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Resumo

Esse trabalho busca estudar as relações que são estabelecidas entre os Programas
de Inclusão Digital e os contextos que estão inseridos, a comunidade. Através da
compreensão dessas relações, busca-se entender como funciona e o que pode ser
considerado – na prática - um programa de Inclusão Digital. Para tal, será tratado como
objeto de estudo o programa de Inclusão Casa Brasil, que foi implantado no bairro
Granja Portugal. Para realizar esse trabalho faz-se necessário uma pesquisa empírica na
comunidade, que contempla um levantamento histórico da Instituição dentro do bairro,
assim como também uma análise do cotidiano da instituição associada à comunidade.
Palavras Chave: Periferia, Programas de Inclusão Digital, Cultura Popular

A Sociedade da Informação e os Programas de Inclusão Digital, são temáticas
intensamente presentes em discursos teóricos que refletem acerca da comunicação.
Tendo como ponto de partida o início de uma pesquisa de campo sobre os programas de
Inclusão Digital realizados no bairro Granja Portugal, que está situado na periferia de
Fortaleza, o presente trabalho tem o objetivo de refletir sobre Casa Brasil, programa de
Inclusão localizado na comunidade
Através de uma breve descrição histórica da Casa Brasil dentro do bairro,
narrada pelos fundadores e moradores da Granja Portugal, busca-se compreender como
as relações foram se estabelecendo, e como se configuram hoje. Como esses programas
de adéquam as realidades em que estão inseridos? Como a comunidade percebe esses
programas institucionais? E como essa relação acontece no cotidiano?
Através dessas perguntas busca-se compreender as relações que são
estabelecidas, as adequações, e interferências que uma parte opera na outra. E como

essas duas partes – Casa Brasil e Comunidade - quando relacionadas podem moldar
rotinas e cotidianos, gerando situações e apropriações específicas de cada local.
Este trabalho será estruturado da seguinte maneira: 1. Para situar este trabalho
num contexto sócio-cultural faz-se necessário - antes de estudar o Programa de Inclusão
Digital, Casa Brasil/Granja Portugal - tecer algumas considerações em cima das
discussões que estão sendo realizadas sobre a Sociedade da Informação e Inclusão
Digital. 2. Em seguida é importante explicar e justificar a metodologia utilizada. 3. Por
fim a apresentação dos levantamentos realizados durante a pesquisa de campo.

Sociedade da Informação e Inclusão Digital
A contemporaneidade é intensamente marcada pela presença das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs). Segundo Castells (2003), esse sistema
comunicacional ocupa todos os setores institucionais da sociedade, contribuindo não só
para uma nova organização funcional, como também para a interligação de todos esses
segmentos numa ampla rede. Com a formação dessa nova rede, nasce também uma
nova configuração social, com novos valores, e formas de funcionamento.
Para Castells (2003), as tecnologias de informação são hoje o que a eletricidade
foi na era da industrialização, isto é, os TICs são a base organizacional da atualidade.
“Não é apenas uma tecnologia. É a ferramenta tecnológica e a forma organizacional que
distribui informação, poder, geração de conhecimento e capacidade de interconexão em
todas as esferas de atividades” (2003:220). A internet é responsável pelo caráter
inovador da comunicação de todos para todos, isto é, os usuários podem ser ao mesmo
tempo emissores e receptores de informação. Essa característica primordial rompe com
a lógica dos sistemas clássicos de comunicação (rádio, televisão, imprensa), de um para
todos e, ao mesmo tempo, implica em uma remodelação desses mesmos meios, que
buscam se adequar ao contexto digital que impõe como imperativo a interatividade.
“A internet é o tecido de nossas vidas”(CASTELLS, 2003:07). Assim, pensar o
desenvolvimento na contemporaneidade sem a inserção no processo da comunicação
virtual em rede torna-se quase impossível.
Porém, para refletir a respeito da Internet faz-se necessário refletir sobre a
organização social em torno dessa rede, as formas de acesso e suas relações de poder.
Isto é faz-se necessário refletir sobre os programas os de Inclusão Digital.
Na realidade brasileira existem muitos excluídos, não só dos processos
informacionais, mas também de participações sociais mínimas, como o direito à saúde,

