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As armas e os barões assinalados  
Que, da ocidental praia Lusitana,  
Por mares nunca dantes navegados  
Passaram ainda além da Taprobana,  
Em perigos e guerras esforçados  
Mais do que prometia a força humana,  
E entre gente remota edificaram  
Novo Reino , que tanto sublimaram; 
Luís Vaz de Camões, (1963). 

 

 



  

 102 3.1 Descrição e Análise das Experiências  
 

Este capítulo pretende apresentar e analisar algumas experiências de inclusão digital – três delas no Brasil e 5 no Exterior –, que 

ultrapassam os limites convencionais dos telecentros. Ainda assim, várias destas experiências incluem telecentros, sem contudo tê-los 

como eixo central,  e algumas estimulam a consolidação de comunidades virtuais geograficamente referenciadas.  

Atualmente, existem inúmeras experiências em curso, em diferentes níveis, em vários países, de naturezas variadas, 

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.   

Muitos dos procedimentos que estas experiências envolvem, buscam conhecer e explorar novas práticas sociais a partir do uso 

inovador de equipamentos telemáticos. Como afirmam Tramontano et al. (2004a, p. 11), “as TICs facilitam a troca de informação, 
comunicação e outros recursos ao nível de vizinhança, encorajando comunidades baseadas no espaço físico, ou seja, a oportunidade de 
interação social local é a responsável pelo aumento do envolvimento comunitário. Isto pode ser válido tanto para vínculos sociais locais 
como para um aumento de participação pública”.  

O uso destas tecnologias pode ampliar redes sociais locais, aumentar as possibilidades de envolvimento comunitário e mesmo 

incentivar mudanças no espaço concreto. As experiências aqui analisadas parecem estimular comunidades locais a refletir sobre o 

ambiente onde vivem e sobre sua inserção neles, estimulando ações afirmativas.  

Os critérios de seleção dessa amostra foram os seguintes: 1. envolverem comunidades espacialmente referenciadas; 2. 

apresentam inovação na concepção ou uso de infra-estrutura em hardware e software; 3. utilizam-se de software livre; 4. atendem a um 

grande número de pessoas;  5. priorizam atendimento a parcelas da população com baixa renda e baixa escolaridade; 6. utilizam-se de 

interfaces colaborativas e redes multiusuários. 

Os meios utilizados para obtenção das informações foram: 1. consulta a fontes primárias em forma de entrevistas102, realizadas a 

partir de perguntas previamente elaboradas considerando critérios academicamente aceitos, como a não indução de respostas, a não 

                                                 
102 Responsáveis pela experiência de Solonópole e alguns moradores da cidade foram entrevistados –por telefone- pelo Prof. Dr. Marcelo Tramontano em fevereiro de 2003 e pelo pesquisador arquiteto 
Carlos Alberto Cordeiro de Sá Filho em maio de 2003. A arquiteta Claire Petetin uma das responsáveis pelo projeto SecondTimeZone também foi entrevistada pessoalmente pelo  Prof. Dr. Marcelo 
Tramontano em janeiro de 2002.  
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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 à permitir análise comparativa; 2. consulta a 

fontes secundárias, coletando-se dados nos sites oficiais dos projetos, ou em sites que lhes fizessem referência, em livros e jornais. 

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, Localização e espaço físico, e Usos. 

 

3.1.1 Experiências Nacionais 
 

 No Brasil foram analisadas três experiências que foram consideradas mais significativas. São elas: Rede Pipa Sabe da Cidade do 

Conhecimento-USP, e as iniciativas das prefeituras municipais de Solonópole do Estado do Ceará, e Piraí do Estado do Rio de Janeiro. 

 

3.1.1.1 Pipa Sabe 

http://www.cidade.usp.br/pipa 

3.1.1.1.1 Gestão 

 A Rede Pipa Sabe é um projeto da Cidade do Conhecimento do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. A 

Cidade do Conhecimento consiste em uma rede de comunicação e cooperação entre estudantes -ensino médio, graduação e pós-

graduação da USP- e trabalhadores de todos os níveis e setores -empregados, desempregados ou aposentados-. De acordo com o 

site103 da Cidade do Conhecimento os seus projetos investem na formação de redes de colaboração e aprendizagem que reúnam 

                                                                                                                                                                                                                                 
 
103 Para maiores informações visite o site do Programa Cidade do Conhecimento: www.cidade.usp.br  [acessado em 5/04/2005]. 
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pessoas de diferentes grupos sociais. Buscando, deste modo, criar novas portas de entrada e saída para aqueles que ainda não estão 

completamente inseridos na sociedade da informação. Ainda segundo o site do programa “o uso intensivo de mídias digitais (em especial 
da internet) deve ser visto como instrumento de uma estratégia mais ampla, de importância decisiva para a afirmação de um projeto 
nacional de desenvolvimento: a democratização da economia e da sociedade por meio da democratização do conhecimento no Brasil." A 

Cidade do Conhecimento promove a criação, a incubação e o desenvolvimento de vários projetos entre eles a Rede Pipa Sabe que está 

localizada em uma pequena aldeia de pescadores que transformou-se em ponto turístico - do Rio Grande do Norte. O projeto procura 

promover através da produção de educação, cultura, ciência e tecnologia, conhecimento e sabedorias populares uma reengenharia das 

cadeias produtivas em favor da geração de oportunidades de emprego, renda e investimentos, é incentivado o uso das TCIs de modo 

auto sustentável, sendo assim alguns dos serviços oferecidos podem ser cobrados. O que o projeto pretende é envolver a região na rede 

mundial, puxando talentos, incubando projetos, empreendimentos, produtos e serviços capazes de liderar uma revolução cognitiva na 

cadeia produtiva do turismo local. Para Gilson Schwartz –coordenador do projeto-, o principal resultado é a caracterização da região 

como um experimento piloto de novas formas de cooperação social e econômica, mediadas por tecnologias de informação e 

comunicação. 

3.1.1.1.2 Infra-estrutura 

 O projeto começou em 2003 com uma série de oficinas culturais que pretendiam resgatar os valores locais e promover a troca de 

conhecimentos, e a geração de novas questões através do acesso a  rede mundial de computadores. De acordo com o site104 do projeto, 

esse processo mais amplo de transformação pode ser visualizado como o surgimento de uma "cidade escola", pois o investimento 

público e privado em redes de saber e aprendizagem, universais e permanentes, é a base da integração social e econômica dos 

indivíduos e do desenvolvimento sustentável, local e globalmente. Um dos objetivos do projeto é criar as bases para uma rede autônoma 

de aprendizado permanente, quadripartite (público, privado, terceiro setor e academia) na região, apoiando projetos estratégicos de 

empreendedores locais, comprometidos com um projeto social mais amplo. Essa dinâmica incluiu ainda a criação de uma nova moeda. 

Essa moeda, que teve paridade com o real, teve poder liberatório apenas nas Oficinas. Ou seja, foi usada como poder de compra de 

                                                 
104 Para maiores informações visite o site do Programa Rede Pipa Sabe: http://www.cidade.usp.br/pipa [acessado em 5/04/2005]. 
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conhecimento, educação e cultura. A experiência possui ainda o apoio do programa GESAC do Governo Federal que provê o acesso à 

internet, já os seis micros do telecentro local foram doados uma empresa privada.  

3.1.1.1.3 Localização e Espaço físico 

 O projeto Rede Pipa Sabe fica na Praia de Pipa [figura 74] no município de Tibau do Sul, Estado do Rio Grande do Norte, a 80 km 

ao sul de Natal [figura 75]. As oficinas ocorreram em vários espaços públicos e em alguns privados cedidos pelos empresários locais. O 

pequeno telecentro comunitário [figura 76] aparentemente foi instalado em uma sala que foi adaptada para esta função. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 75 Localização da praia de Pipa Fig. 76 Telecentro da Rede Pipa Sabe

                                                                                                
Fig. 74 Barco a vela, na praia de Pipa 

3.1.1.1.4 Usos 

 Neste projeto as pessoas podem busc recer ou trocar informações, de modo a criar redes cooperativas de conhecimentos. 

O resultado imediato é a produção de mais c imento, e a ampliação das oportunidades de expressão científica e cultural de todos 

os que são integrados a essa rede de aprend permanente. O projeto que busca unir a comunidade em torno de objetivos comuns, 

como cursos diversos de capacitação, de informática, manutenção de redes digitais, artesanato, eco-turismo, agricultura familiar, 

formação de professores e monitores, práticas esportivas, e com a criação de escolas profissionalizantes, como a Escola de Carpintaria 

Naval, entre outros. Além de terem, através do telecentro, acesso a rede mundial de computadores. 
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3.1.1.2 Piraí Digital [Governo municipal de Piraí] 
www.pirai.rj.gov.br 
 

3.1.1.2.1 Gestão  

 Piraí é um pequeno município [figura 77] do Estado do Rio de 

Janeiro, e possui aproximadamente 23 mil habitantes. Em 2003, 

graças a parcerias com o Governo Estadual e Federal, Universidade 

Federal Fluminense (UFF), Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), e com a iniciativa privada. A prefeitura 

de Piraí implantou uma rede pública, de transmissão de voz e dados 

de alta velocidade, a que to  seus habitantes podem ter acesso 

gratuito, baseada em tecnol ireless - sem fio  - e uso de software livre. O acesso à internet pode ser feito, nos telecentros e totens 

espalhados pela cidade e em  as escolas municipais. Vários serviços da prefeitura também estão disponíveis pela Internet.  

Fig. 77 Vista aérea de Piraí 

 A prefeitura criou ain onselho da Cidade,que tem a função de acompanhar a execução do Plano Diretor da Cidade Digital. 

Participam do Conselho rep antes do governo municipal, do legislativo, do judiciário, das associações de moradores, das ONGs, 

das universidades, das em

prefeitura “o projeto Piraí Mu
a sua proposta é de integrar
pesquisa, empresas, profis
digitalmente”.  
 

 

                                              
105 Para maiores informações visite o site 
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presas concessionárias de serviços públicos, dos sindicatos e do setor industrial. Segundo o site105 da 

nicípio Digital, é considerado pioneiro no país, pois mais do que oferecer alguns locais de acesso à Internet, 
 todos os segmentos sociais através de uma rede metropolitana, reunindo instituições de ensino, centros de 
sionais liberais, serviço público, ONG’s etc, fazendo com que todo o município possa se comunicar 

   
do Programa Piraí Digital: www.pirai.rj.gov.br [acessado em 6/04/2005]. 
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3.1.1.2.2 Infra-estrutura 

 Ainda de acordo com o site do projeto o acesso à internet 

é possível através de um sistema híbrido de baixo custo, que 

utiliza tecnologia wireless, cujo sinal é emitido à velocidade de 14 

megabytes (MB) por segundo, por antenas [figura 78] localizadas 

em morros no entorno da cidade, com antenas receptoras, que 

transmitem o sinal por cabo e através da rede elétrica - tecnologia 

PLC - Power Line Comunication - para prédios vizinhos. A rede 

municipal já conta com mais de 400 computadores públicos 

conectados e atinge 95% dos habitantes. Todas as 20 escolas 

municipais já ganharam laboratórios de informática, e as 

estaduais também possuem conexão com a internet, beneficiando 

oito mil estudantes. A cidade possui 3 telecentros, com 10 computadores cada, e há oito totens [figura 79] em locais variados, como a 

rodoviária, postos de saúde, cooperativa de artesanato local e bibliotecas públicas. Possuem também um local para pessoas portadoras 

de necessidades especiais acessarem a internet.  

