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A UFBA é uma instituição federal de ensino, pesquisa e extensão que desenvolve programas que
procuram problematizar  e  implementar  ações de inclusão  digital.  Desta  forma,  e  assumindo  a
responsabilidade  de  fomentar  a  Inclusão  Digital  em  uma  perspectiva  diferente  da  tradicional
reprodução e passividade inerente a processos de treinamento para utilização de tecnologias e
buscando estabelecer um conceito de inclusão digital numa perspectiva da participação ativa, de
produção de cultura e conhecimentos, foi proposta esta pesquisa. Para tanto, foi necessário fazer o
mapeamento  dos  projetos/pesquisas  sobre  inclusão  digital  na  Universidade,  com o  intuito  de
conhecer  as  concepções  de  que  estão  norteando  estes  projetos  e  pesquisas  e  com  isso
estabelecer  uma  relação  com as  ações  que  são  desenvolvidas  nestas  iniciativas,  procurando
construir um conceito amplo de inclusão digital. Foi adotada a metodologia do Estudo de Caso,
com observações, entrevistas semi-estruturadas e registros. Todos os entrevistados relacionaram
inclusão digital à inclusão social, afirmando a necessidade de políticas mais efetivas por parte da
sociedade civil e no âmbito governamental. Porém, se percebe nestas iniciativas, a idéia de que
para incluir  digitalmente basta disponibilizar o acesso e/ou capacitar a população para usar as
tecnologias como consumidora de bens, serviços e informações. O presente estudo aponta para a
necessidade de um processo de delineamento de diretrizes metodológicas a serem utilizadas nos
projetos/pesquisas de inclusão digital. 



1. Introdução e objetivos do projeto e do plano de trabalho
Muitas  ações  estão  sendo  desenvolvidas  no  intuito  de  promover  inclusão  digital  (via

adoção  de  softwares  livres)  dos  sujeitos  das  classes  menos  favorecidas  e  muitos
debates/discussões  estão  sendo  realizados  no  âmbito  governamental  (federal,  estadual  e
municipal) e também entre os membros da sociedade civil.

Buscando entender a inclusão digital, "no sentido pleno, o que implica algo muito mais do
que  ter  condições  de,  pela  internet,  comprar,  acessar  informações  e  participar  de  cursos  à
distância"  (BONILLA e PRETTO: 2001), ou seja, contribuir  para a inserção social  dos sujeitos,
tornando-os capazes de atuar conscientemente no âmbito em que vivem, transformado a si e à
comunidade e colaborando para o desenvolvimento de sua localidade específica e também do
país, e sendo a Universidade Federal  da Bahia,  uma instituição federal de ensino, pesquisa e
extensão, que vem desenvolvendo programas que procuram problematizar e implementar ações
de inclusão digital e social, foi proposta esta pesquisa. 

Assim, o objetivo da pesquisa cientifica foi fazer um mapeamento dos projetos e ações de
inclusão digital desenvolvidos no âmbito da UFBA, buscando conhecer as concepções de inclusão
digital que estão norteando estes projetos/pesquisas e com isso estabelecer uma relação entre as
concepções e as ações que são desenvolvidas,  procurando construir  um conceito de inclusão
digital articulado com conceitos de inclusão social.

Desta maneira, no intuito de atender aos objetivos propostos, foi necessário aprofundar os
estudos em torno dos temas: inclusão digital, software livre e inclusão social, buscando também
uma aplicação no contexto, de forma a compreender e participar de forma crítica dos processos
vivenciados  na  universidade.  Também  estou  inserida  em  projetos,  construindo  competências
teóricas-metodológicas que contribuirão para a minha formação acadêmica. 

Além  dos  aprofundamentos  dos  estudos  sobre  a  temática,  outros  objetivos  foram
estabelecidos no plano de trabalho com o intuito de alcançar o objetivo proposto na pesquisa:
observar e analisar documentos dos grupos que desenvolvem as pesquisas e iniciativas sobre a
temática, entrevistar os sujeitos da pesquisa, transcrever as fitas das entrevistas e analisar os
dados coletados. 

2. Estratégia metodológica
Com o intuito de compreender as concepções de inclusão digital, software livre e inclusão

social  articulados  com os  processos  que  perpassam o contexto  educacional  e  tecnológico  da
UFBA, foi necessário fazer um levantamento fichamento e revisão das referências bibliográficas.
Em seguida, foram coletados dados através de pesquisas online e conversas informais, e também
através de  entrevistas semi-estruturadas com os pesquisadores da Universidade, as quais foram
registradas  com  um  gravador  e  num  diário  de  pesquisa,  onde  fazia  as  anotações  com  as
observações que julgava importantes para o desenvolvimento da pesquisa.

Após as entrevistas,  as fitas gravadas (no total  de 4 fitas de 60 minutos cada)  foram
transcritas e os dados foram armazenados no ambiente coletivo virtual – TWiki, além de serem
impressos e catalogados em pastas, com o intuito de mapear as concepções de inclusão digital
das iniciativas/pesquisas desenvolvidas na universidade. Finalmente,  após a categorizacão e a
tabulação dos dados foram feitas as análises dos mesmos, estabelecendo pontos de aproximação
e discordâncias entre as iniciativas/pesquisas levantadas, observando atentamente as concepções
de inclusão digital, software livre e inclusão social presentes.

