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RESUMO

Este trabalho investiga a história do Comitê para Democratização da Informática (CDI) e sua
atuação em Sergipe. Trata-se de um estudo sobre uma Organização não governamental
(ONG), que objetivava promover a educação informal através das chamadas Escolas de
Informática e Cidadania (EICs), utilizando para isso o computador, com vistas a uma inclusão
digital e, por meio dela, a promoção de mudanças sociais. Nas EICs, aprender informática
para obter um emprego passou a se desdobrar em outras ações, que envolveram mobilização e
organização em torno do reivindicar de políticas públicas para a garantia de direitos das
comunidades em que o CDI esteve inserido. A pesquisa abrange o período que vai de 1998,
quando o CDI começou as atividades em Sergipe, até 2011, quando a ONG parou de
funcionar no estado. O estudo foi norteado por procedimentos de história oral, no qual
entrevistas foram realizadas com os atores envolvidos na construção do CDI Sergipe. Além
disto, a pesquisa utilizou documentos variados, tais como: registros contábeis, monografias,
jornais, atas, o projeto pedagógico, manuais e material didático elaborados pela própria ONG.
Todo este material foi considerado “documento/monumento” e, assim como indica Jacques
Le Goff, foram questionados, desconstruídos e pensados como elementos para a produção de
uma reflexão sobre a trajetória do CDI. Ao estudar a ONG e suas EICs, a pesquisa espera ter
contribuido para a incipiente historiografia da educação digital em Sergipe.
Palavras-Chave: Comitê para Democratização da Informática (CDI). Inclusão Digital.
Organizações Não Governamentais. Tecnologias de Informação e Comunicação.

ABSTRACT

This work investigates the history of the Center for Digital Inclusion (CDI) and his
performance in Sergipe. It is a study of a non-governmental organization (NGO), which
aimed to promote informal education through so-called Computer and Citizenship Schools
(EICs), making use of the computer, with a view to a digital inclusion and, through it the
promotion of social change. The EICs, learn computer to gain employment started to unfold
in other actions, involving mobilization and organization around the claim of public policies
to guarantee the rights of the communities in which the CDI has been inserted. The research
covers the period from 1998, when the CDI activities started in Sergipe, until 2011, when the
NGO has stopped working in the state. The study was guided by oral history procedures, in
which interviews were conducted with actors involved in the construction of CDI Sergipe. In
addition, the research used various documents, such as accounting records, monographs,
journals, proceedings, the education program, textbooks and teaching materials prepared by
the NGO itself. All this material was considered "document / monument" and thus as
suggested by Jacques Le Goff, were questioned, deconstructed and thought of as elements to
produce a reflection on the trajectory of CDI.
Keywords: Committee for Democratization of Informatics (CDI). Digital inclusion.
Information and Communication Technologies.Non Governmental Organizations.
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1 INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos têm possibilitado refletir sobre a nova forma de os seres
humanos agirem, convergirem e divergirem no mundo. A era das redes, das virtualizações e
das técnicas se infiltrou nas arestas do nosso ser, demarcando, assim, novas territorialidades e
novos pressupostos entre o presente e o futuro.
Ao contar a história do Comitê para Democratização da Informática (CDI),
vislumbrei trazer uma temática ligada à minha experiência dentro dele, com mais ênfase ao
período compreendido entre 1998 a 2011, quando foram formalizados a abertura e o
fechamento dessa organização não governamental em Sergipe.
A condição de ter conhecido o CDI um pouco mais de perto, como voluntária e
presidente, possibilitou verificar o modo pelo qual as atividades foram desenvolvidas em
Sergipe, utilizando uma análise que no campo da Administração é chamada de Matriz Swot,
como um acrônimo das palavras strengths, weaknesses, opportunities e threats, para
identificar os pontos fortes e fracos de uma organização, bem como as oportunidades e as
ameaças pelas quais está evidenciada, observando cenários e mercados.
Tal aproximação com o objeto não necessariamente deve ser encarada como algo
frágil do ponto de vista histórico no que se refere à presente pesquisa. É importante lembrar
que outras iniciativas já foram realizadas sob essa perspectiva, sem que pudessem representar
uma fragilidade na condução insuspeita de alguns fatos relatados na reescrita narrativa do
passado.
Um exemplo clássico desse tipo de escrita é o livro “O Juiz e o Historiador”, do
italiano Carlo Ginzburg, no qual o autor deixa claro, já nas primeiras linhas da obra, que é
amigo de Adriano Sofri, aquele a quem defende a inocência em um processo criminal. As
provas obtidas para a constatação de eventos ocorridos no passado servem justamente para
reconstruir a história que ele se propõe a contar. Já na introdução do livro, Ginzburg
esclarece:
Escrevo estas páginas por duas razões. A primeira é pessoal. Conheço
Adriano Sofri há mais de trinta anos. É um dos meus amigos mais queridos.
No verão de 1988, ele foi acusado de ter conduzido um homem a matar
outro. Estou completamente certo de que esta acusação é infundada. O
Tribunal de Milão chegou a conclusões diferentes. Em 02 de maio de 1990
condenou Adriano Sofri (juntamente com Giorgio Pietrostefani e Ovidio
Bompressi) a onze anos de prisão: os dois primeiros como indutores e os
outros, respectivamente, como executor material e como cúmplice no
assassinato, cometido em Milão em 17 de maio de 1972, do comissário de
polícia Luigi Calabresi (GINZBURG, 1993, p. 9, tradução nossa).
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Assim, ao confrontar documentos ante o dilema “julgar ou compreender?”,
optamos pela segunda alternativa, tendo em vista a historiografia não atuar no papel do juiz, a
qual termina por abranger uma compreensão dos fatos com interpretações, em que as noções
de “testemunhos ou evidências” são partes constitutivas deste processo que ousamos aqui
conduzir.
Nesse mesmo prisma de aproximação com o fato histórico, o historiador francês
Marc Bloch escreveu sua análise sobre a derrota da França na Segunda Guerra Mundial,
frente ao invasor alemão. No citado exemplo, o historiador participou como soldado e tentou
compreender os motivos do fracasso, tributando a justificativa não somente a uma possível
inferioridade militar francesa, mas ao ritmo da vida social. Trata-se de um testemunho escrito
em 1940. Ou seja, mesmo como personagem ativo naquele cenário, ator no acontecimento,
Bloch não deixou de refletir nem de escrever com responsabilidade sobre sua observação do
cotidiano. O depoimento de um vencido, como definiu, permite-nos entender o processo da
sua escrita com traços autobiográficos:
Não relato aqui as minhas lembranças. As pequenas aventuras pessoais de
um soldado, entre tantos têm, neste momento, pouquíssima importância, e
temos outras preocupações bem além das graças do pitoresco ou do humor.
Mas um testemunho precisa de um estado civil. Antes mesmo de relatar o
que vi, seria conveniente dizer com que olhos vi (BLOCH, 2011, p. 9).

No decorrer do texto, Bloch relata a sua experiência como professor e historiador,
enfatizando o rigor metodológico do seu ofício, bem como o interesse que este deve possuir
pela vida em particular. O caráter de observador não foi um impedimento ético ou algo que
descredenciasse a validade de suas informações, muito pelo contrário. Tal aproximação
possibilitou que houvesse a crítica mais fundamentada. Nos parágrafos seguintes do seu
manuscrito, o autor discorre justamente do lugar de onde ele fala, da sua condição, do seu
histórico familiar judeu e militar. A todo instante é reforçada a premissa para aferir validade
ao que escreve, conforme vemos no trecho: “se mais tarde […] o leitor se sentir tentado a
reclamar de falta de isenção, peço apenas que se recorde que este observador, inimigo da
indulgência frouxa, não serviu contra a vontade e não foi, de modo algum, considerado um
mau soldado por seus chefes ou camaradas” (BLOCH, 2011, p. 10).
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Isto posto, guardadas as devidas proporções, amparada por tão respeitados
historiadores, entendo humildemente, que possuo a legitimidade de apresentar o CDI, o qual
conheci um pouco antes do período temporal do presente trabalho. Eu havia aberto uma
empresa e atuado como professora da escolinha chamada “ABC da Informática”, que a partir
de 1995 ensinou crianças e adultos a utilizar o computador em Sergipe.
Nessa época, não existia o Windows com seu ambiente gráfico, atraente e mais
interativo, tal qual conhecemos na atualidade1. Era difícil ensinar a utilizar o computador a
partir do sistema operacional MS-DOS da Microsoft, que exigia linhas de comandos a partir
de uma tela escura e sem nenhuma interatividade, numa espécie de quase programação. Para
digitar frases e parágrafos, era utilizado um software chamado Carta Certa, um editor de
textos, incomparável ao Word e seus recursos. Ainda assim, o fascínio era grande, pois o
programa nos dava a possibilidade de não mais utilizar a máquina de escrever ou máquina
datilográfica, o que já era um grande avanço, possibilitando gravar os textos e alterá-los,
quando necessário.
Meu contato inicial com o computador foi em 1990, quando ingressei na primeira
turma de um curso superior na área de informática no estado de Sergipe2. O curso era
Processamento de Dados e formava basicamente o programador de computadores ou o
analista de sistemas. As linguagens de programação eram a única forma de acessar aquele
aparelho quase intocável, caro e distante da maioria das pessoas. Estudar sua utilização era
entrar na “profissão do futuro”, visto como um terreno difícil, restrito e segmentado.
Portanto, observei com atenção o processo de revolução tecnológica com o
nascimento de uma cultura digital que foi se estabelecendo, bem como o quanto houve de
avanço na busca por soluções para problemas de toda ordem. Dessa forma, a tecnologia era
pensada para melhorar a qualidade de vida da sociedade.

1

Em 20 de novembro de 1985, dois anos após o anúncio inicial, a Microsoft começou a vender o
Windows 1.0. Agora, em vez de digitar comandos do MS-DOS, bastava mover o mouse para apontar e
clicar nas telas ou "janelas". Bill Gates afirmava que "um software único, projetado para aqueles que
realmente usam computador. Há menus suspensos, barras de rolagem, ícones e caixas de diálogo que
deixam os programas mais fáceis de aprender e usar. Você pode alternar entre vários programas sem
precisar sair e reiniciar cada um deles. O Windows 1.0 vem com vários programas, incluindo o
gerenciamento de arquivos MS-DOS, o Paint, o Windows Writer, o Bloco de Notas, a Calculadora, um
calendário, um arquivo de cartões e um relógio, para ajudar você a gerenciar as atividades do dia a
dia.” Fonte: windows.microsoft.com/pt-br/windows/ (site oficial da Microsoft). Acesso em: 22 dez.
2015.
2
Utilizei no texto a 1ª pessoa no singular e a 1ª no plural com a seguinte justificativa: no singular para
me posicionar como pesquisadora, em muitos casos, com a experiência pessoal. O plural foi utilizado
como recurso para falar numa voz coletiva, como sociedade, e não como o plural majestático (aquele
que o sujeito usa o plural mesmo sendo ele sozinho).
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Um exemplo da observação desse processo de mudança foi a superação do que era
chamado e temido como “bug do milênio”3, na virada do ano 1999 ao 2000, quando se
pensava em um possível caos, gerado por um colapso nos sistemas computacionais,
considerados antigos, pois foram desenvolvidos para interpretar datas com apenas dois dígitos
no ano, em face da própria configuração de programação na época, cujos espaços de memória
magnética tinham limitações físicas e econômicas. O receio era de que os sistemas
reconhecessem o ano 2000 como 1900. Isso realmente seria um desastre, principalmente
levando em consideração o sistema financeiro mundial e de aviação4.
Houve um considerável desenvolvimento tecnológico para buscar a solução deste
problema, que de fato foi superado. Assim, havia também esforços na busca de outras
dificuldades que demandavam mais do que apenas disposição de recursos tecnológicos, mas,
fundamentalmente, recursos humanos capazes de promover uma verdadeira transformação na
sociedade. Muitas delas presenciamos cotidianamente.
Nesse contexto, tomei conhecimento do CDI pela publicidade veiculada sobre ele
nos intervalos da programação da Rede Globo, sempre com artistas consagrados como Maitê
Proença, José Mayer, entre outros. O poder da mídia concretizava o presente com a
expectativa de um futuro promissor, mais igualitário e cheio de possibilidades. As mensagens
dos vídeos institucionais traziam isso.
Na época, o meu primeiro contato efetivo foi a convite da então coordenadora
pedagógica do Comitê, Samira Saleh Yssa. Ela tinha a proposta de formalizar o CDI com o
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) próprio para o estado de Sergipe, pois alguns
recursos eram destinados por repasses pelo CDI Matriz, localizado no Rio de Janeiro, com
verbas de projetos amplos, apoiados por grandes empresas, a exemplo da Vale do Rio Doce.
A formalização do CDI Sergipe ocorreu em 20 de março de 2006, com a criação
do seu Estatuto e posterior inscrição no CNPJ em 07 de junho de 2006, e a utilização da sua
sede no endereço que funcionava o Parque Tecnológico do Estado de Sergipe
(SERGIPETEC), na Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, Bairro Capucho, na capital do
estado de Sergipe. Essa instituição cedeu espaço e o CDI funcionou durante cinco anos como

3

Bug quer dizer erro, falha. Termo muito usado na informática para fazer referência a algum
procedimento que não deu certo. Maiores informações estão no Glossário do presente texto.
Fonte: COLLIN, S.M.H. Dicionário de informática, multimídia e realidade virtual. São Paulo:
Companhia Melhoramentos, 2001.
4
Fonte: Revista Exame ed. 628 de 29 de janeiro de 1997.
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escritório e sala de capacitação para os educadores, que eram as pessoas responsáveis pelas
aulas nas Escolas de Informática e Cidadania (EICs)5.
Foi uma experiência de mais de uma década. O encerramento das atividades do
CDI Sergipe aconteceu formalmente dia 02 de maio de 2011, com a finalização de projetos
que lhe davam sustentabilidade. Até o fechamento, o Comitê mantinha três funcionários: a
coordenadora de projetos, Magnacilda Oliveira; o analista tecnológico, Bruno Machado e o
assistente administrativo-financeiro, Victor Manzano. Entrevistamos a Magnacilda neste
trabalho. Os conselheiros do CDI eram todos voluntários ocupando as funções de presidente,
vice-presidente, tesoureiro, secretário e conselheiros fiscais. Foram entrevistados para a
composição da presente tese.
Ingressei como voluntária em 2006, como vice-presidente, aceitando o convite
que me foi feito. Passava a integrar uma ONG conhecida, com muita mídia de divulgação
sobre a inclusão digital no Brasil, presente em todos os estados e até com alguns escritórios
fora do País. Havia muitas campanhas e em uma delas, no ano de 2010, participei
efetivamente, já como presidente do CDI/SE, no desenvolvimento de uma cartilha com
orientações divertidas sobre o meio digital e noções de informática, que foram distribuídas
nas escolas públicas de Sergipe gratuitamente, como veremos mais adiante, na seção quatro.
Como procedimento metodológico, a filiação da memória na narrativa que
expusemos foi um requisito fundamental na construção deste trabalho, pois sem memória não
haveria história a ser contada. Peter Burke (2000) descreve a memória como uma
reconstrução do passado, uma vez que lembrá-lo e escrever sobre ele não são atividades
ingênuas e inocentes. Configuram-se, portanto, como acontecimentos relevantes para um
determinado grupo. Logo, a memória é sempre uma construção feita no presente a partir de
vivências ocorridas no passado. Memórias individuais e coletivas se confundem; não somos
ilhas e, portanto, estamos sujeitos a influências, bem como a influenciar tanto os grupos a que
pertencemos como aqueles com os quais nos identificamos. Uma possibilidade de
sistematização das lembranças, como indicadores e referenciais para múltiplos estudos, são os
registros da oralidade, bastante utilizados no presente trabalho.
Desse modo, ao trazer do passado algumas memórias sobre o estabelecimento e
atuação do CDI Sergipe, buscamos nos apropriar de acontecimentos históricos que marcaram
esta instituição e os grupos sociais que foram compostos por atores ativos no seu processo de

As escolas foram batizadas com a sigla EIC – Escola de Informática e Cidadania, e faremos uso da
sigla ao fazer referência a ela.
5
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constituição. Os historiadores começam a se apossar da memória como objeto da História,
cujo principal campo de trabalho passa a ser História Oral. Daí passamos a compreender que
não existem olhares ingênuos ou inocentes, possivelmente nem o meu próprio no decorrer da
presente pesquisa, posto que a História diz respeito ao modo como as pessoas vivem e
interagem no mundo.
O fato de a proposta ser trazida para Sergipe motivou muito um grupo de pessoas
que já trabalhava com informática e tecnologia e faziam parte da ASSESPRO - Associação de
Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet do Estado de Sergipe.
Iremos conhecê-los nas entrevistas realizadas, norteadas pela história oral, que ajudaram a
compor o conjunto de fontes que foi complementando este trabalho, o qual já possuía outros
documentos e imagens como registros integrantes do CDI Sergipe e do CDI Nacional/Matriz.
Cada pessoa, enquanto ser histórico, singulariza sua percepção da sociedade na
qual esteve ou está inserido. As formas e impressões de fatos contados sobre uma mesma
história são diferentes a partir da compreensão de mundo de cada um. Porém, são coerentes
quanto ao sentido colaborativo que existia nas intenções de cada indivíduo que caracterizou o
primeiro grupo dentro do CDI, o qual chamamos de idealizadores. As entrevistas procuraram
vários atores, não apenas desse primeiro grupo, mas de pessoas que atuaram de forma distinta
dentro da ONG. São relatos de professores, alunos, funcionários, voluntários e pessoas ligadas
ao conselho consultivo.
Ao trazer o passado individual, a história da memória coletiva é alimentada. Foi
esse entendimento que buscamos ao tentar construir os elos para contar a história do CDI.
Nesse sentido, Le Goff (2003) enfatiza essa construção coletiva da memória como não apenas
uma conquista, mas como representação de poder.
Aproveitamos também a contribuição de Roger Chartier (1990), através das
noções de práticas e representações culturais, para pensarmos sobre como são os processos
vividos pelos homens e como esses registros constituem a nossa história como um conjunto
de saberes adquiridos. As representações culturais possibilitaram o desenvolvimento de novas
concepções de processos que culminaram na cibercultura, pela construção dos tempos
históricos e suas modificações. Diante disso, pensamos em estabelecer um diálogo da
cibercultura com as atividades e propósitos do CDI. Neste contexto, a representação:

permite articular três modalidades da relação com o mundo social: em
primeiro lugar, o trabalho de classificação e de delimitação que produz as
configurações intelectuais múltiplas, através das quais a realidade é
contraditoriamente construída pelos diferentes grupos; seguidamente, as
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práticas que visam fazer conhecer uma identidade social, exibir uma maneira
própria de estar no mundo, significar simbolicamente um estatuto e uma
posição; por fim, as formas institucionalizadas e objetivadas graças às quais
uns “representantes” (instâncias coletivas ou pessoas singulares) marcam de
forma visível e perpetuada a existência do grupo, classe ou comunidade
(CHARTIER, 1990, p. 123).

Podemos compreender as práticas, quer sejam múltiplas, diferenciadas e/ou
conflitantes como construtoras do mundo como representação. Logo, as relações sociais entre
essas práticas e representações e o modo de ver das pessoas possibilitam entender a sociedade
em uma determinada época, de acordo com o que essa sociedade representou naquele dado
momento. Assim era o berço que abrigou o CDI.
Diante dessa perspectiva, o comportamento da sociedade gerou novas práticas e
novas representações. Apesar de ter vivido em um tempo em que o computador ainda não era
uma ferramenta pedagógica democratizada, a inteligência coletiva6 produzida no CDI, como
um dos principais motores da cibercultura, promoveu uma relação entre comunidade e
tecnologia, que passou a definir a mudança social e de inclusão idealizada na missão e
atuação do CDI. O aluno não precisava sair da sua localidade para ser inserido e para buscar
sua qualificação profissional. O CDI nasceu na comunidade, para a comunidade e era, ao
menos oficialmente, pela comunidade que ele deveria se manter e se retroalimentar.
Em um material produzido pelo CDI para comemorar seus dez anos, em 2005,
Rodrigo Baggio, seu fundador, enfatizou:
O meu objetivo sempre foi criar uma EIC numa favela, uma escola que
funcionasse de forma sustentável, que refletisse sobre a realidade local,
sobre a cidadania. As pessoas da própria comunidade deveriam se
autogerenciar e capacitar outras pessoas para isto. Eu queria criar um projeto
diferente, muito mais associado a um modelo de empreendedorismo social
do que ao modelo comum das iniciativas sociais da época (CDI, 2005, p.27).

As escolas do CDI funcionavam como escolas não formais utilizando o
computador para promover cidadania em comunidades carentes. Aqui percebemos um
importante vetor de ação do CDI. Trata-se do papel a ser desempenhado pelas EICs. Em
Sergipe, a proposta funcionou durante quase treze anos, ajudando muitos jovens a serem
inseridos no mercado de trabalho via inclusão digital. A técnica tinha o propósito de ser

6

O conceito da inteligência coletiva foi criado a partir de alguns debates realizados por Pierre Lévy
(1993), relacionados às tecnologias da inteligência como uma forma de pensamento originário pelas
conexões sociais, possíveis pela utilização das redes na internet.
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adquirida como um processo atitudinal, a fim de promover as mudanças que eram propagadas
no campo individual e coletivo.
Podemos compreender o espaço das EICs como aquele que acompanha trajetórias
de vida dos grupos ou indivíduos, fora do ambiente formal (constituído por escola, professor,
sala de aula, conteúdos sistematizados, enfim). Daí a utilização do termo escola não formal
para situar que as escolas do CDI tinham esse caráter de educar fora do convencional
enquanto estrutura educativa:

A princípio podemos demarcar seus campos de desenvolvimento: a educação
formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente
demarcados; a informal como aquela que os indivíduos aprendem durante
seu processo de socialização na família, bairro, clube, amigos etc., carregada
de valores e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados: e a
educação não-formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os
processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços
e ações coletivos cotidianas (GOHN, 2006, p. 28)

Deste modo, as EICs, esses espaços coletivos, participativos, de transmissão de
saberes que podem ser compartilhados, possibilitaram criar relações de pertencimento. Por
isso a importância de criar uma proposta contextualizada, ou seja, de saírem do seio da
comunidade as possíveis soluções para os problemas enfrentados por ela. Eis o processo
educativo que fundamenta as aulas nas EICs do CDI, cuja concepção de mundo deveria
contribuir para um sentimento de identidade dentro da comunidade. Não era apenas questão
de oferta ao “mercado de trabalho”, mas também a valorização de uma identidade coletiva
que resultava no exercício da cidadania.
Mas, por que o conceito de cidadania é tão importante para o contexto do CDI?
Cabe, antes de tudo, situá-lo. Podemos afirmar que ser cidadão significa ter direitos e deveres,
ser súdito e ser soberano (MARZINI COVRE, 2002, p. 9). Esse é, inclusive, um direito
constitucional. A premissa de que todos os homens são iguais perante a lei enfatiza um
compromisso social que, na prática, torna-se sempre algo questionável. Em um país de tantas
desigualdades, mesmo assim, o princípio da igualdade é constitucionalmente assegurado, não
só a igualdade de direitos, mas também a igualdade dos deveres que todo cidadão tem, pelo
simples fato de vivermos em sociedade.
Portanto, a cidadania tem a ver com a condição de ser do cidadão, do modo de
vida desse sujeito, que vive mediante uma relação entre a comunidade política e socialmente
articulada. E assim, a garantia de colocar em prática direitos e deveres foi proclamada pelo
CDI.
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A história da educação digital em Sergipe, mais precisamente em Aracaju, foi
iniciada na década de oitenta do século passado, quando houve uma necessidade de se utilizar
o computador como ferramenta pedagógica. Era época das “escolinhas” de informática, do
sistema S (Senac, Sesc, Senai, Sesi, Sebrae, Senar, Sescoop e Sest) oferecerem cursos de
informática e, alguns anos depois, de as universidades formarem pessoal para trabalharem
diretamente com a tecnologia7.
Portanto, o objetivo aqui não é criar uma cronologia da inserção da informática
com os computadores de grande porte, chamados de mainframes, existentes à época, apenas
em grandes empresas, órgãos de governo ou algumas poucas universidades, a exemplo da
Universidade de São Paulo (USP) e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC-RJ). Em lugar disto, nos interessa mais pensar se as escolas do CDI podem ser
consideradas como uma iniciativa pioneira na educação digital em Sergipe, utilizando a noção
de cidadania. Para isso, a visão dos idealizadores pode colaborar para a verificação dos fatos.
Por se tratar de uma proposta que foi executada, também nos cabe descobrir o(s) motivo(s)
que levou(aram) o projeto a ter um fim.
Diante disso, organizamos a tese em quatro seções, sendo a primeira de
embasamento da inserção da Cibercultura, para que pudéssemos ter uma ideia de como essa
cultura da internet ou do ciberespaço foi entrando nas nossas vidas e construindo teias
digitais, tendo o CDI se configurado numa dessas redes.
A segunda seção é sobre o CDI, seu nascimento, seus objetivos e a forma como
foi crescendo, acumulando números e prestígio para seu fundador. Depois disso, na terceira
seção, tratamos de situar Sergipe como mais um ponto na teia de desenvolvimento da rede
CDI. E, finalmente, na quarta sessão, abordamos algumas contradições do CDI para a
promoção da conclamada autossustentabilidade.
Consideramos a tese relevante por tratar do tema da inclusão digital sob a
perspectiva da cidadania e também por trazer informações sobre a atuação do CDI em
Sergipe, e da sua contribuição em uma época em que o computador era um equipamento de
luxo, restrito a uma parcela muito pequena da população. Período em que promover a
inclusão digital parecia um sonho distante de se concretizar.

