso à internet com 90 computadores do tipo Pentium 

4 com 2.8GHz,  com monitores de plasma [figura 63]  e todos com acesso a impressoras 

 As escolas e bibliotecas estão localizadas em várias regiões da cidade [figura 58],

no centro e em bairro

maior fluxo de pessoas, como perto das estações de metrô, estão localizados 

principalmente nas ruas, em espaços abertos. 

 Aparentemente todos os centros de educação da cidade, do ensino primário [figura 

59] até ao superior - até mesmo as creches - possuem acesso à internet. Em alguns locais 

o computador fica em um canto de uma sala, enquanto que em outros chegam a ocupar 

 

 

 

                 Fig. 59 Crianças acessando a internet 

Fig. 58 Localização das bibliotecas [números 1 a 18] e 
do telecentro, circulo vermelho 

sendo que a biblioteca central [fig
 de estudo, anfiteatro, serviços de fotocópias, etc. Já o telecentro [figuras 61 e 62]  

funciona como um grande centro multifuncional para uso das tecnologias da informação e 

comunicação com u

                                                 
88 Para mais informações consulte o site: http://www.newcastle.gov.uk/libraries1.nsf/a/librarywelcomepage [acessado em: 15/03/05]. 
89Para mais informações consulte o site: http://www.newcastle.gov.uk/educlibnew.nsf/a/homewelcome [acessado em: 15/03/05]. 
90 Para mais informações consulte o site: http://www.westgateclc.org/ [acessado em: 15/03/05]. 
91Para mais informações consulte o site:  http://www.newcastle.gov.uk/kiosks/default.htm [acessado em: 15/03/05]. 
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e scanners. Há uma sala exclusiva para cursos de informáticas [figura 64] com 16 micros, uma com 12 co

com monitores de 23” para trabalhos de edição de vídeos, imagens e som, e outra com 31 micros com uma grande tela

nfiteatro com 100 lugares [figura 67], além de 

 

 

Fig. 67 Anfiteatro 

mputadores de ultima geração 

 de plasma para 

vídeo-conferências [figura 65]. Há ainda um cybercafé com 12 máquinas [figura 66],  um a

banheiros e salas de apoio. No total são 161 computadores disponíveis para a população.  
 

 
Fig. 60 Biblioteca central da cidade 

 

Fig. 61 Telecentro de Newcastle   

 

Fig. 62 Planta do telecentro 

 

 

 

Fig. 64 Sala para cursos 
 

Fig. 65 Sala para vídeo-conferências 

 

 

Fig. 66 cybercafé  
 

 

Fig. 63 Sala de acesso à internet. 
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2.2.2.4.4 Usos 

 Os espaços públicos de acesso co

utilizados para acesso à internet, cursos bási

também há cursos profissionalizantes -. Nas bibliotecas também é p

fotocopiar e digitalizar documentos, sendo que várias delas possuem 

equipamentos que auxiliam os deficientes físicos no acess

possuem até u a unidade móv  para atender aqueles que não podem sair de 

asa. Já nos quiosques [figura 68] é possível, através de uma interface simples 

e fácil de usar [figura 69] e com o uso de um  smartcard  - que grava os dados 

do usuário - ter acesso a várias i

pontos turísticos, empregos, lazer, tempo, ped , entre 

outros. Além disso também é possível envia

acessar a internet. 

  

2.2.2.5 Telecentros.es [Espanha] 
www.telecentros.es 

.2.2.5.1 Gestão 

O programa Telecentros.es da empresa pública Red.es92, ligado ao Ministério de Industria, Turismo y Comercio93 da Espanha, 

sso público e gratuito à internet, e treinamento para uso dos computadores, a várias partes do país, principalmente 

                                                

mo as bibliotecas e o telecentro, são 

cos e avançados de informática - 

ossível 

o à internet, 

m el
 

c

nformações sobre horário dos transportes, 

ido de serviços públicos

r e-mails, contudo não é possível 

 

2

está levando o ace

 
92Para mais informações consulte o site: http://www.red.es/ [acessado em: 17/03/05]. 
93Para mais informações consulte o site:  http://www2.mityc.es/es-ES/index.htm?cultura=es-ES [acessado em: 17/03/05]. 

