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Constata-se que na última década houve um grande avanço no que diz 

respeito a qualidade das discussões acerca dos direitos humanos no Brasil. Esta 

percepção se fez quando todo o cenário da discussão passou a ser alterado pelas 

organizações da sociedade civil, alteração ocorrida pelo fato dos direitos humanos 

econômicos, sociais e culturais serem trazidos para o centro do debate de direitos 

humanos tradicionais. Esta mudança mostrou que, tratar os direitos civis e políticos 

como direitos de primeira categoria e os direitos econômicos, sociais e culturais 

como de segunda categoria passou não apenas a ser uma anomalia errônea 

conceitual, mas alavancou a elaboração de um promissor discurso e a possibilidade 

de um novo foco sobre os direitos humanos no Brasil. Não restam dúvidas de que a 

forma mais simples de resumir o que são os direitos civis e políticos é indicar como o 

Estado não deve agir contra um ser humano, ou seja, torturar, proibir o direito de ir e 

vir, de manifestação política, de reunião e de opinião. Desta forma o PIDESC (Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais) define uma série de 

ações que devem ser implementadas pelo estado para que direitos como educação, 

saúde, trabalho, lazer, cultura, desenvolvimento econômico próprio, ciência e 

tecnologia entre outros, sejam efetivados. 

Todas as organizações da sociedade civil, a partir da década de 90 

começaram a utilizar como estratégia instrumentos internacionais para ampliarem 

seus direitos, isto, através de denúncias aos Comitês e à Comissão de Direitos 

Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) e ações junto à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos 

(OEA). Estas articulações tiveram êxito, principalmente nas organizações que lidam 
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com os direitos humanos, pois, estas acabaram por ampliar sua influência, 

quebrando o limite apenas da esfera da violência para a discussão ampla e mais 

qualificada de políticas públicas que possam se transformar em políticas de defesa 

dos direitos humanos em sua concepção mais profunda. 

Surge a necessidade de discussões mais profundas sobre temas que 

avançam tanto no mundo real quanto no virtual em velocidade nunca vistas na 

história da humanidade. Um tema inovador são as novas tecnologias de 

comunicação e informação (NTICs). A rede mundial de computadores (Internet) ao 

mesmo tempo em que facilita e possibilita a democratização da informação, dá 

margem para que se alastrem ações nocivas como xenofobia, racismo, homofobia, 

pedofilia, suicídios e preconceitos diversos. Assim, se torna imperante retomar o que 

significa efetivamente discutir o direito à comunicação e à informação num mundo 

globalizado em que a velocidade com que os fatos, precisos ou não, circulam são 

realmente extraordinários.  

“Discutir o direito à comunicação na sociedade da 
informação é ainda um grande desafio quando se pensa que as 
organizações da sociedade civil vêem as questões de comunicação 
e de informação apenas como técnicas e não como questões 
político-estratégicas. Não é de agora que a comunicação e a 
informação saíram da esfera dos profissionais da área para 
permear campos tais como o do entretenimento (que não são 
necessariamente jornalísticos, apesar de recentemente estes 
estarem cada vez mais imbricados) e da política. Este casamento 
entre comunicação e política, que em nosso país gera o absurdo 
de famílias inteiras perpetuarem seu poder político via os veículos 
de comunicação que controlam, é uma ameaça real à sociedade 
como um todo e precisam ser urgentemente enfrentados. Não há 
dúvida que um controle cidadão sobre os meios de comunicação, 
as concessões de licenças e a democratização do acesso às TICs 
precisarão ser tratados pela sociedade de forma madura e 
racional. As convergências entre rádio, TV, mídia impressa e 
Internet, já são realidade e com isso o poder dos detentores destes 
veículos se ampliam cada vez mais.” (Castells, 2003) 

 

O governo brasileiro que afirmou em 2003 na Cmsis/Genebra (Cúpula 

Mundial sobre a Sociedade da Informação) sua opção pela democratização dos 

meios de comunicação, a liberdade de imprensa, o uso e difusão do Software Livre, 

tem dado certos passos na promessa de concretizar seus compromissos 

internacionais no que diz respeito a estas questões. Porém, percebe-se que estes 



 

temas apenas irão ganhar destaque e crédito quando forem realmente assimilados 

pela sociedade civil e assumidos como plataforma de luta (Wolton, 2003).  