à alimentação e à educação. Pensando por esse viés, como alfabetizar digitalmente, se
grande parte da população ainda não sabe ler? Proporcionar acesso a essa parcela da
população irá realmente gerar incluídos nesse processo digital? Como mensurar a ação
de um Programa de Inclusão Digital? De fato, esses programas, na sociedade brasileira,
terão grandes desafios para conseguir alcançar a sua meta, que está pautada no discurso
de utilização da internet como um meio, que possibilita uma maior inclusão, diminuindo
as distâncias sociais e influenciando uma maior participação cidadã. 1
Nazareno (2006), em seu livro Tecnologias da Informação e Sociedade,
conceitua Inclusão Digital “como um processo de alfabetização tecnológica no qual
estão incluídas as iniciativas de políticas governamentais e não governamentais para a
implementação

das

Sociedades

da

Informação

entre

as

classes

menos

favorecidas”(2006:07). Essa conceituação tem como principal dado o direcionamento
desses programas para classes populares, mas ainda é muito restrita para justificar a
emergência na implementação desses programas. Sorj (2003), por sua vez, defende a
Inclusão Digital e Social como uma ação que ofereça aos beneficiados condições de
autonomia, habilidades técnicas para manipular um computador e navegar na Internet,
assim, o usuário deve compreender as possibilidades da sociedade informacional. A
Inclusão é tida, dessa forma, como a liberdade de utilização e apropriação de conteúdos,
criando condições para o desenvolvimento do pensamento crítico, autônomo e criativo
em relação às TICs.
É possível que na atual configuração social brasileira, que conta ainda com
9,6%2 da população de analfabetos, o acesso à Internet possa abrir possibilidades para a
inclusão social, como pensa Silveira (2001): “As oportunidades para os incluídos no
processo de informatização serão maiores do que os que vivem no apartheid social”
(2001:17). Porém, o fator essencial que gira em torno das desigualdades sociais e da
falta de oportunidades não será solucionado através do simples acesso à Internet.
Para Wolton(2004), os computadores poderão ser banalizados, mas as
desigualdades continuarão, seja através da imposição de um único modelo cultural ou
por meio de uma estrutura cognitiva que permanecerá no domínio dos países e classes
hegemônicas.
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Segundo Cazelloto, a estratificação social sempre existirá no contexto
informacional, pois sempre serão lançadas tecnologias cada vez mais inovadoras que
darão continuidade às relações de poder. No campo do trabalho, o autor não acredita na
diminuição do desemprego, nem das hierarquias existentes dentro de uma instituição. A
mudança irá ocorrer somente na estrutura técnica, porém as estruturas sociais
permanecerão inalteradas.
Podemos interpretar a forma da expansão da cibercultura como
hierarquização entre uma elite encarregada de gerir(...)e uma massa
subalterna de atores dedicados às tarefas rotineiras e repetitivas as quais
constituem a parte menos criativa( e menos remunerada) dos produtos com
apelo simbólico. Além disso há uma periferia crescente de excluídos (...) que
não se enquadram a nenhuma dessas duas grandes categorias: são aqueles
que Bauman denomina “redundantes” e sobre as quais Baudrillard afirma
não constituírem mais o exército industrial de reserva, uma vez que sua
condição de desemprego não é mais percebida como passageira , por que já
se tornou estrutural. (CAZELLOTO, 2008:115)

