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Resumo - Esse artigo se propõe a apresentar a realidade brasileira em termos de exclusão digital,
mostrar as vantagens do Software Livre (SL) na ótica da inclusão digital, informar iniciativas
brasileiras de uso do SL na alfabetização digital e apresentar uma proposta de combate à exclusão
digital na Bahia.
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Exclusão digital: a realidade brasileira

digital pode não estar sendo vivida nem pelos
12,5% da população.
A verdadeira inclusão digital proporciona
benefı́cios multidirecionais, haja vista que ela
socializa e dinamiza o acesso à informação, além
de desenvolver a criatividade e o intelecto. No
âmbito do comércio e negócios, por exemplo,
traz mais agilidade nas transações e qualidade
nos resultados; em termos sociais, facilita o exercı́cio da cidadania por dar ao indivı́duo mais
consciência de seus direitos e deveres; na área
educacional, porporciona ferramentas de apoio
didático, além de oferecer uma grande fonte de
informações e conhecimento. Esses são apenas
alguns exemplos de áreas agraciadas com a inclusão digital. Seria impossı́vel, aqui, dimensionar tamanho benefı́cio.

Diante da ânsia por obter acesso às mais
novas tecnologias da informação e da comunicação, os paı́ses mais ricos e desenvolvidos
têm ditado a Sociedade da Informação como
regra para o mundo. O conhecimento digital
deixou de ser optativo e passou a ser decisivo e
necessário. As opções de emprego, por exemplo,
privilegiam candidatos com esse conhecimento.
Percebe-se, portanto, que a exclusão digital é
uma forma legı́tima de exclusão social.
No Brasil, a sociedade tenta alcançar
os rumos do mundo, mas os números nos
mostram que essa tentativa está deixando a desejar. Segundo dados de pesquisa realizada pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV)[4], em parceria com o Comitê para Democratização da Informática (CDI)[1], Sun Microsystems e Usaid,
divulgado em abril desse ano, os números de exclusão digital do Brasil são alarmantes. Apenas
12,5% da população tem acesso a computador e
8,3% tem acesso a Internet.

Podemos considerar, portanto, que existem dois tipos de exclusão digital. A exclusão
absoluta é vivida pelos chamados analfabetos
digitais, indivı́duos que não possuem acesso nem
qualquer conhecimento sobre computadores, ou
seja, nunca se sentaram em frente a um PC. Não
é raro encontrar aquele que chega a ter “medo”
de manusear a máquina e, diante da resistência,
acabam por transformar o computador num “bicho de sete cabeças”.

O que é mais preocupante é que esses dados representam a porcentagem de pessoas que
têm acesso a tais tecnologias, mas ter acesso
Já a exclusão relativa é vivenciada por
não significa uso correto e aproveitamento in- aqueles que têm acesso ao computador e, no
teligente das informações de acordo com as ne- entanto, em relação a um referencial, são concessidades. Ou seja, a real e importante inclusão
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siderados excluı́dos, seja por terem pouco conhecimento sobre o uso correto dos computadores, seja por serem defasados tecnologicamente. Exemplificando com uma comparação:
de um lado, tem-se uma grande empresa que
dispõe de recursos para adquirir tecnologias de
ponta, estando sempre atualizada tecnologicamente e oferecendo continuamente cursos de reciclagem a seus funcionários. Do outro lado,
tem-se uma microempresa ou um trabalhador
autônomo da mesma área, com tecnologias já
ultrapassadas e recursos escassos. O segundo
lado pode ser considerado excluı́do digital em
relação ao primeiro, pois encontra-se defasado
em tecnologia, o que, conseqüentemente, resultará numa exclusão social e econômica. Isso
porque a grande empresa com certeza será a
preferida pelos clientes, por poder oferecer teoricamente os melhores serviços.

Vantagens do Software
Livre favoráveis à inclusão
digital

Com a evolução da informática, houve
uma mudança de ótica, passando de uma
programação orientada a hardware para uma
programação baseada na lógica, onde o software ganha grande importância. Portanto, a
produção de softwares acessı́veis a todos representa econômica e tecnologicamente um grande
passo facilitador da inclusão digital. O software
livre apresenta boas soluções para os dois tipos
de exclusão citados na seção anterior.
Como saı́da viável para os analfabetos
digitais, o SL permite a disseminação da tecnologia e da informação para qualquer pessoa
que queira ter acesso diferentemente do software proprietário, onde apenas aqueles que podem (leia-se possuem recursos financeiros) têm
acesso a tecnologia. Isso porque, embora não
seja uma condição necessária para o software
ser considerado livre, estes, na grande maioria
das vezes, não são comercializados. Eles estão
disponı́veis para download na rede ou então é
cobrado apenas o custo de reprodução. O preço
de software proprietário é bem superior ao do
hardware, e chega a ultrapassar a casa dos milhares em alguns casos. Imagine se, além dos
gastos com hardware, ainda for necessário pagar os altos preços das licenças dos softwares
não livres.