Vale acrescentar que, em paralelo a este processo teórico-metodológico, outras atividades
foram desenvolvidas, as quais enriqueceram o caminhar pedagógico da pesquisa. A participação
em eventos ligados às temáticas da inclusão digital, inclusão social, software livre e também à
educação e tecnologia, conversas informais e discussões com pessoas do Grupo de Pesquisa em
Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC) foram bastante significativas. A construção de um
blog, participação em listas de discussão, blogs, chats, cursos à distancia e a própria construção
do projeto monográfico e de um artigo sobre o tema, favoreceram uma melhor compreensão dos
processos que se desencadeiam no contexto tecnológico da UFBA.



3. Atividades executadas no período

Leitura e estudos em torno do tema Inclusão Digital, Inclusão Social e software livre - Agosto 2005 
a junho 2006 

Participação  de  reuniões  de  estudos  com  a  orientadora  e  grupo  de  pesquisa
(GEC:http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/GEC/WebHome)- Agosto 2005 a junho 2006 

Levantamento dos grupos que estão desenvolvendo pesquisas  e  ações de inclusão  digital  na
UFBA - Agosto e setembro 2005 

Elaboração de roteiros para entrevistas com os sujeitos da pesquisa - Setembro 2005 

Contato com os grupos - Setembro 2005 

Realização das entrevistas - Outubro 2005 

Transcrição das entrevistas - Novembro 2005 

Tabulação das categorias presentes nas entrevistas - Dezembro 2005 

Leitura das produções dos grupos pesquisados - Novembro 2005 a abril 2006 

Elaboração do blog acadêmico ( http://www.diarioacademico.blogspot.com/) - janeiro 2006

Elaboração do relatório parcial - janeiro 2006

Participação em seminários, cursos e oficinas relacionados com a temática da pesquisa - Agosto
2005 a maio 2006

Construção de uma proposta de trabalho para submissão no festival de software livre - maio 2006

Análise dos dados - março a maio 2006

Produção do projeto monográfico - abril a junho 2006

Produção do artigo sobre a temática - maio e junho 2006

Elaboração do relatório final - maio e junho 2006

4. Resultados e Discussão
Um aspecto inicial que pôde ser percebido foi a carência de iniciativas de inclusão digital

na Universidade. Foram mapeados apenas 05 (cinco) iniciativas de pesquisadores e/ou grupos,
sendo que destas, apenas 02 (duas) constituem-se em ações sobre a temática: O Onda Digital do
Departamento de Ciência da Computação (DCC) e Centro de Processamento de Dados (CPD) e
os  Tabuleiros  Digitais  da  Faculdade  de  Educação.  As  outras  03  (três)  iniciativas  envolvem a
discussão sobre a inclusão digital de maneira indireta, ou seja, a temática aparece articulada com
outras produções/discussões nos grupos de pesquisa. É o caso do  Infoinclusão (Informação na
Internet e Inclusão Digital), do Instituto de Ciências da Informação, Pronex (Rede Latino-Americana
para o Desenvolvimento de Metodologias e Softwares para o ensino de jornalismo nas Redes
Digitais de Alta Velocidade), da Faculdade de Comunicação e o grupo de pesquisa,  Ciberpesquisa,
da Faculdade de Comunicação. 

Helena Pereira da Silva (ICI)
 A pesquisadora/professora Helena Pereira da Silva do Instituto de Ciências da Informação,

faz parte do projeto Infoinclusão (Informação na Internet e Inclusão Digital), que é um sub-projeto
do maior: Infra-Estruturas e Serviços de Informação e Comunicação no Brasil e Estados Unidos:
Regulação, Acesso, Conteúdos e Tecnologias na Sociedade da Informação em Austin e Salvador –
Programa de Cooperação Capes-Universidade do Texas.

O  Infoinclusão  tem  como  objetivo  analisar  como  as  Organizações  dos  bairros  mais
"representativos da realidade de Salvador, que tem uma grande população negra, baixa renda,

http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/GEC/WebHome
http://www.diarioacademico.blogspot.com/


enfim, em situação de exclusão social" (entrevista, linhas 55-56), utilizam o conceito de inclusão
digital. Para isso,  foram escolhidos os bairros Pelourinho, Liberdade, Barbalho e Cajazeiras.

Para o trabalho com essas organizações,  a pesquisadora desenvolveu um conceito de
inclusão digital, denominado “três I” (de inclusão digital): Infra-estrutura tecnológica, Intermediação
e Informação. Ou seja,  a inclusão só será efetivamente uma inclusão quando disponibilizar ao
excluído a  infra-  estrutura tecnológica (acesso à máquina),  a informação em rede (precisando
então não só da máquina em si, mas também da internet e, principalmente, “alguém que faça esta
ponte, pois o excluído não sabe como acessar a informação” (entrevista, linha 152)

Estabelecido o conceito de inclusão digital (entrevista, linhas 36-44) pelo lado da ciência da
informação, o objetivo principal foi comparar se tais organizações estão utilizando o conceito de
Inclusão digital  como o projeto defende, e verificar  se as ações de inclusão digital  (curso,  por
exemplo) estão mudando a vida dos incluídos. A conclusão foi que as ações de Inclusão Digital
ainda estão muito presas ao uso da máquina; “uma coisa mecânica” (entrevista, linha 65).