Segundo o autor, embora a internet se apresente com um discurso democrático,
tem-se que levar em consideração que esse meio nasce dentro de um sistema que visa o
lucro, a concentração de poder, o dinheiro e o conhecimento nas mãos de uma minoria.
Essa realidade deve ser enfatizada quando pesquisas empíricas levantam que, em 2002,
apenas 10,3% da população brasileira tinham acesso à internet banda larga, sendo em
sua maioria jovens de classe média e alta 3.
Porém, vale ressaltar que, embora a internet tenha nascido sob a lógica
capitalista, para Silveira (2001) ela deve ser democratizada. A Inclusão Digital é apenas
um pequeno passo, mas é vital que ele aconteça. Mesmo em ritmo mais lento, classes de
menor poder aquisitivo poderão ter mais oportunidades através da Internet. O acesso
precisa ser orientado com a finalidade de transformar o dilúvio informacional, obtidos
na navegação, em conhecimento.
O pensamento de Lévy está em sintonia com o de Silveira quando entende que o
acesso deve ser para todos, mas não se deve entender esse acesso como uma simples
conexão, e sim como uma forma de participar dessa inteligência coletiva que ocupa o
ciberespaço como um sistema aberto de “autocartografia dinâmica do real, de expressão
das singularidades, de elaboração dos problemas, de confecção do laço social pela
aprendizagem recíproca e de livre navegação dos saberes” (1999:196). Para isso, a
3
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conexão deve ser acompanhada de ações educativas, para que funcione como força
motriz de transformações sociais.
Para Sorj, “embora as novas tecnologias não sejam uma panacéia para os
problemas da desigualdade, elas constituem hoje uma das condições fundamentais da
integração na vida social” (2003:14). Sendo assim, a promoção da Inclusão Digital deve
ser aliada a outras políticas contra as desigualdades sociais.
Conviver na Sociedade da Informação sem ter nenhuma noção a respeito da
Internet e suas diversas possibilidades será ficar à margem de todo o processo de
interações, trocas de informações, enfim da “inteligência coletiva” que esse meio
proporciona. Porém, depositar no meio toda a expectativa para a solução de muitos
problemas sociais, através da promoção de valores igualitários, acaba sendo um ideal
utópico.
A sociedade informacional existe e está presente no dia a dia de milhares de
pessoas. Quem tem acesso a esse meio percebe o quanto ele viabiliza e facilita inúmeras
formas de comunicações, possibilita a interação em tempo real de todos para todos
tornando o usuário produtor e receptor contínuo de informação. A Internet traz para a
humanidade conforto e comodidade, tanto na vida doméstica como na profissional.
Enfim o acesso à rede modificou a maneira de fazer comunicação, tornando
ultrapassados todos os meios que não proporcionam interação. Porém, proclamar essa
nova maneira de se comunicar como uma forma de romper com a lógica que permeia as
relações sociais é esquecer que o financiamento para inovações tecnológicas nasce da
economia, sistema que sobrevive através do lucro e, conseqüentemente, das relações de
força entre dominantes e dominados.
As relações de poder permanecem, mas é necessário, nesse contexto, levar em
consideração as possibilidades que se abrem através dos acessos promovidos pela
internet, e as apropriações vivenciadas por cada usuário. Transformar as classes
populares em uma “massa subalterna” é negar que possam existir atores dentro de uma
estrutura cultural presente nesses contextos. Certamente as hierarquias permanecerão,
mas a inclusão nos processos informacionais já está acontecendo, num ritmo mais lento
em comparação às classes média e alta e também em relação aos países desenvolvidos,
mas em constante crescimento. O acesso à internet precisa ser democratizado para que
cada indivíduo possa fazer suas escolhas dentro da rede. E através das constantes trocas
de informações, cada indivíduo poder fazer parte dessa nova maneira de se comunicar.

Dessa maneira, é importante ressaltar que para avaliar o que significam esses
programas dentro dos bairros populares, faz-se necessário um deslocamento do conceito
“Inclusão Digital”, retirando-o da lógica binária de suas finalidades (vantagens e
desvantagens) e dos números (quantidades de pontos de Internet), e re-situando o termo
dentro dos contextos e de como estão sendo “aproveitados” pelos participantes, isto é,
trabalhando com a “lógica dos usos” 4 (MARTIN-BARBERO, 1997: 303).