“A inclusão digital é um tema muito discutido nos meios de 
comunicação, principalmente agora que passou a ser abordado no 
seio da política, em meio as fantásticas e inovadoras campanhas 
eleitorais. Além disto, este novo cenário acabou por fomentar 
projetos e programas sociais por todo o mundo. Sabemos que ao 
longo da história, novas tecnologias têm tido o poder de 
influenciar o comportamento da sociedade, assim como os 
telefones, o rádio, a televisão, e agora, com um pouco mais de 
uma década, a Internet.” (Lemos, 2004) 

 

A inclusão digital é basicamente uma iniciativa de fazer com que a sociedade 

obtenha conhecimento mínimo para utilizar os recursos da tecnologia da informação 

e de comunicação (TIC), bem como ter e utilizar os recursos físicos, tais como os 

computadores com acesso à Internet. Muitas iniciativas foram tomadas, dentre uma 

delas, o governo tomou a iniciativa de disponibilizar laboratórios de informática nas 

escolas brasileiras e o acesso à Internet com banda larga. Embora o aumento de 

computadores nas escolas públicas no Brasil venha aumentando a cada ano, a 

pesquisadora Neide de Aquino Noffs, da Faculdade de Educação da PUC-SP diz 

que a inclusão digital nas escolas da rede pública ainda não é uma realidade. "O 

laboratório de informática existe, mas não é usado com freqüência. Não é uma 

atividade rotineira para os alunos; não é como a biblioteca, que fica aberta o tempo 

todo", afirma Noffs. 

Uma estratégia brasileira de inclusão digital enfrenta desafios, como um 

grande espaço a cobrir, que não se mede somente por geografia (8,5 milhões de 

km2) e demografia (188 milhões de habitantes). Por outro lado, os gastos com 

políticas públicas para o desenvolvimento das TICs para o desenvolvimento humano 

não são custos, são investimentos essenciais. Não é preciso discutir quão 

importante é o acesso às TICs para a alavancagem econômica e social (e também 

cultural), contribuindo significativamente para saltos de etapas nas possibilidades de 

desenvolvimento local e participação no conjunto da economia nacional (Castells, 

2003). Muitas iniciativas que nasceram do governo, das ONGs, do setor privado, e 

mesmo da academia, contribuíram para pelo menos servir de exemplo de boas 

práticas para uma estratégia abrangente. Pode-se citar, entre outras: telecentros nas 

comunidades mais carentes; conectividade subsidiada via satélite (GESAC) para 



 

escolas, serviços públicos e telecentros; iniciativas exemplares de municípios digitais 

(Sud Mennucci, Piraí e outras); extensos programas de eletrificação por painéis 

fotovoltáicos em escolas rurais (PRODEEM); implantação de uma política de 

governo que prioriza padrões abertos e software livre; ações de e-governo a níveis 

federal e estadual, inclusive serviços online, padronização e interoperabilidade de 

sistemas (arquitetura e-PING); consolidação de uma extensa e avançada rede 

nacional de ensino e pesquisa (RNP); sistema de governança da Internet no país 

pluralista, transparente e considerado mundialmente como uma referência de 

eficácia e qualidade. No entanto, mesmo que várias iniciativas nacionais no campo 

das TICs estejam entre as melhores do mundo, o Brasil ainda carece de uma 

estratégia unificadora que aprofunde e democratize amplamente os benefícios das 

novas tecnologias. A nova era em que vivemos, a era da informação, possibilita o 

uso de diversas soluções digitais eficazes, com a finalidade de beneficiar nossas 

ações diárias. Porém, milhões de pessoas são classificadas como excluídos digital, 

não obtendo acesso às redes de comunicação interativas através de computadores 

conectados à Internet. Para termos uma idéia dos que são excluídos digitais, 

podemos fazer perguntas tais como: quantos domicílios têm acesso a um 

computador com linha telefônica disponível para acesso a internet? (Wolton 2003). 

Segundo o CGI (Comitê Gestor de Internet no Brasil) com base em dados do 

IBGE, as pessoas com computador no domicílio passaram de 12,5% em 2001 para 

18,5% em 2005 – crescimento de 38,4% da mesma forma que pessoas com Internet 

domiciliar passaram de 8,3% para 13,6% – crescimento de 62,9% entre essas 

mesmas datas. Porém, apesar desse enorme volume de usuários – acima de 31 

milhões – o Brasil, quanto à proporção de sua população total que em 2005 teve 

acesso à Internet (17,2%), encontra-se, na América Latina, atrás de Chile (28,9%), 

Costa Rica (21,3%), Uruguai (20,6%) e Argentina (17,8%), e na 76ª posição entre os 

193 países do mundo pesquisados pela União Internacional de Telecomunicação 

(UIT). Se a brecha que separa o Brasil dos países avançados é larga – a Suíça, com 

76,2% de sua população acessando a Internet, tem um índice 4,4 vezes maior que o 

do Brasil – as fraturas internas são bem maiores: o índice de Alagoas (7,6%) é 5,4 

vezes menor que o do Distrito Federal (41,2%). Mas a distância que separa o grupo 

de menor renda (0,5% de acesso) do grupo de maior renda (77% de acesso) é bem 

maior ainda: 154 vezes. Fica evidente que as brechas internas – por renda, raça/cor, 



 

região geográfica do país – são muito mais largas e profundas do que as brechas 

que separam o Brasil dos países avançados. 