7

O chamado Sistema S cumpre um papel fundamental na oferta de cursos profissionalizantes em todo
o Brasil. Criado a partir dos anos 1940, as entidades que compõem o sistema se dedicam à formação
profissional em suas respectivas áreas de atuação (indústria, comércio, agropecuária, entre outras).
Fonte: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2011/10/sistema-s-oferece-cursos-tecnicos-emtodo-o-brasil. Acesso em: 02 jan. 2016.
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A proposta era diminuir o apartheid social e para isso as EICs tinham que atuar
como veículo, sustentadas por um modelo que já estava dando certo no Rio de Janeiro: o CDI.
O CDI tem sido estudado por pesquisadores de diversas áreas das Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas. Em uma pesquisa realizada no banco de teses e dissertações da
CAPES em 21 de setembro de 2016, foram localizados 13 trabalhos cujo CDI foi objeto de
estudo, seja pela atuação das EICs ou pela proposta de inclusão digital 8. O ineditismo do

8

Os trabalhos encontrados foram: 1) SILVA, Maria Paula Rossi Nascentes da. Os caminhos da
democratização da informática: as escolas de Informática e cidadania do comitê para a
democratização da informatização 01/03/1998 148 f. Mestrado em Eucação Instituição de Ensino:
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Biblioteca
Setorial do CTCH - PUC-RJ. 2) RODRIGUES, Sandra Helena Pereira. Comitê para Democratização
da Informática - CDI, de Glória do Goitá: uma estratégias de inserção digital – avaliação de
impactos 01/11/2003 116 f. Profissionalizante em Gestão de Políticas Públicas Instituição de Ensino:
Fundação Joaquim Nabuco, Recife Biblioteca Depositária: Biblioteca Blanche Knopf e Biblioteca
Nilo Pereira. 3) PIMENTEL, Leticia Rebello. Reaplicação de projetos sociais no sistema de
franquia social – o caso do Comitê para Democratização da Informática 01/07/2010 100 f. Mestrado
em Engenharia de Produção Instituição de Ensino: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro Biblioteca Depositária: Bloco B, CT, UFRJ. 4) SANTANA, Orlando de Carvalho. A Proposta
Educativa do Comitê para a Democratição da Informática em Sergipe: um estudo de caso
01/09/2006 132 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: Universidade Federal de Sergipe,
São Cristóvão Biblioteca Depositária: BICEN/UFS. 5) MIRANDA, Elisa Cardeal Mueller. Inclusão
Digital? Um estudo sociológico sobre o CDI Campinas (Comitê para Democratização da Informática)
01/06/2005 135 f. Mestrado em SOCIOLOGIA Instituição de Ensino: Universidade Estadual de
Campinas, CAMPINAS Biblioteca Depositária: Biblioteca do IFCH e Biblioteca Central UNICAMP.
6) MOREIRA, Renato Angelo de Almeida. O Florescer da Rosa Digital - Perspectivas para a
formação da cidadania digital em um estudo sobre a Escola de Informática e Cidadania (Fortaleza-CE)
01/02/2008 177 f. Mestrado em Políticas Públicas e Sociedade. Instituição de Ensino: Universidade
Estadual do Ceará, Fortaleza Biblioteca Depositária: Biblioteca Central. 7) RICCEZZA, Liliane
Leroux de. Computadores, Cidadania e Educação - A proposta político-pedagógica do Comitê para
democratização da Informática 01/03/2003 128 f. Mestrado em Educação. Instituição de Ensino:
Universidade Católica de Petrópolis, Petrópolis Biblioteca Depositária: UCP. 8) DIAS, Ubiraci
Nunes. O Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação para a Educação na Cidadania: o
estudo de caso da Escola de Informática Cidadania Palmares / Salvador 01/03/2007 162 f. Mestrado
em Educação e Contemporaneidade Instituição de Ensino: Universidade do Estado da Bahia, Salvador
Biblioteca Depositária: Biblioteca Luiz Henrique Dias Tavares. 9) DITTRICH, Magda
Ternes. Comitê para Democratização da Informática em Santa Catarina: CDI-SC sob a ótica da
gestão social 26/06/2013 72 f. Mestrado Profissional em Administração Universitária. Instituição de
Ensino: Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis Biblioteca Depositária: Biblioteca
Central da Universidade Federal de Santa Catarina. 10) MARMILLE, Marcos Henrique de
Souza. Análise dos fundamentos da proposta político-pedagógico do CDI- Comitê para
Democratização da Informática 01/06/2008 113 f. Mestrado em Educação. Instituição de Ensino:
Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Americana Biblioteca Depositária: Campus Maria
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nosso trabalho recai sobre o aspecto dos depoimentos que foram coletados para possibilitar a
narrativa de uma história que ainda não tinha sido contada. Dos treze trabalhos informados
pela CAPES doze são em nível de mestrado, ou seja, a nossa é a segunda tese de doutorado
cujo CDI figura como objeto de estudo, até o momento do levantamento que fizemos, é o
nosso trabalho. Fizemos a pesquisa com o intuito de inventariar essa produção e quantificá-la.
Entre as pesquisas encontradas, há a dissertação defendida no Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, em 2006, de Orlando de
Carvalho Santana, orientado pela Profª. Drª. Maria de Fátima Monte Lima, intitulada “A
Proposta Educativa do Comitê para Democratização da Informática em Sergipe: Um Estudo
de Caso”. Diferentemente do nosso estudo, a dissertação mencionada tratou das questões mais
relacionadas ao capitalismo e suas ligações com os movimentos sociais. Nessa pesquisa, a
ideia central de Santana (2006) foi analisar a proposta educativa do CDI em Sergipe, tomando
por base o contexto do sistema capitalista e sua relação com as TICs – Tecnologias da
Informação e do Conhecimento na promoção de dependência com/para o mundo do trabalho,
com diferentes interferências na organização social, política e econômica da sociedade.
Não acompanharemos a percepção do trabalho mencionado, o qual tinha uma
propositura muito mais de análise ideológica, de cunho marxista e que verificou a Proposta
Político Pedagógica do CDI (em Sergipe), pelo viés da Crítica da Economia Política para se
chegar ao movimento do capitalismo e suas consequências ao mundo do trabalho e da cultura.
A dissertação de Santana (2006) foi uma discussão que objetivou verificar os processos
sociais de inclusão/exclusão digital.

Auxiliadora – Unisal. 11) ROTHGIESSER, Tanya Linda. Cidadania Digital: uma proposta de
educação complementar para a inclusão digital e o combate às desigualdades sociais no Brasil
contemporâneo – o caso CDI 01/08/2010 1 f. Mestrado em Ciências Sociais Instituição de Ensino:
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Biblioteca Depositária: Biblioteca
Central. 12) SOUSA, Carlos Alberto Lopes de. ONGS e Internet: da ação educativa e política no
lugar do ciberespaço 01/11/2005 221 f. Doutorado em Ciências Sociais. Instituição de Ensino:
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. Biblioteca Depositária: BNGK. 13) HSIEN,
Fu Wen. Inclusão Digital e Inclusão Social: um estudo nas escolas de informática e cidadania na
cidade de São Paulo 01/11/2004 125 f. Mestrado em Serviço Social. Instituição de Ensino: Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo Biblioteca Depositária: PUC/SP.
FONTE: <http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses> Acesso em: 28 set. 2016.
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Outros trabalhos apresentaram uma abordagem muito mais teórica, do ponto de
vista de modelos de projetos sociais, tendo o formato utilizado pelo CDI como um exemplo
bem sucedido, como foi o caso da dissertação de Mestrado de PIMENTEL (2010).
Outros trabalhos aportaram-se na discussão sobre exclusão social e seus impactos
na sociedade, utilizando estudos de casos. Esse foi o foco utilizado por MIRANDA (2005) e
MOREIRA (2008), DITTRICH (2013) e ROTHGIESSER (2010), em análises de processos
gerenciais e educacionais. A tese de doutorado de SOUSA (2005) perpassa pela discussão
de ONGs e internet, elencando as condições em que essas organizações podem (ou podiam)
implementar projetos de ação educativa e política na rede.
Outros textos abardam a proposta do CDI sob um aspecto mais filosófico, com
críticas e levantamento de fragilidades na concepção da base freiriana, tais como SANTANA
(2006) e MARMILLE (2008).
Da análise desses treze trabalhos, cinco não possuem o arquivo e nem o resumo na
plataforma. Aparece apenas informações de referência da ficha catalográfica, são eles: SILVA
(1998), RODRIGUES (2003), RICCEZZA (2003), HSIEN (2004) e DIAS (2007). O CDI
consta nas palavras-chave e o título faz jus ao enunciado, porém não foi possível categorizálos.
Em nosso trabalho, refletimos sobre o processo da educação e suas conexões com
as Tecnologias da Informação e do Conhecimento (TICs) dentro da perspectiva da
Cibercultura. Levamos em consideração que já existem trabalhos, dentre os mencionados
acima, que direcionaram seus olhares para a relação da educação e trabalho, perfazendo um
caminho crítico contra o capitalismo, pela análise de Karl Marx sobre o processo de produção
de mercadorias como instrumento teórico-metodológico de análise do papel do trabalho
humano, semelhante aos fins do CDI.
Nossa abordagem segue por um outro caminho, tendo em vista que parte da
necessidade de historicizar uma época em que o computador era objeto de luxo, restrito às
camadas mais abastadas da sociedade. Um momento em que pessoas se uniram em prol de um
objetivo: promover a inclusão digital de comunidades carentes. Esse movimento esteve
presente em várias partes do Brasil (e fora dele), assim como em Sergipe e em outros estados
as iniciativas promoveram várias ações de combate ao analfabetismo digital.
A temática proposta deste trabalho, inicialmente intitulado “BITS de Inclusão em
Sergipe: Uma História da Educação Digital no Comitê para Democratização da Informática
(1998-2011)”, teve a finalidade de aproveitar o significado de “bit”, como a menor unidade de
informação que pode ser armazenada ou transmitida em um sistema computacional. Logo,
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pensamos em fazer uma alusão metafórica ao sentido da ação de cada um, ao mínimo que
cada pessoa pode dar ou doar, sendo algo multiplicador para se produzir resultados.
Como bits de inclusão, a unidade vai formando seus múltiplos, os quais se
transformam em bytes, e que ao multiplicarem-se novamente, transformam-se em kilobits,
megabits, gigabits, terabits, e assim por diante, numa amplitude que metaforizamos nos
objetivos entrelaçados por várias pessoas que originalmente se identificaram pelo desejo de
promover a inclusão para aqueles que não a tinham.
Pela definição de Nicholas Negroponte (1995), um bit não tem cor, tamanho ou
peso, além de ser capaz de viajar à velocidade da luz. Ele é o menor elemento atômico do
DNA da informação. O mundo, como o percebemos, é um lugar bastante analógico, porém, o
processo de digitalização também é essencial para o transporte eficiente de sinais
anteriormente análogos.
Bill Gates exemplificou o aproveitamento dos circuitos elétricos em calculadoras
pelo conjunto de dígitos binários, ao que mais tarde se transformou no ENIAC - Electronic
Numerical lntegrator and Calculator, cujo objetivo era ser o mais preciso possível9.
[...] Agora vamos examinar uma forma totalmente diferente de como fazer a
iluminação de um aposento, usando um método digital e não analógico de
armazenar e transmitir a informação. Todo e qualquer tipo de informação
pode ser convertido em números usando apenas os algarismos zero e um.
Estes são chamados de números binários – números compostos inteiramente
de Os e 1s. Cada O ou 1 é chamado de bit. Uma vez convertida, a
informação pode ser introduzida e armazenada em computadores sob a
forma de longas sequências de bits. Esses números são a informação digital.
(GATES, 1995, p. 41).

Desse modo, podemos considerar cada "desligado" com 0 (zero) e cada "ligado"
com 1 (um). E assim, nosso “bit de inclusão” seria, portanto, o start de uma iniciativa que, em
2015, comemorou 20 anos. Toda essa informação originária pelos bits criou uma espécie de
teia que entrelaçou pessoas em vários lugares, estabelecendo uma cultura que utilizou a
informação e a comunicação como elementos multiplicadores de uma forma nova das pessoas
interagirem. Em um mundo digital, tudo são bits, podendo ser bits de rádio, de TV ou de
comunicação naval, mas tudo são igualmente bits, sujeitos àquela mesma mistura e multiuso
que define o que é multimídia.

9

Um dos usos dessa exatidão foi durante a Segunda Guerra Mundial, em que esse recurso auxiliou no
direcionamento da artilharia (GATES, 1995).
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Portanto, verificamos o início e o desenvolvimento do CDI em Sergipe, no intuito
de perceber se tal iniciativa poderia ser considerada como pioneira na inclusão digital no
estado, com o foco de atuação na promoção da cidadania. Para atingir tal meta, procuramos
atender aos objetivos específicos que foram: identificar o surgimento do CDI em Sergipe sob
a ótica dos seus idealizadores e analisar o seu fechamento.
A metodologia de pesquisa reuniu diferentes recursos e procurou explorar várias
possibilidades no decorrer da investigação. As principais fontes impressas utilizadas foram as
seguintes: relatórios da equipe do CDI/SE, atas, fotografias, registros das ações do CDI na
imprensa local e o projeto pedagógico do comitê. Mas também exploramos fontes orais. Cada
um destes recursos foi tratado considerando as suas especificidades.
Para as fontes impressas, orientamos os nossos procedimentos a partir daquilo que
autores como Marc Bloch e Jaques Le Goff nos ensinam sobre a necessidade de realizar um
tratamento crítico sobre a documentação, considerando a inexistência de inocência no
documento, rastreando as possíveis intencionalidades constantes nas fontes (LE GOFF, 2003
e BLOCH 2001).
As fotografias, gráficos e ilustrações foram analisadas como portadoras de
narrativas próprias, registros que, como nos lembram autores como Sandra Pesavento (2005),
Peter Burke (2008) e o já citado Bloch, tem muito a dizer desde que corretamente
questionados. Por outro lado, nosso trabalho contou com entrevistas gravadas e depois
transcritas, bem como, em outros casos, com relatos escritos da experiência dentro do CDI.
Dessa forma, é importante e necessário classificar a natureza da pesquisa, pela
maneira de abordar o problema, objetivos e procedimentos utilizados.
Considerando o conjunto de procedimentos adotados e tendo em vista o problema
apontado pela tese, a opção pela pesquisa qualitativa respondeu aos nossos anseios, pois tal
qual Arilda Godoy afirma: “[...] é a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e
processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, para
compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da
situação em estudo” (1995, p.58).
Tínhamos consciência de que para compreender uma parte da história do CDI
Sergipe, tínhamos que escutar alguns atores que participaram dessa fase e tiveram um papel
significativo no ciclo de vida do mesmo. E assim, nos apropriamos de acontecimentos
históricos através da memória dos grupos sociais que marcaram época dentro do CDI. As
entrevistas realizadas, norteadas pela história oral, ajudaram a compor o conjunto de fontes
que foi complementando este trabalho, que já possuía outros documentos e imagens como
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registros integrantes do CDI Sergipe e do CDI Nacional/Matriz. De acordo com Thompson
(2006), a utilização da história oral nos permite:
Uma abordagem ampla, a interpretação da história e das sociedades e culturas
em processo de transformação, por intermédio da escuta às pessoas e do registro
às histórias de suas vidas. A habilidade fundamental na História Oral é aprender
a escutar. Gostaria de enfatizar que considero a História Oral como um campo
interdisciplinar. (THOMPSON, 2006, p.20).

Seguindo essa metodologia, Thompson propõe a utilização das entrevistas para
enfatizar as histórias de vida dos sujeitos, no caso presente, da experiência das pessoas
vinculadas de alguma forma ao CDI, salientando que a História Oral, através da mistura entre
elementos objetivos e subjetivos, interessa-se por “compreender como as experiências do
passado são reinterpretadas na memória” (2006, p.32).
Antônio Carlos Gil enfatiza os métodos de pesquisa qualitativa dizendo que estas
“[...]estão voltados para auxiliar os pesquisadores a compreenderem pessoas e seus contextos
sociais, culturais e institucionais” (1999, p.94). Logo, esse tipo de pesquisa envolve
levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o
problema pesquisado e análise de exemplos que estimulam uma melhor compreensão sobre o
problema levantado.
A coleta foi realizada no período entre agosto de 2015 a setembro de 2016, com
dezesseis pessoas, das mais variadas esferas de atuação com o CDI, inclusive do CDI Matriz e
representante de empresa parceira, assim distribuídos10:

10

O perfil dos entrevistados está no final do presente trabalho, nas Referências. A intenção era ouvir
todos os idealizadores, ou pelo menos a maioria deles, e assim, três foram entrevistados. Os membros
do Conselho Diretivo e Funcionários também foram escolhidos na busca por uma maior
representatividade. A pesquisa foi realizada com as seguintes pessoas: BARBOSA. Telma Oliva;

BRAZIL, Osiris Ashton Vital; DIAS FILHO, Paulo do Eirado; GOMES, Márcia de Oliveira
Alves; IAMAMOTO, Quimico; MELO. Vinícius Barbosa de; MENDONÇA. Daniele
Andrade. MIRANDA, José Teófilo de; OLIVEIRAa, Jorge Santana de; OLIVEIRAb,
Magnacilda. PRADO, Rosana Rezende Silva; ROCHA, Camila. RODRIGUES, Gladson;
SANTOSa, Josenito Oliveira. SANTOSb, Roberto da Costa; SILVA, José Carlos da.
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QUADRO 01 – QUANTITATIVO E DISTRIBUIÇÃO DOS ENTREVISTADOS
Pesquisados
Idealizador
Educador(a)
Aluno(a)
Funcionário(a)
Conselho
CDI
Parceiro(a) externo
Total

Quantidade
3
3
3
2
2
2
1
16

Fonte: Entrevistados. Quadro elaborado pela autora.

Os procedimentos metodológicos acima descritos nos ajudaram na investigação
do problema apresentado pela tese – a reflexão sobre o início e o desenvolvimento do CDI em
Sergipe –, e nos auxiliaram na busca por verificar se tal iniciativa poderia ser considerada
como pioneira na inclusão digital no estado e se podemos considerar que o comitê também foi
pioneiro ao aliar a temática digital à promoção da cidadania. Para tanto, buscou-se ouvir
algumas pessoas que trabalharam no projeto de expansão do CDI, como idealizadores,
voluntários, funcionários e alunos. Como surgiu a ideia de trazer o CDI para Sergipe, quem
participou da construção dessa proposta, como foi o desenvolvimento das suas escolas e por
quais razões a proposta chegou ao fim? Nas próximas páginas procuramos responder a tais
questionamentos.
O estudo tem como recorte cronológico o ano de 1998, quando o CDI começou as
atividades em Sergipe, até 2011, quando a ONG parou de funcionar no estado, fator que
pontuou também uma análise acerca das razões que levaram ao seu fechamento.
Outrossim, como fundamentação teórica, trilhamos o caminho que trata da
cibercultura, como uma estrada construída na relação de computadores que dialogam e que
criam fenômenos sociais em que a internet é o canal, o mote, o início, o fim e o meio.
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2 PENSAR O CDI, PENSAR A CIBERCULTURA

O objetivo desta seção é abordar a cibercultura como uma forma de
relacionamento da sociedade com a informática, com as redes, com a multimídia, com os
jogos eletrônicos, enfim, com os modos de navegação que produzem a comunicação dandolhe sustentação. Essa cultura high tech11 é proveniente da utilização do ciberespaço como tal
constituído pelas redes tipo internet e pelos computadores que se comunicam. Nessa
circunstância, vinculamos o papel do CDI como aquele que, ao desenvolver sua cibercultura,
a reutiliza em constante dinamicidade.
Diante dessa perspectiva, não podemos desassociar o papel do ser humano e a
forma como se manifestam, principalmente utilizando-se da tecnologia para esse fim. Toda a
discussão aqui travada acerca do mundo virtual, o qual também integramos, serve de pano de
fundo para apresentar os objetivos de um Comitê criado nos anos 1990 do século passado,
justamente quando o computador surgia como equipamento disponível a uma parcela seleta
da população. O Comitê para Democratização da Informática (CDI) se dispôs a romper com
as fronteiras estabelecidas, em que o acesso ao computador era uma espécie de “Muro de
Berlim” a ser derrubado. Mesmo que tal entendimento pareça exagerado, esse era o ideal a ser
oficialmente perseguido.
Assim, uma sociedade emergente, caracterizada como da informação ou do
conhecimento, conectada por fios ou por wifi, formava uma base para que novas capacidades
e novas organizações produzissem a sociedade ciber, cuja técnica e cultura se relacionaram,
traduzindo os efeitos da tecnologia na sociedade.
E neste novo desenho de sociedade, o ciclo de vida tecnológica se reinventa.
Desde os primeiros aparelhos de videocassete às novas formas de assistir a um filme,
aparelhos menores e com melhores resoluções, telas planas, lousa digital, reconhecedores de
voz, olhares e impressões digitais, tudo isso já é passado. O futuro já se retroalimentou dele, e
apenas esperamos os “próximos capítulos”.
Toda comunicação desenvolvida pelo uso da tecnologia tornou a linguagem mais
ágil, a escrita menos formal e as relações mais dicotômicas. Esses caminhos trazem o real e o
virtual como uma questão importante quando utilizamos passado, presente e futuro para
justificar ações ou modos de agir.