Metodologia Utilizada
Para compreender a Inclusão Digital através da relação do programa com bairro
faz-se necessário o desenvolvimento de uma pesquisa empírica com uma abordagem
teórico-metodológica que dê conta de traçar e estudar as partes que envolvem essa
relação. Isto é para avaliar o Programa de Inclusão Digital Casa Brasil e a relação desse
programa com o bairro é necessário um estudo que leve em consideração: O bairro e
suas peculiaridades; A Casa Brasil, sua estrutura e política de funcionamento; Os
alunos dos programas de inclusão e sua visão a respeito da instituição; Os funcionários,
pessoas-chave que poderão contar como se deu a instalação da Casa Brasil e qual a
visão deles a respeito da instituição dentro da comunidade
Através de todos esses dados, pode-se compreender a relação que é estabelecida
entre a Instituição e a Comunidade e como essa relação molda uma parte à outra. Ao
observar a trama que circunda as relações podem-se pensar as diversas formas de trocas
que ocorrem quando uma instituição se insere nos contextos periféricos podendo surgir
diversos usos do mesmo espaço, outras formas de utilização, assim como De Certeau
denomina de “artes de fazer isto ou aquilo,(...) uma maneira de pensar investida numa
maneira de agir, uma arte de combinar indissociável de uma arte de utilizar”(1994:42).
Martin-Barbero(1997) contribui para este trabalho quando reconhece o bairro
como “espaço de constituição das identidades(...)grande mediador entre o universo
privado da casa e o mundo público da cidade”(19987:276) isto é o autor entende os
espaços públicos como lugares de comunicações, que discutem, assimilam ou
recodificam as informações recebidas no decorrer do dia. Isto é para compreender o que
é a Inclusão Digital na prática, faz-se necessário uma pesquisa que possa captar os
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contextos. Isto é faz-se necessário estudar os espaços onde essa inclusão acontece.
Assim a pesquisa empírica, irá traçar o seguinte percurso:
1. Pesquisa de observação e alguns levantamentos demográficos da região, no
Bairro Granja Portugal;
2. Pesquisa em fontes do Governo Federal para levantamento da política de
funcionamento da Casa Brasil;
3. Entrevistas em profundidade com os funcionários mais antigos e
coordenadores da Casa Brasil;
4. Entrevista em profundidade com alunos do programa de Inclusão Pesquisa
de observação, da Casa Brasil, assim como
Essas pesquisas foram aplicadas durante o primeiro semestre de 2009, entre os
meses de março a julho. E partir dos dados coletados a pesquisa poderá entender quais
as relações que são estabelecidas entre a Casa Brasil e o bairro Granja Portugal. Além
disso, poderá se entender como acontece o processo de Inclusão Digital, rompendo com
dados estatísticos e resultados binários.

A Pesquisa
O Programa Casa Brasil – Informações Gerais
O programa de Inclusão Digital, Casa Brasil, é uma Iniciativa do Governo
Federal que tem como principal foco a democratização da Internet. Está diretamente
ligado às áreas de baixo índice de desenvolvimento humano (IDH) e conta com uma
estrutura que contempla: Telecentro com 20 computadores, Sala de Leitura, Auditório,
Laborátório de Informática para montagem e manutenção de computadores, Laboratório
de experiências científicas 5, Estúdio de Multimídia para criação, gravação e tratamentos
de obras audio visuais e Oficina de Web rádio.

Por meio dessas atividades, a Casa

Brasil tem o intúito de incentivar a participação popular e comunitária.

Segundo

definição do programa 6:
“a Casa Brasil tem como principal objetivo levar conexão e
conectividade, privilegiando ações que possam aliar tecnologia à cultura,
arte, entretenimento, articulação comunitária e participação popular. As
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atividades desenvolvidas buscam estimular a cidadania, a apropriação
crítica e autônoma e o desenvolvimento local através do acesso livre.”
Em Fortaleza existem três Casas Brasil: Uma no Bairro Vila União, outra no
Antônio Bezerra e a Terceira na Granja Portugal.