Ainda com base nos dados dos estudos
da FGV, foi sugerido que alunos que possuem
computador em casa com acesso à Internet têm
um melhor rendimento escolar (foram percebidas melhoras de 17% em matemática e 13%
em português), comprovando que investir na inclusão digital traz reflexos positivos no processo
educacional.
Outro dado importante nos resultados é
que a média de idade dos excluı́dos é menor (28
anos) do que a dos incluı́dos (31 anos). Ou seja,
os jovens, que são futuro do nosso paı́s, estão
imersos na exclusão digital.

Esses dois últimos dados deixam mais
clara ainda a urgência em reverter essa situação,
Pelos dados da FGV, a renda média entre
pois do contrário não poderemos ter grandes es- os incluı́dos é de R$ 1.677, 00, enquanto a dos
peranças de que o Brasil tome um rumo melhor. excluı́dos é de R$ 452, 00. Esse valor é muito
Vivemos num mundo cada vez mais com- baixo e não cobre sequer os custos com hardpetitivo e onde é imposta à sociedade uma nova ware. O mais importante é que a opção por SL
dinâmica, baseada no acesso incondicional à in- pode até ser motivada pelo baixo custo, porém
formação. Por isso é preciso que Governo e so- isso não acarreta em perda na qualidade do prociedade civil se unam para mudar esse quadro de duto adquirido. Alguns softwares consagrados
exclusão, pois do contrário, afundaremos ainda comprovam essa afirmativa, como o servidor de
mais no atraso tecnológico e conseqüentemente, páginas Apache[5], a suı́te OpenOffice.org[8], e
o navegador Mozilla[6], entre outros, que são
isolamento econômico e social.
de extrema qualidade, são desenvolvidos colaDiante da realidade econômica brasileira, borativamente e não deixam nada a desejar em
é de extrema importância pensar soluções menos relação aos similares proprietários.
dispendiosas para o combate à exclusão digital.
Os indivı́duos relativamente excluı́dos
Uma boa solução seria a adoção de Software
também
podem usufruir dos benefı́cios que
Livre (SL) pelos programas que têm o objetivo
surgem
com
o uso do SL. Como a condição
de minimizar a exclusão.
necessária para um software ser considerado
livre é ter seu código aberto, qualquer atu2

alização ou modificação fica disponı́vel a todos, evitando assim gastar dinheiro a cada nova
versão que surja do software utilizado e impedindo que aqueles que não possuem recursos
para aquisição das novas versões fiquem atrasados em termos de tecnologia (exclusão social). E
ainda, o uso do software livre permite um maior
aperfeiçoamento digital. Como são tecnologias
acessı́veis a quem assim o desejar, uma pessoa
que antes lidava com um só tipo de tecnologia
em seu trabalho, por não possuir recursos financeiros para aquisição de novas tecnologias, pode
agora fazer uso de tecnologias que satisfaçam
as suas necessidades, diversificando seus conhecimentos e até mesmo combinando tecnologias
para produzir soluções mais completas.

usuários em pé de igualdade em conhecimento
tecnológico. Imagine se todo o mundo passasse a usar apenas SLs. Os softwares que
fossem desenvolvidos estariam disponı́veis a
qualquer pessoa, tornando o conhecimento simultâneo e democrático e facilitando a troca
de informações. Com isso, com certeza essa
desigualdade digital existente atualmente seria
amenizada.
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Por ser código aberto, o indivı́duo que
antes era apenas um usuário, um consumidor
da tecnologia, pode agora entender o seu funcionamento e ser capaz de produzir novas tecnologias ou até mesmo aperfeiçoar as já existentes. Portanto, o SL também estimula e possibilita o desenvolvimento e crescimento da área
tecnológica.

Iniciativas brasileiras de
minimização da exclusão
com uso de SL

Embora o SL represente aquisição
democrática da tecnologia, é preciso que o
acesso a elas torne-se real para que os ı́ndices de
exclusão diminuam. Ou seja, é necessário que
esse processo esteja associado a iniciativas educativas, para que as pessoas aprendam a usar o
computador e acessar a Internet e possam tirar
o melhor proveito dessas tecnologias.