 
Fig. 68 Um dos vários quiosques 
espalhados pela cidade 

Fig. 69 Interface dos quiosques 
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para as regiões mais pobres, através dos projetos Internet Rural94, Internet nas 

reunir todas as redes de telecentros do país

E 95 96

assim a administração e troca de experiências, um dos 

ão dos telecentros e devem ajudar para que este possa 

, até fevereiro de 2005 havia 902 telecentros instalados 

s. Os telecentros utilizam conexão via satélite de banda 

ossuem computadores portáteis, tipo palm, 

ssoras, scanners, gravadores de CD, webcams, entre 

aís, contam com acesso à internet - a maioria de baixa 

i tas ações, o governo espera 

milhões de pessoas. 

 telecentros localizam-se especialmente nas regiões mais pobres 

[figura 70], em zonas rurais e algumas urbanas. Foram escolhidas principalmente as regiões mais 

 relação ao uso das TICs, que não são comercialmente lucrativas. A tipologia dos 

scolas , e Internet nas Bibliotecas . Pretende também 
97 em uma rede única, facilitando 

objetivos do projeto. As comunidades locais também são responsáveis pela gest

melhorar a qualidade de atendimento. 

2.2.2.5.2 Infra-estrutura 

 Segundo informações fornecidas pelo site espanhol de notícias Vnunet98

no país, e o governo pretende expandir esta rede para mais de 1500 telecentro

larga, em redes locais sem fio, do tipo Wi-Fi99. Que permite que usuários que p

também possam conectar-se gratuitamente a rede. Disponibilizam ainda impre

outros. Atualmente, apenas 730 bibliotecas, das mais de 4000 existentes no p

velocidade -, mas o governo espanhol pretende prover acesso para todas as b

atingir um público de 3 

notebook, ou 

bliotecas do país. Com es

2.2.2.5.3 Localização e Espaço físico 

 Como já foi dito, os

carentes em

telecentros varia muito, mas aparentemente, os espaços são adaptados para este fim, 

                                                 
94Para mais informações consulte o site:  http://www.telecentros.es [acessado em: 17/03/05]. 

m: 17/03/05]. 

 http://www.asturiastelecentros.com [acessado em: 17/03/05]. 
/Comunicaciones/Internet/20050224014 [acessado em: 17/03/05].  

Fig. 70 Localização dos telecentros

95Para mais informações consulte o site:  http://internetenlaescuela.red.es [acessado e
96Para mais informações consulte o site:  http://internetenlasbibliotecas.red.es/ [acessado em: 17/03/05]. 

ormações consulte o site:97 Uma destas outras redes é a rede de telecentros da província de Asturias, para maiores inf
98Para mais informações consulte o sitende notícias vnunet: http://www.vnunet.es/Actualidad/Noticias
99 WiFi significa Wireless Fidelity e corresponde a uma tecnologia de rede sem fio. 
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principalmente nas regiões mais pobres. Nas figuras 71 e 72 tem-se 

o telecentro do município de La Albuera situado na província de 

Badajoz. 
 

Os telecentros incentivam o tele-trabalho, estudo e procura de emprego, dando a estes usos prioridade  

mo em tantos outros programas, o acesso a páginas com conteúdos pornográficos, 

acitação, inclusive à distância ou via 

dos de um responsável para usar o 

 

 

  

 

 

 
 
Fig. 71 Telecentro de La Albuera  Fig. 72 Interior do telecentro 
 
 
 

2.2.2.5.4 Usos 

de acesso, ou seja o

acesso não é totalmente livre. Além disso, co

racistas, xenófobos, sexistas, violentos ou terroristas é proibido. Também oferecem cursos de cap

videoconferências, com o uso de webcams. Os menores de 16 anos devem estar acompanha

telecentro, se o uso for durante o horário escolar.  