A pesquisadora afirma que a inclusão digital é um principais temas e problemas sociais da
sociedade contemporânea. Por isso, é muito importante estudá-la e conceituá-la de forma que se
leve em consideração a ética e a cidadania.  No esforço para conceituar  inclusão digital,  Silva
(2005) toma como marco compreensivo, baseada em autores como Frade (2002), Rocha (2000),
Gouvêa (2002), Silveira (2000), etc  a vinculação entre a cidadania a ética e a educação para
informação. 

Tem-se então, como fundamental , que a inclusão digital deve ser vista sob o ponto de
vista ético, sendo considerada como uma ação que promoverá a conquista da “cidadania
digital” e contribuirá para uma sociedade mais igualitária, com a expectativa da inclusão
social.  Se  a  inclusão  digital  é  uma  necessidade  inerente  desse  século,  então  isso
significa que o “cidadão” do século XXI, entre outras coisas, deve considerar esse novo
fator de cidadania, que é a inclusão digital (SILVA, 2005:32).

Segundo Frade (2002), o que se leva em consideração na formação dos cidadãos é que
eles sejam capazes de ser construtores de significados, pois o modelo de cidadania deve ir além
da espera da informação. Já Silveira (2000) cita que “a informação é um produto e um bem social”.
Araújo, citado por Silva, complementando, considera que a construção da cidadania passa pela
questão do acesso e uso da informação.  Em síntese, em tempos de profundas mudanças e de
desigualdades ampliadas pela exclusão digital, é fundamental estudar a vida em sociedade, tendo
a ética como um dos requisitos do cidadão. É também uma questão de vontade política, da qual
todos devem munir-se, visando a possibilitar a inclusão digital e, assim, permitir a conquista da
cidadania pelos indivíduos ainda dela excluídos. 

Para tanto, a questão da formação do cidadão é bastante enfatizada, ou seja, a educação
para a informação. Apoiando-se no Livro Verde da Sociedade da Informação no Brasil (SOCINFO),
Silva (2005) traz a importância do alfabetismo digital. É frisado com veemência que, para haver a
inclusão  digital,  é  necessário  capacitação  no  acesso  à  informação  na  internet  (alfabetização
digital).  No  entanto,  destaca  também  que  nem  todas  as  pessoas  alfabetizadas  são
necessariamente letradas, pois não há “letramento digital sem a habilidade para construir sentido,
capacidade para localizar,  filtrar  e avaliar  criticamente informação eletrônica,  estando essa em
palavras, elementos pictóricos, sonoros ou qualquer outro” (SILVA, 2005:33). 

Com isso, vale citar Bonilla (2001), quando diz que a inclusão digital não é a questão de ter
ou não acesso à infra-estrutura tecnológica, no entanto, este é um dos fatores que influenciam a
inclusão digital. 

“Não basta a universalização do acesso através da montagem de uma infra-estrutura
tecnológica  concentrada  principalmente  nos  centros  urbanos.  Esta  é  uma  condição
necessária mas insuficiente. É preciso investir na capilarização dessa infra-estrutura e,
mais que isso, promover a democratização do uso, ou seja, na participação efetiva da
população, de forma que os cidadãos tenham a capacidade não só de usar e manejar o
novo  meio,  mas  também  participar  ativamente  da  dinâmica  contemporânea,
especialmente da dinâmica das redes, produzindo e provendo serviços, informações e
conhecimentos,  articulando  redes  de  produção  que  permitirão  e  potencializarão  a
emergência do novo, a proposição, a efervescência da diversidade” (BONILLA, 2002).

Além  da  competência  para  o  acesso  à  informação,  Silva  (2005),  também  traz  a
competência em informação, ou seja,  “para ser competente em informação, uma pessoa deve ser
capaz de reconhecer quando uma informação é necessária e deve ter a habilidade de localizar,



avaliar e usar efetivamente a informação” (SILVA, 2005:34). Para isso, diz a autora ainda  “que a
educação para informação deveria constituir em uma política pública para a inclusão digital ..."
(SILVA, 2005:35).

Outro conceito trazido pela pesquisadora é o de governo eletrônico, quando diz que este
“defende claramente nos seus objetivos e no seu discurso geral  que é preciso haver inclusão
digital.” (entrevista, linhas 67-68). 

“O conceito de Inclusão Digital que o governo eletrônico propaga é exatamente este que
estamos  enxergando,  o  acesso  à  informação.  Os  cidadãos  terão  que  acessar
informações  e  serviços  no  meio  digital  e  não  só  aprendizagem  com  a  máquina.”
(entrevista, linhas 70-73).

Em seus trabalhos,  a pesquisadora relaciona universalização da inclusão digital  com o
governo eletrônico.

A  universalização  do  serviço  significa  conceber  soluções  e  promover  ações  que
envolvam desde a ampliação e melhoria da infra-estrutura de acesso até a formação do
cidadão,  que, informado e consciente,  possa utilizar os serviços disponíveis na rede
(SILVA, 2005).

Relaciona ainda o governo eletrônico com a implantação de software livre. Defende o uso
de softwares de código aberto em algumas iniciativas de Inclusão Digital na UFBA, ao afirmar que
“se há uma democratização do acesso, é a grande saída mesmo” (entrevista, linhas 186-187). 