Os custos para se ter acesso adequado
à tecnologia não se resumem aos gastos imediatos com hardware e software. Existem também
gastos com manuntenção das tecnologias. É
muito comum encontrar laboratórios de computação, em escolas públicas por exemplo, com
bons equipamentos mas que encontram-se desativados, na maioria das vezes por falta de recursos para manter o laboratório. O SL também
é vantajoso nesse aspecto. Ele possui uma
manutenção mais fácil e mais rápida, por possuir código aberto. Além disso, os sistemas operacionais livres são menos suscetı́veis ao ataque
de vı́rus, por isso é muito mais seguro e confiável
montar uma rede usando SL.

Algumas iniciativas já foram tomadas no
Brasil, e aqui destacarei três delas: o projeto
Rede Escolar Livre, do Rio Grande do Sul [2]; o
Projeto de Informática Educativa da Prefeitura
da cidade do Rio de Janeiro [3] e os Telecentros,
na cidade de São Paulo[9].

O projeto Rede Escolar Livre é resultado
da parceria entre o governo do estado do Rio
Grande do Sul, através da Secretaria Estadual
da Educação e da Companhia de Processamento
de Dados do Estado (PROCERGS). Lançado
em maio de 2001, tem como objetivo principal viabilizar o uso da Informática nas escolas
públicas do estado do Rio Grande do Sul, possibilitando assim a inclusão de alunos, profesFazendo uma visão panorâmica do conhesores, funcionários e da comunidade escolar nos
cimento e produção digital no mundo, percebeavanços tecnológicos do mundo atual. O prose que existe uma grande desigualdade, que
grama beneficia escolas com mais de 100 alunos,
acaba refletindo em outras áreas, principalequipando-as com microcomputadores ligados
mente econômicas e sociais. Especialmente ao
em rede local, utilizando softwares livres e com
comparar paı́ses desenvolvidos com paı́ses em
acesso a Internet. As escolas que estão ligadas
desenvolvimento ou subdesenvolvidos, é notório
ao projeto contam com alguns softwares livres
que os primeiros, detentores das tecnologias
em seus laboratórios, entre eles o GNU/Linux.
mais populares e lucrativas possuem um ı́ndice
Como o software livre trabalha com código
de inclusão digital muito maior do que os paı́ses
aberto, permite que os programadores tenham
do segundo grupo.
acesso e possam modificar as suas configurações
O software livre carrega uma grande van- a partir de suas necessidades. Além disso, postagem que é o fato de deixar todos os seus sibilita que um mesmo programa possa ser ins3

talado em quantas máquinas o usuário desejar.
A economia de custo do software livre é outra
vantagem. Com a sua utilização no Rede Escolar Livre RS serão economizados cerca de R$ 40
milhões.

o objetivo de capacitar as pessoas com pouco
ou nenhum conhecimento em informática a utilizar os equipamentos de forma livre. As oficinas especiais foram criadas para orientar o uso
cidadão dos equipamentos e capacitar profissionalmente. Três oficinas estão pleno funcionaO Projeto Informática Educativa da
mento: agência de notı́cias comunitária, criação
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro também
de websites (HTML) e tratamento de imagens
foi lançado em 2001 como um grande projeto
com Gimp [7].
para as Unidades Escolares. Busca a utilização
de novas tecnologias, especialmente aquelas ligadas à Informática. As ações reforçam a idéia de
Uma proposta para a
revitalização da Escola Municipal como efetivo 4
espaço de socialização e aprendizagem. Uma
Bahia
das metas do programa de Informática Educativa é dotar as Escolas de Laboratórios de InÉ importante observar que a presença do
formática e criar um espaço onde o professor
Governo
nos programas de exclusão digital lhes
possa fazer uso das tecnologias para auxiliar no
dá
uma
importância
e projeção maiores. Proprocesso pedagógico, agregando mais valor à Esjetos
isolados
são
válidos
mas não possuem um
cola. O público alvo são os alunos da Rede, e
alcance
significativo
que
resulte
em modificações
os recursos empregados ajudarão no processo de
notórias
nos
ı́ndices
de
exclusão.
inclusão dos alunos ao mundo digital, a partir
de um contato inicial com o computador até a
Infelizmente aqui na Bahia não existe,
fase de utilização como ferramenta de auxı́lio por parte do Governo, uma iniciativa real e
nas atividades.
de impacto com o intuito de minimizar a exA principal ação do projeto de Inclusão clusão digital no Estado. No paı́s em geral, os
Digital da Prefeitura de São Paulo é a constru- ı́ndices são alarmantes. Na Bahia a situação não
ção dos Telecentros. São 59 Telecentros ins- é diferente. Os resultados do estudo da FGV
talados atualmente na cidade de São Paulo, mostraram que apenas 4, 61% da população baiatendendo mais de 90 mil pessoas e a meta ana tem acesso a computador, estando o estado
é ter até o final de 2003 107 unidades instal- em quarto lugar em termos de inclusão digital
adas e em funcionamento na cidade. Os com- no Nordeste (empatado com o Ceará).
putadores dos Telecentros são equipados com
o sistema operacional GNU/Linux. A adoção
de SL foi de extrema importância para reduzir
os custos dos equipamentos. O custo de instalação de um novo Telecentro, varia de R$ 130
mil a R$ 275 mil. Caso os programas usados nos equipamentos das unidades não fossem
softwares livres, este custo aumentaria em pelo
menos 50%, pois a escolha de softwares livres
permite a aquisição de computadores com hardware de menor capacidade, menos potentes, portanto mais baratos, tendo um aproveitamento
igual a hardwares superiores, mais caros, utilizando Windows. Do total de computadores
em cada Telecentro, 75% são usados para os
cursos oferecidos e os 25% restantes são de uso
livre, que tem uma frequência de mais de 5 mil
pessoas por semana. Desde o inı́cio do projeto
em junho de 2001, mais de 17 mil pessoas já se
formaram nos cursos oferecidos nos Telecentros,
que são o de Informática Básica e as Oficinas
especiais. O Curso de Informática Básica tem