 

 Fig. 78 Antenas de transmissão 
  

         Fig. 79 Totem de acesso à internet 

 Além disso, um consórcio entre a prefeitura e as  universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro - UFF, UFRJ e UERJ -, 

permitiu a criação da Universidade à Distância que é uma alternativa de formação superior e de educação continuada para a população 

de Piraí. Todos os programas utilizados pela prefeitura, tanto na administração quanto nos telecentros, são de código fonte aberto, como 

o Linux. Atualmente a prefeitura também possui um programa chamado Internet Social, que atende aqueles que já possuem computador 

em casa, mas não tem acesso à internet, no qual a prefeitura funciona como provedora de acesso. Já atende a 110 inscritos, que pagam 

uma taxa de R$ 35 mensais. A infra-estrutura tecnológica da cidade, também contribuiu para aumentar o interesse das empresas em se 

instalar no município.  
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3.1.1.2.3 Localização e Espaço físico 

 A cidade localiza-se às margens da via Dutra [figura 80], entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, em um dos mais 

importantes eixos do país. Os pontos de acesso são compostos por: telecentros, escolas, totens e bibliotecas, e encontram-se em vários 

locais da cidade inclusive na zona rural. Na cidade é possível acessar a internet a partir das escolas públicas municipais, dos telecentros, 

localizados em ambientes adaptados cedidos por entidades [figura 81], da Universidade à Distância [figura 82], dos totens localizados em 

locais de grande fluxo de pessoas, e para quem participa do projeto Internet Social de suas próprias casas.

 

 

 

    
     
                Fig. 81 Um dos telecentros da cidade           Fig. 82 Universidade à Distância
  

Fig. 80 Localização da  cidade de 
Piraí, em destaque no mapa

3.1.1.2.4 Usos  

 A maioria dos moradores de Piraí ainda se familiarizam com a tecnologia. Usam a internet para lazer, troca de e-mails ou para 

pesquisa, a partir dos totens, escolas e bibliotecas. Já nos telecentros, que possuem restrição de tempo de acesso de 15 minutos, eles 

contam com a ajuda de monitores, e podem fazer cursos profissionalizantes, inclusive por meio de ensino à distância, de informática 

básica - os programas ensinados também são de código fonte aberto - e aprender como gerar conteúdos próprios para a internet. A 

administração pública foi informatizada, disponibilizando as contas públicas na internet, e oferecendo serviços on-line, como a segunda 

via do IPTU. Até 2005, a matrícula na rede municipal de ensino também deverá ser feita pela rede. A prefeitura também funciona como 

provedor de acesso permitindo que os moradores acessem a partir de suas casas. 
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3.1.1.3 Solonópole  
[www.solonopole.ce.gov.br] 

 

3.1.1.3.1 Gestão 

 Solonópole [figura 83], é uma pequena cidade 

do sertão do Estado do Ceará, com apenas 9 mil 

habitantes, dezessete mil se contada também a 

população rural. Os recursos são escassos, como em 

toda a chamada Zona da Seca, a falta de água e de 

eletricidade são relativamente comuns. As limitadas 

oportunidades de inserção no mercado de trabalho 

local e regional, sem indústria alguma e com comércio 

reduzido a itens básicos, estimulam muitos a partir, 

esperando realizar, em cidades nordestinas maiores ou nas regiões do sul do país, seus planos de estudo e de trabalho.  

 Fig. 83 Vista de Solonópole 

 Contudo, a cidade tem se destacado por implementar as tecnologias de informação e comunicação na vida quotidiana, e, em 

especial, para as populações de baixa renda. Utilizam software livre, e conexão via rádio, tecnologias que permitiram a diminuição do 

custo final. Esta infra-estrutura foi implantada pela administração de 2001 a 2004, a qual centralizava o poder de decisões nas mãos do 

prefeito, o qual perdeu as eleições para o mandato seguinte. Esta iniciativa continua a ser gerida pela atual administração - 2005 a 2008 

-, a qual acusa106, o prefeito anterior de abusos, perseguições políticas e de causar a atual paralisação dos serviços de conexão à 

internet. Entretanto, as conquistas atuais são grandes, e estes problemas fazem parte do processo democrático. Elas abrem 

perspectivas para projetos semelhantes no Brasil e qualquer outro país interessado em promover a inclusão digital para seus habitantes.  

 

                                                 
106 Para maiores informações consulte o site: www.solonopole.ce.gov.br/noticias/2005/220202.htm [acessado em 7/04/2005]. 
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3.1.1.3.2 Infra-estrutura 

 De acordo com o site107 oficial da prefeitura todas as escolas possuem computadores e tem acesso à internet, e os cidadãos - 

que têm condições comprar um computador com modem - podem, de suas casas, acessar a rede gratuitamente. A cidade também 

possui um telecentro, chamado de Ilha Digital, localizado no centro da cidade. A rede de comunicação do município começou a ser 

implantada em março de 2001.  

 O sistema de transmissão dos dados é feito por ondas de rádio - ainda que uma pequena parte das transmissões seja feita via 

cabo -. Este sistema deveria possuir 6 antenas [figura 84], que deveriam ter sido instaladas em lugares estratégicos da cidade e dos 

distritos rurais, contudo somente uma antena [figura 85] foi instalada no centro da cidade. Ela estabelece conexão, por um lado,com uma 

torre da operadora de telefonia e, por outro, com o provedor wireless da Prefeitura, ao qual, por sua vez, conectam-se as pequenas 

antenas [figura 86] dos usuários finais.  

 

 
 

 
Fig. 84  Mapa do projeto de 
implantação das antenas 
 

 
Fig. 85  Antena de transmissão 

 

 
Fig. 86  Antena de recepção 
 

 
Fig. 87  Totens digital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Para maiores informações visite o site da Prefeitura Municipal de Solonópole: www.solonopole.ce.gov.br [acessado em 7/04/2005]. 
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 Dessa maneira, toda a cidade está sendo incluída no sistema: os serviços públicos, como hospital, centros de saúde e escolas, a 

administração pública em todas as suas instâncias, uma centena de estabelecimentos comerciais, e ainda uma porção crescente de 

domicílios particulares. Todos os órgãos do município, além de interligados, estão sendo informatizados com programas apropriados às 

suas atividades. As escolas deverão ganhar laboratórios de informática com acesso à internet, os hospitais terão acesso a um banco de 

dados com o prontuário de todos os pacientes, etc. Todas as conexões são gratuitas. Havia também a previsão da instalação de totens 

digitais pela cidade [figura 87]. Todo o sistema é operado em plataforma Linux, atendendo uma lei municipal que obriga o poder público 

local a empregar exclusivamente software livre. Solonópole foi uma das primeiras cidades brasileiras a possuir uma lei desse tipo, o que 

a projetou no cenário nacional.  

 

3.1.1.3.3 Localização e Espaço físico 

 Os locais de acesso público ressumem-se as escolas e ao telecentro que estão localizados na região central da cidade. Existia 

um projeto para atender a periferia e a zona rural, que entretanto não foi concretizado.  A cidade está localizada no sertão cearense 

[figura 88], em uma região muito pobre do país. 

 Segundo Tramontano (2003b, p. 122), quando o acesso é feito a partir do telecentro [figura 89], a presença física dos usuários 

tem estimulado o estreitamento de laços entre aqueles que ali se encontram. O telecentro se tornou um referencial no espaço concreto 

pois, foi instalado na praça principal no centro da cidade. O espaço possui cinco computadores [figura 90], onde um monitor de 

informática é responsável por auxiliar a navegação na internet e o uso de alguns programas básicos, como editor de texto, de planilhas e 

de imagens. No caso do acesso à rede a partir de casa ou de estabelecimentos comerciais, uma curiosa e inovadora expressão de vida 

comunitária tem ganho espaço. É que, devido ao custo relativamente alto da antena parabólica domiciliar, muitos têm se unido, dividindo 

os gastos de implantação e o uso da conexão, construindo, às vezes, um pequeno cômodo onde computadores podem ser utilizados por 

seus quatro ou cinco proprietários: uma espécie de pequeno telecentro particular, custeado com aporte financeiro dos usuários. Esse 

sistema tem funcionado tanto para casas quanto para comércios. 
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Fig. 88 Localização do município 
 de Solonópole 

 
 
       Fig. 89 Vista externa da ilha digital 

 
 
Fig. 90 Vista interna da ilha digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.3.4 Usos 

 

 Ainda segundo Tramontano (2003b, p. 122), a inserção destas tecnologias provocou algumas mudanças no cotidiano destas 

pessoas. O comércio local conseguiu ampliar os produtos oferecidos através do contato com novos fornecedores e de modo mais 

eficiente, a qualidade dos trabalhos escolares dos estudantes elevou-se graças ao acesso a novas fontes de informações, e alguns 

adultos aprenderam a ler e a escrever estimulados pelo uso dos computadores e o acesso à internet. Percebeu-se também alterações na 

qualidade dos relacionamentos. Isso porque, apesar de ser uma cidade pequena, onde geralmente todos se conhecem, o laço social não 

ultrapassava o estágio do conhecimento distante. Com as novas possibilidades de contato, tanto via web quanto fisicamente - no 

telecentro e junto às antenas compartilhadas -, uma observação preliminar faz crer que os laços têm se estreitado. O mesmo ocorre com 

aqueles que deixaram Solonópole para tentar a sorte em outro lugar. O site oficial da prefeitura tem uma seção chamada Filhos 

Ausentes, para onde se pode enviar um e-mail solicitando fotos de qualquer lugar ou pessoa da cidade. Pedidos chegam de diversas 

partes do Brasil. As fotos são disponibilizadas, on-line, nessa seção do site, juntamente com a mensagem do solicitante. Mais 

recentemente, uma sala de bate-papo foi aberta no site, ampliando as possibilidades de comunicação mediatizada entre os habitantes. O 
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site da prefeitura, também disponibilizava a prestação de contas mensais do município além de possibilitar a obtenção de certidões e 

documentos públicos diversos através da rede.  