Todas três possuem a mesma

estrutura, e prestam os mesmos serviços à comunidade. Apesar de ser uma iniciativa do
governo Federal, a manutenção da mesma é de responsabilidade da Prefeitura Municipal
de Fortaleza,

CPQT ( Centro de Pesquisas e Qualificações Tecnológicas) e da

CNPQ(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Através
desses três órgãos a Casa Brasil pode manter sua estrutura e seus funcionários.
Além dos recursos das instituições, é necessário que haja a participação da
comunidade ocupando esses espaços, então:
“Para garantir a participação popular e comunitária, um Conselho
Gestor, formado em sua maioria por membros da comunidade,
organiza a utilização de cada unidade do Casa Brasil. Sendo um
espaço público e comunitário, de uso gratuito e de acesso irrestrito, o
projeto estimula a apropriação da unidade pela comunidade,
transformando-a em espelho cultural do local em que foi
implementada, fomentando a gestão participativa e ampliação da
cidadania, e fortalecendo a ação da sociedade civil” (
www.casabrasil.gov.br, acessado em 04/2009)
E foi dessa forma, que o projeto Casa Brasil foi concebido, como um espaço de
diversas atividades que giram em torno da Inclusão Digital, que têm o intuito de
promover o “acesso irrestrito” à internet, ao mesmo tempo que busca fomentar a
participação popular.
E é devido a essa participação popular que cada Casa Brasil, apesar de possuir
formatos padrões, vai desenhando sua identidade, que é construída a partir dos
coordenadores da Casa, moradores do bairro, alunos dos cursos e de todo o contexto em
que essa instituição está imersa.
O Bairro
Este programa foi implantado no Bairro Granja Portugal por se caracterizar
como um local de baixo IDH. A Granja Portugal, como é comumente chamado pelos
moradores, faz parte da região do Grande Bom Jardim, área mais populosa, que conta
com mais de 160.000 habitantes. A população atual do bairro conta com 61.000hab 7, a
7
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maioria vivendo do comércio local, artesanato e feiras. Possui dois postos de saúde,
quatro escolas, uma creche, e um centro do idoso. Apesar de populoso, não há escolas
de ensino médio, nem delegacia de polícia. Esse bairro é composto por diversas
comunidades, comunidades essas que estão divididas de acordo com a paróquia. Como
a grande maioria das periferias brasileiras, é um bairro de poucos atrativos de lazer e
muita carência de ações governamentais.
Logo na entrada do bairro já se percebe a carência desses serviços públicos.
Apesar de ruas largas na entrada, as casas são simples e sem uniformidade, o comércio
composto por pequenos estabelecimentos, como mercearias, armarinho, lojas de
concertos. A maioria dos comércios possui uma estrutura muito simples, com placas
tímidas e meio apagadas. A ponte que se atravessa para chegar ao bairro passa sobre o
Rio Maranguapinho, poluído pelos esgotos dos moradores que vivem, em parte, ao seu
redor. As ruas principais que entrecortam o bairro são amplas, disfarçando os pequenos
becos que se entrelaçam no interior do local, onde se pode ver com mais clareza a
situação de carência.
A praça é o centro do bairro, à primeira vista se percebe o quanto é abandonada
pelas instituições públicas e ao mesmo tempo, o quanto é utilizada pela comunidade,
seja pelos jovens com o futebol, ou pela feira livre as quintas pela manhã. Ao redor da
praça se estabelecem alguns pontos que ampliam a vida social no bairro, como LAN
(Local Área Network) Houses, Lojas, Locadoras de vídeo, além da igreja católica de
Santo Antônio, com missas constantes aos finais de semana.
Segundo depoimentos dos moradores do bairro, a vida social tem sido muito
comprometida tanto por conta da violência, falta de segurança, já que não possui
delegacia, dando margem para muitos acontecimentos violentos. Assim como também
pela falta de espaços de entretenimento onde jovens possam se reunir sobrando somente
a praça, a igreja e as Lan Houses que estão presente em quase todas as ruas do bairro.
A Casa Brasil/Granja Portugal está localizada a três quarteirões da praça
principal. Vizinho à instituição, está a escola da prefeitura Martins Filho, e em frente, a
SOLIDU – Associação dos Moradores do bairro. É nesse pequeno núcleo que muitas
atividades se inter-setorializam, fazendo com que uma organização dê suporte à outra, e
é também nesses locais onde algumas lideranças do bairro se reúnem, planejam e se
articulam, como a Vanderlúcia(coordenadora da sala de leitura da Casa Brasil), o
Orenilton(coordenador da Casa Brasil), Dona Helena (participante do grupo da rede
soliart) e outros que buscam projetos e benefícios para o bairro.