 

 

 

 

 

 



  

 92 2.3 Análise dos Resultados 

2.3.1 Gestão 

 Os altos índices de demanda e os problemas encontrados reve

telecentros. O sucesso destes prog

lam a necessidade de revisão e ampliação dos programas de 

as designadas para sua administração. A 

pesquisa detectou haver diferentes níveis de sucesso dentr s, seus responsáveis, são, via 

de regra, funcionários municipais deslocado a função e que nem sempre possuem formação específica. Assim, 

em alguns casos, a falta de iniciativa ou mesmo a inabilitação d  responsável, limita a exploração do meio e cerceia usos menos 

ortodoxos dos computadores, como os jogos, que podem ser ferra de ampliação de repertórios e de experimentação 

virtual 

ando vários problemas, como falta de investimentos, pessoal sem treinamento para o 

rabalho , incompreensão de parte da sociedade sobre a importância do tema, roubos, disputas internas pelo poder na comunidade e 

nstabilidade política, como é o caso dos telecentros da cidade de São Paulo. Já administradores públicos eficientes sabem aproveitar os 

ons projetos de seus antecessores e aprimorá-los, como é o caso dos Faróis do Saber, da cidade de Curitiba. Os Faróis são 

dministrados de forma eficiente pela prefeitura e a comunidade reconhece estes espaços como públicos e de interesse, não se 

mostrando necessária, aparentemente, a gestão comunitária. Trata-se do único caso bem sucedido, entre os observados, onde não há 

 
e, apesar de recursos financeiros estarem aprovados no orçamento, 

isso não significa que ele será necessariamente aplicado: a aplicação foi autorizada, mas cabe ainda ao governo decidir quanto desta 

e quando. Se o projeto for implantado, como está sendo divulgado, será um passo importante para a inclusão 

ramas parece estar ligado diretamente ao perfil das pesso

o da mesma iniciativa. No caso dos infocentro

s para atender a esta nov

o

mentas poderosas 

e de contato inter-grupos, atraindo jovens e estimulando sua criatividade e os familiarizando com a interface e com a máquina. Por 

outro lado, o diálogo com a comunidade usuária destes espaços mostrou-se fundamental para o sucesso dos projetos, algo que certos 

modelos implantados tendem a ignorar. Para isso, a criação de comitês gestores, com membros da comunidade e dos órgãos 

responsáveis pelo projeto, são vitais para o sucesso dos telecentros, como se tem percebido nas experiências analisadas. 

Atualmente, estes programas vem enfrent
100t

i

b

a

um comitê gestor, mas é uma exceção. 

No caso de projetos como o Casa Brasil, vale observar qu

quantia será utilizada, 

                                                 
100 Os administradores destes programas nem sempre são da área de informática o que pode prejudicar a administração, pois em alguns casos têm-se exemplos de funcionários que foram transferidos 
para o programa sem possuir conhecimentos mais aprofundados de informática e a sua função, na verdade, é de vigilância. 
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digital no Brasil, pois a utilização do software livre pelo governo federal pode ajudar a criar uma cultura do uso destes programas no país. 

A estrutura do projeto também aparenta ser interessante, pois  os núcleos propostos podem realmente ser um primeiro passo para a 

estruturação de projetos ainda mais consistentes e que possibilitem uma melhor inserção destas comunidades carentes na sociedade da 

informação. A interligação entre rádio comunitária e telecentro também é uma boa idéia, pois significaria a interconexão de duas 

importantes mídias - rádio e internet -, possibilitando, por exemplo, que alguém envie um recado via e-mail à rádio, onde o radialista 

poderá lê-lo ao vivo, para alguém que, eventualmente, nunca acessou a internet. Isso possibilita a comunicação entre grandes distâncias 

de maneira simples e barata, e já está sendo utilizado em vários locais do continente africano.101  

 Como a função mais básica de um telecentro é promover acesso à internet e ministrar cursos de informática, as experiências que 

não po

ar destes telecentros muitas vezes cobrarem pelos serviços, são apenas taxas de manutenção, 

que nã

ssuam um destes dois pré-requisitos foram consideradas insatisfatórias, nessa pesquisa. Por exemplo, algumas EICs geridas pela 