Com a análise dos dados coletados da entrevista feita com a pesquisadora Helena Pereira
da Silva do Instituto de Ciências da Informação (ICI), somado às leituras do artigo e de seu projeto
de pesquisa, pude compreender que o conceito formulado pela pesquisadora para o tema inclusão
digital está limitado ao acesso a informação pela rede, sendo que tal acesso deve estar vinculado à
questão da ética e da cidadania.

Marcos Palácios
Os projetos que o professor/pesquisador Marcos Palácios da Faculdade de Comunicação

da UFBA vem  desenvolvendo são:  Projeto  Alfa  (Rede ICOD para  estudos dos  componentes
digitais no ensino da Comunicação), Pronex (Rede Latino-Americana para o Desenvolvimento de
Metodologias e Softwares para o ensino de jornalismo nas Redes Digitais de Alta Velocidade) e
Jornalismo em Redes Digitais (Jornalismo em Redes Digitais: problematizando a Internet enquanto
suporte para a prática do Jornalismo).  Para o pesquisador,  o que há entre estes projetos e a
inclusão digital é uma relação indireta, principalmente no Projeto Pronex. O Pronex é um projeto “...
voltado  para  o  aperfeiçoamento  de  metodologias  de  ensino...”  (projeto).  Os  resultados  deste
percurso do projeto é o desenvolvimento de uma plataforma para o ensino de jornalismo. Vale
frisar também que o pesquisador integra, juntamente com Helena Pereira da Silva (ICI), o grupo de
pesquisadores do  projeto Infra-estrutura e Serviços de Informação e Comunicação no Brasil  e
EUA: regulamentação, acesso, conteúdo e tecnologias na Sociedade da Informação em Austin e
Salvador. 

Para este autor, inclusão digital é um processo muito complexo:” ...é um processo social e
político,  que  tem uma série  de  facetas”  (entrevista,  linha147).  Estas  facetas  não  se  esgotam
apenas no acesso às tecnologias digitais, pois:

não adianta você dar acesso à tecnologia se essa pessoa não tiver um treinamento, não
adianta você dar essa tecnologia, se essa pessoa não tem uma bagagem cultural prévia
que permita que ela utilize essa tecnologia. Então o processo de inclusão é um processo
muito mais complexo (entrevista, linhas 154-159).

Além do acesso, para que a pessoa se considere incluída, também deve se sentir motivada
para usar esta tecnologia: “outro fator também pouco discutido, a pessoa pode ter acesso, mas não
ter  motivação  a  usá-la”  (entrevista,  linhas  160-161).  Outro  ponto  que  o  pesquisador  cita  é  a
questão dos conteúdos digitais. Não adianta o incluído ter acesso, ser motivado, mas não ter a
informação disponível em seu idioma. 

Esse é outro problema, a rede hoje é profundamente dominada pelo idioma inglês. Isso
é uma coisa muito interessante, do ponto de vista científico, a informação poderá circular
de uma maneira mais ampla, como a utilização do latim, por exemplo.(entrevista, linhas
173 – 176)

Palácios  também  destaca  um  problema  freqüente  da  nossa  sociedade:  “como  incluir
digitalmente,  se  vivemos  em  um  pais  onde  o  analfabetismo  não  digital,  mas  analfabetismo



tradicional é imenso?” (entrevista, linhas 184 -185). Para ele não é a questão da alfabetizar as
pessoas primeiro, para depois incluir  digitalmente, mas deve ser feito um trabalho consistente,
“onde  temos  que  pensar  que  só  vamos  incluir  digitalmente,  na  medida  que  formos  também
solucionando os problemas de base do país, que impede qualquer processo de inclusão digital
(entrevista, linhas 197-199).

Uma outra característica frisada pelo autor/pesquisador é que para que se possa pensar a
inclusão digital, é preciso levar em conta também

a aplicação dessas tecnologias digitais a equipamentos coletivos e a garantia de acesso
universal a esses equipamentos. Então, por exemplo, quando você aplica tecnologias
digitais a um sistema de saúde e você cria um processo de sistema de diagnóstico a
distância, que você possa através das tecnologias digitais ter uma pessoa da cidade
pequena, do interior, fazendo uma radiografia, um exame de sangue, ou qualquer exame
e que esse resultado seja enviado pela rede para um centro que haja um especialista
que  possa  estar  fazendo  um  diagnóstico,  você  está  fazendo  uma  inclusão  digital.
(entrevista, linhas 213-220)

Enfim,  para  Marcos  Palácios,  a  inclusão  digital  é  um  processo  muito  complexo  que
demanda vontade social e política, pois ele acredita que “sem pressão, sem mobilização, não há
esta inclusão” (entrevista, linhas 207-208).

Cláudia Gama 
O  programa  Onda  Digital  tem  como  um  dos  intregrantes,  a  professora/pesquisadora

Cláudia  Gama.  Este programa é um projeto universitário,  idealizado com o intuito de envolver
profissionais e estudantes de informática dentro do processo de inclusão digital. O Onda Digital é
coordenado pelo Departamento de Ciência da Computação (DCC) e Centro de Processamento de
Dados  (CPD)  da  Universidade  Federal  da  Bahia  (UFBA).  O  programa  também conta  com a
parceria  e  apoio  de entidades ligadas à universidade  e ao mundo do  software  livre:  Diretório
Acadêmico  de  Computação  da  UFBA (DACOMP),  Empresa  Junior  de  Computação  da  UFBA
(INFOJR) e Projeto Software Livre Bahia (PSL-BA). O envolvimento de estudantes de computação
é o elemento-chave no trabalho do Onda Digital, onde todos trabalham em conjunto na elaboração
e execução dos projetos de ID. 