 Outra iniciativa interessante de interligação de mídias é a utilização de uma rádio comunitária, cuja página pode ser acessada 

pelo portal da cidade. É comum, principalmente para as classes populares, contatar parentes e amigos moradores da cidade, que não 

tem acesso à rede, pela rádio. As pessoas também podem enviar e–mails para a rádio, que são lidos ao vivo pelo locutor. Entre os 

habitantes da cidade há também aqueles que ainda oferecem certa resistência ao novo, mas reconhecem a importância da internet. 

Como Marcos Rabelo, comerciante na cidade, que afirma: “Essa internet que vocês chamam não é que nem perfume, que nem 
sabonete. Não é supérfluo: é necessário. Eu sei que é necessário. Meus filhos, que usam, quando tomarem conta do meu negócio, vão 
estar muito à frente de mim.” (SÁ FILHO, 2003, p. 34).  

 É interessante notar que a população local revoltou-se quando perdeu o acesso à internet, pressionando a atual administração a 

normalizar o acesso à rede mundial de computadores. Parte dessa pressão popular poderia ser justificada pelo investimento pessoal 

com a compra de equipamentos para o acesso. 

 

 

3.1.2 Experiências Internacionais  

  

 No mundo há várias experiências de inclusão digital que utilizam as nova mídias para potencializar o desenvolvimento dos locais 

onde estão sendo implantadas, entre elas cabe destacar estas que foram analisadas de cinco países diferentes: os projetos CorDECT, 

Sari e Simputer realizados na Índia, SecondTimeZone na França, Netville no Canadá, Helsinki Virtual Village na Finlândia, VAN Bohechio 

na República Dominicana. 
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3.1.2.1 Second Time zone108 [França] 

3.1.2.1.1 Gestão 

 O conjunto habitacional Les Courtillières, localizado na periferia de Paris na França, foi objeto de intervenção dos arquitetos Claire 

Petetin e Philippe Grégoire - os quais chamaram o projeto de SecondTime.zone -, visando a integração social de seus moradores. 

Apoiados financeiramente pelo Ministério da Cultura francês e pela Secretaria da Cultura da Prefeitura de Pantin, eles planejaram, em 

1999, a realização de uma intervenção no conjunto que começou não no espaço concreto, mas pela criação de uma interface 

colaborativa usuário-computador que estimulasse o surgimento de uma comunidade virtual formada pelos moradores. O projeto foi 

implantado e gerido pela Prefeitura da cidade de Pantin, que mantinha no local funcionários responsáveis pela administração, gestão do 

espaço físico e instrução dos usuários quanto ao uso dos computadores e da interface desenvolvida. Os arquitetos não fizeram parte da 

gestão dessa experiência de forma ativa, limitando-se ao acompanhamento profissional da experiência. 

3.1.2.1.2 Infra-estrutura 

Fig. 91 Interface 3D do projeto

 Segundo Pratschke (2002, p. 92), a etapa inicial consistiu na instalação de um 

telecentro com 10 computadores, chamado de InfoKiosk. O projeto utilizou meios 

computacionais simples e de baixo custo, que permitiram a criação de um ambiente virtual 

3D [figura 91], através de modelagem em VRML - virtual reality markup language -, que 

reconstruiu Les Courtillières em uma ambiência de video games. Neste ambiente todo 

usuário podia situar uma representação de si próprio - seu avatar - e de seu espaço 

doméstico dentro do conjunto virtual, o que lhe permitia a imediata identificação pessoal e  

                                                 
108 As informações a respeito desta experiência foram extraídas de: 
TRAMONTANO, M. (2003b) Vozes Distantes: organização e sociabilidade em comunidades informatizadas. In: SILVEIRA, S. A., CASSINO, J. Software livre e Inclusão digital. São Paulo: Conrad.  
PRATSCHKE, A.(2002) Entre mnemo e locus: arquitetura de espaços virtuais, construção de espaços mentais. tese 162 f. (Doutorado em Ciências da Computação e Matemática Computacional)- 

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos.  
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de seu grupo familiar com a in face oferecida. O objetivo era fazer do espaço na web um 

ponto de encontro e de identid e possível, já que no Les Courtillières virtual cada um tinha 

o direito e a possibilidade de  expressar, o que não acontecia no espaço concreto. Foi 

criado também um website109 ra divulgação do projeto [figura 92], mas acabou sendo 

desativado com o término do m mo.  

 O projeto contou com  apoio técnico de pesquisadores da Universidade de 

Strasbourg, e os usuários cont m com a presença de um monitor para esclarecer dúvidas 

sobre o uso dos equipamen  e de programas. Embora inicialmente circunscrito ao 

InfoKiosk, o uso de computado  disseminou-se também dentro dos apartamentos,      onde 

equipamentos foram instalad

telecentro como provedor de a

virtual.  

 
 
Fig. 92 Interface 3D do site projeto 

 

3.1.2.1.3 Localização e Espaço físico 

 O conjunto habitacional Les Courtillières, está localizado no bairro d

Paris [figura 93], na França. Já o telecentro foi instalado em uma sala ab

sido projetada para atividades comunitárias. Construído nos moldes das

que originaram os grandes conjuntos modernistas europeus dos ano

aglomerado de prédios de apartamentos de interesse social [figura 94] fo

poucos pela falta de atenção das sucessivas gestões municipais, o conjunt

endereço de uma população estrangeira e pobre, oriunda principalmente d

                                                 
109 O link original era:  www. secondtimezone.com [não foi possível acessá-lo]. 
110 Como a renda familiar dos grupos era muito baixa [a grande maioria eram imigrantes estrangeiros, principal
para obtenção das máquinas a preço acessível, sem, contudo, saber exatamente quais foram. 
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os por iniciativa própria de cada usuário110, utilizando o 

cesso à rede e servidor para navegação no Les Coutillières 

Fig. 93 Localização do conjunto habitacional 
[em destaque]
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asiáticos. No final da década de 1990, o complexo reunia uma tal quantidade de 

problemas sociais, urbanísticos e arquitetônicos, que cogitava-se sua destruição pura e 

simples. Entretanto a  da intervenção no espaço virtual , a população passou a 

analisar seus espaç ncretos, e começaram, através desse diálogo, a tomar 

consciência de seu b de seus problemas comuns - incluindo aqueles relativos ao 

uso das áreas coleti  discutindo possibilidades simples de intervenção, como a 

organização de uma na feira livre, o cultivo de um canteiro de flores, etc. Se a 

experiência tivesse c ado111, o passo seguinte teria sido o de permitir que os 

moradores ajudassem elaboração de propostas concretas para reorganização do 

espaço físico do conj das unidades, trabalhando em parceria com os arquitetos e o poder público.  
Fig. 94 Vista aérea do conjunto habitacional

 

3.1.2.1.4 Usos 
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unto e 
m Tramontano (2003b, p. 127) estas intervenções melhoraram a qualidade de vida da população, possibilitando 

ntre os moradores, diminuindo, inclusive, os níveis de violência, pois as pessoas passaram a se reconhecer como 

do usuário podia situar uma representação de seu espaço doméstico dentro do conjunto virtual, o que lhes permitia 

ão pessoal e de seu grupo familiar com a interface oferecida. O objetivo era fazer do espaço na web um ponto de 

ade possível, já que no Les Courtillières virtual cada um tinha o direito e a possibilidade de se expressar através da 

s, textos, grafites, fotos pessoais, tornando-o, assim, um lugar de expressão de múltiplas faces e complexidades, 

uscadas no espaço concreto. A equipe organizou também encontros com avatares - clones numéricos dos usuários 

 dos quais estabeleceu-se um hábito de diálogo até então desconhecido no bairro.  

 usuários nunca havia tido contato com um computador, nem mesmo com interfaces simples, como terminais 

entes foram os primeiros a se envolverem, atraídos pelas possibilidades de comunicação com pessoas de fora do 

              
ido político para a gestão municipal, a experiência foi sumariamente cancelada, o telecentro foi desativado, ainda que muitos moradores tenham mantido o acesso à rede a 
e provedores gratuitos. 
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bairro e pelo aspecto lúdico da interface criada. Aos poucos foram deixando de lado atividades como o tráfico de drogas, preferindo 

passar mais horas diante dos microcomputadores. Um grande estímulo, foi, por exemplo, quando encontraram, via web, um time de 

futebol de bairro, de uma cidade vizinha, que concordou em jogar com o time do bairro, o qual nunca conseguia adversários dadas suas 

fraquezas técnicas, mas também por causa das notícias sobre a violência no bairro que circulavam na região. Ao perceberem essas 

alterações no comportamento dos jovens, foi a vez dos familiares mais velhos se interessarem. Muitos aprenderam a ler e a escrever 

utilizando as novas mídias, vendo nela a possibilidade de tentar reatar laços com os amigos e familiares distantes, e também de 

encontrar trabalho na região. A grande conquista do projeto foi dar voz a uma população emudecida, que passou a expressar-se, 

primeiro dentro da própria comunidade, percebendo consonâncias de opiniões com vizinhos que, de outra forma, eles dificilmente 

conheceriam. 

 

3.1.2.2 Netville112 [Canadá] 

3.1.2.2.1 Gestão 

 No Canadá ocorreu a interessante experiência de Netville, o pseudônimo dado a um conjunto de casas construído na periferia de 

Toronto, em 1997, para abrigar, famílias de renda média-baixa. O objetivo desta experiência inovadora foi equipar durante dois anos 

moradias, com conexão rápida e gratuita à internet, formando assim uma comunidade virtual através de uma Intranet.  Tal experiência foi 

objeto de estudo dos sociólogos Keith Hampton e Barry Wellman da Universidade de Toronto, e de um consórcio de empresas de 

telecomunicações, responsável por fornecer o acesso à rede. Ambos estavam interessados na possibilidade de monitorar a comunidade 

virtual, com o intuito de colher dados sociológicos e tecnológicos, respectivamente.  

                                                 
112 As informações a respeito desta experiência foram extraídas de: 
TRAMONTANO, M. Vozes Distantes: organização e sociabilidade em comunidades informatizadas. In: SILVEIRA, S. A., CASSINO, J. Software livre e Inclusão digital. São Paulo: Conrad, 2003. 
HAMPTON, K. N. Living the wired life in the wired suburb: Netville, glocalization and civil society. Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate Department of Sociology of the 
University of Toronto, 2001 
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3.1.2.2.2 Infra-estrutura 

 De acordo com Hampton (2001, p. 40) foram conectadas à internet 65% das casas do conjunto, com velocidade de banda larga 

de 10 Mbps, que corresponde a aproximadamente 200 vezes a velocidade de um modem de linha discada comum - 56 Kbps -. Em troca, 

os residentes aceitaram ser objeto de um estudo - tendo inclusive sua lista de discussão via e-mail pesquisada - promovido pelo 

consórcio provedor do acesso, muitos deles sem nenhuma experiência com tecnologias informatizadas de comunicação, apesar de 78% 

dos grupos já possuírem um computador em casa antes de mudarem-se para o bairro, aqueles que não possuíam computadores, 

conseguiram comprá-los com um grande descontos de uma das empresas parceiras do projeto.  