11

High Tech ou high tecnology: alta tecnologia; tecnologicamente avançado. Ver: Dicionário de
Informática, multimídia e realidade virtual (COLLIN, 2001, p. 200).
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Será que todas essas nuances estavam previstas no passado, por um imaginado
futuro distante? Esse futuro apareceu em muitas manifestações em diversos segmentos
culturais, artes plásticas, música, cinema e literatura. Nesse contexto, o CDI, ou mais
precisamente a sua iniciativa de criar as EICs, também se projetaram rumo a uma espécie de
futuro imaginário, como verificamos adiante.

2.1 CIBERESPAÇO E CIBERCULTURA

O ciberespaço criou a cibercultura, ou seja, o território da internet fundou uma
nova (nem tão nova assim) forma de as pessoas viverem e se relacionarem. Nesse espaço, as
redes de comunicação foram decisivas para a instalação de uma vida social e cultural, capaz
de definir a sociedade em que estamos inseridos, promovendo não só mudanças nos hábitos,
mas também na economia de regiões e países inteiros.
Para definir ciberespaço, Pierre Lévy (1999, p. 17) o enuncia como um novo meio
de comunicação que surge da interconexão mundial de computadores, em que o referido
termo representa não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o
universo oceânico de informações que ela abriga. Os seres humanos navegam e alimentam
esse universo, determinando um espaço de diálogo aberto pela comunicação de mais de um
computador. Quanto à definição de cibercultura, o mesmo autor a define como o conjunto de
técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de
valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço:
A palavra “ciberespaço” foi inventada em 1984 por William Gibson em seu
romance de ficção científica Neuromancer. No livro, esse termo designa o
universo das redes digitais, descrito como campo de batalha entre as
multinacionais, palco de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e
cultural, sendo uma das principais funções do ciberespaço o acesso à
distância aos diversos recursos de um computador, bem como a transferência
de dados entre eles (LÉVY, 1999, p. 92-93).

William Gibson, autor de “Neuromancer”, abordou interações do ser humano com
a máquina, como a computação pode alterar as relações humanas. Personagens meio robôs,
hackers, ciberpunk, matrix como um mundo virtual, vírus como ferramenta de boicote a
projetos, reposição de órgãos humanos, em síntese, tudo indica que a ficção científica do
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passado chegou ao presente como um futuro que traz no bojo uma revolução tecnológica e
também seus efeitos colaterais12.
O papel do ser humano e sua relação com os meios de comunicação mediados por
computadores fizeram do livro “Neuromancer” uma referência na relação cultura e
tecnologia, e serviram de inspiração para muitos aparatos eletrônicos que surgiram tempos
depois.
No cinema, o filme americano-canadense “Johnny Mnemonic: o cyborg do
futuro”, estreado em 1995, foi baseado no livro de William Gibson, com a participação do
ator Keanu Reeves como protagonista. O enredo trata de um chip implantado na cabeça do
personagem com informações importantes para a Yakuza, a maior facção criminosa do Japão.
Interessante notar que o filme com vinte anos de produzido projetou um futuro que, para nós,
já se tornou passado com telefones analógicos e teclados obsoletos. Em um dos diálogos,
quando o cyborg, ao pedir que seja retirado o chip de sua memória, ouve de outro
personagem: “[...] sobrecarga de informação... Toda a eletrônica envenenando as ondas de
transmissão. A maldita civilização tecnológica. Tudo isso porque não podemos viver sem
ela”. Isto está em consonância com o que hoje experimentamos, estamos cada vez mais
dependentes da tecnologia, seja ela qual for e para quaisquer fins a que se destine.
Porém, na concepção de que a informática não tem mais nada a ver com
computadores, mas, sim, com a vida das pessoas, Negroponte (1995, p. 11) procurou criar um
sentido pelo vínculo ao mundo digital que desenvolvemos e por meio do qual nos
relacionamos. Estiveram incluídos também, tal qual na nossa própria realidade cotidiana,
problemas, crises e contradições. O livro “A Estrada do Futuro”, escrito por Bill Gates no
mesmo ano em que Negroponte lançou “A vida digital”, trouxe perspectivas que serviram de
previsão em alguns casos e em outros, justamente o contrário, ou seja, a concretização de algo
que era apenas uma ideia que estava no papel:
Os custos das comunicações vão cair tão drasticamente quanto despencaram
os custos da computação. Quando baratear o suficiente e for combinada a
outros avanços tecnológicos, a "estrada da informação" não será apenas mais
uma expressão usada por empresários ansiosos e políticos entusiasmados.
Será tão real e abrangente quanto "eletricidade". Para compreender por que a
informação será tão central, é importante saber como a tecnologia está

12

A tecnologia da informação é, para esta revolução, o que as novas fontes de energia foram para as
revoluções industriais sucessivas, do motor a vapor à eletricidade, aos combustíveis fósseis e até
mesmo à energia nuclear, visto que a geração e distribuição de energia foram o elemento principal na
base da sociedade industrial. Ver: A Sociedade em Rede, de Manuel Castells (1999, p. 68).
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alterando as maneiras que utilizamos para lidar com a informação (GATES,
1995, p. 37).

A tecnologia para que os bancos e seus cashes, celulares e tablets utilizem a
tecnologia touch screen não é hoje um mistério e cria nos mais jovens ou nos “nativos
digitais”13 a impressão que sempre foi assim. O fato é que a evolução da informática tem
ocorrido em um ritmo acelerado e produzido equipamentos menores, mais leves, mais fáceis
de usar, além de economicamente mais acessíveis. Negroponte, tal como Gates, enfatizou a
“superestrada da informação” como um movimento global de bits sem peso e sem velocidade
da luz. A possibilidade de produtos e serviços terem adquirido forma digital foi preconizada
por alguns teóricos e profissionais que viam o progresso das tecnologias se concretizarem ano
após ano:
O verdadeiro motivo para a não-utilização dos dedos [touch screen] é que
ainda não encontramos uma boa tecnologia capaz de detectar o campo ao
redor do dedo: isso é, quando o dedo está próximo da tela, mas ainda não a
está tocando. Contando com dois estados apenas – o toque e o não-toque -,
muitas aplicações serão, no máximo, desajeitadas (NEGROPONTE, 1995, p.
117).

As diversas maneiras que utilizamos a tecnologia em busca de informação tendem
a criar crises e contradições entre o ser humano e a rede. Tal atrito foi abordado por Manuel
Castells (1999), que destacou o fato da revolução da tecnologia da informação ter sido
fundamental para analisar a complexidade da nova economia, sociedade e cultura em
formação. A tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada
sem suas ferramentas tecnológicas. Muito embora a cultura da internet tenha sido apontada
pela influência e formação das culturas tecnomeritocrática, hacker, comunidades virtuais e
empreendedoras, Castells indica que o maior propagador da rede é o Estado, na medida em
que atua enquanto força incentivadora, impulsionando a competitividade das empresas,
demandando sua produção e lucro:

O poder tem como base o Estado e seu monopólio institucionalizado da
violência, embora o que Foucault chama de microfísica do poder,
incorporada nas instituições e organizações, difunda-se em toda a sociedade,
de locais de trabalho a hospitais, encerrando os sujeitos numa estrutura
rigorosa de deveres formais e agressões informais (CASTELLS, 1999, p.
52).

13

Expressão utilizada por Marc Prensky para denominar aqueles que já nasceram nestes tempos
digitais.
Fonte: http://marcprensky.com/ Acesso em: 08 de fevereiro de 2017.
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No entanto, o protagonismo do Estado, que deveria atender as demandas que
surgem no seio da sociedade, passa a perder espaço para Organizações Não-Governamentais
(ONGs) que nascem com objetivos bem específicos. Desse modo, pessoas de natureza
jurídica, diferenciada do modelo estatal e privado, atuam e geram culturas e identidades
coletivas, de que é exemplo o terceiro setor.
Stuart Hall (2006) assevera que a questão da identidade, que por tanto tempo
estabilizou o mundo social, entrou em declínio e fragmentou o indivíduo moderno, o que fez
com que pudessem surgir novas identidades, cujas transformações acabaram provocando
mudanças nas identidades pessoais. Nesse sentido, ele ainda denomina de deslocamento ou
descentramento do sujeito, quando ocorre uma “crise de identidade”. Assim, no caso do CDI,
isso pode representar ou justificar os propósitos do fundador dessa instituição e seus
simpatizantes, na medida em que a relação com o outro – e a geração dessa cultura – motivou
uma integração entre o sujeito e a comunidade que passou a ser atendida por essa ONG:
A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o
“interior” e o “exterior” – entre o mundo pessoal e o mundo público. O fato
de que projetamos a “nós próprios” nessas identidades culturais, ao mesmo
tempo que internalizamos seus significados e valores, tornando-os “parte de
nós”, contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos como os lugares
objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. A identidade, então,
costura (ou, para usar uma metáfora médica, “sutura”) o sujeito à estrutura.
Estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam,
tornando ambos reciprocamente mais unificados e predizíveis (HALL, 2006,
p. 11).

Desse modo, o sujeito, ora fragmentado e, portanto, individualista, preocupado
apenas com o “seu mundo” particular, começou a perceber que várias identidades culturais
resultavam em diversos sistemas de significação e representação cultural. A proposta original
do CDI foi adentrar nessas culturas e perceber as suas nuances, para que a partir delas fosse
iniciado um diálogo que se tornaria cibernético.
Pensar em romper um paradigma social excludente, no qual só possuía
computador quem podia pagar por ele, foi a mola propulsora para iniciativas de inclusão
digital, em que o CDI foi um dos protagonistas.
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2.2 INTERNET, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO

As representações das novas tecnologias integraram o mundo em redes globais
cuja comunicação mediada por computadores suscitou uma gama enorme de comunidades
virtuais. A interlocução é algo central diante dessa sociedade do ciberespaço. O futuro que
parecia algo distante se fez presente sem que percebêssemos. O chamado bug do milênio, na
virada de 1999 para 2000, serviu para constatar o poder da mídia, que massificou a
informação de tal maneira que muitas pessoas, de fato, acreditaram estar diante do apocalipse.
Figura 1: Acervo da Revista Exame. Edição nº 628 de 29 de janeiro de 1997

Fonte: Revista Exame. Edição nº 628 de 29 de janeiro de 1997
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Figura 2: Recorte do Jornal O Globo nº 35.418 de 19 de dezembro de 1999.

Fonte: AUTRAN, Paula. Plantão do bug transforma réveillon do ano 2000 numa festa do
trabalho. O GLOBO, edição 35.418, 19 dez. 1999.

A capa da revista (Figura 1) e o recorte do jornal (Figura 2) são exemplos das
diversas matérias que sistematicamente foram divulgadas em quase todas as mídias, dando
conta de que o mundo poderia parar por causa de um suposto colapso que retrocederia o ano
para 1900 em vários sistemas computacionais, provocando um caos em aeroportos, sistemas
financeiros, entre outros setores14. Como bem sabemos, o fato temido não se concretizou.
Contudo, ficou claro que a revolução tecnológica já aparecia como produto de poder. Não
apenas pelo custo de pesquisas destinadas a antever ou precaver um problema, mas o poder da
mídia, necessário para caracterizar o presente por um futuro sempre promissor.
Uma das primeiras interações do futuro imaginário da inteligência artificial foi
citada por Richard Barbrook (2009), como proveniente da Feira Mundial de Nova Iorque, em
1939, com a exposição de grandes empresas. Naquele evento, houve a composição de um
ambiente futurista para os visitantes, a começar pelo tema da exposição “Construindo o

14

Maiores informações sobre o assunto e o temor do evento podem ser lidas em
<http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/678/noticias/o-ano-2000-comeca-em-1999m0048939>. Acesso em: 20 nov. 2015.

40

mundo do amanhã”, situando os Estados Unidos já presentes naquele cenário futurista. A
ideia de um futuro imaginário representava o potencial produtivo da indústria, do qual a
tecnologia não poderia ficar fora. Todo esse aparato tecnológico apontava para outra cultura
ou uma nova civilização.
Partidário do ponto de vista de que uma nova civilização implica em uma nova
maneira de viver, Alvin Toffler (2007) abordou a amplitude e a profundidade das mudanças
que estão acontecendo em apenas duas outras vezes, na história da humanidade. A primeira
vez, que ele denominou de Primeira Onda, quando, há aproximadamente 10 mil anos, os
humanos passaram de uma civilização tipicamente nômade para uma civilização agrícola. A
segunda, designada Segunda Onda, quando a humanidade passou de uma civilização
predominantemente agrícola para uma basicamente industrial. Estaríamos, portanto, conforme
o autor, a atravessar a Terceira Onda, iniciada por volta de 1955, nos Estados Unidos e em
alguns outros países que estavam no auge do seu desenvolvimento industrial:
Quando a Segunda Onda avançou através de várias sociedades provocou
uma sangrenta e prolongada guerra entre os defensores do passado agrícola e
os partidários do futuro industrial. As forças da Primeira e da Segunda Onda
colidiram de frente, afastando para os lados, frequentemente dizimando, os
povos “primitivos” encontrados ao longo do caminho (TOFFLER, 2007, p.
36-37).

Ao comparar a Segunda Onda com a Terceira (que pode ser classificada por
nomes

como

sociedade

Pós-Industrial,

Sociedade

da

Informação,

Sociedade

do

Conhecimento, entre outros), Toffler enfatizou que, o que distingue as “ondas” é um sistema
diferente de criar riqueza. Por conseguinte, é a forma de produção que traz consigo as
mudanças sociais, culturais, políticas, filosóficas e institucionais.
Na sua visão, foi na Segunda Onda que houve um grande avanço tecnológico pela
criação das grandes máquinas eletromecânicas, as quais serviram de modelo para várias áreas.
Isto é, a fábrica era referência para a produção e organizações tais como escolas, hospitais e
prisões. Burocracias governamentais acabaram adotando características da fábrica, como
divisão do trabalho e estrutura hierárquica (TOFFLER, 2007).
Na Terceira Onda, a principal inovação esteve no fato de que o conhecimento
passou a ser, não um meio adicional de produção de riquezas, mas, sim, o meio dominante.
Na medida em que ele se fez presente, foi possível reduzir a participação de todos os outros
meios no processo de produção.
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Manuel Castells (2005), entretanto, tem outra forma de perceber o marco de uma
sociedade da informação. Ele a entende como algo construído na contemporaneidade,
principalmente como produto do século XX. Assim afirma:
Frequentemente, a sociedade emergente tem sido caracterizada como
sociedade da informação ou sociedade do conhecimento. Eu não concordo
com essa terminologia. Não porque conhecimento e informação não sejam
centrais na nossa sociedade. Mas porque eles sempre o foram, em todas as
sociedades historicamente conhecidas. O que é novo é o facto de serem de
base microeletrônicas, através de redes tecnológicas que fornecem novas
capacidades a uma velha forma de organização social: as redes (CASTELLS,
2005, p.17).

O conhecimento, na verdade, tornou-se o substituto último de todos os outros
meios de produção. As coisas mais importantes em uma empresa ou uma organização são
intangíveis. A importância e o valor de uma empresa ou organização são o conhecimento que
ela possui - e esse conhecimento existe dentro da cabeça das pessoas que lá trabalham, sendo,
portanto, abstrato e difícil de quantificar.
O futuro imaginário da inteligência artificial revelou um potencial transformador
dessa nova tecnologia (BARBROOK, 2009, p.75). Podemos exemplificar com o que houve
durante a Guerra Fria com o desenvolvimento, por parte da International Business Machine
(IBM), de mainframes, cujo objetivo era ajudar a força aérea americana a guiar mísseis
nucleares para atacar a população civil da Rússia15.
O computador, nesse processo histórico, passou a ser o salvador tecnológico de
um futuro promissor, um equipamento que veio classificar o grau de importância ou
desenvolvimento de um determinado lugar. Os computadores foram colocados em fábricas,
escritórios e instituições. Onde houvesse indício de progresso, lá estaria ele. Constituindo-se,
portanto, na representação de um futuro imaginário, cujo processo de industrialização não

15

A Guerra Fria teve início após a Segunda Guerra Mundial, pois os Estados Unidos e a União
Soviética disputaram a hegemonia política, econômica e militar no mundo. A União Soviética possuía
um sistema socialista, porém com falta de democracia, enquanto nos Estados Unidos, havia a
expansão do sistema capitalista, baseado na economia de mercado, sistema democrático e propriedade
privada. Na segunda metade da década de 1940 até 1989, estas duas potências tentaram implantar em
outros países os seus sistemas políticos e econômicos. A definição para a expressão guerra fria é de
um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, não ocorrendo um embate militar declarado e
direto entre Estados Unidos e URSS, muito embora ambos estivessem em equilíbrio bélico. Barbrook
(2009, p. 290) enfatizou que o jogo da Guerra Fria não teve – e nem poderia ter – um placar final.
Segundo Hobsbawm (1995, p. 225), a Guerra Fria acabou quando uma ou ambas superpotências
reconheceram o sinistro absurdo da corrida nuclear, e quando uma acreditou na sinceridade do desejo
da outra de acabar com a ameaça nuclear. Ver: Hobsbawm (1995).
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poderia ficar à margem. De igual modo, a estrutura social da economia tomou outro ritmo
para acompanhar ou dar sustentação a essa mudança paradigmática.
Nesse processo de desenvolvimento da cibercultura, são notórios os recursos que
ampliaram horizontes/relações sociais. Programas de computador tornaram-se cotidianos na
medida em que auxiliam o pensamento para tarefas como agendar compromissos, organizar
textos, planilhas e contactar pessoas. Outrossim, os meios de comunicação sofreram
mudanças consideráveis no decorrer desse processo. O telefone, por exemplo, custava caro e
servia apenas para receber ou realizar chamadas. Com o tempo foi ganhando mais recursos e
tornou-se um elemento fundamental no acesso à rede. Além disso, a sua utilização foi
mudando, recebendo outras funções e realizando diferentes formas de comunicação.
Concomitante a essas mudanças, iniciava um rico e produtivo sistema financeiro
de cotas de patrocínio e divulgação de empresas em sites de busca, que sustentavam
endereços eletrônicos, comércio eletrônico, cinema e música e que se firmaram como parte de
um negócio lucrativo e cada vez mais crescente:
Os serviços on-line serão pagos, restritos aos mais ricos. O crescimento do
ciberespaço servirá apenas para aumentar ainda mais o abismo entre os bemnascidos e os excluídos, entre os países do Norte e as regiões pobres nas
quais a maioria dos habitantes nem mesmo tem telefone (LÉVY, 1999, p.
12).

Existem serviços eletrônicos disponíveis, muito embora as dificuldades sejam
grandes no acesso a eles. O ciberespaço passou a ser uma espécie de Terra Prometida,
representante do futuro imaginário no presente, portador da sociedade da informação
idealizada.
Tal constatação define um otimismo tecnológico pelo qual a sociedade vem
passando nos últimos anos. É tributada à tecnologia a força motriz do progresso e da
resolução dos problemas em várias áreas do conhecimento.
Sobre essa perspectiva, Castells (2003) aborda a expectativa sobre a internet como
instrumento ideal para promover a democracia. O acesso fácil às informações permite aos
cidadãos uma maior interatividade com o poder público. No entanto, a internet não pode
fornecer um conserto tecnológico para a crise da democracia (CASTELLS, 2003, p. 129). Ou
seja, apesar do seu papel significativo na dinâmica da política, a internet ainda possui ações
limitadas, principalmente no quesito segurança. Outrossim, é considerado um espaço
democrático, porém, com grandes ressalvas. Cada vez mais deixa de ser um território de
ninguém, sem regras, livre, no sentido mais pejorativo da palavra.
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Sobre a problemática da disponibilidade do acesso, podemos observar o exemplo
brasileiro do Sistema Único de Saúde (SUS), que operacionaliza suas consultas mediante
marcação via internet e atende à população carente. Embora saibamos que há problemas
graves no sistema, notamos que há ganhos no ponto de vista da utilização da tecnologia como
meio. Já se tornou viável, por exemplo, proceder agendamentos mesmo distante do local em
que será feito o atendimento médico, pois é possível marcar consultas em outras unidades de
saúde da cidade, tendo em vista o sistema ser unificado. Entretanto, existem problemas sérios,
não apenas na marcação das consultas, mas também no acesso ao sistema, o que gera filas e
indisponibilidade de conexão. Além disso, muitos usuários não sabem como manejar essas
ferramentas remotamente e acabam sendo prejudicados e digitalmente excluídos.
Não obstante, a liberdade nunca é uma dádiva. É uma luta constante; é a
capacidade de redefinir a autonomia e pôr a democracia (CASTELLS, 2003, p.135). É
importante considerar que o simples fato de disponibilizar a tecnologia não significa dizer que
os problemas estão resolvidos. Questões muito mais complexas fazem parte da estrutura em
que a relação homem/máquina cada vez mais precisará de uma comunicação eficiente e que
gere resultados satisfatórios.
Assim, a sociedade criou demandas que modificaram a cibercultura. Os serviços
online, principalmente aqueles oferecidos pelos governos, estão cada vez mais abertos ao
grande público, independentemente de sua condição financeira16, até pela popularização dos
aparelhos celulares, que funcionam como computadores de bolso.
Todavia, mesmo considerando os serviços pagos restritos aos mais ricos (pelo
menos na época em que escreveu o livro, há quase vinte anos), Lévy observa que os serviços
gratuitos

proliferaram

mais

rapidamente,

principalmente

aqueles

originários

das

universidades, dos órgãos públicos, das associações sem fins lucrativos, dos indivíduos, de
grupos de interesses diversos e das empresas. A educação a distância é uma realidade cada
vez mais presente na formação das pessoas, em qualquer nível e em qualquer modalidade de
ensino, sendo oferecidos diversos tipos de cursos livres e superiores de forma gratuita.
Portanto, a inclusão digital configurou-se como mola propulsora de um progresso evidente.
Neste sentido, uma das preocupações do CDI era aferir ou quantificar as vidas
“impactadas” pela utilização da tecnologia como meio de inclusão social. No entanto, Lévy

16

Lévy ressaltou que seu texto é um relatório encomendado pelo Conselho Europeu e abordou as
implicações culturais do desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e de comunicação,
encontrando-se fora do campo do respectivo estudo, as questões econômicas e industriais, os
problemas relacionados ao emprego e as questões jurídicas (LÉVY, 1999, p. 17).
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entende ser inadequado o termo “impacto” para o contexto da cibercultura, por considerá-lo
uma expressão bélica, como um projétil ou uma arma. Desse modo, a sociedade seria como o
alvo que o recebe. A tecnologia não seria algo estanque, separado da sociedade e da cultura.
[...] a técnica é um ângulo de análise dos sistemas sócio-técnicos globais, um
ponto de vista que enfatiza a parte material e artificial dos fenômenos
humanos, e não uma entidade real, que existiria independentemente do resto,
que teria efeitos distintos e agiria por vontade própria (LÉVY, 1999, p. 22).