ONG CDI ainda privilegiam os cursos de informática em detrimento do acesso à internet. Isto se deve principalmente aos altos custos de 

infra-estrutura para o acesso à rede mundial de computadores. Nesse sentido, parcerias como a que o CDI estabeleceu com o programa 

Acessa São Paulo podem ser muito eficazes, conjugando uma ênfase a cursos de informática a outra, de acesso à internet. Os modelos 

de telecentros comunitários auto-sutentáveis, como os promovidos pelo CDI, Unesco, e alguns órgãos públicos, são interessantes 

porque visam a estimular as próprias comunidades carentes a se organizarem e a lutarem para melhorar seus padrões de vida, sem 

depender de iniciativas de terceiros. Apes

o visam lucro. É importante ressaltar que a taxa de manutenção cobrada impede o acesso daqueles sem condições de pagá-la, e 

como alguns telecentros comunitários se localizam em locais de extrema pobreza, há dificuldades de se manter sua sustentabilidade 

econômica. Daí a necessidade de assistência por parte da iniciativa privada ou do Estado. 

 Já no caso da experiência peruana, tudo indica que a maioria das cabines tem fins lucrativos. Naquele país, também se 

encontram cabines sustentadas por prefeituras, e em escolas e universidades, e boa parte delas também cobra pelo acesso. Entretanto, 

esta é uma experiência importante, que demonstra como a sociedade civil pode se mobilizar para preencher uma lacuna deixada pela 

inoperância do poder público. Apesar da taxa de utilização ser um fator limitante, o avanço do programa de cabines públicas possibilitou 

                                                 
101 Vários telecentros da UNESCO utilizam-se desse expediente. 
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a criação de uma cultura da sociedade da informação no país, gerando empregos na área e atendendo a uma população que estaria 

ainda mais excluída sem estes investimentos. Contudo, o formato de telecentros comerciais, como os do Peru, não estimula atividades 

comunitárias nem induz o fortalecimento de laços nas comunidades onde se encontram, constituindo, em sua maioria, somente um local 

de acesso

res envolvidos, para atender esta demanda. A 

cidade de S

de Porto Alegre, apesar de pequena, teve apoio do governo do estado e inspirou-se na organização dos telecentros da prefeitura de São 

 à internet, à semelhança das chamadas lan houses. Além disso, para baratear o custo, costumam utilizar software sem o 

pagamento de licenças aos fabricantes, o chamado software pirata. Este modelo também foi observado em outros países, mas não com 

a dinâmica e a abrangência encontrada no Peru.  

 A iniciativa privada também tem percebido que investimentos no combate à exclusão digital podem trazer benefícios, como 

incentivos fiscais, melhora da imagem da empresa junto ao consumidor, melhora na qualificação do quadro de funcionários através de 

cursos gratuitos, e como geralmente as empresas atuam nas comunidades vizinhas às suas sedes, podem causar uma boa impressão 

também para a comunidade onde se localizam. 

2.3.2 Infra-estrutura 
 Percebeu-se que grande parte da infra-estrutura dos projetos analisados é insuficiente para atender a demanda existente por 

estes espaços. Sendo assim é necessário um maior investimento por parte de todos os ato

ão  Paulo possui a maior rede municipal de telecentros públicos do país, que aumenta ainda mais se a ela somarmos os 

telecentros de outras experiências, como os infocentros estaduais. Sendo que a experiência dos telecentros da prefeitura de São Paulo é 

uma das mais interessantes do país, pois reúne vários pontos positivos como participação comunitária, uso de software livre, localização 

em comunidades carentes, entre outros. Os infocentros possuem como ponto positivo a grande quantidade de pessoas atendidas e 

como pontos negativos o fato de limitar-se ao acesso à internet, de utilizar software proprietário e oferecer poucos cursos.  