Uma boa solução para tentar reverter esse
quadro seria um projeto, parceria entre Governo do Estado e instituições de ensino da área
de computação e educação (públicas e/ou privadas). Esse projeto incentivaria a criação de
centros comunitários de aprendizagem nas periferias da capital e nas cidades do interior, além
de laboratórios em todas as escolas públicas.
Ao Governo caberia a responsabilidade de
oferecer a infra-estrutura necessária para criação
desses centros e laboratórios (espaço fı́sico, bancadas, cadeiras, cabos, etc) e capitalizar recursos para custear as máquinas. Às instituições
de ensino caberia disponibilizar voluntários para
ensinar nesses centros e laboratórios, além de organizar o cronograma dos cursos.
Por todas as vantagens apresentadas, obviamente esse projeto seria realizado com uso
de software livre. Uma opção viável por ser
bastante econômica é instalar servidor de terminais GNU/Linux. Essa tecnologia permite uti4

lizar máquinas com recursos de hardware ultrapassados, e até mesmo terminais burros, bastando apenas um investimento maior em uma
máquina, que será o servidor, e numa boa infraestrutura de rede a fim de obter um desempenho
de qualidade.

ria realizado nas cidades de porte médio, e depois nas pequenas cidades, equiparando assim
todas as cidades baianas em termos de conhecimento digital.
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Para garantir a demanda de professores
voluntários para os centros e laboratórios, uma
boa solução seria criar uma matéria em cada
curso da área de computação com a ementa
de serem, os estudantes, instrutores centros durante um semestre, e no fim da disciplina, apresentassem um relatório dos resultados.

Conclusão

Percebemos que a realidade brasileira em
termos de exclusão digital apresenta um quadro
bastante preocupante que se reflete negativamente, pricipalmente nas áreas econômica, social e educacional. Além disso, este atraso
Como a realidade em termos de inclusão tecnológico nos deixa ainda mais distantes dos
clama por medidas urgentes, o cronograma do paı́ses desenvolvidos.
curso seria intensivo, a fim de que mais pessoas
É preciso, portanto, que a exclusão digital
sejam assistidas num curto espaço de tempo. seja uma preocupação fundamental da sociedade
Ele seria definido de forma que fosse possı́vel ao civil e que projetos com intuito de extingui-la
aluno aprender a usar o computador como fonte sejam levados à esfera pública para que ganhem
de informação e instrumento facilitador para uma maior projeção e alcancem resultados posatender suas necessidades. Com a vantagem dos itivos e notórios.
softwares utilizados terem código aberto, poderia ser criado um curso de especialização para
aqueles alunos que se destacassem e tivessem
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Último
volvedores de software. Dessa forma, estariam
acesso
em
29
de
setembro
de
2003.
sendo incentivadas produções de software livre,
e o mais importante, despertando o interesse [2] Projeto rede escolar livre. URL: http:
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