A técnica, cultura e sociedade estão imbricadas e se relacionam, sem que
necessariamente seja enfatizado o “impacto” da tecnologia na sociedade, mas,
fundamentalmente que essa tecnologia seja pensada como produto da sociedade e da cultura.
O “como fazer” poderia ser atribuído à técnica, tendo em vista sua relação com ideias,
projetos e estratégias, ou seja, uma técnica é produzida dentro de uma cultura, e uma
sociedade encontra-se condicionada por suas técnicas (LÉVY, 1999, p. 25). Já “o que fazer”
seriam as políticas públicas de inclusão digital para que a sociedade pudesse mesmo estar
conectada em rede. E, nessa conjuntura, a delicada relação entre o real e o virtual precisou
mesmo ser considerada.
Para Zygmunt Bauman (1999), as distâncias temporais podem emancipar certos
seres humanos das restrições territoriais e tornar extraterritoriais certos significados geradores
de comunidade, ou seja, com as distâncias pouco importando, as localidades também perdem
seu significado. Ele denomina isso de “a elite da mobilidade”, cujo ciberespaço importa
muito, principalmente não se esquecendo da segurança de um pseudoisolamento que
(re)estruturará outros territórios.
Consideramos que essas fronteiras foram estabelecidas e deram origem ao
embrião de uma nova sociedade em seus próprios locais de trabalho acadêmico, cuja
tecnologia pós-industrial revelou dentro das universidades uma geração de cientistas.
Mensurar essas fronteiras tem sido papel de alguns órgãos ou instituições públicas
ou privadas. Para visualizar o processo do acesso à internet no Brasil, utilizamos dados do
Comitê Gestor da Internet (CGI.br), criado pela Portaria Interministerial nº 147, de 31 de
maio de 1995, com o objetivo de coordenar e integrar todas as iniciativas de serviços de
Internet no Brasil, com vistas a promover a qualidade técnica, a inovação e o disseminar dos
serviços ofertados. O CGI foi constituído por membros do governo, representantes de
servidores de Internet, usuários e a comunidade acadêmica para servir de referencial e
estatística sobre a utilização das TICs nas residências, nas empresas, na educação, na saúde,
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no governo eletrônico, nas ONGs e também no tocante ao acesso de crianças e adolescentes
às redes.
Os dois próximos gráficos representam um comparativo de domicílios com acesso
à internet. O ano base do primeiro é 2011. Na região Nordeste, por exemplo, apenas 21% das
residências havia acesso à rede nesse período, enquanto o Sudeste já emplacava 45% dos
domicílios.
GRÁFICO 1: PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À INTERNET (ANO
BASE 2011)

Os gráficos 1 e 2 são comparativos. De 2011 a 2014, a região Nordeste apresentou
um crescimento considerável, tendo em vista que em 2014 já ocorrera um aumento de 35%.
Houve, dessa forma, um aumento de 10 pontos percentuais no número de residências com
internet nessa parte do país (de 21% para 31%).
GRÁFICO 2: PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À INTERNET (ANO
BASE 2014)
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Já o próximo gráfico mostra a proporção de escolas com acesso à internet,
tomando por base o ano de 2011. O recorte nos anos de 2011 e 2014 se deve em razão da
possibilidade de estabelecer comparativos entre períodos próximos, mesmo que haja uma
ordenação das pesquisas e nem todos os indicadores sejam idênticos. Por exemplo, o
indicador “acesso à Internet por local da escola – Laboratório de Informática” que aparece em
2011 não aparece para o ano de 2014. Outro fato é que o tipo de acesso também não era
discriminado, como se evidenciou no gráfico do ano base 2014.
O que demonstramos através desses gráficos é que o acesso às TICs aconteceu de
forma crescente. O CDI, dentro desse contexto, foi também um fomentador desse
crescimento, não o causador dele, mas esteve pautado nas agendas de inclusão e contribuiu
para que o computador fosse uma realidade cada vez mais presente na vida das comunidades
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mais carentes. De certo modo, este crescimento também ajuda a explicar certas mudanças no
rumo do CDI.
GRÁFICO 3: PERCENTUAL DE ESCOLAS COM INTERNET (ANO BASE 2011).

Já no gráfico 4, tomando por base o ano de 2014, outros insumos
complementaram o indicador sobre a proporção de escolas com acesso à internet. Nesse
demonstrativo, está disponível o dado sobre o tipo de conexão: por linha telefônica, cabo,
rádio, satélite ou fibra ótica.
O CDI, através das EICs, como escola não formal, percebeu a mudança do perfil
do aluno e passou a incorporar novos cursos de informática, com nivelamento pelo grau de
conhecimento do aluno na área e suas habilidades com os softwares disponíveis. Os gráficos
não pretendem apresentar vínculo direto com o CDI, mas ratificar como a tecnologia foi aos
poucos fazendo parte da vida educacional e profissional das pessoas.
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GRÁFICO 4: PERCENTUAL DE ESCOLAS POR TIPO DE CONEXÃO PARA ACESSO
À INTERNET (ANO BASE 2014)

O gráfico 5 traz quase a totalidade das escolas, seja em qualquer esfera, no Brasil
com acesso à internet. Optamos por trazer os gráficos mais atualizados, para que pudéssemos
ter uma ideia mais concreta da realidade digital das escolas brasileiras.

GRÁFICO 5: PERCENTUAL DE ESCOLAS COM ACESSO À INTERNET (2011 E 2013)
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Nesse cenário, a delicada relação entre o real e o virtual precisa ser considerada.
Os computadores chegaram, enfim, às escolas. A vida digital se apresentou de maneira
dinâmica, requisitando recursos materiais e de pessoas. O conhecimento que, há poucos anos,
era restrito foi se popularizando. O computador chegou nas comunidades de baixa renda, nas
escolas das periferias e nas residências das pessoas. O real e o virtual se aproximaram e
parecem estar cada vez mais interconectados.
Essa conexão possibilita colocar o sujeito no mundo digital. Porém, a garantia de
que a porta certa irá se abrir com essa “chave” já é uma outra coisa... a inclusão digital
sozinha não é prerrogativa para a inclusão social, como veremos mais adiante.
Os gráficos que foram apresentados mostram uma cultura digital que se instalou
de modo progressivo. Aparentemente, as TICs foram ganhando espaço na vida das pessoas de
maneira inexorável e irreversível. A vida digital passou a ser real e concreta.
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2.3 SOBRE A VIDA DIGITAL

O que poderia ser definido como real e virtual? Onde o virtual se encontra com
algo que é ciber17? É virtual toda entidade “desterritorializada” (LÉVY, 1999, p. 49), ou seja,
ele permanece mesmo sem estar presente e pode ser real na medida em que existe. O virtual
normalmente é caracterizado pelo que não existe na realidade, mas que pode ser equivalente
com a ajuda do computador. Quando mencionamos o termo realidade virtual, estamos nos
referindo a uma interação entre um usuário e um computador simulado por um ambiente em
que haverá a referida interação.
Utilizando deste mesmo paradoxo entre a tecnologia e a sociedade, o filme “Chat
– a sala negra”, de 2010, mostra o cotidiano de cinco adolescentes que se encontram numa
sala de bate-papo virtual intitulada Chelsea Teens, criada por um deles. Trata de promover a
caracterização do mundo virtual como parte da ação dos personagens no mundo real, reunidos
numa sala em diálogos sobre suas vidas. A partir desse mote, o filme nos permite refletir
sobre a influência da internet na formação da identidade de grupos, bem como na interação
dos indivíduos nos dois ambientes em que transitam.
Nesse filme, o ambiente virtual é retratado com uma riqueza de detalhes e sempre
de forma muito colorida, enquanto a vida real possui uma paleta de cores acinzentada. O
figurino dos personagens também é mais alegre e sofisticado, quando exibido na web. Além
disso, os adolescentes do filme apresentam uma maior desenvoltura para se comunicar no
ciberespaço, em detrimento da vida real. Sobre isto, Lévy (1996, p. 79) nos lembra que “A
virtualização, em geral, é uma guerra contra a fragilidade, a dor, o desgaste. Em busca da
segurança e do controle, perseguimos o virtual porque nos leva para regiões ontológicas que
os perigos ordinários não mais atingem”.
O movimento de saída do “aqui e agora” parece possibilitar a adoção de um
comportamento cujo anonimato problematiza mudanças de identidade, liberdade e tolerância.
O filme citado acima apresenta a chamada Deep Web (também conhecida como Deepnet, Web
Invisível ou Web Oculta), que é a internet fora da lei, cujos conteúdos ficam escondidos em
sites gerados dinamicamente, que não podem ser encontrados pelos mecanismos de busca
padrão.

17

Segundo Collin (2001), ciber é originário da palavra cybernetic, que significa algum local que
possui computadores, internet ou alguma utilização de TICs. Cibernética é o estudo da mecânica dos
movimentos humanos ou máquinas eletrônicas, e o modo pelo qual dispositivos eletrônicos podem ser
elaborados para trabalhar e imitar as ações humanas.
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O virtual se configura como um ambiente em que se pode assumir muitas
identidades. Um dos grandes compositores do Brasil, Chico Buarque (1944-

), compôs, em

2011, a música “Nina” (CHICO, 2011, CD), em que o eu lírico dessa canção desfia
poeticamente a descrição da musa, que distante, na Rússia, aparece assim nos versos:
Nina diz que se quiser eu posso ver na tela
A cidade, o bairro, a chaminé da casa dela
Posso imaginar por dentro a casa
A roupa que ela usa, as mechas, a tiara
Posso até adivinhar a cara que ela faz
Quando me escreve

Na música, no cinema, nas obras de artes plásticas, enfim, qualquer manifestação
artística pode dispor dessa cultura digital que não começa com o computador. O próprio
Chico Buarque, em uma outra composição chamada “Bye Bye Brasil” (VIDA, 1979, CD), em
uma das estrofes utiliza a frase “Eu acho que vou desligar, as fichas já vão terminar”,
retomando nossa memória a um aparelho que parece arcaico e fora de uso: o popular orelhão,
que diante dos aparelhos celulares, tornou-se objeto quase inexistente ou decorativo nas
cidades, mesmo assim hoje, utilizando cartões telefônicos e não mais fichas.
Na situação dessas mudanças, adentrando no virtual para uma realidade difícil e
excludente, o CDI partilhava da ideia de que a tecnologia sozinha não seria capaz de nada. Ela
serviria apenas como meio, mas o fim desejado era a inclusão social, ou seja, a ONG
funcionava com inclusão digital para se chegar a um objetivo macro, que desenvolvesse a
cidadania pela apreensão das informações que qualificariam aquele aluno para atuar como
agente de mudança. Neste estudo, não nos interessa a técnica em si. Contudo, é necessário
expor as grandes tendências da evolução técnica contemporânea para abordar as mutações
sociais e culturais que as acompanham (LÉVY, 1999, p. 32).
Incorporando também o conceito de cidadania à prática pedagógica, Jorge
Carvalho do Nascimento (2008) abordou o escotismo como uma escola de cidadania, lugar
favorável a uma autoeducação. Em seu livro “A Escola de Baden-Powell”, ele enfatizou que a
proposta daquela instituição era “tomar as ideias dos meninos em consideração e incentivá-los
a moldar sua própria vida”. O desenvolvimento social parecia ser o resultado almejado e cabia
às instituições educativas o protagonismo em ações efetivas para a promoção das
transformações prometidas. Esse preceito, ao que parece, podia também ser observado nas
escolas do CDI, tendo em vista funcionar também com o conceito de escola não formal.

52

2.4 A CIDADANIA DENTRO DO COMITÊ

Dois conceitos bastante caros ao CDI são o de cidadania e o de democracia. Na
condição de sistema comprometido com a igualdade ou com a sua distribuição, o CDI
fomentou que o indivíduo pudesse gozar de direitos e deveres civis.
A democracia dos cidadãos no ambiente do CDI era estimulada pela inserção de
novos canais de participação comunitária. Muitos ativistas regionais acabavam encontrando
um alcance maior de ter ouvida sua voz dentro das EICs. O espaço favoreceia essa
comunicação. Eram experiências que postas online amplificam interesses, preocupações,
valores e anseios, que não estão isolados uns dos outros. Sobre esse tipo de agrupamento,
Castells (2003) afirma que mesmo essas redes sendo baseadas em comunidades, elas são
diferenes em composição e orientação:
Em prmeiro lugar, [as redes] forneciam informação proveniente de
autoridades locais, bem como de uma variedade de associações cívicas – em
outras palavras tornavam-se um quadro de avisos tecnologicamente
atualizado da vida da cidade (CASTELLS, 2003, p. 119-120).

Os ativistas sociais se concentraram em promover a participação dos cidadãos
numa tentativa de redefinir a democracia local. Mais adiante veremos que as escolas do CDI
serviam de palco para alguns debates de interesse daquela comunidade em que estavam
inseridos. Tal situação servia para que decisões pudessem ser tomadas visando o coletivo,
como a criação de postos de saúde e pontos de ônibus.
Em todo o processo, a tecnologia foi colocada ao dispor da promoção de ações
que não seriam possíveis na sua ausência. A relação do homem com a máquina promoveu
uma contínua transformação social e digital, posto que a cada nova interface, novas formas de
comunicação foram estabelecidas fazendo nascer diferentes técnicas, permitindo diferentes
culturas de interação. No caso, as redes promoviam uma espécie de diálogo de atividades e
oportunidades que estavam disponíveis em determinados locais. Isso poderia ser em relação a
um projeto específico ou a vagas de emprego, por exemplo.
Toda essa mudança permite verificar as formas pelas quais o homem desenvolveu
sua cultura digital. Da passagem da oralidade para a escrita até a chegada do ciberespaço, em
todo esse percurso, houve importante desenvolvimento da linguagem e da forma de
comunicação. A construção cultural acrescenta uma dimensão social importante, na qual a
tecnologia é o meio de integração simbólica.
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Emissores e receptores trocavam mensagens em um mesmo tempo e espaço
enquanto a escrita acabou por gerar uma transformação entre diferentes pessoas e culturas.
Lévy utilizou da tecnologia linguística para ilustrar essa mudança no processo de
comunicação, a exemplo de gramáticas e dicionários. Em razão disso, podemos pensar no
desenvolvimento digital como universalizante, tendo em consideração as diversas nuances
que permitem que essa cultura digital seja instaurada ou instituída.
Assim, com o surgimento da escrita, o saber foi sendo transmitido pelo livro, o
qual primordialmente centralizava as informações para quem assim desejasse transformá-las
em conhecimento. Consequentemente, o livro foi considerado uma importante tecnologia de
acesso a todo um conjunto de saberes, antes apenas narrativos e ritualísticos da sociedade.
Contudo, esse foi um longo processo. Do domínio da escrita à produção do livro, alguns
séculos foram necessários para que o processo fosse ganhando as formas para que
pudéssemos ler de forma digital, tal qual fazemos atualmente.
O contato do leitor com o papel estabeleceu protocolos de leitura, que
combinavam desde anotações nas margens, até recortes e montagens. Todavia, com o advento
da leitura em tela, tais elementos foram sendo substituídos por diferentes formas de contato
com o texto. A mudança paradigmática para a forma de ler eletronicamente, provocou muitas
discussões sobre o futuro do livro. A textualidade eletrônica, de fato, transformou a maneira
de organizar as argumentações, históricas ou não, e os critérios que podem mobilizar um
leitor para aceitá-las ou rejeitá-las (CHARTIER, 2009, p. 59).
Entretanto, em qualquer suporte (físico ou digital), muitas informações podem ser
consideradas abstratas ou incompletas acerca de determinado conteúdo, a exemplo de citações
fragmentadas em notas de rodapé ou indicações que nunca serão encontradas. Ainda segundo
Chartier, as citações são fragmentos recortados por mera vontade do historiador, sem
possibilidade, para o leitor, de conhecer a totalidade dos textos de onde foram extraídos os
fragmentos. Dessa maneira, em qualquer tipo de escrita existe uma interferência, advinda
daquele que escreve, do historiador ou do escritor de determinados textos, que até chegarem
aos leitores foram interpretados e produzidos por esse agente.
Na textualidade eletrônica, um hipertexto é uma matriz de textos potenciais, sendo
que alguns deles realizar-se-ão sob o efeito da interação com um usuário (LÉVY, 1996, p.
40), que é um leitor daquelas que seriam imagens contidas em textos a acessar outros textos
de forma sucessiva e quase infinita (se considerarmos como fim um texto que não pode ser
continuado, a exemplo de um link que chega até um conteúdo em PDF - Portable Document
Format). O leitor precisou enviar comandos em interatividade constante, o que tem ocorrido
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com a internet através da forma de buscar informações, para que o processo até chegar ao
conhecimento pudesse existir.
Esse conhecimento, por sua vez, apesar de fácil acesso, promoveu transformações
até a sua chegada. Os direitos autorais, os fornecedores de espaços virtuais para escritórios, a
indústria da música, todos foram postos em uma “nova” economia da informação e do
conhecimento desterritorializada, virtual e também real. Os canais do Youtube e toda uma
facilidade na criação de filmes, vídeos e trabalhos autônomos são a prova dessa
descentralização que foi importante para a massificação destes mecanismos de comunicação.
Sobre esse ponto, Lévy (1996) enfatizou o risco de o ciberespaço ser um
microterritório com restrito desempenho de difusão das informações pelos entraves de direitos
adquiridos no mundo real, como a utilização de fotografias, por exemplo. Sugeriu, diante
disso, que houvesse uma espécie de contagem do consumo das informações pelos usuários
finais, como forma de não limitar o que parece ser ilimitado, pelo menos na essência. Assim,
a fotografia poderia ser copiada e difundida mediante um pagamento como um débito
minúsculo na conta do consumidor daquele produto. De fato, essas são situações que, mesmo
diante da contemporaneidade e do tempo de utilização do ciberespaço (já podemos indicar
mais de uma década de popularização), ainda parecem exigir reflexões sobre o que
necessariamente seria ou não comércio eletrônico.
O processo de instauração de uma nova cultura é algo lento e gradual. No caso da
cultura digital, as dimensões foram se tornando gigantescas. As mídias de massa18 tiveram
grande importância no processo de comunicação. Por conta disso, a cibercultura criou, o que
Lévy chamou de universal sem totalidade, no sentido de que não poderia haver uma
totalização da comunicação. Podemos perceber os hipertextos como exemplo, em uma
navegação que pode se multiplicar infinitamente19.
Consequentemente, estabeleceu-se uma nova relação com o saber, que se tornou
mais rápido, mais dinâmico e se for mais efêmero, ainda precisaremos do fator tempo para
responder. O fato é que o conhecimento parece mesmo possuir certo grau de validade.
Alguém, como esta pesquisadora, que fez uma graduação em informática há vinte anos,
seguramente percebeu a necessidade de adquirir novas habilidades e competências para

18

As mídias de massa: imprensa, rádio, cinema, televisão, ao menos em sua configuração clássica, dão
continuidade à linhagem cultural do universal totalizante iniciada pela escrita (LÉVY, 1999, p. 116).
19
Lévy (1999) define o universal como sendo a presença (virtual) da humanidade em si mesma e a
totalidade como a conjunção estabilizada do sentido de uma pluralidade (discurso, situação, conjunto
de acontecimentos, sistema, entre outros).
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permanecer a utilizar o computador de forma profissional. Nada do que foi aprendido naquele
passado está em vigor atualmente: linguagens de programação tornaram-se obsoletas, bem
como os objetivos do uso do computador. Passamos da aplicação de saberes estáveis à
aprendizagem constante, em uma relação das tecnologias com o mundo do trabalho,
independente da formação do sujeito.
Esta relação da tecnologia com o tempo está presente no filme “Tempos
Modernos” (1936), um clássico de Charles Chaplin, que imortalizou “o vagabundo” como seu
mais célebre personagem, apresentando-o na condição de empregado de uma fábrica, como
um sobrevivente do sistema capitalista. Há outros aspectos que perpassam a trama, tais como
criminalidade e questões sociais, políticas e psicológicas do trabalhador. No entanto, o
exemplo do filme serve, aqui, para trazer à tona os modos de produção sistematizados,
padronizados, que delinearam a Revolução Industrial20 e definiram, de forma inexorável, a
relação do homem com a tecnologia.
Ao contrário do perfil de um trabalhador (operário) do século XIX, que vendia sua
força de trabalho ou sua “mão-de-obra”, o trabalhador contemporâneo tem a necessidade de
mostrar suas competências, sua capacidade de aprender e suas atitudes frente às instituições.
Estas, muitas vezes, possuem universidades corporativas, ou seja, oferecem qualificação
focada e especializada considerada como um processo de "aprendizado coletivo", que mira
desenvolver e explorar as competências distintas, difíceis de serem imitadas, propiciando
vantagem competitiva para as organizações.
No início do século XX, Henry Ford (1863-1947) tornou-se símbolo de um novo
paradigma social, o chamado Fordismo, no qual a produção em grande quantidade a um preço
mais acessível tornaria o automóvel mais ou menos popular. Da geração de Ford, Frederick
Taylor (1856-1917) criou uma sistemática para que essa produção em escala fosse otimizada
ou posta em manuais, de tal modo que as pessoas trabalhassem mais dentro de uma rotina
preestabelecida.
A sociedade foi reconstruída sob a imagem das novas tecnologias midiáticas. A
oficina de impressão de Johann Gutenberg, muito possivelmente, colaborou para a existência
da fábrica de Henry Ford21. Isto é, a tecnologia midiática criou uma nova ordem social:

20

Sobre Revolução Industrial, consultar HOBSBAWM, Eric J. A Era das Revoluções. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1977.
21
A expansão do estado dos Estados Unidos foi também incentivada pela difusão do Fordismo. Na
década de 1950, grandes negócios se tornaram dependentes de um grande governo para fiscalizar e
direcionar a economia nacional. No início do século XIX, foi possível que uma pequena casta de
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Conforme os contracheques dos empregados de colarinho branco
continuamente cresciam, gerentes adquiriam crescentes quantidades de
equipamento a fim de aumentar a produtividade dentro do escritório. Muito
antes da invenção do computador, as burocracias das corporações fordistas
participavam de uma economia informacional com tabuladores, máquinas de
escrever e outros equipamentos de escritório (BARBROOK, 2009, p. 95).

A forma de trabalho, com o passar do tempo, modificou-se. Entretanto, os
computadores continuaram sendo projetados cada vez mais para melhorar os métodos de
trabalho na busca de uma maior produtividade. Não é mais uma casta de especialistas, mas a
grande massa das pessoas que é levada a aprender, transmitir e produzir conhecimentos de
maneira cooperativa em sua atividade cotidiana (LÉVY, 1996, p. 54).
Os escritórios, diferentemente de outros tempos, não necessariamente exigem um
espaço físico, haja vista que o trabalhador tem a possibilidade de se desenvolver onde, como e
em que momento desejar. Para isso, basta-lhe utilizar como componente a virtualidade,
podendo trabalhar de forma isolada, com programas de desenvolvimento a distância. Ou ainda
pode se valer do ambiente virtual como uma ferramenta para manter a coesão do grupo
através de fases presenciais de treinamento e intercaladas com fases de estudo a distância. Isso
faz parte da realidade de muitas empresas espalhadas pelo mundo inteiro.
Em relação à Internet, é pertinente destacar que as metáforas centrais da relação
com o saber são a navegação e o surfe. Ambas implicam uma capacidade de enfrentar as
ondas, redemoinhos, as correntes e os ventos contrários em uma extensão plana, sem
fronteiras e em constante mudança (LÉVY, 1999, p. 161).
A cibercultura surgiu, assim, como um movimento social, gestado no ciberespaço,
como fenômeno técnico. O computador e a internet se espalharam trazendo a interatividade,
com suas vantagens e também com desvantagens, como terreno de divulgação e difusão de
informações inúteis, fúteis ou de conteúdo superficial. Este fenômeno resultou em:

políticos, empreendedores e financiadores governassem o país de uma forma íntima e informal.
Porém, agora que os Estados Unidos eram a economia líder do mundo, mercados desregulados e
corrupção descarada pareciam relíquias de outra era. Em seu lugar, tanto corporações capitalistas
quanto o Estado utilizavam uma burocracia gerencial racional e eficiente para administrar os seus
negócios. A competição de mercado foi acrescida de um planejamento hierárquico. Assim como o
governo mínimo, a economia laissez-faire era um anacronismo nos Estados Unidos da Guerra Fria. O
Fordismo substituía o Liberalismo, que corresponde ao período de desenvolvimento da economia
capitalista baseada no individualismo e no jogo das leis econômicas e naturais e da livre concorrência
(BARBROOK, 2009, p. 128-129; CHIAVENATO, 2006, p. 25).
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Algo que mudou o mundo. Porém, ao contrário dos tempos de Noé, as águas
do novo dilúvio são formadas por dados, notícias, imagens, músicas e tudo o
mais que circula no universo eletrônico. O oceano agora é feito de
informações. Este novo lugar tem a sua melhor forma de representação
naquilo que hoje chamamos Internet (MAYNARD, 2011, p. 16).