 Percebeu-se também que o uso de programas de código fonte aberto é muito importante para o sucesso destas experiências pois 

além de permitir a economia de recursos, possibilita a criação de programas específicos para o interesse das comunidades atendidas. o 

Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros onde o uso de software livre encontra-se melhor implementado, e a rede de telecentros 
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Paulo. Já o programa Digitando o Futuro utiliza tanto o Linux como o Windows; seria desejável que utilizassem somente software livre, 

mas o patrocínio da Microsoft possibilitou também o uso de programas da empresa, de código fonte fechado, portanto. 

a. Contudo o alto custo da infra-estrutura necessária para a instalação de uma rede de 

acesso à internet ainda não permite que todas as EICs possam ter acesso à internet. As EICs que não possuem acesso à internet não 

is o acesso à rede é uma condição básica para corresponderem à definição. Entre os problemas 

enientes de

 computadores do 

tipo 

No CDI, observou-se que maioria das EICs entrevistadas não oferecem acesso à internet, e algumas das que o oferecem têm 

conexão por linha telefônica comum, nem sempre disponibilizada para os alunos. Cabe aqui ressaltar que este é um dos maiores 

problemas do projeto, pois hoje em dia parece não haver inclusão digital sem acesso à internet. A própria direção do CDI sabe disso e 

vem fazendo parcerias para resolver o problem

podem ser consideradas telecentros, po

enfrentados pelas EICs, além das dificuldades financeiras para se sustentarem e da incapacidade em atender a demanda, com salas de 

aula com dois alunos por computador, há os problemas com a manutenção dos computadores, a não continuidade dos educadores, pois 

muitos são voluntários e depois de um tempo eles acabam conseguindo um emprego e deixam o CDI, o uso e ensino de programas 

ultrapassados como o Windows 95 e a maioria das EICs limitam-se ao ensino de informática básica. 

A questão dos equipamentos utilizados também é um fator condicionante para a qualidade dos serviços oferecidos, pois em várias 

experiências observou-se que os computadores são muitas vezes modelos antigos e ultrapassados, prov  doações, como os 

do tipo Pentium 100 MHz - como no CDI -, o que prejudica o aprendizado pois o hardware antigo limita a instalação de software novo, 

inclusive de software livre, necessitando manutenção constante. Já os telecentros da prefeitura de São Paulo utilizam

thin client, uma solução tecnológica interessante que poderia ser utilizada por outros programas. Os telecentros devem sempre estar 

atentos ao risco de defasagem tecnológica, buscando parcerias, ou garantindo financiamento do Estado, que possibilitem a atualização 

tanto do hardware como do software. Com a banalização destas tecnologias possibilitando que as pessoas mais carentes possam 

adquirir o seu próprio micro, o telecentro poderia se tornar um local com tecnologia de ponta com as melhores máquinas, oferecendo 

também outros serviços para a comunidade, podendo inclusive funcionar como emissor do sinal de internet funcionando assim como um 

provedor de acesso para as residências locais. 
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2.3.3 Localização das unidades e Espaço físico 
 Percebeu-se, no Brasil, uma grande concentração destas iniciativas nos estados do 

Sul e Sudeste, onde também estão localizados os projetos mais significativos, isto se deve 

ao fato de serem as regiões mais ricas e desenvolvidas do país. Em várias experiências, os 

telecentros localizam-se principalmente nas regiões centrais das cidades e em alguns 

bairros da periferia. Os telecentros da cidade de São Paulo são uma exceção, pois 

privilegiam os bairros da periferia. Já os infocentros do projeto Acessa São Paulo, 

oblemas do programa foi o fato de existir somente um barco para atender a toda a população 

ribeirinha do estado. Mesmo assim, as cidades não acessíveis por rios ficaram fora da abrangência do projeto. O barco ficava apenas 

alguns dias na comunidade e depois ia emb ra, deixando-a novamente sem assistência. Entretanto, esta foi  a solução encontrada pelo 

governo estadual, que, por não possuir muitos r ade de 

uso.  