Apesar de existir uma forte organização comunitária, o que se percebe dentro do
bairro é a falta de proximidade entre os moradores. Por exemplo, quando a Lan House
foi visitada pela pesquisa percebeu-se que a maioria das pessoas que freqüentavam
diariamente o espaço, não se conheciam. Fator curioso, pois a principal característica da
internet é a interatividade. Interatividade esta, que nesse caso, não proporciona a
aproximação dos moradores de um bairro. A partir desse fato a definição de bairro
citada por Mayol(2008) “o bairro se define como uma organização coletiva de
trajetórias individuais”(2008:46), se encaixa nessa situação. De fato, a Granja Portugal,
apesar de ser um bairro de periferia, com aparentes características populares, está se
tornando cada vez mais individualizado, seja pela falta de espaços que promovam
proximidades ou mesmo por uma tendência mundial da humanidade.

Casa Brasil/Granja Portugal
No intuito de encontrar as peculiaridade da Casa Brasil/ Granja Portugal, foi
perguntado a três funcionário: Como aconteceu a Implantação da Casa Brasil/ Granja
Portugal. E o que essa Instituição significa para o bairro.
A implantação desse programa no Bairro Granja Portugal traz muitas versões. O
primeiro entrevistado disse que inicialmente a Casa Brasil seria implantada no Conjunto
Ceará, porém, através de articulações políticas da associação dos moradores, a
instituição foi instalada no bairro. Para dar início às atividades da Casa Brasil não foi
necessária divulgação, pois a forte articulação entre os moradores já foi suficiente para
comunicar o fato. O Segundo entrevistado relatou que a Casa Brasil seria implantada na
Messejana, mas como na Granja Portugal já tinha a estrutura física – o prédio - ,
facilitou a instalação da instituição no bairro. O Terceiro explicou que foi a Prefeitura a
responsável pela articulação, antes de sair o edital no governo federal a prefeitura já
tinha providenciado a estrutura, assim facilitou a implantação do local. Em relação à
divulgação no bairro, o entrevistado falou foi o responsável por uma operação de
apresentação a todas as comunidades que compõem o bairro– organizações ligadas à
igreja – assim como também levou à informação a todas as instituições públicas como
os CRAS(Centro de Referência de Assistência Social). Enfim, a Casa Brasil foi
implantada no bairro Granja Portugal em agosto de 2007 e a partir daí atende mais de
500 jovens a cada 6 meses.

A pergunta “O que significa a Instituição dentro do bairro” trouxeram respostas
semelhantes por parte dos três entrevistados: a Instituição promove oportunidade para
os moradores, tanto a terem acesso à internet, como também à conteúdos culturais(sala
de leitura) e às novas tecnologias.
Durante visitas à Casa Brasil/Granja Portugal, percebe-se o quanto a instituição
vive em constante movimentação. Seja pelos cursos oferecidos (As turmas formadas
contemplam até 1200 alunos por semestre), pela presença de grupos de expressões
culturais formados pela própria comunidade - Rip Rop, Forró, Swingueira, grupo de
Teatro Popular – ou pela constante presença de outras instituições que a Casa Brasil está
sempre dando suporte – por exemplo, o Blog para divulgar os produtos do grupo de
Economia Solidária formado por mulheres do bairro foi elaborado e é alimentado pelos
alunos da Casa Brasil.
Esses elementos citados acima, fazem com que a Casa Brasil seja compreendida
como um espaço vai além da promoção de acesso à internet, é um espaço de
sociabilidade, local onde a comunidade pode estar presente e ser um ator no processo de
aprendizagem, ao mesmo tempo, que é considerada um espaço que acolhe e incentiva as
manifestações populares.
Além dos funcionários foram entrevistados 02 alunos – jovens que fazem parte
do curso de informática avançado e para eles foi perguntado: O que significa a Casa
Brasil para eles hoje.
A resposta dos dois alunos se resumiu a oportunidade, a Casa Brasil representa
um local de aprendizagem, conhecimento, e acesso à informação. Relatam que já
tinham feito curso de informática em outras instituições públicas, mas o curso da Casa
Brasil oferecia mais qualidade no ensino, assim como também se aprofundavam nos
conteúdos tratados.
O perfil dos jovens entrevistados é semelhante entre a maioria dos jovens que
participam do curso avançado de informática. A idade varia entre 14 e 25 anos, ainda
não estão inseridos no mercado de trabalho, buscam qualificação profissional por isso
estão sempre buscando cursos e continuam estudando seja ainda na escola ou em
cursinhos públicos para prestarem o vestibular. São jovens que buscam um “futuro
melhor” 8, sonham em entrar na universidade e através do estudo “vencer na vida”.
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Trecho do discurso de um dos jovens entrevistados.