A internet entrou nas residências e nas escolas, mas em casa provocou uma
sensação de insegurança nos pais. Curiosamente, estes, em princípio, ainda quando os filhos
são crianças, veem o computador como um brinquedo que pode ajudar no raciocínio e na
estruturação de um pensamento mais lógico. Contudo, à medida em que vão crescendo parece
que muitos pais começam a descobrir que o brinquedo pode ser bem perigoso se mal
utilizado:
O que alguns pais podem não perceber, contudo, é que os videogames, sendo
o primeiro exemplo de tecnologia de computação aplicada à fabricação de
brinquedos, foram, sem dúvida a porta de entrada das crianças para o mundo
da informática (PAPERT, 1994, p. 12).

Os críticos da internet ou mesmo da utilização do computador como ferramenta de
busca do conhecimento não podem deixar de reconhecer que as ideias procuradas nos livros
podem também ser requisitadas nas redes virtuais. Basta que, para isso, quem está solicitando
informações seja capaz de fomentar o desenvolvimento dialético do pensamento, com ou sem
o auxílio da rede mundial22.

22

O professor Valdemar Setzer, já aposentado pelo Departamento de Ciência da Computação da
Universidade de São Paulo (USP), é um dos críticos da utilização da internet para jovens. Foi
convidado pela Editora Novo Conceito a dar um parecer sobre a conveniência da tradução e edição do
livro de Gregory S. Smith How to Protect Your Children on the Internet: A Road Map for Parents and
Teachers, Westport: Praeger Publishers, 2007. A versão em português foi publicada em 2009 com o
título Como Proteger seus Filhos da Internet: um Guia para Pais e Professores. Sua resenha do livro
está disponível no endereço eletrônico http://www.ime.usp.br/~vwsetzer/como-proteger-resenha.html,
acessado em 25/08/2015, em que Setzer, que é membro da Sociedade Antroposófica, difunde, dentro
da concepção da Pedagogia Waldorf, a inutilidade da utilização do computador por crianças. No
capítulo cujo título é "Resumo dos perigos: os pais estão sendo aprovados?". Ele corroborou com o
autor do livro, que detalhou os perigos que crianças e adolescentes correm ao usarem a Internet,
desafiando os pais a obterem informações adequadas a respeito, colocando-se frontalmente contra "os
defensores da privacidade que pontificam sobre como é errado pais espionarem as atividades de seus
filhos, algumas em rede, na tentativa de mantê-los seguros [...]. Em um dos trechos, afirma que como
pai, tem todo direito de fazer o necessário para mantê-los seguros: “Minha casa não é uma democracia
e está longe de ser uma ditadura [...]. A Internet é definitivamente um lugar interessante,
especialmente para pais tentando proteger seus filhos de conteúdo adulto, predadores adultos
perigosos, e outras pessoas querendo prejudicar crianças e adolescentes física ou emocionalmente".
Recentemente esteve na Universidade Federal de Sergipe (UFS) para palestra cujo tema foi ¨Reflexões
sobre a Sociedade Informatizada”. Evento ocorido no Auditório da Didática VI, em 6 de outubro de
2014, na programação “O que a internet está fazendo com nossas mentes?”.
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Barbrook (2009, p. 98) compara Marx a Wiener23 nas críticas ao papel da
tecnologia dentro de uma sociedade capitalista. Na perspectiva em que se acreditava que ao
invés de criar mais tempo de lazer e melhorar os padrões de vida, a informatização da
economia sobre o Fordismo aumentaria o desemprego e cortaria os salários. Mas esse
paradigma econômico foi perdendo força na medida em que a famosa fábrica de Henry Ford,
como já foi mencionada, simbolizou o acesso a bens que antes eram para poucos. Era um
cenário que fazia parte do futuro imaginário que consentia uma interpretação otimista dos
Estados Unidos, mesmo que isso fosse algo panfletário.
Diante disso, a utilização das TICs nesse processo produtivo, inclusive, apareceu
de forma impactante, principalmente no início do século XX, na busca de melhoria de
transmissão de mensagens por meio das redes telefônicas. No final do mesmo século, a
cibercultura fez emergir uma sociedade conectada, plugada e dinamicamente mais eletrônica.
Todavia, uma sociedade conectada necessita também conectar outros saberes.
Novos olhares sobre um mesmo objeto podem ser a contemplação de uma pintura vista em
uma galeria de arte ou a visita a um museu pela tela do computador. Alguns estudiosos como
Chartier, Burke e Darnton têm buscado compreender as formas de enxergar o mundo diante
de novas lentes, aprender a ler e a escrever através delas.
Bill Gates (1995), ao propor uma estrada rumo ao futuro, pela via das tecnologias
da comunicação, fez um comparativo da importância da prensa de Gutenberg até a impressão
das potentes impressoras a laser de alta velocidade. O que levou Gutemberg às condições de
imprimir múltiplos exemplares da Bíblia, por exemplo, foi fundamental para a cultura
ocidental, não simplesmente por tornar mais veloz a reprodução de um livro, mas pela
condição das gerações conhecerem outras formas de vida fora da sua:
A maioria das pessoas só conhecia aquilo que fora visto com os próprios
olhos ou ouvido em relatos de terceiros. Muito poucas aventuravam-se para
além das fronteiras da aldeia, em parte porque, sem mapas confiáveis, em
geral era quase impossível encontrar o caminho de volta (GATES, 1995, p.
22).

23

Norbert Wiener foi um matemático estadunidense, conhecido como o fundador da cibernética.
Wiener morreu em 1964, antes que a revolução do computador começasse. Mesmo assim, ele previu e
escreveu sobre muitos dos problemas que iriam surgir com esta nova tecnologia. Segundo Barbrook
(2009, p. 99), de acordo com Wiener a cibernética provava que a inteligência artificial ameaçava as
liberdades da humanidade.
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Nesse sentido, as experiências individuais puderam ser coletivas, a impressão
seriada possibilitou maior comunicação entre as pessoas, e, consequentemente, a escrita
paralelamente proporcionou que as fronteiras começassem a ser ultrapassadas.
No início do seu livro, Gates deixou clara a preocupação de algumas previsões se
concretizarem e outras não. No ano em que foi publicado, 1995, a informática ainda estava
criando uma cultura digital, principalmente no Brasil, com a abertura do mercado. Ele
enfatizou que “os microcomputadores já alteraram nossos hábitos de trabalho, mas ainda não
mudaram muita coisa no cotidiano”. Na sua visão, um futuro, que estava prestes a chegar, faz
parte da vida das pessoas que já estão conectadas pela estrada da informação há alguns anos.
As mudanças foram tão rápidas que uma obra escrita para simbolizar o futuro parece que está
no passado ou que teve confirmadas muitas de suas previsões:
Teremos acesso a pessoas, máquinas, entretenimento e serviços de
informação. Você poderá manter contato com qualquer pessoa, em qualquer
lugar, que queira manter contato com você; bisbilhotar em milhares de
bibliotecas, de dia ou de noite. A máquina fotográfica que você perdeu ou
que roubaram mandará uma mensagem para você dizendo exatamente onde
se encontra, mesmo que seja numa outra cidade. Você poderá atender o
interfone do apartamento no escritório e responder a toda a sua
correspondência de casa. Informações que hoje são difíceis de achar serão
fáceis de encontrar (GATES, 1995, p. 23).

Alguns modelos de celulares já são adaptados com GPS (Global Positioning
System) para que, ao serem roubados ou perdidos, possam ser localizados. Consultar
bibliotecas é tarefa cada vez mais simples, quer seja em acesso pleno ou mais restrito.
As bibliotecas são sinônimos de saberes, de conhecimento, de cultura e
informação. Se a cultura escrita tem como suporte principal os livros, nesse sentido, a
construção de bibliotecas digitais seria a interação dos meios de comunicação, como áudio,
imagens, textos eletrônicos, vídeos, ou seja, todo um aparato que, em tese, poderia inserir com
maior facilidade camadas mais populares, que fazem parte dessa sociedade ciberespacial ou
digital.
Sobre esse aspecto, Lévy (1999, p. 164) chama a atenção para uma
desterritorialização da biblioteca como algo decorrente do ciberespaço, como região dos
mundos virtuais, por meio do qual as comunidades descobrem e constroem seus objetos
coletivamente. O já citado Barbrook enfatizou a ideia de que a convergência tecnológica da
televisão, satélites e computadores na internet criaria um sistema social único para toda a
humanidade e restauraria a intimidade de se viver em uma comunidade tribal.
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Negroponte buscou uma explicação coerente que possibilitou uma maior
compreensão sobre os aspectos digitais frente à forma do analógico ou do físico, do papel em
relação à tela:
Pense num jornal moderno. O texto é preparado num computador; as
matérias são com frequência enviada pelos repórteres sob a forma de e-mail.
As fotos são digitalizadas e, em geral, também transmitidas por fio. E o
layout da página de um jornal moderno é feito por programas de editoração
eletrônica, os quais preparam os dados para serem transferidos para o filme
ou diretamente para as chapas de impressão. Isso significa que toda a
concepção e construção do jornal é digital, do princípio ao fim, e até o
último passo, quando a tinta é comprimida sobre as árvores mortas. Esse é o
momento em que os bits transformam-se em átomos (NEGROPONTE, 1995,
p. 55).

Evidentemente a citação poderia ser complementada na atualidade, no que o autor
abordou que o jornal digitalizado precisaria ser transmitido por “fios”, os fios condutores, que
podem ser de fibra óptica. A rádio e outras interpretações de envio de informações por
satélites, novas tecnologias, inclusive, sem fio (utilizando outra concepção de “fio”) como wifi
ou utilizando a computação em nuvens (cloud computing) como uma tendência. Nela, a
aposta foi de que ninguém mais precisaria instalar programa algum em seu computador para
realizar desde tarefas básicas até trabalhos mais complexos, pois tudo seria feito através da
internet.
Nicholas Negroponte também citou as “chapas de impressão”, que podemos
transpor para utilizações realizadas em impressoras laser de altíssima definição, já existindo,
inclusive, modelos em terceira dimensão, testados para imprimir coisas e até mesmo partes do
corpo humano como mão robótica impressa em 3D, open-source (código aberto) e alcançando
preços cada vez menores.
Steve Johnson (2001) enfatiza a utilização do computador no cotidiano das
pessoas e sua interferência no seu modo de escrever: “uma ou duas décadas depois [de
começar a utilizar o computador] não posso imaginar escrever sem um computador. Até
escrever um bilhete às pressas com caneta e papel me custa [...]”. Tal mudança na escrita teve
impacto na forma de comunicação entre as pessoas, inclusive na utilização da língua materna
(português brasileiro) e, da necessidade de uma escrita acelerada, com palavras abreviadas ou
escritas diferentemente de sua forma original, popularmente chamada de “internetês”.
O internetês é um termo designado para conceituar uma linguagem simplificada e
informal que surgiu no ambiente da Internet. A conveniência foi surgindo a fim de que a
comunicação pudesse fluir mais rapidamente entre os adolescentes, tendo em vista já terem
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nascido em um mundo interconectado em que a Internet sempre esteve presente no seu
cotidiano24.
A cada dia, novas pessoas passam a acessar a internet, novas informações são
acrescentadas e com isso a necessidade de uma comunicação sempre ágil e acelerada vai se
apresentando. Lévy vê essa rapidez com cautela, como algo que podemos perder o controle. O
filósofo afirma isso através de um fragmento de uma entrevista com Albert Einstein:
Durante uma entrevista nos anos 50, Albert Einstein declarou que três
grandes bombas haviam explodido durante o século XX: a bomba
demográfica, a bomba atômica e a bomba das telecomunicações... As
telecomunicações geram esse novo dilúvio por conta da natureza
exponencial, explosiva e caótica de seu crescimento. A quantidade bruta de
dados disponíveis se multiplica e se acelera a cada segundo. (LEVY, 1999,
p.13).

A forma como as pessoas se comunicam estabelece a organização social dos
povos, sendo essa comunicação dinâmica e em frequente transformação. Para Calil (2007), as
línguas estão em constante mudança e a todo instante surgem novas alterações que são
influenciadas pela estrutura social, variações que são explicadas pelo momento histórico. O
surgimento da escrita grafada foi visto com maus olhos à época que surgiu, pois se pensava
que as pessoas poderiam perder a memória, já que estariam deixando de pensar e a escrita
tiraria seus pensamentos. Tal questionamento também aconteceu com o surgimento do
computador. Muitos acreditaram que seria uma ameaça a mentes, a empregos e
comportamentos.
Quando falamos em comportamentos aliados à tecnologia, os jovens parecem ser
um dos focos da preocupação. Os adolescentes podem estar mais expostos à utilização da
tecnologia, principalmente por serem “nativos digitais”, crianças que nasceram em uma época
na qual o mundo já estava conectado, portanto, fizeram parte do processo como agentes dessa
mudança paradigmática. O computador e o celular não são estranhos para eles, mas fazem
parte do seu cotidiano como a geladeira e o fogão que estão na cozinha.

24

Fenômeno que se espalhou pelas salas de bate-papo (os famosos chats) da Internet com o advento
comunicação propiciada pela era da informática. É uma escrita que não segue a grafia normal da
língua e que em muitos momentos lembra as abreviaturas que nós mesmos criamos para notas pessoais
de uma aula ou de uma conferência, na tentativa de reduzir ao máximo o tempo de escrita,
concentrando-se na informação. “Os internautas, especialmente os jovens, desenvolveram esse novo
sistema de escrita que acabou sendo chamado de internetês, embora não seja uma língua, mas apenas
um modo de grafar as palavras." (extraído do texto "Você entende internetês?" de Carlos Alberto
Faraco - UFPR) Fonte: <http://www.dicionarioinformal.com.br> Acesso em: 24 ago. 2015.
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Nesse contexto, acabaram desenvolvendo novas formas de comunicação e a
linguagem utilizada nela, pela via da internet, foi sendo construída para que pudesse andar ao
lado de uma sociedade que precisava de uma interação mais rápida, trocando as palavras por
abreviações e até mesmo por símbolos. Essa forma nova de comunicação é utilizada em redes
sociais como Facebook, Twitter, Instagram, MSN, mensagens de celular, conversa por
aplicativos de relacionamento como WhatsApp, entre outros25. Conforme Roger Chartier:
O questionamento das velhas certezas adotou a forma do “giro linguístico”,
que se baseia em duas ideias fundamentais: a de que a língua é um sistema
de signos cujas relações produzem, por si mesmas, significados múltiplos e
instáveis, fora de toda intenção ou de qualquer controle subjetivo; a de que a
“realidade” não é uma referência objetiva externa ao discurso, mas é sempre
construída na e pela linguagem (CHARTIER, 2009, p. 47).

A mudança dessa escrita trouxe uma grande preocupação: a de que os
adolescentes ao manejarem esta linguagem abandonassem a escrita formal e a pusessem em
espaços como provas e redações oficiais. Isso porque as convenções limitam uma linguagem
mais informal a depender do espaço que o indivíduo ocupa e desenvolve suas práticas ou
enunciados. Certos protocolos na maneira de pensar, dizer e fazer ficam ou deveriam ficar
(cabe uma discussão da sociolinguística) restritos ao ambiente virtual (também a depender
dele), uma vez que o espaço escolar tem ampliado sua atuação para a construção de uma
cibercultura talvez mais politicamente correta.
Podemos encontrar em textos ou conversas palavras como vc (você), blz (beleza),
kd (cadê), fds (fim de semana), net (internet), tb (também), tah (tá), eai (oi), ñ (não). No
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Facebook é uma rede social lançada em 2004, fundado por Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin,
Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, estudantes da Universidade Harvard.
Twitter, uma rede social que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros
contatos (em textos de até 140 caracteres, conhecidos como "tweets"), por meio do website do serviço,
por SMS e por softwares específicos de gerenciamento.
MSN, The Microsoft Network foi inicialmente concebido para ser uma grande BBS (ou serviço online)
em 1994 para os usuários do Windows 95. Contrariando a grande tendência da época, Bill Gates
afirmava que a Internet era apenas uma "moda passageira" e que os grandes serviços online eram o
futuro das conexões caseiras entre computadores pessoais, devido ao grande sucesso que era a
America Online e a Compuserve. Entretanto, a baixa demanda fez com que o MSN - assim como os
demais serviços online da época - se convertesse em uma provedora de acesso à Internet distribuindo
conteúdo exclusivo para os assinantes. A partir de 1997, o conteúdo começou a ser gradualmente
aberto a todos os assinantes
WhatsApp Messenger é um aplicativo para a troca de mensagens disponível para o Windows Phone e
outras plataformas. O WhatsApp utiliza a sua conexão com a internet.
Fonte: Dicionário de Tecnologia, disponível em: http://www.techtudo.com.br/dicas-etutoriais/noticia/2014/04/dicionario-de-tecnologia-entenda-o-significado-dos-termos.html. Acesso em:
05 dez. 2015.
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ambiente virtual, a compreensão ocorre principalmente através da fonética (os usuários
sentem-se falando por escrito). Isso faz com que existam muitos aspectos típicos da fala
(produção de enunciados mais curtos e com menor índice de nominalizações por frase, uso de
cumprimentos informais, alongamentos vocálicos, sinais de verificação dos interlocutores,
entre outras) MAGNABOSCO (2009).
Essa geração passa a maior parte de seu tempo em frente a um computador ou
com um Smartphone26, faz várias coisas ao mesmo tempo, conversa nas redes sociais, baixa
aplicativos, faz amizades com pessoas nunca vistas antes, passa 24 horas online na internet,
procura e acompanha todas as novidades.
Se a forma da escrita foi se modificando ao longo do tempo, paralelamente a
forma de leitura também. Isso nos possibilita pensar que as mudanças econômicas, sociais,
políticas e geográficas dizem respeito ao aspecto cultural.
Mesmo quando discorremos sobre cibercultura, estamos introduzindo todas essas
perspectivas que conduzem ao mesmo entendimento do que é cultural:
Essa dificuldade encontra sua causa fundamental nas múltiplas acepções do
termo ¨cultura¨, que podem se distribuir esquematicamente entre duas
famílias de significados: a que designa as obras e os gestos que, em uma
sociedade dada, se subtraem às urgências do cotidiano e se submetem a um
juízo estético ou intelectual e a que aponta as práticas comuns através das
quais uma sociedade ou um indivíduo vivem e refletem sobre sua relação
com o mundo, com os outros ou com eles mesmos (CHARTIER, 2009, p.
34).

Os significados sobre uma determinada cultura mostram que as manifestações
sobre ela são legítimas e constroem a história dos indivíduos e do seu modo de ser e agir,
passando por um processo de linguagens e expressões próprias de uma sociedade. Podemos
levar a identificação dessas questões para o ciberespaço, que possui a herança da cultura de
relações interpessoais e das manifestações coletivas, dos aspectos de vida cotidiana e das mais
variadas formas de ver o mundo.

Smartphone é um telefone celular, e significa “telefone inteligente”, em português, e é um termo de
origem inglesa. O smartphone é um celular com tecnologias avançadas, o que inclui programas
executados um sistema operacional, equivalente aos computadores. As marcas mais conhecidas são o
Iphone, da Apple, Blackberry, Android da Google e outros.
Fonte: Dicionário de Tecnologia, disponível em: <http://www.techtudo.com.br/dicas-etutoriais/noticia/2014/04/dicionario-de-tecnologia-entenda-o-significado-dos-termos.html>
Acesso
em: 05 dez. 2015.
26
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A textualidade eletrônica possui uma lógica própria sobre o nosso comportamento
diante dos textos, principalmente por conta das relações hipertextuais, como um barco nas
infinitas ondas do mar de tantos links que se abrem diante do leitor. As mudanças na prática
da leitura não são oriundas da tecnologia, muito embora a técnica esteja sempre relacionada a
essas modificações:
De fato, a primeira tentação é comparar a revolução eletrônica com a
revolução de Gutenberg. Em meados da década de 1450, só era possível
reproduzir um texto copiando-o à mão, e de repente uma nova técnica,
baseada nos tipos móveis e na prensa, transfigurou a relação com a escrita
(CHARTIER, 1999, p. 7).

Durante vários séculos, a notável necessidade de comunicação e registro entre os
homens propiciou que uma história do livro ou das formas de leitura fosse sendo constituída.
O texto na tela desenvolve uma outra estruturação que é diferente. Passar as páginas depois de
uma leitura horizontal que corre verticalmente com cliques ou com os próprios dedos. A
máquina de escrever teve uma espécie de transmutação para um teclado que possuia um botão
quase mágico chamado backspace (ou delete). Toda essa produção de significados vai sendo
adquirida pela capacidade de interpretações de algo que poderia ser chamada de revolução
eletrônica ou tecnológica.
Compreendemos a cibercultura sob a ótica dos pressupostos da história cultural,
justamente pelas viabilidades de um modo de estudar, de utilizar técnicas, posturas e até
mesmo pela historicidade que envolve o processo de aprendizagem do ser humano. Os
discursos a favor e contra a cibercultura enfatizam que estamos diante de um universo dual,
plural, em que o equilíbrio muito mais do que um requisito para fazer parte dela, tornou o
assunto obrigatório nas escolas e no seio da sociedade.
A partir dessa releitura, podemos entender o conceito utilizado por Chartier (1990,
p. 123) sobre representação, de que são nas relações sociais que os indivíduos e os grupos se
percebem e percebem os demais. As salas de bate-papo ou chats promovem a criação de
comunidades específicas, segmentadas, com assuntos comuns e de interesse desse grupo,
como uma construção de uma identidade social e cultural, tal qual foi a posta das escolas do
CDI.
Por essa razão, anteriormente citamos o filme “Chat – Sala Negra”, por se tratar
de uma obra que faz uma analogia da vida real a uma sala de bate papo virtual, tão comum em
vários sites de relacionamentos existentes na internet. O cotidiano dessa comunidade
caracterizada pela transição entre o real e o virtual mostra a influência da internet na formação
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dos grupos, bem como a influência da cibercultura que nasceu criando laços entre os
indivíduos.
Para Robert Darnton (2005), a própria internet está cercada por um mito: a ideia
de que ela veio anunciar uma nova fase da história, a “era da informação”. Para o autor, o
século XVIII também pode ser considerado como uma era da informação pelos meios de
comunicação e pelas mensagens que foram geradas no período.
A ideia de uma “era” da informação parece que sempre existiu, em diferentes
tempos. A concepção de uma “nova era”, ao que parece, forja essa noção de ruptura de uma
sociedade para outra, aparentando ter sido construída ou “inventada”, conforme preconiza
Benedict Anderson. Isso em vista de que perpassaram por diferentes fronteiras como uma
espécie de bandeira para legitimar novas culturas. Para Darnton, o século XVII desbravou
muitas formas de comunicação, como uma forma de mostrar que o acesso a ela não faz parte
de uma novidade do nosso cotidiano ou da nossa geração:
Em resumo, o processo de comunicação se dava de diversas maneiras em
muitos ambientes. Sempre envolvia discussão e sociabilidade, portanto não
era simplesmente uma questão de mensagens transmitidas por uma linha de
difusão a receptores passivos, mas sim um processo de assimilação e
reelaboração de informações em grupo – isto é, a criação de uma consciência
coletiva ou opinião pública (DARNTON, 2005, p. 77).