 Já Tramontano (2003b, p. 124) complementa que Netville obedeceu a um rigoroso planejamento metodológico, com diferentes 

avaliações antes e depois de sua implantação, seguidas de sistematização e análise dos resultados. Os dados foram coletados através 

de entrevistas, questionários, focus groups, e também através do monitoramento da lista de discussão via e-mail da comunidade. Os 

objetivos declarados eram de duas ordens: uma, sociológica, que propunha verificar se a participação em uma comunidade virtual, 

relacionada a uma comunidade concreta, é ou não capaz de estimular novas solidariedades, novas sociabilidades, atentando para a 

qualidade dos laços assim criados, e procurando perceber eventuais relações entre o que se vive nos mundos virtual e concreto. A outra, 

tecnológica, visava medir o grau de adaptabilidade e de usabilidade dos usuários de um sistema de comunicação via cabos, com 

determinadas interfaces e equipamentos.  
  

3.1.2.2.3 Localização e Espaço físico 

 O bairro [figura 95],  cujo nome real é Stonehaven West, está localizado na região de Newmarket, periferia da cidade de Toronto 

[figura 96] muito longe da região central, a 30 quilômetros ao norte, é composto por 109 residências, das quais 64 foram conectadas. O 

bairro é isolado  A localização das unidades foi uma das essências da experiência, pois através internet pessoas que moravam no 

mesmo bairro mas não se conheciam puderam encontrar-se, fazer amizades e reforçando assim os laços comunitários desta pequena 

comunidade. Trata-se de um típico bairro residencial norte-americano de periferia [figura 97]. Suas casas foram ocupadas, ao mesmo 

tempo, por grupos domésticos compostos, em sua maioria por anglófonos casados, brancos em geral, e com filhos pequenos. O fato de 
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serem famílias homogêneas e que se mudaram para lá ao mesmo tempo, contribuiu para uma maior união da comunidade quando a 

rede foi instalada e a retirada desta serviu para uni-los ainda mais.  

 

 
Fig. 95 Planta do bairro de Netville 
 

 
 
   Fig. 96 Localização da região de  
   Newmarket, onde encontra-se Netville. 
 

 
 
Fig. 97 Uma das casa típicas de Netville  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2.4 Usos 

 Todos aqueles que aceitaram participar assinaram um contrato com termos de participação: conexão de rede sem custos, 

serviços livres de encargos e o uso da rede monitorado com garantias de anonimato, os dados obtidos foram usados apenas para 

geração de dados estatísticos. Não estava incluído, em Netville, um local de uso coletivo ou público, tal como um telecentro, o que 

limitou os contatos presenciais entre moradores. Os acessos à rede deveriam fazer-se exclusivamente a partir das casas, que foram 

equipadas com pequenos servidores capazes de prover conexão entre, no máximo, cinco máquinas domésticas e o provedor central. 

Tampouco construíram-se um website do empreendimento ou uma interface colaborativa através dos quais os residentes pudessem 

comunicar-se. O que se lhes ofereceu foi uma tímida interface [figura 98] que continha os links para alguns dos serviços oferecidos como  
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videofone, lazer, compras e saúde on-line, e para a lista de discussões por e-mail, na qual 

todos os moradores participantes da experiência foram automaticamente cadastrados. Esta 

lista acabou tornando-se o fórum de discussões e de encontros virtuais do bairro.  

 Tramontano complementa ainda que (2003b, p. 125) “Essa lista continuou existindo 
até muito depois do final da experiência, e estimulou o aparecimento de listas menores, 
focalizando assuntos mais específicos, que engendraram pequenas comunidades dentro da 
comunidade maior. A análise de seus conteúdos parece indicar que as listas ampliaram a 
dimensão da comunicação entre os residentes, ajudaram a aprofundar o nível de 
conhecimento mútuo - abordando, por exemplo, hobbies, ocupações e outras referências 
individuais -, e auxiliou os residentes a organizar reações conjuntas a acontecimentos 
afetando todo a comunidade” 

 
 

  Fig. 98 Interface do projeto 

  No final de dois anos, o consórcio de telecomunicações responsável por prover acesso à rede decidiu repentinamente encerrar a 

experiência por considerar suficientes os dados obtidos até então. Mesmo após essa atitude imprevista, os pesquisadores continuaram 

seu estudo, acompanhando a reação dos habitantes ao interrompimento do serviço e seus esforços de se organizarem, através da rede, 

pela reivindicação da continuidade do acesso gratuito à rede e manutenção dos equipamentos nas casas. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3 Helsinki Virtual Village [Finlândia] 
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www.helsinkivirtualvillage.fi 

 

3.1.2.3.1 Gestão 

 O projeto Helsinki Virtual Village é uma iniciativa pública e privada, envolvendo 

empresários, pesquisadores acadêmicos e planejadores urbanos, para a criação de um 

bairro equipado com TICs de última geração, que começou a ser implantada a partir de 

2003, em uma comunidade concreta, o subúrbio de Arabianranta [figura 99], em Helsinque 

capital da Finlândia. É um grande projeto de política pública de inclusão digital, apesar de 

não visar apenas a população de baixa renda, pois o projeto se propõe a mesclar as 

classes sociais e atender a um público diverso como artistas, estudantes, empresários, 

trabalhadores, entre outros. 

3.1.2.3.2 Infra-estrutura 

 O site113 da experiência afirma que o projeto está sendo implantado em fases, que prevêem 

para Arabianranta uma infra-estrutura de rede tanto por cabos de fibra ótica de banda larga, como por conexões sem fios, que 

possibilitarão a criação de uma comunidade em rede interativa. Para a localidade, são previstos em 2010 doze mil moradores, nove mil 

trabalhadores, seis mil estudantes e setecentas empresas de pequeno e médio portes. Estima-se que a comunidade virtual terá mais de 

vinte mil pessoas. Além da participação do governo finlandês e da Universidade de Arte e Design, que se localiza no bairro, o 

empreendimento conta com o apoio de consagradas empresas ligadas ao ramo das telecomunicações e tecnologias da informação, 

como Sonera, Ericsson, Motorola, Nokia, IBM, Digia, entre outras, que encontraram nesta experiência um laboratório concreto para testar 

seus produtos e serviços. Mobilidade parece ser o conceito de base do planejamento desta comunidade, que pretende estimular ainda o 

desenvolvimento de novas tecnologias e incentivar a produção cultural e artística através das novas mídias . 

Fig. 99 Bairro de Arabianranta foto aérea

                                                 
113 Para maiores informações visite o site do projeto Helsinki Virtual Village: www.helsinkivirtualvillage.fi [acessado em 08/04/2005]. 
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3.1.2.3.3 Localização e Espaço físico 

 O bairro de Arabianranta [figura 100 e 101] está localizado a 4 km do centro 

de Helsinque, e atualmente está se tornando uma referência mundial em 

comunicação móvel. E devido a isto, está sendo chamado de a primeira 

comunidade móvel do mundo. A região  corresponde a um antigo bairro industrial 

que está sendo completamente remodelado para conter a infra-estrutura necessária 

para a ampliação desta comunidade virtual. A grande maioria dos edifícios 

residenciais [figura 102] são novos e a infra-estrutura, baseada em tecnologia 

wireless, p rmite que as pessoas possam se conectar com a  comunidade em 

qualquer ambiente onde seja do interior dos apartamentos, bem como de qualquer 

outro local do bairro, inclusive em espaços abertos como as praças. 

e

 

 

 

 

 

 

             Fig. 101 Região central de Arabianranta. 

.1.2.3.4 Usos 

Fig. 100 Mapa do Bairro de Arabianranta 

 Fig. 102 Um dos vários prédios residenciais de   

Arabianranta

3
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 Segundo seus criadores, trata-se de uma visão antecipada de cidades do futuro funcionando atualmente. Seus usuários poderão 

estar conectados por equipamentos portáteis, como telefones celulares inteligentes e PDAs - Personal Digital Assistant -, mas também 

por microcomputadores e televisores digitais. A idéia principal é que eles mesmos possam criar suas próprias organizações sociais, 

controlando e atualizando seus próprios dados na rede, ininterruptamente114. A expectativa também é de que eles mesmos criem seus 

grupos de interesse. A mobilidade permitida pela infra-estrutura wireless possibilita ainda usos completamente inovadores desta 

tecnologia. 

 

3.1.2.4 VAN Bohechio [República Dominicana] 

dev.media.mit.edu/vanbohechio.html 

e mídia e desenvolvimento, do MIT, Massachussets Institute of Techonology. Trata-se 

da implantação de redes de conexão de banda larga para comunidades rurais de países em 

o conta ainda com a 

parceria da Fundação para o Desenvolvimento Sustentável da Costa Rica e de outras instituições 

             

http://e

 
3.1.2.4.1 Gestão 

 

 Segundo o site  da experiência, na localidade de Bohechio [figura 103], República 

Dominicana, foi implantada a primeira Village Area Network (VAN), um projeto desenvolvido pelo 

laboratório d

115

desenvolvimento, usando tecnologias wireless de baixo custo. O projet

                                    
114 Qualquer informação criada num determinado sistema operacional de um determinado equipamento poderá ser decodificada em diferentes versões para serem disponibilizadas em outros 
equipamentos. 

Fig. 103 Vista aérea de Bohechio 

115 Para maiores informações visite o site do projeto VAN Bohechio: http://edev.media.mit.edu/vanbohechio.html [acessado em 9/04/2005]. 
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públicas e privadas de vários países. Alguns dos serviços oferecidos são pagos, como 

velocidade de 256 kbps, com uma área de cobertura de 

oas que encontram-se fora do centro da comunidade. Este sistema permitiu a interconexão entre o 

telecen

e permite a utilização da internet por 

os cursos de informática básica e uso dos telefones. Sendo que o telecentro é 

administrado pelos moradores locais.  