 Outros projetos interessantes, como

poderiam receber incentivos para serem a

localizados no interior do estado, encontram-se somente na região central das cidades. Este 

fato dificulta o acesso de comunidades mais carentes e limita o alcance o objetivo maior 

desses programas que é a inclusão digital. Os telecentros também podem assumir um papel 

de requalificação urbana, quando são instalados em espaços degradados e abandonados: 

estas áreas podem ser recuperadas, e a partir delas, recuperar-se o entorno. Foi o caso do 

primeiro telecentro municipal de São Paulo, o de Cidade Tiradentes [figura 73], localizado na zona leste, uma área de grande 

adensamento populacional e muita violência. A implantação do telecentro no bairro resultou em um processo de intensificação de uso do 

local, que era controlado pelo crime organizado, e de seu entorno, incentivando o surgimento de novos comércios, ponto final de 

transportes públicos, transformando-se em ponto de encontro comunitário. 

 No projeto Cidadão Pará, um dos pr

Fig. 73 Telecentro da Cidade Tiradentes [em 
destaque] e área de entorno 

o

ecursos, optou pelo barco como um telecentro móvel, o que ampliou sua possibilid

 o Internet livre, do SESC, telecentros da Prefeitura de Porto Alegre e do estado do Paraná, 

mpliados, atendendo assim a um número maior de pessoas. No caso do SESC, o projeto 
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poderia ser estendido para todas as unidades do Brasil. Entretanto, a maioria destas unidades estão localizadas principalmente em áreas 

centrais das cidades. 

 Os problemas de espaço físico podem ser resolvidos com a escolha de um local adequado e através de projetos apropriados para 

um ambiente onde se verificou que eventos completamente distintos podem ocorrer, acesso à internet, cursos, palestras, local de 

encontros e reuniões, palestras, festas, etc. No caso dos telecentros da cidade de São Paulo, observou-se que a grande maioria dos 

telecentros - 91% dos entrevistados - possuem espaço físico adaptado a partir da reforma de um edifício, cedido geralmente pela 

comunidade local para este fim, com ampliação da capacidade da rede elétrica, telefonia e demais infra-estruturas adequadas ao 

funcionamento de um equipamento dessa natureza. Esta situação, também encontrada em outras experiências analisadas, resulta em 

uma série de desvantagens. Dentre elas, as mais recorrentes para vários programas são: inadequação dimensional ao uso previsto e a 

des - associações de moradores, outras ONGs e grupos religiosos - muito pobres, responsáveis por disponibilizar um local onde se 

vai instalar 

no do estado para atender às comunidades ribeirinhas. 

ampliação dos serviços oferecidos, ventilação e iluminação deficientes, falta de visibilidade dificultando a divulgação das unidades, e 

dificuldade de acesso à população em geral e em especial à suas parcelas mais carentes e aos portadores de necessidades especiais. 

Além dos problemas já apontados, a realidade espacial de quase todas as unidades dos programas pesquisados dificulta usos coletivos 

e ações ampliadas de exploração do meio eletrônico. Na experiência do CDI isto fica mais evidente, pois a ONG lida com comunidades e 

entida

a EIC, e pela sua manutenção. Dessa maneira, os espaços disponíveis geralmente são improvisados e nem sempre reúnem 

condições de uso adequadas. Na grande maioria das vezes, o projeto destes espaços não é realizado por arquitetos. O projeto Cidadão 

Pará é um caso à parte, por utilizar-se de um barco, cujo espaço, apesar de não ser adequado por ser pequeno e apertado, foi o meio 

encontrado pelo gover

A falta de espaço para ampliação dos telecentros também impossibilita o oferecimento de outros serviços. Mesmo a área de 

espera, que também existe em várias unidades, poderia ser melhor utilizada pela comunidade, se a demanda não fosse tão alta em 

relação à pequena capacidade. Além disso entre as experiências analisadas os telecentros da cidade de São Paulo são uma das poucas 

experiências que possuem um arquiteto, responsável pelo layout interno das unidades. Percebeu-se também que os CEUs possuem 

semelhanças com o projeto casa Brasil, que também pretende ser um centro comunitário multifuncional. 
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Já na experiência Digitando o Futuro da prefeitura de Curitiba os espaços físicos são da própria prefeitura, e não foram cedidos 