Até mesmo a imprensa em sua história buscou o status de liberdade. Ainda hoje,
toda informação veiculada tem limitações e algum tipo de censura. Independentemente do
suporte, se em papel jornal ou em tablets, o que se publica precisa adotar alguns protocolos
aos quais o campo editorial ou a liberdade de expressão sempre estiveram atentos ou foram
cobrados de alguma forma.
A internet é o resultado da atuação de diferentes instituições. Universidades, empresas de software, organizações governamentais e corporações militares se envolveram, com
intensidades diferentes, na construção dos nós que formaram a rede das redes (MAYNARD,
2011, p. 21). A arquitetura aberta da internet promove uma contradição quando pensamos em
propriedade intelectual, tema cada vez mais discutido. O processo de downloads de livros,
músicas, filmes, jornais, jogos, transmissões de rádio e programas de TV criou a necessidade
de se tentar estabelecer regras e limites no ciberespaço, que nasceu com a ideia de liberdade
de expressão e de comunicação, tendo em vista que os arquivos digitais poderiam ser
comercializados da mesma maneira que produtos físicos.
O compartilhamento de músicas pela internet, durante muito tempo, foi um
fenômeno. As cópias de MP3 transformaram rapidamente a forma de ouvir música. Coleções
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de discos, fitas e CDs eram substituídas ou transformadas em arquivos. Logo, não demoraram
a aparecer os casos extremos:
Em 2001, os tribunais dos Estados Unidos fecharam o Napster [um local de
encontro virtual para troca de arquivos de músicas] por violar as leis federais
de propriedade intelectual. Como outras empresas, as corporações de mídia
precisavam de um marco legal seguro para conduzir o comércio eletrônico
com seus clientes (BARBROOK, 2009, p. 371).

Assim, o comércio eletrônico, inclusive com a comercialização de músicas,
precisou que leis, regras e ordem pudessem estabelecer um limite ou uma fronteira eletrônica.
Foi necessário criar proteção a materiais e conteúdos a fim de preservar a propriedade
intelectual de seus autores. Assim, grandes negócios começaram a se materializar, mesmo que
o termo pareça ser anacrônico em se tratando de mercado virtual.
Uma cultura “ponto com” estabelecia novos padrões de comportamento e
mercado no mundo cibernético. Todos poderiam ser escritores, artistas, programadores ou
anônimos conhecidos em seus quinze minutos de fama por vídeos postados no YouTube, por
exemplo.
Neste contexto, a música fez parte da representação do mundo virtual, com outros
exemplos daqueles que já citamos pela inspiração de Chico Buarque. Gilberto Gil produziu
várias canções trazendo o ciberespaço como elemento temático para suas composições. A
letra “Pela Internet” (QUANTA, 1997, CD) disse muito dessa cibercultura que o compositor
baiano identificou desse modo:
Criar meu web site
Fazer minha home-page
Com quantos gigabytes
Se faz uma jangada
Um barco que veleje
Que veleje nesse infomar
Que aproveite a vazante da infomaré
Que leve um oriki do meu velho orixá
Ao porto de um disquete de um micro em Taipé
Um barco que veleje nesse infomar
Que aproveite a vazante da infomaré
Que leve meu e-mail até Calcutá
Depois de um hot-link
Num site de Helsinque
Para abastecer
Eu quero entrar na rede
Promover um debate
Juntar via Internet
Um grupo de tietes de Connecticut
De Connecticut acessar
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O chefe da milícia de Milão
Um hacker mafioso acaba de soltar
Um vírus pra atacar programas no Japão
Eu quero entrar na rede pra contactar
Os lares do Nepal, os bares do Gabão
Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular
Que lá na praça Onze tem um videopôquer para se jogar

Há vinte anos, em 1997, Gilberto Gil conseguiu poetizar a cultura plugada que
vivenciamos pela prática de uma vida no ciberespaço. Ao se referir a websites e homepages,
enfatizou os endereços eletrônicos que possibilitam uma navegação pelo que chamou de
"infomaré", a qual nos remete mesmo ao sentido de navegação, de acessar um site a outro
através dos links. A conectividade fez parte dessa interação entre as pessoas ao redor do
mundo, de forma coletiva e construtiva.
Ainda sobre essa canção, cabe observar a referência à questão dos vírus e dos
hackers que tentam invadir programas cada vez mais, tratando do território já representado
pelo cinema acerca da outra face da internet, em que residem perigos e ameaças.
Não apenas os versos tratam de aspectos do universo da cibercultura, a sétima arte
discute o tema na vida de jovens adolescentes, mas também um campo de estudos como o da
Psicologia ajuda a compreender o comportamento da geração que nasceu inserida no mundo
das TICs.
O documentário “Web Junkie” (2013) é um excelente exemplo de como a
cibercultura altera relações sociais. Essa produção, focalizando a China 27, trouxe a temática
do vício no uso ilimitado da Internet, considerado uma espécie de doença mental, caso de
saúde pública. Adolescentes chineses levados pelos pais a um Centro de Reabilitação, que
também funciona como escola, ambos providos pelo estado, o Hospital Militar de Beijing, em
Pequim. A partir dessa situação é retratada a rotina desse Centro, que tem como meta que os
internos sejam desprogramados do uso da internet, chamada de “heroína eletrônica”.
O hospital simula uma espécie de prisão, casa de repouso ou hospício (utilizando
um termo já em desuso). O tempo mínimo de permanência é de três a quatro meses, contudo
os internos imploram pela saída insistentemente e há, inclusive, tentativas de fuga. Em uma
dessas, os adolescentes, numa espécie de crise de abstinência, escapam para chegarem a um
cyber café. Tanta ansiedade pelo mundo virtual nessas pessoas apresentadas nos faz
questionar até que ponto os métodos têm surtido efeito. O nível de desespero relatado

27

Primeiro país a rotular tal dependência como um transtorno clínico.
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encontra eco na afirmativa de um dos internados, que declarou ter cogitado se jogar do prédio,
quando o pai ordenou que desligasse o computador no meio de um dos seus jogos.
Além dos internos, o documentário mostra também os pais deles. Uma das mães,
em depoimento, afirmou que, temendo que o filho se tornasse um doente mental, levou-o ao
Centro. O estopim para a internação foi quando o jovem chegou ao ponto de jogar por
quarenta dias sem dormir e sem se alimentar direito, em total isolamento de amigos e da
família.
Um outro pai, com ares de desculpa ou autodefesa, ressaltou que havia um fator
comum entre os internos: o fato de serem filhos únicos, uma característica daquele país. Na
verdade, eles estão tão perdidos com essa nova cultura quanto seus filhos, o que é atestado
pelo fato de que pedem da equipe médica que haja sobre os filhos corretivos severos28. Um
desses pais chega a confessar o quanto violento e frio, que não tem comunicação com o rapaz,
o qual é visto como um estranho dentro de casa. Pelas lentes dos documentaristas, os pais são
responsabilizados a todo momento pelo estado dos filhos.
Não há políticas públicas que apresentem uma resolutividade no tocante ao
assunto. Os efeitos colaterais da cibercultura não ocorrem somente na China, nem tão pouco
os vícios da internet são piores que outros tantos que assustam e fragilizam a vida dos seres
humanos.
Lévy (1996) chama atenção para a realidade virtual como um tipo particular de
simulação interativa, na qual o explorador tem a sensação física de estar imerso naquela
situação. A ilusão provoca, no caso do documentário, em uma confusão com a realidade
cotidiana em uma geração que nasceu com a internet e não imagina o mundo off-line.
O documentário, em vários momentos, remete-nos a “Vigiar e Punir”, de Michel
de Foucault (2000), texto que aborda a pena como meio de coerção, disciplina e
aprisionamento do ser humano, revelando a face social e política como controle social. Não
obstante, esse mesmo livro esclarece que tal modelo que, poderia reprimir e regenerar o
sujeito, passa a contribuir para a manutenção dela, como um infindo círculo vicioso. De fato,
muitos ex-internos relataram que suas vidas permaneceram iguais.
Contudo, talvez nem Castells (2005) pudesse prever o outro lado da questão, ou
supor que a sociedade que nasceu com a internet fazendo parte do seu cotidiano, pudesse
adoecer por causa dela.
28

O documentário mostra, por exemplo, o caso de um adolescente que ficou dez dias isolado em uma
cela.
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A sociedade em rede também se manifesta na transformação da
sociabilidade. O que nós observamos, não é ao desaparecimento da
interacção face a face ou ao acréscimo do isolamento das pessoas em frente
dos seus computadores. Sabemos, pelos estudos em diferentes sociedades,
que a maior parte das vezes os utilizadores de Internet são mais sociáveis,
têm mais amigos e contactos e são social e politicamente mais activos do que
os não utilizadores. Além disso, quanto mais usam a Internet, mais se
envolvem, simultaneamente, em interacções, face a face, em todos os
domínios das suas vidas. Da mesma maneira, as novas formas de
comunicação sem fios, desde o telefone móvel aos SMS, o WiFi e o WiMax,
fazem aumentar substancialmente a sociabilidade, particularmente nos
grupos mais jovens da população. A sociedade em rede é uma sociedade
hipersocial, não uma sociedade de isolamento (CASTELLS, 2005, p. 22).

Assim, é preciso perceber uma mudança na sociabilidade, que pode ou não ser
consequência da internet ou das novas tecnologias de comunicação. A família e as redes de
comunicação possibilitam que um diálogo urgente seja constantemente mantido tanto pelos
grupos sociais quanto pela escola, para que a sociedade em rede seja a sociedade de
indivíduos em rede. Todavia, almejando para isso que pessoas cada vez mais sadias lancem
mão da tecnologia para libertar e não para aprisionar o sujeito. E quiça essa almejada
liberdade esteja sempre a favor da inclusão dos menos favorecidos.
Em 2016, o canal de filmes Netflix lançou em seu catálogo uma série
chamada Black Mirror, uma espécie de crônicas ou fábulas com episódios independentes uns
dos outros e que aliam tecnologia, suspense e sobrenatural. Essa série britânica que mescla
ficção científica, drama e mistério, foi criada por Charlie Brooker em 2011, tendo como
recorte explorar “as consequências ruins de um mundo digitalmente conectado” 29. A reflexão
sombria sobre a tecnologia põe, em todos os episódios, ela própria como protagonista da
narrativa, bem como faz alusão às consequências imprevisíveis das novas tecnologias na vida
das pessoas. O uso desastroso de uma tecnologia existente é utilizado em alguns momentos,
mas não necessariamente em todos os episódios. Esse segmento evidencia a reverberação
sobre a sociedade moderna e o que a cibercultura pode promover como efeito colateral.

29

Fonte: http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2016/10/black-mirror-traz-reflexao-sombria-sobremundo-digital-ao-netflix.html. Acesso em: 23 out. 2016.
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Diante de tantas metáforas, buscamos uma compreensão sobre o ambiente dessa
cibercultura como produto de uma sociedade conectada, inclusive produto social do encontro
entre Estado, mercado, sociedade e tecnologia. Através dessa construção, os cidadãos, o
próprio Estado e a capacidade produtiva do mercado colidiram em busca de uma missão
social, uma finalidade comunitária em prol de um bem público.
Chegamos assim às atividades do terceiro setor, fruto da sociedade civil coletiva e
contraditória, constituída em um espaço de conflitos sociais e de classes. Nesse contexto de
suporte às políticas sociais, nasceu a Organização Não Governamental de inclusão digital
denominada CDI, cuja história tratamos na próxima seção.
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3 O COMITÊ PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMÁTICA

Nesta seção apresentaremos a trajetória de constituição do Comitê para
Democratização da Informática (CDI)30, entidade estruturada no chamado terceiro setor,
como Organização não Governamental (ONG), sem fins lucrativos, fundada em 1995, com o
objetivo de promover a inclusão social, utilizando a tecnologia da informação como um
instrumento para a construção e o exercício da cidadania31.
O Terceiro Setor32 foi instituído pela Lei nº 9.637, em 15 de maio de 1998, e
dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa
Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona, bem como a
absorção de suas atividades por organizações sociais. Logo, estabelece a qualificação da
organização social para seu funcionamento para atender a sociedade, ocupando espaços que
nem a iniciativa pública e nem a iniciativa privada atingiram.

30

Utilizaremos a sigla CDI para fazer referência ao Comitê para Democratização da Informática e CDI
Sergipe para fazer menção ao escritório que funcionava em Aracaju/SE. Apesar de não existir em
Sergipe, utilizamos o verbo no presente, pois em algumas regiões o CDI ainda existe e está em
funcionamento, a exemplo do Amazonas, Pará, Ceará, Bahia, Paraíba, Distrito Federal, Goiás, Minas
Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, bem como em
alguns países da América do Sul, Europa e regiões dos EUA.
Fonte: www.cdi.org.br. Acesso em set. 2015.
31
Em 1993, Rodrigo Baggio, então empresário e professor de informática em escolas particulares do
Rio de Janeiro, idealizou o uso do computador como um canal de comunicação entre jovens de
diferentes grupos sociais, que dialogavam entre si através da Internet. Essa ideia deu origem a um BBS
(Bulletin Board System) chamado Jovemlink e constituiu o primeiro passo para o uso das tecnologias
da informação e comunicação como ponte digital, promotora de integração social. A proposta era de
que o BBS ajudasse a promover o diálogo entre os moradores da favela. Assim foi implantada a
primeira Escola de Informática e Cidadania (EIC) no Morro Dona Marta, Zona Sul do Rio de Janeiro,
no bairro Botafogo. O CDI surgiu em 1995, a partir de uma grande campanha de arrecadação de
computadores intitulada “Informática para Todos”, tendo em vista que não adiantava somente
disponibilizar computadores para as pessoas, pois elas não sabiam como utilizá-lo, era preciso
capacitar e qualificar para o uso da ferramenta tecnológica. É na atualidade considerado um dos
maiores empreendedores sociais do Brasil. Em 2003, A DePaul University de Chicago, a maior
universidade de alunos de informática dos Estados Unidos, concedeu-lhe o título de doutor honoris
causa.
32
O Primeiro Setor é formado pelo Estado e suas funções essenciais, tais como justiça, segurança,
entre outros. O Segundo Setor são as organizações do mercado, ou seja, as empresas encarregadas da
produção de bens e serviços. E o Terceiro Setor são as ONGs, sem finalidade lucrativa e de utilidade
pública.
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Formadas pelo conjunto de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, compondo
organizações que prestam serviços públicos que de alguma forma deixam de ser prestados à
sociedade, ao longo do tempo, as ONGs passaram por significativas modificações. Dentre
elas, uma premente necessidade de transparência na gestão, como requisito para conservação
e sobrevivência.
Sobre o papel desempenhado pelas ONGs, Gohn (2002) enfatiza que elas fazem a
mediação entre coletivos organizados e o sistema de poder governamental, além de atuarem
entre grupos privados e instituições governamentais. Pontua, ainda, que o surgimento dessa
esfera é um antídoto social à burocratização do Estado e ao seu afastamento do cotidiano dos
cidadãos (GONH, 2002, p. 303).
Sob este olhar fornecido por Gonh, podemos posicionar que as ações geradas pelo
CDI transitaram na esfera da articulação das políticas públicas de democratização das TICs,
espaço criado com o objetivo de regular as esferas da produção e da reprodução social. O
conflito social deixou de ser simplesmente reprimido ou ignorado e passou a ser reconhecido,
posto e reposto em pauta nas agendas de negócios. Ademais, observaremos como o CDI
ganhou espaço nessas agendas públicas e reconstruiu esse tecido social que, historicamente,
estava em retalhos.
O CDI começou a atuar dentro da premissa de promover a inclusão social de
populações economicamente menos favorecidas, utilizando as TICs como um instrumento
para a construção e o exercício da cidadania. Visava de forma continuada, desde a sua
concepção, combater a exclusão digital, aliando tecnologia digital, cidadania e processos
sustentáveis locais. Outrossim, entendia que era mister atuar como agente de transformação
no meio em que estivesse inserido, sendo esta sua principal bandeira.
Como em toda “empresa” bem estruturada, havia a visão e os valores, mas neste
caso, a visão do CDI era tornar-se um projeto com efetiva influência no destino dos países
onde atuava. Tratava da ampliação do conceito de inclusão digital como um elemento de
integração entre educação, tecnologia, cidadania e empreendedorismo - com vistas à
transformação social.
O conjunto das técnicas utilizadas nas Escolas de Informática e Cidadania (EICs)
começou a ser estruturado de forma a se criar uma metodologia para o ensino da utilização do
computador, ressaltando exemplos do cotidiano da comunidade participante. Ao invés de os
alunos aprenderem a digitar textos aleatórios, eram motivados a escrever sobre os problemas
locais, pensando nas suas possíveis soluções.
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Dentro dessa concepção, a proposta educacional de Paulo Freire (1921-1997)
galgou muito valor como metodologia nas aulas planejadas pelo CDI. Este Comitê seguia
uma interatividade com o educando e, principalmente, com as questões que envolviam o seu
contexto habitual.
Gradativamente, o CDI se ramificou em vários estados, obedecendo a instruções
estabelecidas pelo CDI Matriz, criado em 1995, no Rio de Janeiro. Assim surgiram as bases
regionais, havendo em cada estado um CDI com o nome da respectiva unidade federativa. A
esta base regional cabia assegurar, através de um acompanhamento rigoroso, que as aulas
transcorressem nos limites do que a proposta pedagógica apontava, fundamentada nos
princípios de Paulo Freire (1996a), em seu clássico “A Pedagogia do Oprimido”:
As ideias de Paulo Freire se aplicam às concepções de inclusão de qualquer
natureza – econômica, social, e particularmente com relação à digital. As
ações de inclusão digital não podem estar restritas a somente prover acesso
às TICs. Não basta disponibilizar as tecnologias para que as pessoas possam
usá-las. Elas poderão aprender a manusear alguns softwares, porém não
terão condições de se apropriar das TICs para promover as transformações
necessárias na melhoria da qualidade de vida (PELLANDA; SCHULZEN;
SCHULZEN, 2005, p. 19).

A pedagogia em Freire parte da concepção de que a educação não se estabelece
apenas nas relações entre escola e sala de aula, mas, sim, no contexto de opressão social e de
falta de democracia. Enfatiza o educador pernambucano que toda educação é política, assim
como toda política é educativa. Esse seu método dialógico passa a ser problematizador, cuja
intenção é de uma práxis que tem como meta libertar a opressão atuante na sociedade.
A base freiriana dizia respeito a uma alfabetização de adultos, sustentada no
contexto do indivíduo, para que pudesse atuar como agente da sua própria mudança social. O
CDI, assim, apropria-se dessa concepção e denomina suas EICs como espaço de
“empoderamento digital”. Diante disso, Freire apareceu nos discursos adotados pela ONG, a
qual adotou a problematização das questões comuns do cotidiano das comunidades onde as
escolas estavam inseridas, para que a partir daí se pudesse planejar, executar e avaliar os
processos para a resolução de terminados problemas.
Os educadores eram capacitados a desenvolver suas aulas dentro dessa
metedologia, em que a tecnologia era posta como um meio e não somente como fim para se
buscar a inclusão. O desenvolvimento de uma consciência mais cidadã, de pessoas que
soubessem dos seus direitos e deveres, passou a ser perseguido pelo CDI, fomentando o
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empreendedorismo, além de capacitar para o mercado de trabalho com objetivo de geração de
renda e empregabilidade.
A ação dialógica possibilitou que o CDI pensasse em um método, a fim de que
houvesse um reflexo nas diversas conexões sociais estabelecidas. Isto porque, no diálogo,
rompe-se com esquemas verticais de relações, com relações autoritárias: “Ambos, assim, se
tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os ‘argumentos de autoridade’ já
não valem” (FREIRE, 1996a, p. 78-79). O modo como o Comitê pensava a educação tinha a
ver com a forma das pessoas interpretarem o mundo e a forma de agir para transformá-lo.
Sendo assim, sua abordagem era de uma pedagogia voltada para a melhoria das condições das
populações que ele definia como oprimidas. É nesse sentido que a democracia, um conceito
transversal em Freire, perpassa os documentos pedagógicos do CDI:
Interessou-nos sempre, e desde logo, a experiência democrática através da
educação. Educação da criança e do adulto. Educação democrática que fosse,
portanto, um trabalho do homem com o homem e nunca um trabalho
verticalmente do homem sobre o homem ou assistencialistamente do homem
para o homem, sem ele. (FREIRE, 2001, p. 70).

O espaço democrático que o CDI avaliava construir, de fato só era estabelecido na
medida em que o computador passava a ser utilizado como um instrumento para a
transformação dos indivíduos que compõem a comunidade. São as práticas democráticas que
viabilizam mais autonomia dos indivíduos, conforme a visão freiriana. O próprio Paulo Freire
indicou que teve contato com os textos de John Dewey (1859-1952), e com sua concepção de
democracia33.
Devemos ainda lembrar que o norte-americano Dewey influenciou vários
brasileiros simpáticos aos ideais da escola progressiva americana. Além disso, a democracia,
segundo ambos, sustenta-se pelo processo de problematização do pensar reflexivo pelo
diálogo, pela conscientização e pela transformação da situação social.

No ano de 1959, Paulo Freire publicou seu primeiro livro intitulado “Educação e atualidade
brasileira”, no qual faz referência à obra “Democracia e Educação”, escrita por Dewey em 1916, que
posulava a educação progressiva, centrada no desenvolvimento do espírito crítico do aluno. Para o
autor, a educação deve servir para resolver situações da vida e a ação educativa tem como elemento
fundamental o aperfeiçoamento das relações sociais.
Democracia quer dizer sistema político dedicado aos interesses do povo ou forma de governo que tem
o compromisso de promover a igualdade entre os cidadãos. Neste sentido, a democratização proposta
pelo CDI deveria ser um projeto educativo construído nas comunidades pelas EICs.
Fontes: www.planetaeducacao.com.br <Acesso em 20 fev. 2017> e Dicionário Michaelis.
33
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Em uma sociedade democrática, o problema da educação é acabar com o
dualismo e construir um plano de estudos que faça do pensamento um guia
de prática livre, para todos, e que torne o lazer uma recompensa pela
aceitação da responsabilidade pelo serviço, em vez de algo isento dele
(DEWEY, 2007, p. 45-46).