Espaços que deveriam promover a democratização do acesso, como os 

computadores nas escolas para os alunos, e centros gratuitos de acesso para a 

população, beneficiam até agora, em maior medida, os grupos privilegiados. Se nos 

grupos de menor renda o acesso via centros gratuitos é de 0,6%, na faixa de renda 

mais elevada esse índice ultrapassa 4%. Entre os estudantes do ensino 

fundamental, só 2,5% dos mais pobres usaram computador na escola. Esse índice 

sobe para 37,3% no grupo de alunos de maior nível de renda.  

O estudo revela que as tais “brechas” nada mais são que uma nova forma de 

manifestação das tradicionais diferenças e divisões existentes em nossas 

sociedades e no mundo, novas formas de exclusão que reproduzem e reforçam as 

diferenças pré-existentes. 

Em cinco tópicos podemos perceber os diversos problemas encontrados em 

nosso país para que a propagada inclusão digital seja 100% aplicável: 

1. Mais de 2.400 municípios descartados pelas empresas privadas de 

telecomunicações e de serviços Internet, onde só há telefonia fixa 

(estritamente porque as cláusulas de universalização das concessões assim o 

exigem). Nesses municípios, com mais de 22 milhões de pessoas e 

correspondendo a mais de 44% dos nossos 5.564 municípios, não há serviço 

local de celular, nem acesso local à Internet. Esses municípios são 

justamente os que mais necessitam de alavancagem econômica e social. 

Esses municípios estão em todos os estados, mas especialmente no Norte e 

Nordeste, condenados pelas concessionárias de telecomunicações à 

desconexão eterna. 

2. Conectividade nula ou muito precária em quase todas as nossas áreas rurais. 

Quem não tem recursos econômicos para uma conexão via satélite, está 

também condenado à desconexão eterna. E sabemos que a conexão via 

satélite é limitada e, da forma como é distribuída (ponto a ponto), é muito cara 

em relação à banda oferecida, além de a qualidade do serviço ser vulnerável 



 

a intempéries. Em resumo, uma conexão via satélite é cara e não é "à prova 

de futuro". 

3. Milhares de bairros das cidades maiores também abandonados por razões de 

mercado pelas concessionárias, onde não há nenhum serviço de "banda 

larga". Nesses bairros, em que ela é essencial, como em todos os outros 

municípios e nos bairros mais pobres de todo o Brasil, não há como instalar 

centros de acesso coletivo à Internet ou como conectar um projeto local de 

inclusão digital se não for via satélite. Esses bairros ou cidades-satélites estão 

em todas as cidades brasileiras, inclusive nas mais avançadas em termos de 

serviços Internet, como Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. 

4. Mais de 33 milhões de crianças na escola fundamental e cerca de 10 milhões 

no ensino médio, em cerca de 160 mil escolas públicas, não há na quase 

totalidade delas acesso à Internet, ou mesmo equipamento de informática 

adequado para permitir o acesso quando ele existir. É constrangedor, 

especialmente para um país que tem mais de US$ 3 bilhões acumulados em 

um fundo de universalização de acesso (FUST), que tenhamos conectividade 

em menos de 8% de nossas escolas públicas. 

5. Mais de 50% das famílias brasileiras vivem com menos de dois salários 

mínimos por mês. Cerca de 30% de nossas famílias não têm condição de 

adquirir um microcomputador, a menos que seja a preço simbólico ou 100% 

subsidiado. Mas, mesmo assim, as despesas adicionais de uma família para 

possuir um microcomputador hoje em dia, em que é inevitável conectá-lo à 

Internet, fazem com que o aparelho possa criar mais problemas que soluções 

para os lares mais pobres, devido ao custo elevado da conexão via telefone e 

consumo adicional de energia. 

Com base nos dados da pesquisa do CGI, se pode elaborar duas tabelas 

interessantes que mostram a taxa de exclusão digital, ou, como chamam, 

desigualdade digital. A primeira aponta os índices de desigualdades digitais por 

estado e por região, informando, além disto, desigualdades associadas ao problema 

como desigualdade racial, econômica, sócio-econômica, entre outras. A segunda 

indica as desigualdades por ordenamento nacional por estado. 