Segundo a professora, o grande objetivo do programa, é a “adoção do software livre  e a
difusão  desta  filosofia,  voltadas  não  só  a  adotar,  mas  também  desenvolver,  pretendendo
conscientizar e levar esta filosofia adiante com ações educativas e sociais” (entrevista, linhas 156-
158).  Alem  disso,  o   programa  Onda  Digital  busca  a  participação  ativa  da  universidade  na
comunidade em prol  da inclusão digital  voltada para viabilização e melhoria dos processos de
inclusão social. A Inclusão digital, para a professora, "só e válida na medida que ela de alguma
forma respeita o que a comunidade traz e leva algo novo para a comunidade" (entrevista, linhas
217-218).

O Programa Onda Digital propõe organizar diversas iniciativas voltadas para o fomento da
inclusão digital na cidade do Salvador e na Bahia. A proposta do programa abrange não somente
atividades com cunho tecnológico, mas também cria atividades que trate da tecnologia inserida em
temas transversais, como cidadania, artes, língua portuguesa e literatura, esportes, dentre outros,
buscando uma inclusão  mais  abrangente  do indivíduo  na sociedade.  Atividades como cursos,
eventos e serviços de apoio e consultoria estão previstos no escopo do programa. O Programa
prevê a participação dos alunos do curso de Ciência da Computação e afins das Instituições de
Ensino Superior de Salvador, levando uma mensagem de aproximação da comunidade acadêmica
com a sociedade. 

O Onda Digital  adota a filosofia do software livre  em seus projetos de Inclusão digital.
Conceitualmente falando, o modelo de desenvolvimento do software livre se refere à liberdade dos
usuários executarem, copiarem, distribuírem, estudarem, modificarem e aperfeiçoarem o software
de forma que toda a comunidade se beneficie. Todo este arcabouço conceitual por trás da filosofia
do software livre se encaixa perfeitamente às metas e objetivos de um projeto de inclusão digital, o
que contou como um fator positivo na opção pelo software livre neste programa. Por existir, no
curso de Ciência  da Computação  uma ampla utilização e conhecimento  de sistemas livres,  a
escolha por este tipo de software ficou ainda mais facilitada. 



Uma das ações do programa Onda Digital são as oficinas de Inclusão digital para os jovens
do Eletrocooperativa.  A ONG Instituto Eletrocooperativa tem sede em Salvador, no Pelourinho, e
trabalha com jovens provenientes de diversas localidades da cidade, que tenham interesse pela
música. Seu trabalho é voltado para a capacitação desses jovens em produção musical eletrônica,
geração de produtos musicais e incentivo à formação de grupos musicais. Com isso, almeja a
melhoria da qualidade de vida desses jovens, geração de renda e preparo para o mercado de
trabalho. 

A Inclusão digital, na nossa cabeça, significa participar da comunidade, ir à comunidade
e,  no  nosso  caso,  envolver  a  comunidade.  Devemos  trazer  a  comunidade  para  a
Universidade para que a gente possa ter esta coisa bilateral, esta linha de duas mãos.
(entrevista, linhas 224-227)

A Ong  Eletrocooperativa  possui  convênios  com diversos  grupos  afros  da  Bahia  como
Projeto  Axé,  Ilê  Aiê,  Olodum Mirim,  Banda Didá,  Muzenza  e outros,  que indicam jovens afro-
descendentes para participarem do seu processo de seleção. Além do curso de informática, os
jovens da Eletrocooperativa participaram de outros cursos oferecidos pela  ONG (ex:  curso de
música eletrônica, grafitismo, etc.). 

Recentemente, o grupo do Programa Onda Digital, entrou em contato com a Faculdade de
Educação, solicitando uma ajuda para a próxima oficina (e que já está acontecendo, com previsão
de término em junho deste ano).  A parceria com a Faculdade de Educação veio ajudá-los na
construção de uma oficina de Inclusão digital,  em sentido pleno, onde não prevaleçam cursos
aligeirados  de  informática,  e  sim  uma  formação  ampla  dos  jovens,  possibilitando  a  eles  a
apropriação de um ambiente que os leve à efetivação de uma consciência coletiva e inteligente. 

Telma Britto 
Telma Britto participou da pesquisa Atitudes e comportamentos dos usuários do Tabuleiro

Digital  na  Faculdade  de  Educação/UFBA.  Esta  pesquisa  tinha  como  objetivo  maior,  o
conhecimento da cultura digital instituída na  Faculdade de Educação através do uso dos tabuleiros
digitais, além de conhecer o perfil dos usuários do tabuleiro. 

Essa é uma proposta de inclusão que, segundo a professora/pesquisadora, tem a cara da
Bahia, pois se trata de uma infra-estrutura inspirada num tabuleiro usado pelas baianas de acarajé,
num formato idêntico ao modelo das baianas. Dessa forma, a identidade da cultura local é afirmada
e todos esses elementos são integrados. 

O projeto dos Tabuleiros Digitais, segundo Pretto (2005), é considerado pelo GEC o projeto
de linha de frente,  já  que busca, de forma muito  intensa e articulada, promover e entender a
inclusão sócio-digital como um elemento fundamental para o mundo contemporâneo. Trata-se de
um terminal de acesso público que traz a rede como elemento articulador da produção de culturas
e  democratização  do  conhecimento,  afirmando  o  sujeito  como  produtor  desse  conhecimento
construído e como autor desse processo. 