A sociedade democrática almejada por Freire, Dewey e tantos outros, tinha como
objetivo habilitar os indivíduos a continuarem com o seu processo educacional, ou seja, a
educação era entendida como um elemento de base para a democracia, caminho que visava a
promoção constante da capacidade de desenvolvimento. O objetivo da educação é habilitar os
indivíduos a continuar sua educação – ou que o objeto ou recompensa da aprendizagem é a
capacidade de desenvolvimento constante (DEWEY, 2007, p. 11).
Antes disso, ainda no século XVII, Amos Comenius, bispo protestante, escreveu
sua Didacta Magna, uma espécie de tratado pedagógico para ensinar tudo a todos. Defendia a
universalidade da educação. Em face disso, é considerado como o pai da educação moderna.
A obra de Comenius é um paradigma do saber sobre a educação da infância e
juventude, tendo como lócus privilegiado a escola. A Didacta Magna apresenta as
características fundamentais da escola moderna: - a construção da infância moderna como
forma de pedagogização dessa infância por meio da escolaridade formal; - uma aliança entre a
família e a escola, por meio da qual a criança vai se desprendendo da influência da primeira e
adentrando o espaço escolar; - uma forma de organização da transmissão dos saberes, baseada
no método de instrução simultânea; e, a construção de um status de educador, de mestre,
reservado aos adultos, detentores de saberes legítimos. Logo, trata-se de um tratado de
educação, que há mais de 500 anos já preconizava a essência da didática, no arranjo racional
das condições/situações/contextos de aprendizagem. Diante desse contexto de estímulo a uma
educação popular que ancoramos nosso olhar.
Como o percusso acima evidencia, o pensamento em se construir uma educação
levando em consideração o ambiente e a conjuntura do aluno e suas especificidades, não é
algo novo, fruto das angústias do nosso tempo.
Na perspectiva de cunho mais civil, político e igualitário, o trabalho do CDI foi
sendo idealizado como fomentador da democratização da informática, com ênfase ao papel
das práticas livres, permeadas por um saber utilitário, de projeção social.
O computador foi apenas a ferramenta. Havia um outro pano de fundo, para ser
utilizado pelo CDI, constituído pelo material pedagógico fundamentado na educação popular,
delineada pelo sentido de mudança e transformação da sociedade para refazer o país e
incentivar a democracia pela via da educação.
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É importante citar que a visibilidade da existência do CDI principiou por duas
grandes parcerias, basilares para a disseminação do seu nome no Brasil: a Rede Globo e a
Microsoft. A primeira em campanhas publicitárias gratuitas e a segunda com a liberação da
licença dos seus softwares.
Partindo desse fundamento, o CDI via que era necessário construir parcerias com
organizações comunitárias ou instituições atuantes em suas localidades. Tendo também como
norte a publicidade de que o domínio das ainda denominadas “novas tecnologias” criava
oportunidades de trabalho, geração de renda, e, no caso com maior ênfase, na busca coletiva
de soluções para os problemas enfrentados pelas comunidades34 nas quais o CDI atuaria.
Dessa maneira, as escolas do CDI, denominadas EICs, tinham o objetivo de ser o
elo entre os moradores das comunidades de baixa renda e o computador. O CDI era como um
tronco de uma árvore e as EICs, os seus galhos:
O objetivo do CDI é promover a apropriação social da tecnologia por
diversos tipos de públicos, utilizando-a como ferramenta para estimular a
cidadania ativa e o empreendedorismo, fomentando o desenvolvimento
político, social e econômico dos países nos quais a organização atua
(SANTANA, 2006).

E na tarefa abraçada pelo CDI, a Microsoft35 foi uma empresa que associou sua
marca a ações filantrópicas voltadas principalmente para que mais pessoas pudessem ter
acesso ao uso da tecnologia como um importante e fundamental canal de comunicação. Em
1999, ela já disponibilizava seus softwares para que pudessem ser utilizados “sem custo”
pelos alunos formados pelo CDI. Essa empresa, uma das primeiras parcerias que o CDI
firmou, tornou-se forte aliada na tarefa de disseminar o uso do computador.
Após primeiros passos em 1995, os objetivos e metas do idealizador Rodrigo
Baggio foram rapidamente se concretizando. A chamada “Rede CDI” passou a integrar não
apenas os CDI Regionais, como também alguns escritórios internacionais que começaram a

34

É pertinente citar que o alcance social dessas iniciativas se apresentava, verbi gratia, nas formaturas.
Ela era um ritual importante nessas escolas, além de servirem de exemplo para a comunidade, havia a
união os familiares em um evento que simbolizava um certo status dentro daquele espaço, em
especial, em uma época que saber informática era considerada a “profissão do futuro” e disponível
para poucos.
35
Se Bill Gates, com outros, interpreta o ciberespaço como um shopping center em escala mundial
concluindo o último estágio do liberalismo econômico, é evidentemente porque vende ferramentas de
acesso ao supermercado virtual bem como os instrumentos de transação correspondentes. Por trás da
interpretação mercantilista do ciberespaço, aparece o projeto de redefinição do mercado em proveito
de atores que dominam certas tecnologias e em detrimento (ao menos no ciberespaço) dos
intermediários econômicos e financeiros habituais, aí incluídos os bancos (LÉVY, 1999, p. 202).
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desenvolver atividades acompanhadas e coordenadas pelo CDI Matriz (Rio de Janeiro). Até o
início dos anos 2000, havia escritórios em quase todos os estados do Brasil, em diversos
países da América Latina e EUA. Os dados atualizados, presentes no site www.cdi.org.br,
mencionam que CDI está presente em 15 países (Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, Estados
Unidos, Inglaterra, México, Portugal, Venezuela, País de Gales, Irlanda, Escócia, Polônia,
Romênia e Letônia) e impactou até hoje mais de 1,64 milhão de vidas. Essa rede global foi
coordenada e acompanhada por vinte e quatro escritórios regionais e Internacionais,
estendendo-se aos lugares mais remotos do Brasil e da América Latina, beneficiando pessoas
de diferentes faixas etárias, culturas, raças e etnias.
A estratégia de ampliação de se tornar uma franquia social parece que deu certo.
O CDI começou a conseguir apoio de vários empresários brasileiros e instituições
internacionais, como a Fundação Vale do Rio Doce, Philips, Accenture, Fundation Skoll,
Usaid, Microsoft, Avina, Fundation W.K. Kellogg, Infodev, Postos Esso, Politec Solidária,
Rede Globo, Terra, Set, Unicef, Unesco, Ashoka, Sebrae, Schwab Fundation For Social
Entrepreneurship, entre outros que se agregaram aos propósitos do CDI, nos dois primeiros
anos. Além desses, os estados possuíam seus próprios apoiadores e/ou mantenedores:
A Fundação Vale tinha uma grande preocupação com os recursos investidos
no projeto, a maior parte deles eram destinados para capacitação dos
educadores e gestores das escolas (hora-aula do facilitador, transporte,
material didático, alimentação, hospedagem de todos educadores e gestores
das escolas), além da preocupação com o acompanhamento e monitoramento
das escolas (OLIVEIRAa, 2015).

Não existia uma regra bem definida sobre o tipo de mantenedor ou apoiador que
poderia se agregar ao projeto CDI. A população também era convocada a participar, tanto nas
campanhas de doação de equipamentos, como em atuar voluntariamente de forma a colaborar
com o cotidiano da EIC. Mas era claro, ninguém investiria em um projeto se o mesmo não
fosse viável. E, entenda-se viabilidade, não apenas recursos financeiros, mas uso de imagem e
até benefícios fiscais.
A seguir, listamos alguns desses apoiadores que, até o ano de 2005, foram
parceiros importantes no crescimento e consolidação do CDI. O objetivo de apresentar o
quadro foi de perceber que as ações de cada apoiador eram diversificadas, porém,
proporcionavam visibilidade às atividades promovidas pela ONG.
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QUADRO 2: PERFIL DOS APOIADORES
APOIADOR
ASHOKA

AÇÕES
Investe em empreendedores sociais, conhecidos como “fellows”. São
pessoas que através de suas ideias geram uma mudança dentro da
sociedade, por exemplo, diminuição da desigualdade social.
BM&A
–
Barbosa, Escritório especializado em propriedade intelectual.
Mussnich e Aragão
DOMINGOS E PINHO Desde 2002 faz o acompanhamento das contas do CDI, auditadas pela
CONTADORES
Deloitte Touche
ERNEST&YOUG
– Uma das maiores universidades corporativas do mundo, com o objetivo de
Qualify Everthing We Do
mostrar às pessoas sobre os desafios que enfrentam as economias e os
mercados de capitais. Afinal, quando os negócios funcionam melhor, o
mundo funciona melhor.
REDE GLOBO
Divulgação de campanhas de inclusão digital promovidas pelo CDI
SOCIAL
Desenvolve empresas sociais que sejam sustentáveis para resolver
ENTREPRENEURSHIP
problemas sociais críticos nas economias de mercado emergentes.
TERRA

Terra Networks é uma empresa multinacional de Internet. Faz parte da
empresa espanhola Telefónica e atua como provedor de conteúdo, serviços
de internet e acesso à internet
UNESCO
Criar vínculos mais fortes com o mercado de trabalho e propiciar
formação e acesso a empregos aos grupos sociais desfavorecidos36.
UNICEF
O Fundo das Nações Unidas para a Infância é um órgão das Nações
Unidas que tem como objetivo promover a defesa dos direitos das
crianças, ajudar a dar resposta às suas necessidades e contribuir para o seu
desenvolvimento
Fonte: Material de Divulgação dos 10 anos do CDI. Tabela elaborada pela autora.

Com parcerias importantes, o CDI precisou se profissionalizar rapidamente, até
porque era necessário possuir um perfil, marcado com o rótulo de empreendedorismo social.
Isso convergiu ao modelo que as grandes multinacionais requisitavam, dentre outras coisas, a
uma imagem social bem posicionada, o que possibilitava suas marcas nos empreendimentos e
conglomerados populares em que a ONG atuava.
O desempenho do CDI rendeu alguns reconhecimentos públicos, inclusive fora do
Brasil37. O CDI foi uma das cinco ONGs latinas convidadas a participar do Global Clinton
Iniciative, em 2007. Esse fórum criado pelo ex-presidente americano Bill Clinton, que tinha
como objetivo não apenas discutir possíveis soluções para os problemas globais, mas,
principalmente, conhecer e investir em projetos sociais em vários lugares do planeta. O evento

36

Fonte: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=21128:relatorio-da-unesco-propoeacoes-para-melhorar-educacao-nos-brics> Acesso em: 17 nov. 2015.
37
Foram concedidos títulos de Utilidade Pública Federal, Utilidade Pública Estadual, Registro no
Conselho Nacional de Assistência Social, Registro no Conselho Municipal de Assistência Social,
Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, entre os anos de 1999 a 2005.
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reuniu os trezentos CEOs38 mais importantes do mundo, cinquenta chefes de Estado e quase
mil jornalistas. Ao final, o CDI ficou entre os quinze projetos endossados - dos cem da área de
educação. Rodrigo Baggio recebeu das mãos de Laurenne Powell Jobs, esposa de Steve Jobs,
CEO da Apple, o Certificado de Reconhecimento (Certificate of Recognition) pela
importância do trabalho desenvolvido. Isso garantiu uma chancela de reconhecimento
internacional, além de marcar a figura de seu fundador como um exemplo de empreendedor
social.
Convém assinalar que havia diferença entre os apoiadores e os mantenedores. O
grupo dos primeiros eram instituições que não necessariamente disponibilizavam recursos
financeiros, mas algum suporte como divulgação ou estágio dos educandos que eram
formados pelas EICs. Já os mantenedores, por sua vez, faziam aporte para que o CDI pudesse
atuar com mais profissionalização, a exemplo de contratação de alguns profissionais como
educadores e coordenadores.
Os mantenedores tinham função importante dentro da ONG, alguns mantinham
regionais inteiras, com instalação de EICs, aquisição de computadores e móveis e despesas
para a capacitação dos educadores na sede do CDI, no Rio de Janeiro, bem como pagamento
de salários, a depender da estrutura do CDI na região de operação. Entretanto, outros nem
sempre entravam com patrocínio financeiro, algumas vezes eram apoios institucionais, apenas
enfatizando uma fase de transição a caminho de uma nova economia que buscasse preservar a
natureza, mas de igual modo contribuir para o progresso social.
A seguir, apresentamos algumas instituições mantenedoras do CDI. A lista
evidencia o quanto foi aceita a proposta da ONG e o inegável grau de aposta de grandes
empresas a este projeto.

CEO é a sigla inglesa que significa “Chief Executive Officer”, ou seja, Diretor Executivo. O CEO é
a pessoa com maior autoridade na hierarquia operacional de uma organização, sendo o responsável
pelas estratégias e pela visão da empresa.
38
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QUADRO 3: MANTENEDORES DO CDI ATÉ 2005
MANTENEDOR
TIPO DE MANTENEDOR
Companhia Vale do Rio Vale é uma mineradora multinacional brasileira e uma das maiores
Doce
operadoras de logística do país. É a terceira maior empresa de mineração
do mundo e também a maior produtora de minério de ferro, de pelotas e a
segunda maior exploradora de níquel.
Philips
Empresa Holandesa e líder global em cuidados com a saúde, iluminação e
produtos de consumo e iluminação e produtos de consumo e estilo de
vida, oferecendo inovações, serviços e soluções.
Accenture
A Accenture é uma empresa global de consultoria de gestão, Tecnologia
da informação e outsourcing. É a maior empresa de consultoria do mundo,
além de ser um player global no setor de consultoria de tecnologia.
Colaborou com o CDI munindo-lhe de ferramentas de gestão e
capacitação.
Skoll Fundation
A fundação busca identificar as pessoas e os programas que visam
promover mudanças positivas ao redor do mundo e capacitá-los a estender
seu alcance, aprofundar o seu impacto e, fundamentalmente, melhorar a
sociedade em um local para escala global.
Usaid
É um órgão do governo dos Estados Unidos encarregado de distribuir a
maior parte da ajuda externa de caráter civil. É um organismo
independente, embora siga as diretrizes estratégicas do Departamento de
Estado americano.
Microsoft
É uma empresa que desenvolve, fabrica, licencia, apoia e vende softwares
de computador, produtos eletrônicos, computadores e serviços pessoais.
Avina
A Avina identifica e apoia espaços, instituições e iniciativas de
colaboração através das melhores oportunidades de mudança sistêmica,
tecnologias de futuro, iniciativas sociais inovadoras e novos modelos de
negócios para produzir impacto em grande escala e de maneira
irreversível, atuando de maneira integrada com o Ecossistema Avina.
W. K. Kellog Fundation

Criada em 1930 por W.K. Kellogg, pioneiro na fabricação de cereais
matinais. Durante toda sua vida, W.K. Kellogg doou US$66 milhões em
ações da Companhia Kellogg's e outros investimentos para “ajudar as
pessoas a ajudarem a si mesmas”. A Fundação obtém sua renda
principalmente do Fundo sob Curatela da Fundação. Além da sua carteira
diversificada, o Fundo sob Curatela continua sendo dono de substancial
parcela do patrimônio da Kellog Company. Fundação obtém sua renda
principalmente dos investimentos do Fundo sob Curatela.
Esso
Distribuidora de gasolina e querosene.
Fonte: Material de Divulgação dos 10 anos do CDI. Tabela elaborada pela autora.

As instituições mantenedoras (Quadro 2) apresentavam atuações em diferentes
segmentos de mercado. Eram empresas com know-how em suas áreas, como grandes
consultorias organizacionais, fundações de amparo a projetos sociais e multinacionais ou
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empresas de grande porte. Todos eles recebiam informações sobre o CDI e sua atuação nas
comunidades a fim de estarem inteirados da sua filosofia de trabalho e sua missão.
Sobre tais informações, os textos de Paulo Freire serviram de referencial para a
formulação do denominado Projeto Político Pedagógico (PPP), que defendia a educação como
aquela voltada para o conscientizar e o transformar da sociedade. Dentre os objetivos do PPP,
estavam a oportunidade de oferecer capacitação de qualidade para o uso das TICs, permitindo
sua apropriação social pelas comunidades, além do fomento no processo de conscientização
dos indivíduos e sua reflexão sobre a sociedade em que viviam e o favorecimento da criação
de um espaço físico para discussão, participação e ação comunitária para a construção de um
conhecimento útil. Isso visava a que indivíduos e comunidades exercessem sua cidadania e
garantissem seu desenvolvimento social, político e econômico.
Além de proporcionar melhor qualificação profissional para os alunos, o PPP do
CDI objetivava a promoção da cidadania, utilizando a informática para fomentar a formação
de cidadãos críticos, a igualdade de oportunidades e a democracia.
Não resta dúvida que o CDI passou a ser um empreendimento bem-sucedido, do
ponto de vista institucional e financeiro, considerado uma das mais reconhecidas organizações
sociais do Brasil. Dados mostram que em 2007, as captações do CDI chegaram a R$ 3,6
milhões, valores contabilizados em material, em dinheiro, em serviços e em computadores39.
Sua disseminação pelo Brasil e outras partes do mundo passou por importantes e decisivas
etapas, atravessando a exclusão real para uma inclusão planejada, como talvez possamos
vislumbrar.
No bojo da expansão do CDI, havia o compromisso de fomentar um processo de
conscientização dos indivíduos e sua reflexão sobre a sociedade em que viviam. Isso, por
meio da criação de um espaço físico para discussão, conhecimento e ação comunitária. Tudo
isso teria que possibilitar a construção de conhecimento útil, a fim de que indivíduos e
comunidades pudessem exercer sua cidadania, para o desenvolvimento social, político e
econômico do local em que estavam inseridas.
O conhecimento dito como “útil” se refere à dimensão que o trabalho na EIC
deveria alcançar para que a atividade educativa fosse eficaz, como podemos observar na PPP:

39

BORGES, Diva. Pelos Excluídos no Mundo Digital. In: Revista Gestão Empresarial, ano 3, nº 9, p.
10-13, jul./ago./set./2008. Disponível em: <http://issuu.com/gestao25/docs/gestao9> Acesso em: 19
nov. 2015.
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Proporcionar um processo de conscientização dos sujeitos através da
reflexão de sua realidade, de sua sociedade, destacando os aspectos que a
interligam; Favorecer e potencializar a criação de um espaço para a
discussão, formação de lideranças, planejamento e implementação de
projetos comunitários; Disponibilizar o acesso às Tecnologias da Informação
e da Comunicação; Proporcionar a capacitação de alta qualidade para o uso
das TICs com sentido social para os sujeitos; Possibilitar a apropriação
social da TICs pela comunidade; Favorecer a construção social do
conhecimento, para que, os sujeitos e as comunidades, garantam o exercício
de sua cidadania e do seu desenvolvimento pessoal, social, político e
econômico; Melhorar as chances de inserção no mundo do trabalho através
do desenvolvimento de habilidades e ampliação do conhecimento. (Proposta
Política Pedagógica do CDI: Reconstruindo nossas práticas, 2005, p. 10).

Destarte, uma conscientização daquele espaço como gerador de uma cultura
emergente ou de uma cibercultura fomentou-se nas EICs, as quais recebiam todo um suporte
conceitual, para que educadores e coordenadores alcançassem um patamar de multiplicadores.
E que, nessa condição, estivessem imbuídos de uma proposta que incentivasse leituras,
debates, capacitações e oficinas. O intento era de que mais conscientes da realidade em que
viviam, essas pessoas motivassem suas comunidades ao engajamento em ações para
transformar a sociedade. Assim, refletiram a crença de que as causas dos problemas sociais
causados pelo homem poderiam ser resolvidas pela transformação da sua ação,
primordialmente, naquele espaço.
Por exemplo, como as EICs eram localizadas em regiões periféricas da cidade,
algumas com graves problemas sociais, os principais problemas que afetavam a comunidade
eram apontados por alunos e educadores: falta de segurança, iluminação pública, saneamento
básico, desemprego, drogas, lixeiras, horário de ônibus ou sua condição, entre outros.
Tais fatos tinham fundamento na concepção de Freire, segundo o qual o ser
humano é inacabado, estando em constante processo de mudanças. Nesse processo, a
condição de educando precisa ser problematizada, o que implica afirmar que o contexto em
que este aluno vive é importante para a sua aprendizagem:
Gosto de ser gente porque, como tal, percebo afinal que a construção de
minha presença no mundo, que não se faz no isolamento, isenta da influência
das forças sociais, que não se compreende fora da tensão entre o que herdo
geneticamente e o que herdo social, cultural e historicamente, tem muito a
ver comigo mesmo [...]. Afinal, minha presença no mundo não é a de quem a
ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para
não ser apenas objeto, mas sujeito também da História (FREIRE, 1996b, p.
53-54).
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Por isso, julgamos oportuno a relacionar a cibercultura com o CDI nesse processo
de mudança paradigmática, partindo da realidade do aluno, do seu meio de vida, de onde
estava inserido, para que a partir dessa inclusão social a tecnologia fosse utilizada como meio
para a sua inclusão digital. Apesar de o ciberespaço não determinar automaticamente o
desenvolvimento da inteligência coletiva (LÉVY, 1999, p. 29), é importante salientar que
aspectos negativos também foram elencados, como o isolamento e sobrecarga de trabalho,
bem como a dependência desse ambiente para uma parcela cada vez maior da população.
Entretanto, são temáticas que se entrecruzam a outro problema social que não é objeto do
presente estudo, mas que tem provocado preocupação.
Nessa questão de espaços públicos, Zygmunt Bauman os aponta como ágoras e
fóruns em suas várias manifestações, lugares onde se estabelecem agendas, em que assuntos
privados se tornam públicos e opiniões são formadas. No seguinte trecho, o autor afirma que:
Paul Lazarsfeld escreveu sobre os líderes de “opiniões locais”, que filtram,
avaliam e processam para ouros habitantes locais as mensagens que chegam
de “fora” através dos meios de comunicação; mas, para fazê-lo, os líderes
locais devem primeiro ter sido ouvidos pela localidade – precisavam de uma
ágora, onde os habitantes locais pudessem se reunir para fazer e ouvir
(BAUMAN, 1999, p. 31).

Paul Lazarsfeld (1901-1976), citado por Bauman, viveu o ambiente cultural em
Viena, e formou seu interesse acadêmico sobre os meios de comunicação, observando o
comportamento dos jovens, para que pudesse quantificar seus estudos psicológicos em relação
a essa juventude. Em meados do século passado, deu grande contribuição com os seus estudos
para a consolidação da teoria cibernética. Muito provavelmente, não poderia imaginar o
quanto as vidas digitais dos jovens da atualidade pudessem estar tão atreladas, vinculadas e
fundidas às funções tecnológicas na contemporaneidade.
Contudo, o que importa mesmo para nós, é perceber o quanto foi importante para
as bases do CDI, que seus principais líderes, aqueles que promoveram a execução das EICs na
comunidade, fossem pessoas engajadas em projetos sociais, de melhoria das condições de
vida do local onde viviam e que conhecessem sua comunidade para que fosse dada voz a ela,
e essa voz pudesse ecoar fora da região onde estavam.
Para a inclusão acontecer, havia a necessidade de o acesso à tecnologia estar
acompanhado de ações ou iniciativas educacionais, para o desenvolvimento da construção do
conhecimento nos aspectos técnicos pelos conteúdos abordados. A inclusão digital, sem uma
condição da qualidade de vida do aluno, é como um tripé sem um dos eixos de sustentação.
Basicamente, três pilares são fundamentais para que a inclusão digital seja satisfatória ou
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realizável: TICs, renda e educação. Não é difícil supor que sem qualquer um desses vetores,
não importa qual combinação seja feita, qualquer ação estará fadada ao fracasso. Portanto,
tornava-se indispensável munir o aluno de um conhecimento técnico que pudesse capacitá-lo
para enfrentar o mundo do trabalho. Nesse sentido, massificar esse conhecimento era a mola
propulsora de uma mudança de vida.
Por meio de uma grande rede de solidariedade, o trabalho do CDI foi se tornando
viabilizado e multiplicado. A troca de conhecimento fazia parte de encontros entre os CDI
regionais (de cada estado) e na capacitação dos educadores das EICs, os quais deveriam surgir
das próprias comunidades, onde a instituição mantinha escolas. Havia uma intenção clara de
que os alunos seriam capazes de fazer uma leitura crítica do mundo, articulando-a com a
situação econômica, política e cultural de seu país, e principalmente, da região onde os alunos
estavam inseridos.
Ao promover essa reflexão em suas EICs, o CDI almejava possibilitar a
identificação das verdadeiras causas dos problemas sociais e a conscientização de que a
sociedade em que vivemos - desigual e excludente - foi historicamente construída pelo ser
humano, mas que poderia ser transformada pela sua ação:
[...] em vez de homogeneizar a condição humana, a anulação tecnológica das
distâncias temporais/espaciais tende a polarizá-la. Ela emancipa certos seres
humanos das restrições territoriais e torna extraterritoriais certos significados
geradores de comunidade - ao mesmo tempo que desnuda o território, no
qual outras pessoas continuam sendo confinadas, do seu significado e da sua
capacidade de doar identidade (BAUMAN, 1999, p. 25).