De fato, a Casa Brasil /Granja Portugal, têm contribuído para a inclusão digital
de 1000 pessoas, em média. Muitos jovens que passaram pelos cursos de informática, já
estão inseridos no mercado de trabalho. De fato a inclusão digital em prol da melhoria
de qualidade de vida está acontecendo. Porém, mais do que a promoção de
oportunidades e acessos á informatização, a Casa Brasil se tornou um espaço que já faz
parte do bairro, um ponto de encontro, uma forma de lazer, um espaço de apoio para
manifestações populares.
Diferente do que acontece na Lan House – internet livre e pouca interação entre
os usuários do espaço – na Casa Brasil existe uma intensa interação entre os
freqüentadores, porém a internet é o conteúdo menos abordado no curso de informática,
e o acesso livre à rede não acontece é sempre intermediado por um monitor ou
professor. Para a Casa Brasil a internet deve ser utilizada com responsabilidade social,
e os conteúdos acessados devem ser direcionados a pesquisas e não para “bate-papo”.
O mais interessante é que os alunos que participam dos cursos de informática,
mesmo tendo pouco acesso á rede, são instantaneamente inseridos pelo mercado de
trabalho, muitas vezes até antes de chegar ao final do curso.
A Casa Brasil da Granja Portugal além de promover a formação de jovens na
área de informática, é um espaço de proximidade dos moradores da comunidade e um
suporte para as manifestações populares que contribui para o fortalecimento da
identidade local.

Considerações Finais
A Inclusão Digital, é um tema muito abordado por diversos autores que refletem
sobre a Sociedade da Informação e Novas Tecnologias. Como acontece a distribuição
da Internet no mundo? Para responder tal pergunta estudiosos do assunto tendem em
levantar conclusões

deterministas e binárias. Através de dados estatísticos, e

informações quantitativas, buscam compreender a distribuição dos TICs (Tecnologia da
Informação e Comunicação) entre os ambientes sociais, sempre discutindo os “prós e os
contras” dos programas de Inclusão Digital dentro dos diversos contextos. Na busca de
romper com esse dualismo, o presente trabalho trata o tema Inclusão Digital, além de
uma ação educativa, civilizatória 9 e cidadã, como uma prática que aos poucos participa
9
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cada vez mais da vida das comunidades periféricas brasileiras. Isto é muito além de um
programa governamental, a Inclusão Digital é cada vez mais parte do cotidiano, que
proporciona a relação homem e veículo, englobando múltiplas complexidades.
Para começar entender a complexidade que envolve o programa de Inclusão
Digital e a Comunidade foi realizada uma pesquisa com o Programa de Inclusão Digital
Casa Brasil que foi implantado em agosto de 2007 no bairro Granja Portugal. As
metodologias utilizadas para pesquisar o programa contempla pesquisas de observação
do Bairro e da Instituição, assim como também entrevistas em profundidade, tanto com
os funcionários/fundadores da Casa Brasil,