O projeto é fruto de uma parceria entre a UFBA, Fundação ADM e a Petrobrás, com apoio
do Liceu de Artes e Oficios e do Projeto Software Livre. A Inclusão Digital é: 

entendida no sentido pleno, o que implica algo muito mais do que ter condições de, pela
internet,  comprar,  acessar  informações e participar de cursos a distância.  Significa a
participação efetiva,  onde os indivíduos têm capacidade não só de usar e manejar o
novo meio, mas, também, de prover serviços, informações e conhecimentos, conviver e
estabelecer relações que promovam a inserção das múltiplas culturas nas redes, em
rede.(BONILLA e PRETTO, 2001)

Afirmando esse conceito de inclusão e liberdade principalmente de produção, o Tabuleiro
Digital da Faculdade de Educação, funciona apenas com softwares livres, que não só garantem a
eficiência de seu funcionamento, como representam, de uma certa forma, o protesto da Faculdade
de  Educação,  enquanto  instituição  pública,  contra  o  monopólio  da  "indústria"  da  informática.
Inicialmente é  um desafio  pensar num modelo  tão diferente  do que estamos acostumados.  O
imaginário em torno do sistema Windows nos faz crer que qualquer coisa fora de seu formato não
funciona, porém, depois dos primeiros contatos com os softwares utilizados pelo Tabuleiro, as suas
vantagens tornam-se visíveis.

A professora Telma Brito apresenta ainda índices sobre o perfil dos usuários do Tabuleiro e
os sites mais acessados, permitindo-nos fazer algumas constatações: A primeira conclusão a que
chegamos é que a maioria dos usuários não possui computador em casa e, portanto, não tem



acesso à internet em outro terminal que não público; existe um grande número de usuários que
não são alunos da FACED, moram ou estudam em colégios públicos das proximidades; os alunos
utilizam o Tabuleiro não apenas para realizar pesquisas mas também para outras atividades como
os bate-papos em tempo real, chats, blogs, e-mail, entre outros. 

O tabuleiro da baiana do acarajé, imortalizado na música de Caymmi, inspirou o projeto
inovador do Tabuleiro Digital.  O tabuleiro tradicional, acompanhado de um banquinho
sem  encosto,  apóia  os  computadores  e  sinaliza  dois  pontos-chave  da  proposta:
informalidade e rapidez.  São ilhas de dois ou quatro computadores,  com instalações
embutidas na parte central; rodam diretamente do CD, com uma versão customizada do
software livre Kurumin. Assim, há poucos problemas de instalação de programas, vírus e
configurações.  Com  5  mil  beneficiários  diretos  e  5  mil  indiretos,  os  Tabuleiros
potencializam  o  acesso  público,  gratuito  e  rápido  à  Internet.  (II  Prêmio  Telemar  de
Inclusão Digital – 2º lugar)

A proposta do Tabuleiro é oferecer um terminal de acesso rápido (a própria estrutura do
tabuleiro foi  pensada para isso), no qual o internauta poderá utilizar a internet  livremente para
acessar o que desejar, o que quer dizer, sem restrições de conteúdo ou limite de tempo (apesar do
"acesso rápido"). 

Leonardo Costa 
Criado em 1997,  pelos professores André Lemos e Marcos Palácios,  o  Ciberpesquisa,

segundo  Costa  (2005),  tinha  por  finalidade  ser  um  grupo  de  estudos  e  pesquisas  sobre  o
ciberespaço, na emergente área da cibercultura. Na época não havia no Brasil grupos de pesquisa
sobre essa temática dentro das ciências sociais. O grupo reunia professores e alguns estudantes
de mestrado e doutorado e funcionava como um núcleo de estudos com debates de textos e
convidados palestrantes. 

Em 2000, com a agregação de novos professores, pesquisadores e alunos, o grupo de
pesquisa transformou-se no Centro de Estudos e Pesquisa em Cibercultura, caracterizado hoje
como um centro de referência no Brasil. A passagem para esse outro patamar, segundo Costa
(2005), se deu pelo crescimento do grupo e a constituição, em seu interior, de grupos de pesquisa,
grupos de estudo e o estabelecimento de convênios nacionais e internacionais. 

O Ciberpesquisa está vinculado à linha de pesquisa Cibercultura dentro do Programa de
Pós Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Faculdade de Comunicação da
UFBA. Agregando professores e pesquisadores em nível de mestrado e doutorado, o Centro vem
contribuindo decisivamente para a  inserção do Brasil  no cenário  internacional  dos estudos de
Cibercultura e  Novas Tecnologias de Comunicação e Informação é atualmente coordenado pelos
professores/pesquisadores  Andre  Lemos  e  Marcos  Palácios.  O  objetivo  do   Ciberpesquisa  é
compreender as mudanças comunicacionais e sócio-políticas do espaço urbano com a emergência
das novas tecnologias de comunicação e informação na atual cibercultura

Vale frisar que a linha de pesquisa Cibercultura da Faculdade de Comunicação da UFBA
visa “comprender os novos meios digitais emergentes no que se refere às diversas formações
socioculturais  online,  às  novas  práticas  e  formatos  jornalísticos   e  o  atual  fenômeno  técnico-
mediático  em sua  interface  com a atividade  política.”  (site  da  Faculdade de  Comunicação  da
UFBA).