3.1.2.4.2 Infra-estrutura 

Segundo Best (2001, p. 5) Bohechio é uma das regiões mais pobres do país - 

90% da população vive abaixo da linha de pobreza -, e tem em torno de sete mil 

habitantes. O projeto começou em 2000 quando foi implantado um telecentro [figuras 

104 e 105], que provê acesso aos serviços de comunicação e informação, móveis, como 

o uso de PDAs [figura 106] e fixos, no caso o próprio telecentro. Foram instaladas 

também duas antenas, uma que recebe o sinal da internet via satélite [figura 107] e 

outra que o retransmite a uma 

11 km2, atendendo assim, pess

tro e outros equipamentos urbanos como: escola comunitária [figura 108], clínica rural, pr

estação policial, cooperativa agrícola, e comércio local. 
 Para VAN Bohechio, foi concebido ainda um sistema de interface usuário/computador qu

pessoas de variados níveis de escolaridade

édio da administração pública local, 

116. Trata-se do Community Knowledge Sharing, cuja pr

tecnologia através de uma interface que comporte vários recursos para a interação dos usuários.  
 

oposta é aumentar a acessibilidade à 

                                                 
 Na região de Bohechio, o índice de analfabetismo gira em torno de 40%. 116

Fig. 104 Telecentro de Bohechio
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3.1.2.4.3 Localização e Espaço físico 

  A vila de Bohechio, está localizada 

na região central da República 

Dominicana [figura 109]

a noroeste 

figura 110 tem-se a localização da 

e do tele t

implantado dentro de um contêiner de

navio reciclado [figuras 104 e 105] com 6

m d  comprimento e por 2,40 m de 

facilitou a sua implantação. Este foi 

coberto por uma estrutura tencionada 

para protegê-lo das intempéries. 

Internamente conta com 6 computadores, 2 telefones, impressora multifuncional - com fax e scanner acoplados -, laboratório de testes 

  
a utilizando um PDA 

 
Fig. 107 Antena de recepção do sinal 
de internet 

 
 Fig. 108 Interior da escola    comunitária  

Fig. 109 Localização da vila de Bohechio [em destaque]. Fig. 110 Mapa da vila de Bohechio, demonstrando o 

alcance da antena. 

 a 220 kilometros 

da Capital Santo Domingo. Na 

antena 

centro na vila. O telecen ro foi 

 

 

e

largura por 2,40 m de altura, o que 

Fig. 105 Interior do telecentro Fig. 106 Crianç
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de solo e

ura 108]. 

 linhas telefônicas antes do início do projeto, que aumentou o número de  linhas telefônicas, 

o, as chamadas feitas do telecentro também são cobradas. A radio também é utilizada para 

endo que aqueles que possuem computador em casa podem comprar uma antena receptora 

munity Knowledge Sharing suporta quatro funções: além de navegar na internet, os usuários 

ar. A interface  opera de modo múltiplo, para apoiar os usuários na produção, gravação e 

m-se utilizar ícones - estruturas visuais -, e recursos mistos que envolvem também áudio. O 

 dos usuários dentro da comunidade. 

 

 Simputer119 [Índia] 

úmeras experiências que visam à disseminação do uso das TICs entre as 

mais carentes. Aqui destacam-se os projetos CorDECT, Sari, Simputer. O país é o segundo mais populoso da Terra, e 

 ar, estação de rádio, TV de tela 

disponibilizado na escola comunitária local [fig

3.1.2.4.4 Usos 

 Bohechio contava com apenas cinco

e fez baixar o custo das ligações, entretant

transmitir informações para os moradores s

e conectar-se a internet. A interface do Com
podem anotar, adicionar conteúdos e revis

leitura de mensagens. Além de textos, pode

uso de PDAs também permitem a mobilidade

 

3.1.2.5 CorDECT

grande e uma unidade de atendimento médico à distância. O acesso à internet também foi 

117, Sari118 e

3.1.2.5.1 Gestão 

 Entre os países de poucos recursos econômicos e socialmente carentes, a Índia é um dos que estão mais avançados no âmbito 

do combate à exclusão digital, que é incentivado pelas in

populações 

apenas 4% desta população possui telefones fixos. Aproximadamente 70% dela vive em áreas rurais onde não há praticamente 

operadoras de telefonia, principalmente devido ao alto custo de instalação de infra-estrutura. Neste contexto, a comunicação sem fio 

surge como uma alternativa viável, frente à enorme demanda. 

                                                 
117 Para maiores informações visite o site do CorDECT:  http://www.tenet.res.in/cordect/cordect.html. [acessado em 3/04/2005]. 
118 Para maiores informações visite o site do Sari:  http://edev.media.mit.edu/SARI/mainsari.html [acessado em 3/04/2005]. 
119 Para maiores informações visite o site do Simputer: http://www.simputer.org/ [acessado em 3/04/2005]. 
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  CorDECT, foi desenvolvido pelo grupo TeNeT do Instituto Indiano de Tecnologia de Madras (IITM)120. Consiste em uma rede de 

comunicação sem fio, desenvolvida especialmente para atender as comunidades indianas que não possuem infra-estrutura de 

o. A infra-estrutura do CorDECT da para vários projetos de inclusão digital na Índia, inclusive 

 O SARI (Sustainable Access in Rural Índia) também é um projeto desenvolvido pelo IITM. A iniciativa pretende promover um 

sistema de

 apesar de não ter dentre suas premissas a criação de uma instância 

De acordo com o site122 do grupo responsável pelo CorDECT, a rede do projeto foi desenvolvida entre 1997 e 1999 usando uma 

tecnologia d

O

comunicaçã  está sendo disponibiliza

telecentros.  

 comunicação auto-sustentável para populações rurais pobres da Índia e demonstrar como as redes de comunicação 

promovem o desenvolvimento social e econômico,  e melhoram aspectos ligados à saúde e educação, ajudando no combate à pobreza. 

 Já o projeto Simputer - SIMple comPUTER - foi desenvolvido, a partir de 1998, por cientistas de computação indianos do  Instituto 

de Ciências de Bangalore121, tem por finalidade o desenvolvimento de um computador portátil para ser utilizado pelas populações pobres 

da zona rural indiana. O Simputer apresenta interesses vários em relação aos critérios definidos para a seleção da amostra. Por seu 

inegável papel social, foi incluído entre as experiências analisadas

de comunicação virtual intra-comunidade. 

 

3.1.2.5.2 Infra-estrutura 

 

e micro celular, que divide as informações em pequenos pacotes, e permite uma transmissão de dados mais eficiente a uma 

velocidade de 35 a 70 kbps. Embora seja uma velocidade baixa, o preço acessível possibilita a implantação em larga escala. A rede 

possibilita tanto o acesso à internet como à rede  telefônica.  

 Geralmente a área de cobertura das antenas, que servem ao sistema, é de 4,00 a 10,50 km², mas pode chegar a 30 km² quando 

necessário atender comunidades rurais não concentradas. Na figura 111 têm-se um esquema do funcionamento da rede: o número 1 

                                                 
120 Para maiores informações visite o site do Instituto Indiano de Tecnologia de Madras: http://www.iitm.ac.in/ [acessado em 3/04/2005]. 
121Para maiores informações visite o site do Instituto de Ciências de Bangalore: http://www.iisc.ernet.in/ [acessado em 3/04/2005]. 

i e d122 Para maiores informações visite o s t  o CorDECT:  http://www.tenet.res.in/cordect/cordect.html. [acessado em 3/04/2005]. 
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corresponde à estação emissora, o número 2 à antena que recebe o sinal e o retransmite as estações receptoras finais - número 3 figura 

112 -, que também podem receber o sinal direto da estação emissora - número 1 -.  

Segundo o site123 do Sari, no ano de 2001, foram instalados inicialmente trinta e sete

com suporte das línguas locais e com possibilidades de transformação de textos em

Estes equipamentos oferecem acesso à internet, educação à distância, tele-agricultura,

eletrônico, e além destes, outros serviços, como o de telefonia utilizando a rede sem fio do pr

telekiosks possui apenas um microcomputador, além de periféricos como web-câmeras e impressoras.

auto-sustentáveis, ou seja, se mantêm através dos recursos arrecadados através das taxas cobradas pela utilização dos 

A auto-sustentabilidade é um ponto chave do projeto, frente  arcar com todas as despesas 

                                                

Fig. 111 Esquema de funcionamento da rede CorDECT 
Fig. 112 Estação 
receptora final ligada a um 
micro 

Fig. 113 Um dos telecentro da rede Sari 

 

 O projeto Sari busca demonstrar que é possível montar um sistema de comunicação auto-sustentável para populações carentes. 

 telecentros, chamados de telekiosks [figura 113], 

 fala, para as pessoas cegas e que não sabem ler . 

 tele-medicina, entretenimento, governo 

ojeto CorDECT. Entretanto, a maioria dos 

 Um quarto dos telekiosks são 

equipamentos. 

à impossibilidade do governo indiano em 

 
123 Para maiores informações visite o site do Sari:  http://edev.media.mit.edu/SARI/mainsari.html [acessado em 3/04/2005]. 
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relativas a este serviço. Pode-se dizer que, neste sentido, a cobrança de taxas de manutenção é um mal necessário, viabilizando, 

inclusive, subsídios cruzados, ou seja,  telekiosks que dão lucro sustentam aqueles que dão prejuízo. O custo atual de instalação de um 

telekios

que estipula a utilização por outros sem o pagamento dos direitos autorais. O software 

utilizado no equipamento permite o suporte para várias línguas125 e linguagens, e pretende ser 

útil mesmo às pessoas que não sabem ler, através da disponibilização de códigos 

iconográficos. Também oferece a possibilidade de tradução de textos do inglês para os dialetos indianos, transformando-os em fala. A 

manipulação de dados no equipamento, de forma geral, é feita através de uma caneta que toca seu visor. Também é possível conectá-lo 

a um teclado, através de um cabo USB. Ele também possui um modem que possibilita o acesso à internet através de conexão sem fio 

com uma linha telefônica, se tornando uma plataforma para diversas tecnologias de comunicação e informação. Contudo, o Simputer não 

suporta o armazenamento de uma grande quantidade de dados, sendo sua principal finalidade o acesso à internet,  que permite às 

pessoas se comunicarem e terem acesso a outros benefícios da rede mundial de computadores. 
                                                

k é de aproximadamente mil dólares. O SARI pretende, ainda, se expandir, abarcando mil vilarejos, e oferecendo acesso às 

novas TICs a escolas e postos de saúde.  

 O Simputer [figura 114], que se assemelha a um PDA, porém mais potente, faz parte 

de um projeto sem fins lucrativos, que apresenta como principais objetivos o baixo custo do 

produto, conseguido através da utilização dos recursos mínimos necessários, e a fácil 

utilização, a fim de tornar-se acessível a um grande número de pessoas. De acordo com o 

site124 do projeto, o Simputer usa o Linux como sistema operacional, utiliza um processador de 

160 MHz, com memória RAM de 32 a 128 MB, pesa duzentos gramas, mede 140 x 80 x 20 

mm e possui um visor de 320 x 240 pixels. Foi projetado para custar duzentos dólares, - 

trezentos dólares na versão com monitor colorido, - mas produzido em larga escala pode 

chegar a cinqüenta. O projeto de hardware do equipamento possui um certificado de copyleft 

 
124 Para maiores informações visite o site do Simputer: http://www.simputer.org/ [acessado em 3/04/2005]. 

        Fig. 114 O Simputer 

125 Na Índia é uma característica muito importante, dada a grande diversidade de dialetos falados pela população.  
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3.1.2.5.3 Localização e Espaço físico 

 
nas cidades de Belo Horizonte e São Pa
Madagascar, Quênia, Nigéria, Angola, Tun
estão localizados na região do distrito de
cobertura do projeto, 2 mil km², existem cin n
projetos aqui descritos sobre a Índia,
telekiosks, que aparentemente são pequenas 
em escolas e postos de saúde, e que fora
constituídos por apenas um computador
atividades. 
    