pela comunidade, como observado em outros projetos. Isto se deve ao fato de que a cidade já possuía a rede dos Faróis do Saber, e só 

foi preciso adaptá-los para a nova função, o que, segundo observou-se, foi  bem resolvido. Em Curitiba, assim como alguns telecentros 

de Porto Alegre e dos Community Technology Centers, norte-americanos, foi observado que as unidades costumam ser isoladas, ou seja 

não fazem parte de outra construção, nem são anexos a outros prédios. Isso demonstra uma maior preocupação com a qualidade 

arquitetônica destes espaços, o que inclusive proporciona sua melhor visibilidade na paisagem do entorno, diferentemente de alguns 

telecentros da cidade de São Paulo e de infocentros do estado de São Paulo, que se encontram escondidos em bibliotecas ou edifícios 

públicos. 

 Há ainda a questão do mobiliário utilizados nos telecentros, que ao que tudo indica são inadequados ergonômicamente para o 

uso destas pessoas. Este problema agrava-se quando os recursos financeiros do programa são escassos. Dentre as experiências 

analisa

 significado da inclusão digital. 

Algum

das, o projeto Internet Livre do SESC foi o único que teve uma preocupação real com o design do mobiliário a ser usado nas 

salas dos computadores. O mobiliário integrador estimula a realização de atividades em grupo, a discussão e a comunicação entre 

usuários. Estimula a  utilização dos computadores em atividades do cotidiano, de aprendizagem ou de lazer, que em princípio são 

realizadas sem apoio informatizado. Há uma relação muito estreita entre a concepção espacial e as possibilidades de uso dos 

computadores, o que sugere uma relação entre concepção arquitetônica e o entendimento do próprio

as destas soluções empregadas pelo SESC são passíveis de serem utilizadas em outros telecentros. 

 Considera-se importante que os telecentros sejam planejados de modo a tornarem-se propícios ao uso coletivo e que tenham a 

capacidade de ampliação do espaço físico. Isso porque o telecentro pode vir a tornar-se uma ferramenta poderosa para a consolidação 

da comunidade, agregando novas funções, funcionando como uma espécie de centro comunitário. Em muitos casos, constitui o primeiro 

degrau de um processo evolutivo da comunidade, já que um dos objetivos dos telecentros é a disseminação das premissas da chamada 

sociedade da informação. 
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2.3.4 Usos 

 Como já foi dito, a demanda pelo acesso à rede mundial de computadores e aos cursos é muito alta e a quantidade de 
telecentros existente ainda não é suficiente para atendê-la. Nas entrevistas, percebeu-se que os usuários dos telecentros são, em sua 
grande maioria, adolescentes e estudantes, e os computadores são utilizados com diferentes objetivos. Os adultos buscam digitar textos, 
pesquisas gerais, acesso a serviços públicos, leitura de e-mails, pesquisas escolares, ouvir músicas, procurar emprego. Os jovens 
procuram, além das pesquisas gerais e escolares, salas de bate-papo, jogos, músicas, etc. Em alguns programas, o uso da internet para 
bater papo, jogar e ouvir música é desestimulado, muito embora existam unidades que possuem fones de ouvido e computadores 
potentes suficientes para estes fins. Vale lembrar que estes usos também fazem parte da alfabetização digital destas pessoas, e que 
cabe a ela

maioria destes telecentros fazem restrições ao acesso de páginas de sites pornográficos e que pregam o 
reconceito a determinados segmentos sociais. A maioria dos sites das experiências observadas disponibilizam informações como 
calização, notícias das comunidades onde se encontram, horários de funcionamento e serviços oferecidos aos usuários. A restrição de 

ia conectado geralmente depende da demanda. Já os monitores, a maioria composta por técnicos de informática ou 
 e terceiro grau, costumam ensinar como buscar informações sobre trabalho, educação à distância, cursos 