 

TABELA 01 

ÍNDICE DAS DESIGUALDADES DIGITAIS – INDICADORES E DIMENSÕES 

 

 

 



 

TABELA 02 

ÍNDICE DAS DESIGUALDADES DIGITAIS – ORDENAMENTO POR ESTADO 

INDICADORES E DIMENSÃO 

 

Através das tabelas, um mapa das exclusões/desigualdades digitais do Brasil 

pode ser elaborado. O mapa mostra mais claramente as desigualdades digitais por 

estado, facilitando a compreensão visual principalmente da tabela 02.  



 

FIGURA 01 

MAPA NACIONAL DAS DESIGUALDADES DIGITAIS POR ESTADO 

 



 

O termo “inclusão digital”, de tão batido, já está desgastado, tornando comum 

vermos empresas e governos discutindo a democratização do acesso e inclusão 

digital sem nenhum critério e sem dar a devida atenção para ver se a tal inclusão 

realmente promove o impacto desejado. A ponta do iceberg da questão é que o 

problema se transformou em moda e falar disto é status, ainda mais no Brasil, com 

tantas dificuldades, impostos, burocracia, educação para facilitar o acesso aos 

computadores. A inclusão digital significa, antes de tudo, o melhoramento das 

condições de vida de uma determinada região ou comunidade com ajuda da 

tecnologia.  A expressão nasceu do termo “digital divide”, que em inglês significa 

algo como “divisória digital” (Castell, 2003). Hoje, dependendo do contexto, é comum 

ler expressões similares como democratização da informação, universalização da 

tecnologia e outras variantes parecidas e politicamente corretas. Em termos 

concretos, incluir digitalmente não é apenas “alfabetizar” a pessoa em informática, 

mas também melhorar os quadros sociais a partir do manuseio dos computadores. 

(Lévy, 1997). 

Como fazer isso? Não apenas ensinando o básico e tradicional, mas 

mostrando como ela pode ganhar dinheiro e melhorar de vida com ajuda do 

computador. O erro de interpretação é comum, porque muita gente acha que incluir 

digitalmente é colocar computadores na frente das pessoas e apenas ensiná–las a 

usar sistemas operacionais e aplicativos. A analogia errônea tende a irritar os 

especialistas e ajuda a propagar cenários surreais da chamada inclusão digital, 

como é o caso de comunidades ou escolas que recebem computadores novinhos 

em folha, mas que nunca são utilizados porque não há telefone para conectar à 

internet ou porque faltam professores qualificados para repassar o conhecimento 

necessário (Lévy, 1997). 

Somente colocar um computador na mão das pessoas ou vendê–lo a um 

preço menor não é, definitivamente, inclusão digital. É preciso ensiná–las a utilizá–lo 

em benefício próprio e coletivo (Castells, 2003). Induzir a inclusão social a partir da 

digital ainda é um cenário pouco estudado no Brasil. Pensadores como Manuel 

Castells, um dos ícones nos estudos sociais a partir de novas tecnologias, pondera 

que a sociedade está passando por uma revolução informacional que pode ser 

comparada às grandes guinadas da História. Na clássica trilogia “A Era da 



 

Informação“, o autor é enfático em mesclar economia, cultura e informação a partir 

de uma inclusão digital de verdade. O acesso às mídias digitais não pode ser uma 

exclusividade das classes ditas elites, existem diversas formas de melhorar o painel 

atual de exclusão. Pode-se mudar a situação com relações custo/benefício 

razoáveis. A instalação de computadores nas escolas, por exemplo, é uma das 

alternativas que se mostraram mundialmente eficientes nos países em 

desenvolvimento, desde que seja levada a sério, com instrutores, equipamentos 

funcionando e diretrizes claras. São essas as maiores dificuldades. No geral, os 

computadores são enviados, os responsáveis discursam, tudo é relatado na mídia e 

depois se perde, e o pessoal que deseja usar fica privado de auxílio especializado. 

Se utilizando da aplicação de um programa com um cronograma sério, o aluno não 

apenas aprende o que essencial na sala de aula, mas também sai da escola com 

uma perspectiva diferenciada, uma proposta de vida e até em muitos casos com 

uma qualificação interessante para o mercado. O que ocorre na realidade é apenas 

a troca dos nomes dos projetos. 

Diversas iniciativas tiveram êxito em nosso país, porém ainda é necessária 

uma política pública muito mais rígida, principalmente nos estados apontados no 

mapa como grandes centros de exclusão digital. Talvez uma melhoria viesse através 

de parcerias do governo com setores da indústria, comércio para ampliação dos 

telecentros e investimentos na educação, visto que é uma das principais bases para 

o acesso à TIC. A inclusão digital deveria ser uma responsabilidade social, visando a 

inclusão dos excluídos digital, além disso, o acesso à Internet deve ser 

democratizado, visto que é um robusto banco de informações e serviços e deve ser 

disponibilizado à toda sociedade brasileira. 
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