como também com os alunos que

participam dos cursos de informática avançado.
Através dos dados levantados e pelo pouco tempo de implantação da instituição
dentro do bairro, ainda não se pode mensurar completamente qual o impacto da Casa
Brasil dentro no local – impacto relacionado a formação de profissionais ou melhoria de
qualidade de vida para os jovens do bairro. Porém, pequenos detalhes quando
observados de perto podem trazer à superfície fatos que podem nos fazer entender o que
é a Casa Brasil dentro do bairro e quais as mudanças que vêm ocorrendo depois da sua
implantação.
A Granja Portugal é um bairro desprovido de espaços de socialização para os
jovens. Não existe um cinema, lanchonete ou teatro. Os espaços de lazer dentro do
bairro se resumem à praça – abandonada pelo poder público – o campo de futebol, a
igreja e a Lan house. A Casa Brasil, depois de implantada, se tornou mais um espaço de
encontros, um espaço de sociabilidades. Pois além de promover os cursos de
informática, abriga vários grupos de dança, grupos esses formado por jovens de todas as
idades, que se reúnem para dançar. No início, cada grupo contava em média com sete
componentes, hoje cada grupo ultrapassa trinta. Em cada ritmo – hip-hop, forró,
swingueira – os jovens se expressam, fortalecem suas identidades e participam de um
grupo. Outro detalhe importante a ser colocado em questão é a intensa relação de troca
que existe entre Casa Brasil/Granja Portugal e as outras instituições do bairro. A Casa
Brasil está sempre recebendo alunos da escola municipal para o projeto da sala de
leitura, assim como também vários professores voluntários dão aulas de disciplinas
diversificadas como complemento aos alunos do curso de informática. Além disso a
Casa Brasil está sempre prestando serviços de informática à comunidade, como o Blog
criado para o grupo de mulheres que produzem confecção, ou até mesmo a doação dos
computadores reciclados à comunidade(computadores velhos que foram concertados

pelos alunos do curso de manutenção). Muito além de oportunidades profissionais, a
Casa Brasil promove sociabilidades. Isto é, a Casa Brasil é parte do bairro, um espaço
de trocas de experiências, e de forte participação popular.
Porem, ao estudar a Casa Brasil e o contexto em que está inserida percebe-se que
de fato a instituição consegue cumprir o seu papel em relação ao acesso à
informatização e à inserção dos jovens no mercado de trabalho. Porém esses jovens,
pouco tem acesso á internet através da instituição. Em contrapartida, ao percorrer o
cotidiano do bairro, percebe-se a forte presença das Lan houses e o quanto é freqüentada
pelos jovens. Esses mesmos jovens que participam dos cursos de informática, são
freqüentadores assíduos da Lan house.
Nesse caso, a Casa Brasil, é um espaço rico de aprendizagem e sociabilidade,
porém a instituição não promove a inclusão digital por completo, deixando por conta
das Lan Houses o acesso à internet.
A partir desse fato entende-se o quanto a questão da Inclusão Digital é uma
temática que abrange muitos questionamentos. Pois a Casa Brasil não promove a
inclusão digital por completo, porém promove a formação em Informática e a inclusão
dos moradores do bairro no mercado de trabalho, assim como também é um local,
mesmo sem o acesso á internet, de intensa interatividade, trocas de informações, que se
estabelecem através dos vínculos criados e fortalecidos por intermédio da instituição.
Assim, para compreender o que pode ser considerado um programa de Inclusão
Digital, deve-se entender o desenrolar desse processo na prática. Muito do que foi
pensado na concepção do projeto Casa Brasil ainda não funciona na Granja Portugal
como é o caso do Studio de multimídia e as oficinas de web rádio, e muito do que não
se havia pensado para instituição funciona na Casa Brasil/Granja Portugal, como os
grupos de expressão cultural do bairro. Se formos avaliar o processo à distância, muito
do que acontece na prática não será levado em consideração, fator este que empobrece a
análise.
A Casa Brasil/Granja Portugal está aos poucos sofrendo adequações impostas
pelas necessidades do bairro, assim como também promove mudanças no espaço em
que está inserida. Isto é, os programas de inclusão moldam e são moldados pelos seus
contextos. Dessa forma, concluir esse trabalho é compreender que um Programa de
Inclusão, além do acesso à internet ou da promoção de conhecimento técnico, é um ato
que envolve diversos fatores - homem, máquina, estrutura física, política institucional,

localidade – devido a isso assume muitas formas, assim está sempre rompendo com
padrões ou fórmulas deterministas que surgem quando o tema é Inclusão Digital.
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