Costa (2005) define a inclusão digital  como uma ponte para que esta pessoa seja um
cidadão, ter mais participação na sociedade com um todo, que através da inclusão esta pessoa
possa  estar  participando  mais  efetivamente  da  realidade  que  vive.  Acrescenta  que  o termo
“inclusão digital” pode abarcar uma série de significados, desde estudos na área da psicologia (“e-
nóia” – a inclusão dos que se sentem bloqueados, mesmo tendo renda para o acesso e uso) até os
estudos nas áreas sociais mostrando as desigualdades de renda ou de sexo.

GEC
Não poderia deixar de concluir o mapeamento dos projetos/pesquisas de Inclusão Digital

na Universidade Federal da Bahia, sem falar sobre o Gec da Faculdade de Educação, ao qual faço
parte. Criado em 1994, o Gec estuda a presença das tecnologias na educação com o objetivo de
investigar e aprofundar o significado pedagógico destes novos recursos tecnológicos, propondo



alternativas  de incorporação  dos  mesmos aos  processos  educacionais,  considerando-os  como
elementos fundamentais e vitais da nova sociedade que se está construindo. Tem tido sempre a
preocupação de atuar  de forma a produzir/socializar conhecimentos,  centrado na utilização de
redes  de  comunicação  e  informação  como  meio  estratégico  para  a  inserção  no  mundo
contemporâneo, tanto no âmbito do ensino e da pesquisa, quanto no da extensão.

Por volta destes 12 anos de existência do Gec, muitas temáticas foram discutidas, sendo
no âmbito da pós-graduação e na graduação. Atualmente, deenvolve a Pesquisa Guarda-chuva
Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação, com apoio da Fapesb. Nesta pesquisa, o
objetivo maior é ampliar a reflexão teórica e também prática sobre a relação da educação com a
comunicação  e  com  as  demais  mídias  tecnológicas,  além  de  analisar,  identificar  e  também
desenvolver experiências significativas no âmbito  das TIC. Algumas discussões/reflexões estão
nesta pesquisa: Educação e Sociedade da informação, Educação a distância, ensino virtual ou e-
learning, Televisão e vídeo educativo, Inclusão Digital e alfabetização digital, Currículo e formação
de  professores,  Políticas  publicas  de  educação,  cultura,  ciência  e  tecnologia,  comunicação,
telecomunicações,  Universidade e tecnologias  contemporâneas,  Rádios livres,  comunicações e
educativas, Software livre e Educação, Corpo e Cibercultura.

A pesquisa “Inclusão Digital: articulando os nós da rede”, coordenada por Maria Helena
Bonilla, pesquisadora do grupo, insere-se no escopo das discussões e estudos do GEC e visa
aprofundar os estudos em torno da temática, contribuindo para a construção do conhecimento na
área.

5. Considerações finais
A pesquisa  cientifica  significou  uma  grande  realização  pessoal  e  acadêmica,  pois  me

permitiu  compreender  as  concepções  e  os  processos  que  perpassam  a  articulação  entre  a
educação  e  as  tecnologias  contemporâneas.  Além disso,  a  pesquisa  possibilitou  uma  melhor
compreensão da complexidade que permeia os temas: inclusão digital, software livre e inclusão
social, os quais se relacionam à medida que se constitui a prática ativa plena da cidadania, pelos
sujeitos pertencentes a um grupo social. Em paralelo a estas características, a pesquisa cientifica
permitiu a minha imersão na cultura digital e a aquisição de competências teórico-metodológicas e
de escrita para a realização de pesquisas cientificas. 

A vivência num grupo de pesquisa, ou seja, num ambiente de produção de conhecimento e
os  estudos realizados sobre  os  temas:  inclusão  digital,  software  livre  e  inclusão  social,  foram
imprescindíveis para a construção do blog acadêmico, do artigo e do projeto monográfico, os quais
contribuíram para a definição do tema da minha monografia do curso de graduação. Além disso,
esta vivência contribuiu para a minha participação em um curso a distancia online,  através de
discussões/debates significantes em torno das tecnologias educacionais. 

Todos  os  entrevistados  relacionaram a  inclusão  digital  à  inclusão  social,  afirmando  a
necessidade  de  políticas  mais  efetivas  tanto  por  parte  da  sociedade  civil,  quanto  no  âmbito
governamental.  Porém,  ainda  se  percebe  em algumas  iniciativas,  a  idéia  de  que  para  incluir
digitalmente basta disponibilizar o acesso e/ou capacitar a população para usar as tecnologias
como consumidora de bens, serviços e informações apenas. 

A  pesquisa  científica  aponta  para  a  necessidade  de  um  processo  amplo  de
estabelecimento  de  delineamento  de  diretrizes  metodológicas  a  serem  utilizadas  nos
projetos/pesquisas de inclusão digital. Este delinemento, infelizmente, não pôde ser feito nestes 12
(doze) meses, devido a participação de apenas 01 (uma) bolsista na pesquisa (estava previsto pela
orientadora 03 (três) bolsistas), o que impossibilitou o aprofundamento da pesquisa cientifica.