profissiona

s decidirem como utilizar seu tempo livre. Percebeu-se, inclusive, que os telecentros possibilitam que monitores e usuários 
consigam empregos, crianças saiam das ruas, geração de renda via capacitação tecnológica, alfabetização formal e digital, além da 
reabilitação de populações de risco. 
 Muitos dos telecentros analisados resumem-se a pontos de acesso a  internet, como os infocentros paulistas, e os  telecentros 
ingleses e espanhóis. A 
p
lo
tempo de permanênc
estagiários do segundo

lizantes, trabalhos escolares e comunicar-se por meio de correio eletrônico. Os telecentros implantados até agora parecem 
ter-se tornado locais de encontro para os jovens e que podem vir a assumir a função de capacitadores profissionais. Tudo indica que a 
inclusão digital de adultos não se faz em telecentros e sim em casa. É mais difícil atrair o adulto pois o telecentro pode ser um ambiente 
intimidador, cheio de máquinas e, mais ainda, cheio de jovens, eventualmente.  

 Em muitos casos, também é possível utilizar os equipamentos para elaboração de conteúdos que atendam às necessidades da 
comunidade e para geração de renda, inclusive teletrabalho. Entretanto, para isso é necessário maior disponibilidade de tempo de 
acesso pois o teletrabalho requer o uso contínuo do computador, e a grande maioria dos programas analisados limita o tempo de 
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permanência dos usuários. Para isso, seria necessário um número ainda maior de telecentros, ou então disponibilizar o acesso 
gratuitamente na moradia destas pessoas, como veremos em algumas experiências do próximo capítulo. Já o ensino de cursos de 
informática é um importante meio de combate ao analfabetismo digital, pois, sem os cursos, os telecentros privilegiam aqueles que já 

s de encontros e de festas. Percebeu-se também que 
pess

o tende a ampliar as relações 
sociais

sabem utilizar o computador. Entretanto, observou-se nas entrevistas que mesmo nos telecentros onde não há cursos - no caso dos 
infocentros, por exemplo - existem pessoas, principalmente jovens, que aprendem a lidar com o computador sem um curso formal. 
Contudo, a existência destes cursos constituiria uma forma mais efetiva de se promover a inclusão digital.  

A maioria dos telecentros municipais de São Paulo funciona de segunda-feira a sexta-feira das 9:00h às 20:00h e nos  fins de 
semana das  9:00h às 16:00h – trata-se de uma das poucas experiências analisadas que funcionam nos finais de semana. Mesmo 
assim, percebeu-se que a demanda por estes espaços é muito grande pois muitas vezes são um dos poucos locais de lazer da 
comunidade.  Existe também a disseminação da cultura do software livre pela prefeitura para conscientizar sobre a importância do uso 
destes programas e facilitar a aceitação dos mesmos pela população. Permitem ainda que os usuários usem o seu tempo livre para jogar 
pela internet, algo que outros programas proíbem. Os telecentros municipais de São Paulo promovem ainda a troca de software pirata 
por software livre, e estão sendo utilizados como centros comunitários, locai

oas analfabetas voltaram à escola para poder usar o telecentro, menores problemáticos foram reabilitados e que a auto-estima dos 
usuários aumentou, inclusive alguns já estão montando seus próprios sites. Foi observado também que pequenos artesãos, empresários, 
e profissionais autônomos que utilizam os telecentros da cidade de São Paulo estão conseguindo comercializar seus produtos e serviços 
através da internet. 
 Estes equipamentos urbanos, quando bem explorados, podem realizar muito mais daquilo que foi aqui comentado. Seu campo de 
ação e possibilidades pode envolver desde o redesenho do espaço concreto à elaboração de interfaces homem/máquina mais 
amigáveis, ou seja, mais apropriadas às características e necessidades específicas dos usuários. Também é necessário implantar novos 
tipos de telecentros, onde a sua arquitetura seja um meio de estimular a interatividade, e abrigue corretamente as funções necessárias 
ao perfeito funcionamento do telecentro. Vale lembrar que o conceito atual  de telecentro é limitado pois nã

 entre as pessoas. Pode-se pensar, na possibilidade destes centros como agentes estimuladores de interação entre as pessoas, 
através do uso dos computadores em rede. 

 