3.1.2

 apenas o cartão e alugue o Simputer 
nicar e para obter informações que possibilitem a melhoria da qualidade de vida destas 

pessoas, como por exemplo, a cotação de preços de produtos agrícolas, o que ajuda a eliminar os intermediários. Um exemplo 
interessante citado por Proenza (2003, p. 172) é o de uma mulher indiana que todo dia comparece a um telecentro, onde consulta, em 
um website americano, informações sobre a previsão do tempo para a região. Depois retransmite as informações através de alto-falantes 
aos pescadores locais. Depois da implantação deste sistema, o número de mortes em tempestades foi drasticamente reduzido.  

O CorDECT encontra-se instalado em várias províncias da Índia, e também no Brasil em empresas 
ulo - para fins comerciais - e em outros países como Argentina, 

ísia, Yemen, Ilhas Fiji e Iran.  Já os telecentros do projeto Sari 
 Madurai [figura 115] no sul da Índia, sendo que na área de 
que ta vilarejos com um total de trinta e dois mil habitantes. Dos 

 somente o da rede de telecentros do Sari possui espaços físicos, os 
salas [ver figura 113] que estão localizadas principalmente 

m adaptadas para servirem como telecentros. Como alguns são 
 não ocupam muito espaço e costumam dividi-lo com outras 

             Fig. 115 Localização do distrito de Madurai 

 O CorDECT é o primeiro passo para se desenvolver uma infra-estrutura para as TCIs a um preço menor que os sistemas 
convencionais, possibilitando que outros projetos se associem a ele. Os telecentros do Sari e o Simputer permitem o acesso à internet e 
a serviços de comunicação a um baixo custo para uma população carente e excluída. Na região onde o projeto Sari foi implantado a 
maioria da população possui renda per capita de menos que um dólar por dia, entretanto 23% das pessoas usam a internet, uma 
porcentagem significativa se comparada  ao índice de 1,50% que corresponde ao total da população indiana. O Simputer pode atingir 
uma gama maior de usuários por ser móvel e um único equipamento pode ser utilizado por várias pessoas, através do uso de um cartão 
de memória individual, que grava dados pessoais. Isto também permite que a pessoa compre

  

.5.4 Usos 

quando necessitar, utilizando-o para se comu
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3.2.1 Gestão 
 Algumas iniciativas priorizam a atuação no campo do planejamento estratégico de recursos, a

governamentais. Aqui cabem os projetos Helsinki Virtual Village, na Finlândia, SecondTimeZone,
no Brasil. A eles podem ser agregadas experiências com forte participação acadêmica, que procuram investigar, de 

inovações e potencialidades das TICs, principalmente no plano das interações sociais cotidianas, como no c

Brasil,  de Netville, no Canadá - que envolveu estudos tecnológicos de empresas privadas e investigaçã

planejamento de uma rede intranet, de configuração específica -, VAN Bohechio, na República Do

t

 na França, Solonópole e Piraí Digital, 

maneira ampla, as 

aso do Projeto Pipa Sabe, no 

o acadêmica, assim como o 

minicana e Sari, na Índia. A 

o grande montante de 

s especialmente pela combinação entre os interesses públicos, privados – de empresas de várias áreas 

adêmicos – de vinte e três universidades envolvidas. Das iniciativas aqui descritas somente Piraí digital e Helsinki 
irtual

rojetos 

eitos por governos, que é a possibilidade deste não possuir continuidade no governo seguinte. A rede de Solonópole também está 

ravés de práticas e ações 

experiência de Helsinque merece destaque pela dimensão da intervenção, pelo grande número de parceiros, pel

recursos envolvidos, ma

envolvidas –, e ac

V  Village não são experiências e sim projetos de políticas publicas que estão sendo efetivados e que pretendem possuir uma 

continuidade sustentável. 

 As experiências de inclusão digital apresentadas quase sempre se estruturam de forma a abarcar várias ações em conjunto e 

parcerias diversas. Os telekiosks do projeto Sari estão associados à rede do projeto CorDECT, e envolvem também uma política de auto-

sustentabilidade. O telecentro do Projeto Pipa Sabe se conecta à internet graças ao projeto Gesac do Governo Federal Brasileiro. Esta 

interligação de projetos também foi observada nas experiências apresentadas no Capítulo 2. Aparentemente, quanto maior a diversidade 

de parcerias, inclusive com outras experiências, maior será a qualidade do projeto e maior a chance do seu sucesso, vale ressaltar a 

importância de parceiros tecnológicos, empresas de alta tecnologia que possibilitam o uso de tecnologias de ponta – estas parcerias 

existiram nos projetos de Helsinki Virtual Village, VAN Bohechio, Netville e Solonópole. Percebe-se também que estas parcerias são 

muito importantes para o sucesso destes projetos, e que a ausência de um parceiro pode comprometer o andamento da experiência. 

Fato observado no projeto SecondTimeZone, onde o parceiro era o poder público, o que demonstra uma grande fragilidade dos p

f
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enfrentando problemas com a transição do governo, pois a gestão que implantou a rede centrava todo o poder de decisão nas mãos do 

prefeito, e quando este perdeu a eleição apossou-se dos equipamentos que gerenciavam a infra-estrutura de conexão da cidade, 

cancelando

 grande número de pessoas –como Helsinki Virtual Village-, outras centram forças em pequenas comunidades - como a 

Rede Pipa 

 

 assim o acesso à internet. No caso de Netville o problema foi a desistência da empresa parceira que financiava o projeto e 

que possuía interesses estritamente comerciais, este tipo de parceria deve ser evitado. Já o Simputer demorou a ser fabricado em larga 

escala, por não possuir nenhum parceiro comercial interessado. A gestão destas experiências pode ser utilizada como uma estratégia de 

detenção de poder, que pode ser usado para benefícios pessoais daqueles que a controlam, como observou-se em Solonópole. Estas 

redes também são uma forma de extensão da presença do estado na comunidade, o risco é o estado utilizá-las como instrumento de 

controle da população. 

3.2.2 Infra-estrutura 
 Neste tópico reúnem-se considerações a respeito de diferentes aspectos técnicos das experiências analisadas, relativas a 

software, hardware e configurações de equipamentos de redes. Algumas destas experiências são amplas, utilizam várias tecnologias e 

atingem a um

Sabe e VAN Bohechio -, e em certas características das TICs, que permitem economizar recursos como a conexão via rádio – 

CorDECT, Piraí Digital, e Solonópole -, contudo, obtêm resultados significativos. Algumas destas também estão ligadas com o

desenvolvimento de novas tecnologias e equipamentos, como no caso de Helsinki Virtual Village e do Simputer - computadores de baixo 

custo -. 

 Outra estratégia diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias de uso de software, que por um lado parece atuar no sentido de 

estimular o desenvolvimento e uso de programas de código fonte aberto, fugindo assim aos altos preços cobrados pela utilização de 

programas patenteados. Os seguintes projetos utilizam software livre Piraí digital, Solonópole e Simputer. Por outro lado, algumas 

iniciativas procurar aprimorar o desenvolvimento de interfaces usuário/máquina, apropriadas a atingir um público cada vez mais amplo, 

de analfabetos a deficientes visuais e auditivos, que se propõem a trabalhar com linguagens alternativas às comumente utilizadas, 

visando explorar as inúmeras potencialidades dos novos meios. Como exemplo, pode-se citar o CKS - Community Knowledge Sharing - 

desenvolvido para VAN Bohechio, o ambiente virtual de SecondTimeZone, e as linguagens iconográficas do Simputer. Agrupam-se, 
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ainda dentro deste padrão de iniciativas, experiências que envolvem o desenvolvimento de sistemas operacionais compatíveis a vários 

tipos de equipamentos, como no caso de Helsinque.   

A maior parte das experiências descritas anteriormente visam prover a região onde se encontram de uma infra-estrutura que 

possibilite o uso das TICs. Isto demonstra que aparentemente um dos primeiros passos para que haja inclusão digital é a instalação de 

uma infra-estrutura - ainda que seja mínima - que possibilite o acesso à rede mundial de computadores. Entretanto, esta é a condição 

básica, junto com esta ação deve vir outras, como as descritas anteriormente, que possibilitem investimentos na produção, uso e gestão 

de novas tecnologias de hardware - como o Simputer, CorDECT e Piraí Digital, que utiliza a tecnologia PLC – e software, e o 

envolvimento de vários atores da sociedade onde se encontram. Helsinki Virtual Village é um dos exemplos que melhor condensa estas 

  o conceito de mobilidade, existente ainda nos projetos de VAN Bohechio e Simputer. As 

c

 

3.2.3 Localização das unidades e Espaço físico 

características e que emprega também

experiências do CorDECT e VAN Bohechio permitem ainda o acesso a serviços de telefonia para populações rurais, o que em certos 

asos é mais importante do que o acesso à internet. 

A maioria das experiências citadas utilizam-se de telecentros como meio de promover a inclusão digital, são elas: Solonópole, 

Piraí Digital, Second Time zone, VAN Bohechio, Rede Pipa Sabe e o Sari. Entretanto, diferentemente das experiências descritas no 

capítulo 2, os telecentros descritos neste capítulo fazem parte de projetos que propõem bem mais do que o simples acesso à internet e 

ensino de cursos de informática, que é o modelo tradicional de telecentros.  
  