6. Dificuldades e soluções
No  inicio  do  processo,  não  tinha  tanta  familiaridade  com  o  tratamento  metodológico

conferido  à  pesquisa  e  às  tecnologias  relacionadas  às  pesquisas  (como  fazer  entrevistas,



transcrição, tabulação, etc), mas tratei de buscar as respostas em pesquisas bibliográficas e com
ajuda de outros colegas do GEC e da orientadora pude superar esta dificuldade. 

A greve dos funcionários da UFBA dificultou os contatos com os membros dos grupos que
desenvolviam atividades de interesse para o projeto, o que demandou maior empenho da bolsista
no estabelecimento dos contatos. Tal dificuldade foi contornada com a utilização de contatos via e-
mail particular de cada pesquisador relacionado aos projetos elencados. 

Como  estou  colocando  todos  os  dados  coletados  da  pesquisa  no  site
http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/GEC/IncDigital, e este utiliza a linguagem Twiki para sua
produção, tive algumas dificuldades durante a produção do mesmo. Procurei superar isto com a
participação nas oficinas oferecidas pelo evento I e II Semanas Software Livre, que aconteceram
na Faculdade de Educação da UFBA, nos dias 16 e 17 de agosto de 2005 e 02 e 03 de dezembro
de 2005, respectivamente, além de pedir ajuda a outros membros do GEC. 

Após  coletar  os  dados  e  transcrever  as  fitas  das  entrevistas,  o  próximo  passo  foi
categorizar os dados e analisá-los. Esta etapa foi muito complicada, por não conseguir perceber
quais os dados que eram relevantes para a análise. Esta dificuldade foi solucionada através de
algumas pesquisas, pela internet, de alguns artigos sobre pesquisas e com a ajuda da orientadora
e outros integrantes do grupo de pesquisa em educação, comunicação e tecnologias. 

Outra grande dificuldade, foi a ordenação das idéias para a construção do artigo. Mas com
a ajuda da orientadora e de outros integrantes do GEC, somado a leituras de textos de "auto-
ajuda" de como construir um texto cientifico, esta problemática foi solucionada.

Uma grande dificuldade que tivemos também neste estudo foi  a inexistência de outros
bolsistas  com  quem  pudesse  interagir,  discutir,  produzir  (foi  solicitado  três  bolsistas),
impossibilitando  o  aprofundamento  da  pesquisa.  Portanto,  o  delineamento  de  diretrizes
metodológicas para ações de inclusão digital,  bem como a configuração de um conceito  mais
fundamentado para inclusão digital continuam como foco de pesquisa para o próximo período.
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8. Participação em reuniões científicas e publicações

Participação da oficina Twiki: usando o ambiente colaborativo que aconteceu na I e II Semana de
Software Livre na Faculdade de Educação, nos dias 16 e 17 de agosto e 02 de dezembro de 2005. 

Participação da oficina Inkscape : uma ferramenta livre para o desenho vetorial que aconteceu na I
e II Semana de Software Livre na Faculdade de Educação, nos dias 16 e 17 de agosto e 01 de
dezembro de 2005. 

Participação da oficina Open Office Texto/writer que aconteceu na I Semana de Software Livre na
Faculdade de Educação, no dia 17 de agosto de 2005. 

Participação da oficina Conhecendo o ambiente desktop GNOME que aconteceu na I Semana de
Software Livre na Faculdade de Educação, no dia 19 de agosto de 2005. 

Participação da equipe de apoio  na I  Semana de Software Livre  da Faculdade de Educação,
promovida pelo Departamento de Educação II da Faculdade de Educação, realizada de 16 a 19 de
agosto de 2005. 

Participação do I Fórum Baiano de Inclusão Digital e do II Fórum Baiano de Software Livre que foi
realizado em Salvador nos dias 26 e 27 de setembro de 2005, no Instituto Anísio Teixeira (IAT),
localizado na Paralela. 

Participação do I Seminário Baiano de Radiodifusão Comunitária com o tema "A Importância das
Rádios  Comunitárias  na  Democratização  da  Comunicação",  realizado  nos  dias  03  e  04  de
novembro de 2005 na Biblioteca Pública do Estado, que fica localizado nos Barris. 

Participação do III Encontro Regional ABED de Educação a Distância, região nordeste, realizado
em Salvador nos dias 24 e 25 de novembro de 2005, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), localizado
na Paralela sobre o tema "Educação a Distância na Bahia: construindo caminhos". 

Participação  da  II  Semana  de  Software  Livre  da  Faculdade  de  Educação,  promovida  pelo
Departamento de Educação II da Faculdade de Educação, realizada de 30 de novembro a 06 de
dezembro de 2005. 

Participação do Seminário Escola Interativa, promovido pela CIPÓ - Comunidade Interativa em
parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Salvador, nos dias 16 e 17 de
dezembro de 2005. 

Interação  e  comunicação  com  pesquisadores  que  trabalham  com  inclusão  digital,  blog,
comunidades virtuais e educação a distância, via fóruns, blogs e chats. 

Realização  de  um  curso  a  distancia  sobre  o  ambiente  moodle
(http://www.campusvirtual.gp.eng.br//login/index.php)

Participação  do  grupo  de  estudos  sobre  a  temática  Inclusão  Digital  dentro  do  GEC
-http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/GEC/ProjetosInclus%E3oDigital -  da  Faculdade  de
Educação. 

http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/GEC/ProjetosInclus%E3oDigital
http://www.campusvirtual.gp.eng.br//login/index.php%20
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