   Excetuando-se cidade de Helsinque, os projetos encontram-se em localidades com dificuldades econômicas, sendo que alguns 

deles foram implantados em localidades fora de grandes centros urbanos, que possuíam dificuldades de acesso às TICs, como VAN 

Bohechio, CorDECT, Piraí Digital, Solonópole e a Rede Pipa Sabe. Todos os projetos aqui descritos envolveram comunidades 

espacialmente referenciadas, sendo que todos também possuíam representações no espaço virtual, seja através de interfaces mais 

complexas, como no caso de Les Courtillières, de redes digitais, como em Netville e Helsinki Virtual Village, ou através de um site na 

internet, como em Solonópole, Piraí Digital, VAN Bohechio e os projetos indianos. 
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 Como foi dito anteriormente, um dos principais pontos de acesso público à internet são os telecentros. Em algumas experiências 

também é possível acessar a rede a partir de escolas, como em Piraí Digital, Solonópole, VAN Bohechio e Helsinki Virtual Village. Além 

disso, 

ciativas que incluem arquitetos para um projeto eficiente destes espaços concretos - 

elsin

espaço concreto, como foi o caso da experiência de 

econ TimeZone, no conjunto habitacional Les Courtillières, na França, onde, a partir da intervenção no espaço virtual, a população 

utilizar espaços que encontravam-se abandonados 

e a fazer modificações no local onde viviam. A experiência pôde ajudar os moradores a redescobrir o seu espaço quotidiano, a 

ime zone, podem tornar-se um meio privilegiado de 

comunicação, podendo ainda ser realizadas com custo muito baixo e com meios computacionais simples. O seu uso deve ser estimulado 

alguns projetos possibilitam o acesso à rede a partir das residências dos usuários – o caso mais evidente é o de Netville –, mas 

isto também foi percebido em Solonópole, Piraí Digital - que cobra uma taxa por isso -, SecondTimeZone, Helsinki Virtual Village e VAN 

Bohechio, ainda que nestes dois últimos casos também seja possível acessar de qualquer ambiente - inclusive espaços abertos -, 

através da infra-estrutura wireless.  
 Toda as experiências aqui descritas, excetuando-se a de Netville, fizeram intervenções priorizando os espaços públicos, que 

aparentemente repercutiram direta ou indiretamente nos espaços privados. Um bom exemplo é o caso dos pequenos telecentros 

privados de Solonópole. Constatou-se ainda que a maioria dos ambientes destes projetos são espaços físicos adaptados para abrigar 

funções e equipamentos para o qual não foram projetados. Este é um problema também percebido nos telecentros avaliados no capítulo 

2. Aqui percebe-se igualmente que poucas são as ini

H ki Virtual Village - ou virtuais - SecondTimeZone. Verificou-se, além disso, que os espaços públicos que oferecem acesso à 

internet, muitas vezes tornam-se pontos de encontro - principalmente de jovens - e podem estimular o estreitamento de laços entre 

aqueles que ali se encontram. 

 Intervenções no espaço virtual também podem repercutir no 

S d

passou a analisar seus espaços concretos, e começaram, através desse diálogo, a re

reapropriar-se de seu espaço concreto sobre novas bases, e, certamente, a consolidar sua comunidade, assumindo seu papel dentro do 

conjunto dos cidadãos. 
 

3.2.4 Usos 
 Interfaces colaborativas de diálogo, como a criada no projeto Second T
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pois possibilita novas formas de sociabilidade entre as pessoas e outras relações com a informação em si. Outro caso mais simples são 

as redes colaborativas, observadas em Netville, e em Helsinki Virtual Village, que possibilitam a comunicação entre os membros de 

comunidades com interesses comuns. Estas redes de colaboração digital, eventualmente com interfaces colaborativas, podem ajudar no 

fortalecimento das comunidades onde foram instaladas, melhorando a qualidade de vida destas pessoas.  

 A mobilidade permitida por equipamentos portáteis que se conectam a redes wireless – observada nos projetos de Helsinki Virtual 
Village, VAN Bohechio,e Simputer –, possibilita usos completamente distintos da conexão restrita a um espaço físico, e um novo meio de 

ortaleceram os seus laços sociais através das redes virtuais de comunicação. Nestas duas experiências 

verificou-se

dade, mas a reação sempre foi positiva, na verdade quando estas tecnologias eram retiradas elas pediam a volta 

essa infra-estrutura, o que demonstra o interesse destas comunidades em estarem conectadas. 

se comunicar com as pessoas e com a cidade pois a pessoa passa a estar conectada - obtendo e enviando informações - a qualquer 

hora e em qualquer lugar. Estes novos meios de se relacionar com pessoas – como por exemplo, tirar  uma foto e imediatamente enviá-

la para alguém – e com equipamentos - como por exemplo, alguém ligar seu dvd para gravar um programa que viu na TV enquanto 

almoçava no restaurante – provavelmente irão provocar mudanças significativas no modo de viver destas pessoas, e do local onde 

vivem. Estas tecnologias tendem a priorizar a comunicação extra comunidade, dispensando os telecentros como local centralizador de 

acesso. 

 A inserção das TICs nas comunidades podem alterar inclusive a qualidade dos relacionamentos, como observou-se em Netville e 

Solonópole, onde as pessoas f

 também a interessante organização dos moradores para exigir que a rede fosse mantida quando estas foram 

desconectadas. No caso de Solonópole eles aparentemente tiveram sucesso, pois pressionaram o poder público para tal, já em Netville 

o esforço foi em vão pois as empresas responsáveis não voltaram atrás. Isto demonstra que o fortalecimento comunitário pode passar 

por interações que ocorrem tanto na instância física como na virtual. Os serviços disponibilizados por estas redes e infra-estruturas, 

podem também melhorar a qualidade de vida destas pessoas. Observou-se ainda que em nenhum dos casos analisados a iniciativa 

partiu da própria comuni

d

 

 



  

 

CONCLUSÕES
 
 
 
 
 

 
“O digital é para as máquinas. Deixem-no ficar aí.  
As pessoas são biológicas, são analógicas. As pessoas 
 não são máquinas, nem têm que as imitar. Escravidão 
 a esses valores, nunca mais! Concentremo-nos não  
em ser digitais, mas em construir uma interação mais 
 humana com as máquinas e em potenciar totalmente 
a interação humana que nos é permitida pela Internet.” 

  Donald Norman, (2004). 
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 As iniciativas de inclusão digital apresentadas nesta pesquisa representam uma oportunidade bastante evidente de inclusão 
social das populações às quais se destinam. A possibilidade de aquisição de habilidades básicas para o uso das novas tecnologias deve 
ser exercida a favor dos interesses e necessidades individuais, mas também comunitários, com responsabilidade social e promovendo o 
senso de cidadania. Muitas das experiências descritas nesta pesquisa mostram um esforço no sentido de estimular  pessoas não só ao 
uso operacional de novas tecnologias, mas também um avanço qualitativo no uso, na produção e na compreensão de informações, no 
sentido de transformá-las em práticas cotidianas agregadas a uma melhor qualidade de vida. Há, por trás de boa parte delas, o objetivo 
de fazer com que os usuários das TICs tornem-se, além de receptores, também produtores de conteúdo nas redes nas quais atuam.  
 As vantagens e desvantagens desses projetos ainda não são bem conhecidas, o que implica a necessidade de mais estudos na 
área. Além disso, estas experiências são pouco comuns, suas freqüentes e compreensíveis diferenças de estruturação, métodos, 
objetivos e contextos sócio-econômico-culturais dificultam comparações que, de outra forma, poderiam ajudar a balizar futuras 
operações similares. Entretanto, no final dessa pesquisa, foi possível chegar às seguintes conclusões. 
 
Sobre soluções tecnológicas 
 Entende-se que a tecnologia não constitui um obstáculo para o surgimento e a continuidade de experiências que vão além do 
modelo de telecentros. Os exemplos estudados mostram soluções variadas, já suficientemente desenvolvidas para atender a 
necessidades diversas, desde pequenas comunidades rurais em países subdesenvolvidos a  bairros inteiros de cidades do primeiro 
mundo.  
 Pode-se pensar, como já foi dito, na possibilidade dos telecentros serem transformados em espaços interativos com tecnologia de 
ponta, com as melhores máquinas, oferecendo também outros serviços para a comunidade. É preciso reconhecer os limites deste 
modelo e procurar novos modos de utilização destes espaços que poderiam, por exemplo, oferecer serviços de digitalização de 
documentos, implantação de laboratórios de tecnologias, onde as pessoas teriam condições de aprender e trabalhar com as TCIs, algo 
parecido com uma empresa Junior - encontradas em universidades -, sala de vídeo conferências, para cursos à distância, com 
certificados reconhecidos pelo mercado - inclusive cursos técnicos ou de graduação -, interligação com outras mídias, como o rádio, sala 
para uso de conversas orais - substituindo assim o telefone em chamadas interurbanas - biblioteca digital - textos pré-selecionados, 
imagens, músicas, programas de software livre, entre outros, que poderiam ser copiados livremente, após autorização dos autores, 
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respeitando-se assim os seus direitos autorais -, computadores poderiam ser reservados para teletrabalho, uso livre, e para lazer, 
inclusive para jogos. Este equipamento urbano poderia funcionar, ainda, como emissor do sinal de internet, funcionando assim como um 
provedor de acesso para as residências locais.  
Admite-se também a necessidade de se aperfeiçoar as interfaces entre usuário-máquina de fácil utilização, como comandos de voz e 
touchscreen, visando a uma população com baixo nível de escolaridade e pouca intimidade com computadores. Estas interações podem 
ser instaladas em sistemas existentes, de modo a facilitar a sua utilização. É necessário inserir em novas experiências - e se possível 
reformular as existentes -, um ambiente virtual mais interativo, atraente e de fácil utilização, de modo a ampliar o acesso para deficientes 
físicos, analfabetos, crianças e idosos. 
 

 Sobre o papel do Estado 

Verificou-se também que as experiências ficam fragilizadas quando não possuem envolvimento direto do Estado, e que a sua 
participação é um fator fundamental para o sucesso dessas iniciativas. Percebe-se que boa parte dos projetos analisados no capítulo 3 
não estão mais em operação, por diversas razões, e que os três que tiveram continuidade constituem iniciativas de governos locais ou 
nacionais: Solonópole, Piraí Digital e Helsinki Virtual Village. Da mesma forma, é importante constatar que, apesar de todos os 
problemas identificados na formulação, na abrangência, no uso e no funcionamento de programas de telecentros, a grande maioria 
permanece atendendo à população, e fazem parte de programas de governo, de diferentes colorações e ideologias, inclusive.  
 Vontade política parece ser a base para que essas iniciativas vejam o dia, primeiramente, mas também para que perdurem. Por 
sua relativa facilidade de implantação, os programas de telecentros acabam aparentando uma viabilidade maior do que muitas 
experiências apresentadas no capítulo 3. Isso, no entanto, se explica  telecentros geralmente fazem parte de projetos de políticas 
públicas dos governos locais onde estão sendo implantados, ou seja, há um comprometimento maior com a continuidade destes 
projetos. Já o fato das iniciativas analisadas no capítulo 3 serem experiências, é um ponto enfraquecedor, pois não são políticas públicas 
e não possuem o comprometimento com a continuidade, como no caso de Netville. É necessário que o poder público seja agregador de 
parceiros fortes, consolidando a experiência de tal modo que mesmo que haja mudanças no cenário político, estas iniciativas não se 
percam. Algumas experiências tiveram problemas de continuidade com a troca de prefeitos: Solonópole, cujo prefeito anterior apropriou-
se dos computadores que continham os dados da rede; SecondTimeZone, onde a nova administração pública da cidade interrompeu o 
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projeto, e os Telecentros da Prefeitura de São Paulo, onde a atual administração está  mudando a gestão comunitária dos telecentros 
para uma gestão centralizada, nos mesmos moldes da experiência Acessa São Paulo, do governo Estadual, que pertence ao mesmo 
partido político do atual governo da cidade de São Paulo.  
 Conclui-se que, se a decisão para a implantação desses sistemas é, em geral, política, ela tem se viabilizado através de apoios 
derivados de interesses econômicos, especialmente dos chamados parceiros tecnológicos, desenvolvedores de infra-estrutura ou de 
equipamentos. Ao que tudo indica, as parcerias são inevitáveis e até mesmo desejáveis, entre poder público e iniciativa privada. As 
parcerias com empresas são importantes porque possibilitam o financiamento e o uso de novas tecnologias. No entanto, não se pode 
depender exclusivamente delas pois os interesses das empresas são primeiramente comerciais, e podem deixar de existir, motivando a 
suspensão do financiamento quando acharem que a parceria não é mais interessante, como aconteceu em Netville. Um meio de 
contorná-los seria estabelecer parcerias somente na fase de implantação dos projetos, evitando o uso dos recursos privados para a 
manutenção destas experiências, a não ser que haja um planejamento com parceiros em número suficiente ou com a rotatividade de 
empresas responsáveis por partes da iniciativa, e não por sua totalidade. 
 

 Sobre recursos humanos 

 É de fundamental importância a capacitação de equipes técnicas responsáveis pela criação e manutenção destas experiências 
para entendimento e ação baseados na transdisciplinaridade, incluindo as Ciências da Computação, a Sociologia, a Arquitetura e o 
Urbanismo pelo menos. Deve-se dar especial atenção ao perfil dos responsáveis pelo atendimento ao público nestes projetos. Este 
funcionário deve possuir treinamento adequado para esta função, contrariamente ao percebido em alguns projetos, como o Acessa São 
Paulo, e estar apto a introduzir e sugerir modificações positivas no local onde trabalha.  
  No que se refere ao custo atual dos equipamentos, considera-se que sua evolução próxima tenderá a beneficiar usuários menos 
abastados, seguindo padrões verificados no processo de mecanização da vida cotidiana, desde o início da industrialização do país. 
Contudo, faz–se atualmente necessário que sejam promovidos todos os meios possíveis de aquisição destes equipamentos, desde 
campanhas de doação a desenvolvimento de tecnologias mais baratas, como por exemplo a internet via rádio e computadores 
populares. O uso do software livre, também pode propiciar que uma quantidade muito maior de pessoas sejam incluídas neste processo. 
 

 



  

 140 

 Outras sociabilidades 

 O que se tem como certeza, no entanto, é que, embutida no esforço maior de inclusão de parcelas cada vez mais extensas da 
população no que se costuma chamar de sociedade da informação, está a possibilidade de dar voz a comunidades, isoladas por 
distâncias sociais às vezes imensas. Dessa forma, torna-se possível auxiliar comunidades a se organizar para o enfrentamento de 
problemas em comum, e também para descobrir novos níveis de sociabilidade, encobertos, talvez, no dia-a-dia do mundo concreto. A 
disponibilização da comunicação em rede parece responder a necessidades não atendidas na vida dos moradores, seja em relação à 
obtenção de notícias de parentes distantes, seja para pesquisas escolares, para procura de emprego, para ajuda mútua, para o 
enfrentamento de problemas que afetam a comunidade, seja, ainda, para refletir sobre possíveis alterações do espaço arquitetônico e 
urbano.  
Observaram-se relatos sobre a criação de laços sociais, às vezes estreitos, entre usuários e grupos domésticos que só puderam 
conhecer opiniões e posturas de outros habitantes de onde vivem graças à comunicação em rede: os exemplos mais relevantes são 
Netville, Solonópole e SecondTimeZone. Percebeu-se também que o envolvimento da comunidade na gestão destes projetos é 
importante para o seu sucesso. Contudo, para a implementação dessas iniciativas, o papel das comunidades em todas as experiências 
estudadas foi irrelevante, cabendo sempre ao Estado ou à iniciativa privada, ou a Universidades, decidir como, quando e onde estas 
experiências seriam implantadas. Os interesses priorizados sempre parecem ter sido os destes agentes e não os da comunidade onde o 
projeto seria implantado. De sua parte, a comunidade nunca recusou-se a receber nenhuma destas iniciativas. Uma exceção a essa 
lógica seriam projetos executados por ONGs, que costumam estar mais intimamente ligados aos anseios das comunidades locais, 
partindo de sua mobilização. O exemplo analisado nesta pesquisa são as EICs, do CDI. 

 Princípios 

 Quando se pretende começar um novo projeto de inclusão digital não há metodologias padronizadas e bem estabilizadas que 
digam caminhos a serem seguidos, pois em cada local ou comunidade deve-se levar em consideração as características econômicas, 
sociais, culturais e arquitetônica/urbanísticas de onde se pretende implantar o projeto, além das pessoas e parceiros envolvidos no 
mesmo. A partir da análise das experiências apresentadas nesta pesquisa, pode-se chegar a conclusões sobre quais as melhores 
estratégias para iniciar-se um projeto de inclusão digital, que melhor atendam às necessidades do local onde será implantado. 
Entretanto, vale ressaltar os pontos mais importantes que um projeto deste tipo deve contemplar: boa conectividade - de média a alta 
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velocidade -, uso de tecnologias inovadoras, tanto de hardware quanto de software - de preferência livre -, redes digitais - de preferência 
colaborativas -, desenvolvimento de conteúdos específicos para as comunidades a quem se destinam o projeto, espaço físico adequado 
às necessidades que serão desempenhadas, envolvimento da comunidade local no projeto. Além disso, a equipe responsável pelo 
projeto deve ser multidisciplinar e os instrutores devidamente qualificados; deve-se prever problemas com mudanças de governos – no 
caso do projeto possuir parceiros do gênero -, deve-se buscar parceiros que comprometam-se social e financeiramente com o projeto, e 
por último, mas não menos importante, o projeto deve propor soluções criativas, de preferência de baixo custo, mas que não 
comprometam a qualidade, pelo contrário, agreguem valor à experiência. 
  

 Perspectivas 

 A partir da análise desta dissertação, podem-se sugerir temas para pesquisas futuras, que não fizeram parte desta ou não foram 
completamente abordados, como o surgimento das comunidades virtuais e sua influência na sociedade. Um tema também plausível 
seria a ascensão das chamadas cidades digitais, que existem somente no espaço virtual, mas possuem relações diretas com o que 
pode-se chamar de cidade concreta, como a rede Iperbole127, da cidade de Bolonha, Itália. As cidades digitais não deixam de ser um tipo 
de comunidade virtual, só que muitas vezes funcionam como um portal de serviços públicos ou privados de uma determinada região, 
cidade ou comunidade. Outro tema relevante, ligado a essa pesquisa, é a criação de interfaces colaborativas para comunidades que se 
localizam em um espaço concreto, e com problemas sociais. Pode-se pesquisar também como as novas mídias estão modificando os 
espaços de habitar, podendo-se enfatizar também aqui comunidades concretas com poucos recursos. Em termos metodológicos, seria 
necessário aprofundar o estudo aqui iniciado através de entrevistas com usuários finais, algo que não foi feito nesta pesquisa devido à 
complexidade do tema abordado, e também porque optou-se por construir uma visão inicial, ainda que plural, do tema. Por último, os 
banco de dados dessa pesquisa poderão ser complementados e revisados, por pesquisas posteriores, o que permitiria uma análise das 
transformações destas experiências no decorrer dos anos. 
 Qual é o papel do arquiteto e sua função social nesta discussão? Uma sugestão seria a de que estes procurem compreender 
como estas novas mídias modificam os comportamentos sociais em relação às cidades e os espaços coletivos e individuais. É 

                                                 
127 Para mais informações, visite o site: www.iperbole.bologna.it [acessado em:19/06/03]. 
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importante que o arquiteto perceba que estão ocorrendo mudanças significativas nos atuais modos de vida e que estas mudanças sem 
dúvida nenhuma estão contribuindo para modificar os espaços onde vivemos. Vale lembrar que grande parte das experiências 
analisadas não incluíram arquitetos no projeto de seus espaços físicos. Frente a essa situação, seria interessante uma participação mais 
ativa desses profissionais para preencher esta lacuna, projetando então espaços - concretos e virtuais - que contemplem estas iniciativas 
e mudanças. Pode-se afirmar, inclusive, que um telecentro com projeto arquitetônico adequado e que incorpore usos inovadores de 
tecnologia e de design de interiores, como é o caso do programa Internet Livre, do SESC, já estará indo além do modelo tradicional de 
telecentros, pois estimula novas possibilidades de uso. 
 Através da concepção espacial adequada e de um planejamento cuidadoso, estes espaços podem transformar-se em ambientes 
multifuncionais, onde pessoas de diferentes faixas etárias poderiam se encontrar, funcionando assim como agentes estimuladores de 
interação entre as pessoas, através do uso dos computadores em rede, promovendo o estabelecimento de possíveis comunidades 
virtuais, ligadas a uma comunidade concreta. Os telecentros podem, ainda, agir como entidades que agregam modificações positivas 
tanto na comunidade concreta - incluindo aqui os espaços arquitetônicos - como na virtual. É possível que estes equipamentos urbanos 
evoluam, em um futuro próximo, para algo semelhante a isso. Um exemplo preliminar é o do telecentro de Newcastle, na Inglaterra.  

 Sabe-se que a informatização da sociedade depende de muitos fatores, que vão desde a oscilação da economia mundial à 
vontade política de governantes, incluindo o barateamento de tecnologias, a melhoria dos padrões de educação para que as pessoas 
possam manipular estas máquinas e compreender as informações que a rede contém, passando ainda pela mobilização social em amplo 
sentido. Muitos são os agentes envolvidos na produção e distribuição dos benefícios atribuídos às TICs, que estão, na verdade, muito 
além do manipular máquinas de última geração. Diante deste quadro, é necessária a conscientização de todos os envolvidos para o 
sucesso destas idéias, o que inclui todos os agentes implicados na produção de novas tecnologias inclusive os arquitetos. É nesse 
sentido que a incursão nesse universo, para todos os atores envolvidos, constitui um fato novo, que ainda carece de referências teóricas, 
metodologias experimentadas, conclusões consistentes. É como adentrar um mar desconhecido, parafraseando o poeta Luis de 
Camões, com curiosidade e determinação. 
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