A inclusão estava na pauta de várias ações governamentais ou não
governamentais. Agendas de diversos países e diferentes nacionalidades tinham como desafio
fechar a vala da desigualdade, cada vez mais aberta40. Com o CDI atingindo seus objetivos, as
distâncias tenderiam a encurtar-se. As localidades teriam outro significado, bem como o
próprio sentido de liberdade, que se aproxima do sentido de democracia, como já
mencionamos. Nesse cenário, as EICs, espaços educacionais que deveriam integrar
informática e cidadania, tinham um papel central para que o sentido de ser do CDI pudesse
existir.

40

A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de
sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental,
justiça social e eficiência econômica. A Agenda 21 Brasileira é um instrumento de planejamento
participativo para o desenvolvimento sustentável do país, resultado de uma vasta consulta à população
brasileira.
Fonte: Ministério do Meio Ambiente <http://www.mma.gov.br> Acesso em: 28 nov. 2015.
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3.1 AS ESCOLAS DE INFORMÁTICA E CIDADANIA NO CONTEXTO DO CDI

Nas EICs, durante os cursos que formavam o usuário de computador, as
ferramentas computacionais - como editor de textos, planilha eletrônica, gerenciador de banco
de dados, entre outras – eram usadas para apoiar o trabalho de pesquisar, analisar e organizar
os conteúdos, permitindo que as pessoas expressassem sua própria síntese da realidade.
A motivação inicial da maioria dos educandos - aprender informática para obter
um emprego – deveria se desdobrar em outras, que envolviam sua mobilização e organização
em torno da reivindicação de políticas públicas para a garantia de seus direitos, como a
geração de trabalho e o investimento em projetos sociais.
À medida em que desvendavam o mundo ao redor, percebendo-se como sujeitos
da história, os alunos descobriam também as possibilidades de uso da tecnologia. A
abordagem propunha desmistificar a tecnologia, deixando de ser percebida como uma fórmula
mágica para a solução de tudo.
As campanhas promovidas pelo CDI abordavam a doação de computadores,
impressoras e periféricos que não eram mais utilizados pelas pessoas ou pelas empresas. O
doador formalizava a entrega das máquinas e, a partir dali, seria verificado o estado de
aproveitamento. Algumas vezes, o computador possuía algum problema, mas alguém
vinculado ao CDI, caso não fizesse o conserto, tiraria placas e outros dispositivos da CPU e
aproveitaria em outros equipamentos, como uma espécie de recall. E, desse modo, as
máquinas iam aparecendo, e, gradativamente laboratórios de informática se transformando em
EICs com toda a estrutura pedagógica sustentando sua operacionalização.
Com as campanhas anunciadas pelo CDI, muitas pessoas enxergavam a
possibilidade de descartar carcaças ou equipamentos que não tinham conserto. Isso começou a
gerar um problema que os voluntários não esperavam: o que fazer com o lixo eletrônico? O
assunto era muito recente, não existiam políticas de descarte, reciclagem ou reaproveitamento
desse lixo. Esse foi um problema relatado pelo próprio Rodrigo Baggio:
Eu me lembro de um fato super-relevante: um dia, uma empresa nos ligou
querendo doar um caminhão de computadores. Dei pulos de alegria. Eu e um
outro voluntário conseguimos um caminhão, enchemos de computadores e
depois descarregamos. Um caminhão de computadores, só nós dois! Então
fomos analisar os computadores e, para nossa mais profunda decepção,
percebemos que tínhamos recebido puro lixo tecnológico [...] (CDI, 2005, p.
25).
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A manutenção de computadores é um braço forte do CDI, que aproveita cada
chip, cada placa, e muitas vezes de dois computadores quebrados pode surgir um em
condições de uso. No entanto, componentes queimados ou deteriorados em demasia
inviabilizavam qualquer aproveitamento.
A questão do lixo era uma ação institucional, como outras temáticas que também
deveriam ser desenvolvidas pelas EICs, sob a supervisão do CDI Matriz, cujo
acompanhamento das atividades planejadas pelos Comitês Regionais e Internacionais
integrantes da Rede deveria incentivar a discussão de temas de interesse comum, a troca de
experiências e a colaboração entre todos os seus membros.
Sobre essa questão do chamado lixo tecnológico, iremos trazer algumas ações
referente a ele mais adiante, na seção quatro, quando abordaremos o CDI Sergipe.
Os espaços das escolas estavam vinculados ao escritório do CDI Regional que,
hierarquicamente, alimentava com informações sobre seu funcionamento ao CDI Matriz.
Atividades de várias formas de comunicação foram estabelecidas, como correio eletrônico,
conferências, enfim, as atividades eram realizadas mediante regras claras, que iriam desde a
forma de receber o aluno até aos exemplos que envolvessem o cotidiano em que ele estava
inserido. Assim, se o problema da falta de água, por exemplo, era uma realidade daquela
comunidade, os textos e os exemplos que eram trabalhados deveriam ter daquela temática na
aula e as possíveis soluções que poderiam aparecer para que o problema fosse minimizado.
A figura a seguir mostra a ideia de conectividade dentro do CDI, o que criou esse
espaço de comunicação aberto. Os objetos de interesse podem desencadear áreas de
conhecimentos mútuos criando uma teia eletrônica de grande escala e infinitas possibilidades.
O CDI matriz era a célula que alimentava as regionais que, por sua vez, atuavam com as EICs
espalhados pelas unidades federativas.
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Figura 3: Representação da Rede CDI

Fonte: Material elaborado pela autora.

Percebemos, portanto, que a tônica da proposta do CDI era justamente que sua
atuação extrapolasse os limites das salas das EICs. As escolas deveriam ser espaços de
discussão para se pensar as melhorias de condições de vida daquela comunidade. Eram ações
que deveriam funcionar mesmo que a escola estivesse com os computadores desligados. Ou
seja, o processo de construção de cidadania era parte integrante da escola. Ideologicamente
era dito que a escola era de cidadania, com aulas de informática esporadicamente. Conforme
registro do CDI, em material de divulgação dos dez anos da ONG, em 2005, “o que adiantava
falar em desenvolvimento tecnológico se ele não levava à transformação da massa da nossa
sociedade, que vive numa situação de miséria e de pobreza?” (CDI, 2005, p. 72).
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Deste modo, o CDI poderia ser classificado como uma ONG que promovia a
inclusão social pela inclusão digital. Internamente essa concepção foi bastante difundida, para
que ficasse claro que o computador era apenas o meio, não o fim. O equipamento deveria ser
uma ferramenta através da qual as pessoas pudessem aprender e transformar suas vidas. O que
alcançou grandes proporções, uma vez que dados mostram a amplitude da rede pelo
funcionamento de oitocentas e quarenta e duas EICs distribuídas em vinte e quatro estados
brasileiros e quinze países, conforme gráfico abaixo41.
GRÁFICO 6: MAPA COM OS PAÍSES QUE FAZEM PARTE DA REDE CDI

Fonte: <http://www.cdi.org.br/onde-estamos> Acesso em: 23 ago. 2016.
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As informações foram atualizadas no site do CDI. Consta no histórico o CDI sendo uma
organização social que usa a tecnologia para transformação social, empoderando comunidades e
estimulando o empreendedorismo, a educação e a cidadania. Por meio de 842 espaços de
empoderamento digital, a Rede CDI está presente em quinze países no mundo (Brasil, Chile,
Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, México, Portugal, Venezuela, País de Gales, Irlanda,
Escócia, Polônia, Romênia e Letônia) e impactou até hoje mais de 1,64 milhão de vidas. Essa Rede
Global é coordenada e acompanhada por vinte e quatro escritórios regionais e Internacionais,
estendendo-se aos lugares mais remotos do Brasil e da América Latina, beneficiando pessoas de
diferentes faixas etárias, culturas, raças e etnias.
Fonte: <http://www.cdi.org.br/quem-somos> Acesso em: 29 jul. 2015.
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No processo de criação de uma EIC, o CDI oferecia a metodologia de implantação
e desenvolvimento da sua proposta político-pedagógica através do criar e do executar de um
plano de capacitação e acompanhamento continuados para o coordenador e educadores dessas
Escolas. Um dos desafios era garantir o acesso das comunidades de baixa renda a essa
tecnologia. Nessa época, foi desenvolvida a campanha “Informática para Todos”, iniciativa
pioneira no Brasil, que tinha a finalidade de arrecadar computadores usados para destiná-los a
comunidades pobres. A campanha teve a colaboração de diversas instituições, a exemplo do
IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas).
As entidades, além do espaço físico adequado para abrigar entre cinco a dez
computadores, deveriam também possuir alguma forma de conectar-se. No entanto, esta
situação aconteceria algum tempo depois. Os computadores funcionavam offline, sem
comunicação externa e deveriam, na programação da escola, compor um plano de
sustentabilidade que garantisse o seu desenvolvimento. Para isso, a comunidade e/ou
organização que abrigava a EIC era orientada a buscar o apoio de instituições parceiras que
colaborassem para sua viabilidade financeira e operacional.
Tratava-se de um processo vivo, que ocorria numa relação de parceria dos atores
envolvidos (equipe da EIC, CDI e comunidade), criando uma corresponsabilidade pela gestão
do projeto e pela busca de resultados eficazes de transformação social.
É importante observarmos que existia uma comunicação entre o ideal de
sociedade presente na proposta pedagógica do CDI, por um “mundo onde os indivíduos se
apropriam da tecnologia para construir uma sociedade mais justa e livre”, das características
virtualizantes do ciberespaço de Lévy (1999).
Entendemos, inclusive, que poderíamos operar com o CDI para propor um
exemplo de utilização do conceito de cibercultura, levando em consideração os aspectos que
promovem a democratização da informática, em um ambiente em que sociedade e cultura
dialogam constantemente. A grande questão da cibercultura, tanto no plano de redução dos
custos quanto do acesso de todos à educação, não é tanto a passagem do “presencial” à
“distância”, nem do escrito e do oral tradicionais à “multimídia”. É a transição de uma
educação e uma formação institucionalizadas (a escola, a universidade) para uma
circunstância de troca generalizada dos saberes, o ensino da sociedade por ela mesma, de
reconhecimento autogerenciado, móvel e contextual das competências.
Logo, houve uma espécie de progresso do sistema de formação e o computador
foi um mecanismo essencial na validação de novas aprendizagens em novos ambientes, como
as EICs, que possibilitaram a invenção de modos de uma pedagogia coletiva. O fato de as
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EICs estarem em comunidades possibilitou que atuassem a serviço do desenvolvimento de
regiões desfavorecidas, explorando ao máximo o potencial de inteligências coletivas que
conheciam os problemas daquela comunidade. Assim os participantes podiam sugerir e atuar
na resolução de muitos dos seus problemas. A possibilidade de comunicação interativa e
coletiva oferecidas pelo ciberespaço enfatiza que as possíveis soluções de problemas de uma
cidade podem partir dos próprios cidadãos, o que exige uma profunda reforma das
mentalidades, dos modos de organização e dos hábitos políticos.
Mesmo assim, o conhecimento adquirido precisaria de uma aferição, tanto por
parte das empresas apoiadoras do CDI, como dele próprio, pelos que ainda compõem o
imaginário de requisitos que o aluno precisa ter.
A dinâmica de retroalimentação entre os elementos que compõem o CDI passou a
ser interativa, ou seja, ressaltou a participação ativa do beneficiário de uma transação de
informação. Mesmo que aquele aluno aparentemente não estivesse atuando de uma forma que
se esperaria dele, sua atitude não podia ser considerada passiva. Ainda que sentado na frente
de uma televisão sem controle remoto, o destinatário decodifica, interpreta, participa,
mobiliza seu sistema nervoso de muitas maneiras, e sempre de forma diferente de seu vizinho
(LÉVY, 1999, p. 79), por isso a interatividade acontece e promove resultados quando falamos
em aprendizagem.
A informação gera o conhecimento que por sua vez é fruto de uma aprendizagem
virtualizada ou desterritorializada. Podemos verificar como a educação à distância explorou o
espaço virtual de conhecimento utilizando as hipermídias, as redes de comunicação interativas
e todas as tecnologias intelectuais da cibercultura (LÉVY, 1999, p. 158) como um novo estilo
de pedagogia. Isso privilegiou aprendizagens individuais e coletivas, configurando também
um novo estilo de aprender e também de ensinar42.
Havia um espaço social que nem a escola ou a universidade estiveram em
condições de ocupação. Aparentemente, o CDI preencheu uma função que nem o setor
público e a iniciativa privada conseguiram suprir. O público pelas limitações burocráticas e de
recursos, o privado pelo segmentar de atuação de mercado, ou seja, nem o primeiro e segundo
setor convergiam para iniciativas consideradas de utilidade pública ou que pudessem atingir
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Segundo Lévy (1999, p. 158 e p. 171), o professor é incentivado a tornar-se um animador da
inteligência coletiva de seus grupos de alunos em vez de um fornecedor direto de conhecimentos. Sua
atividade é centrada no acompanhamento e na gestão das aprendizagens: o incitamento à troca dos
saberes, a mediação relacional e simbólica, a pilotagem personalizada dos percursos de aprendizagem,
entre outros.
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populações que estavam à margem do abismo cultural e tecnológico. Nesse intervalo de
atuações, organizações do terceiro setor, tal como o CDI, passaram a desempenhar na
sociedade civil, atividades com fins públicos e não-lucrativos, conservados pela ênfase na
participação voluntária em âmbito não-governamental.
Ao sentimento de pertencimento na produção da nossa identificação ou na
construção da nossa identidade, Benedict Anderson (1983) denominará de identidade nacional
uma "comunidade imaginada", argumentando que as diferenças entre as nações, por exemplo,
residem nas formas diferentes pelas quais elas são imaginadas.
Como poderia ser “imaginada” uma comunidade socialmente excluída? Como o
CDI poderia ajudar na construção de uma identidade ou na reflexão sobre o pertencimento? A
ideia central era que conhecendo seus problemas – e a comunidade os conhecia mais do que
ninguém - poderia ser possível pensar no que fazer para melhorar e como fazer isso acontecer.
Para viabilizar essas ideias, instituições internacionais começaram a chegar. A
Ashoka, uma ONG internacional que também atuava no Brasil, era pioneira no campo da
inovação social e apoiou financeiramente empreendedores sociais, como Rodrigo Baggio.
Isso lhe abriu a disposição de conhecimentos para profissionalizar o CDI e passou a
incorporar, em 1996, a função de Fellows Ashoka - empreendedores sociais que integram uma
rede mundial de intercâmbio de informações43. Rodrigo Baggio descreveu um pouco essa
experiência:
A Ashoka me apresentou ao presidente da fundação Global Partnership, que
nos doou cerca de 97 mil dólares, uma verba que nos possibilitou triplicar os
nossos funcionários e, assim, completar o nosso processo de
profissionalização (CDI, 2005, p. 34).

O processo de ampliação da chamada “Rede CDI” começou com essas grandes
parcerias. A área de captação de recursos precisava funcionar bem, para que a rede criasse
laços em outros estados e cidades do Brasil e também fora dele.

43

No Brasil, já foram eleitos mais de 370 empreendedores sociais de todas as regiões do país. Graças
ao rigoroso e qualificado processo de seleção voltado para a busca permanente por inovação, ao apoio
dado aos empreendedores sociais nos diferentes estágios de desenvolvimento de suas ideias e ao
investimento realizado em pessoas, e não em projetos, a Ashoka se faz uma organização única,
diferenciada no contexto do setor social no Brasil e no mundo. De acordo com um recente estudo
publicado pelo The Global Journal, a Ashoka está entre as 20 ONGs mais influentes do mundo. Em
2006 e 2014, Muhammad Yunus e Kailash Satyarthi, Empreendedores Sociais Ashoka, receberam o
Prêmio Nobel da Paz por suas consistentes e reconhecidas ações transformadoras a fim de resolver os
problemas existentes no mundo. Em 2015, Bill Drayton, fundador e CEO da Ashoka, foi eleito um dos
100 líderes visionários pela Real Leaders.
Fonte: <http://brasil.ashoka.org> acesso em 13 set. 2015.
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Outra grande parceria e importante financiador dos projetos do CDI foi a
Companhia Vale do Rio Doce (hoje apenas Vale), uma das maiores mineradoras do mundo.
Os recursos serviam para ampliar a rede e pagar pessoal para estruturar os escritórios
regionais, nos estados em que o CDI estivesse em funcionamento. A profissionalização do
CDI começou efetivamente com a entrada de funcionários contratados, o que foi possível com
a formalização de cada unidade existente no Brasil, como veremos mais adiante com o
exemplo do CDI SERGIPE. Dessa forma, as empresas poderiam exigir maior transparência da
utilização dos recursos destinados e até garantia dos investimentos sociais. Essa era a
percepção também de um dos idealizadores do CDI em Sergipe, o entrevistado Osires Ashton
Brazil:
Na programação, no contato com a Vale tinha encontros periódicos que a
gente fazia no Rio [de Janeiro], eu fiz essa capacitação da Vale depois fiz
uma outra capacitação que foi na Universidade Estácio de Sá lá em
Copacabana, fiz uma outra que foi na UFRJ, de vez em quando tinha, né?
Trabalhavam muito com tarjeta, com FOFA [ferramenta de gestão], assim,
as ferramentas eram muito boas. Daí teve um outro encontro que eu fui que
foi em um convento lá em Santa Tereza, mas daí já passou a ter CDI
internacional. Tinha CDI Guatemala, CDI México, foram os dois anos que
eu fui... daí tivemos contato com os primeiros doadores. Quando o CDI foi
crescendo foi incorporando os figurões, teve aquele cara que inventou o
buscador Cadê, que vendeu por não sei quantos milhões... a gente tinha uma
dinâmica de como vender um projeto. Formava um grupo, tinha que fazer
um projeto e você tinha cinco minutos para convencer um doador se ele
colocaria dinheiro ou não. Então tinha executivos da IBM, esse cara do
Cadê, tinha um cara lá da Perdigão, então era muito interessante. Tivemos
muitos trabalhos sobre padronização, qualidade. Lembro que trabalhei num
grupo com o pessoal da Guatemala e era uma realidade completamente
diferente da gente. A Guatemala era interessante porque eles tinham uma
vivência grande com o software livre. Eles eram contra a parceria com a
Microsoft (BRAZIL, 2015).

Percebemos, pelo depoimento acima, o grau de profissionalização das atividades
desempenhadas pelo CDI, bem como de internacionalização. O crescimento propiciou que
novas alianças pudessem ser realizadas. O coordenador de cada regional era o responsável
pela articulação com o CDI Matriz e também estruturava localmente as EICs, suprindo
equipamentos e pessoal. Como era necessário um tempo maior de dedicação para o
desenvolvimento de atividades, havia a premissa de que fosse alguém que recebesse recurso
financeiro como um “salário” para desempenhar suas funções.
Algumas escolas eram abertas também em presídios. A primeira foi no Presídio
Lemos de Brito, no Rio de Janeiro, quando o CDI começou a expandir além das comunidades
de baixa renda. A partir daí começaram a pensar em outras segmentações, como projetos

93

desenvolvidos para especiais. Desse modo, foram criados no CDI escolas para deficientes
físicos, visuais e auditivos, crianças portadoras da síndrome de Down e crianças
hospitalizadas, menores em conflito com a lei e pessoas da terceira idade, além de aldeias
indígenas.
Em 1999, o CDI já havia iniciado sua estratégia de ampliar a rede para fora do
Brasil. O comitê começou a associar seu nome a instituições internacionais como a Price
Waterhouse. Essa empresa é uma das maiores prestadoras de serviços profissionais do mundo
nas áreas de auditoria, consultoria e outros serviços acessórios para todo tipo de empresas,
com escritórios no Brasil e que absorvia um pouco da mão-de-obra formada pelas EICs.
É claro que, algumas vezes as parcerias criavam algum tipo de constrangimento
para os ideais do CDI44. Essa também era uma preocupação do CDI, conforme fica claro no
depoimento a seguir:
Com o crescimento, o CDI fomentou a ideia de ser franquia social. Logo
depois o CDI fechou um contrato com a Vale, que contratou os serviços do
CDI. Foi uma fase complicada pois era patrocínio, mas era serviço. A Vale
tinha criado escolas de informática, mas que tinham problemas de
funcionamento que começaram a refletir negativamente na imagem da Vale.
Eu fiz a capacitação da Vale, foi a primeira capacitação na sede do CDI e foi
conduzia pela Raquel, que mais tarde seria coordenadora pedagógica. Ela era
da Pastoral da Criança, e era muito boa [...] na época ela já fazia algumas
críticas ao processo de parcerias (BRAZIL, 2015).

É importante considerar que as divergências também faziam parte do CDI e por
isso muitos embates aconteciam. Na medida em que a estrutura aumentava, diferentes pessoas
com outros olhares e percepções começaram a questionar ações e medidas adotadas. Com os
depoimentos coletados, alguns desses pontos de atrito ficam evidentes.
Independentemente disso, ainda em relação às parcerias, outras empresas foram
surgindo e ampliando o rol, como a japonesa Peace Boat, que promove a defesa da paz, dos
direitos humanos, do meio ambiente:
O destaque maior fica para as “viagens responsáveis”, realizadas por um
navio fretado que cruza o mundo auxiliando países em desenvolvimento.
Assim, a ONG arrecada no Japão e no noroeste asiático os mais diversos
materiais – desde roupas e brinquedos até computadores – e distribui aos
mais de 15 países visitados em cada viagem. Desde 2000, o Peace Boat já
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A própria Price se viu envolvida no escândalo financeiro internacional chamado Luxemburgo leaks,
em que grandes empresas transnacionais evitaram o pagamento de impostos.
Fonte: Revista eletrônica HSM Experiense, disponível em: http://experience.hsm.com.br/entity/6896
Acesso em 20 dez. 2015.
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ancorou três vezes em terras sul-americanas. A primeira foi no Rio de
Janeiro, onde doou cerca de 100 computadores para o CDI Regional. No ano
seguinte, foi a vez de o CDI Pará receber 70 exemplares do excelente
material tecnológico japonês. A partir de 2002, o Peace Boat foi ainda mais
longe e aportou no Chile, onde desembarcou mais de 120 máquinas (CDI,
2005).

O discurso utilizado pelo CDI era o de promover a cidadania para que pudesse
haver a autonomia e o empreendedorismo. E dessa forma, as ações pudessem ser construídas
em conjunto e a tecnologia fosse um instrumento estratégico, como um mote para que as
comunidades pudessem expressar sua identidade e potencial.
Os números cresceram consideravelmente, como podemos observar pelo gráfico
seguinte, que mostra o número de EICs, educadores, voluntários e computadores espalhados
pelo país. No período de 1996 a 1999, o aumento de EICS foi de mais de 1000%,
acompanhado do crescimento do número de educadores e computadores em funcionamento.
GRÁFICO 7: NÚMEROS DA REDE CDI NO PERÍODO DE 1996 E 2004

Fonte: Material de divulgação dos dez anos do CDI. Gráfico elaborado pela autora.

No quadro a seguir, observamos que dos vinte e sete estados do Brasil, o CDI
estava presente em dezenove deles, até o ano que o CDI Sergipe havia se incorporado à Rede
nacional, em 2006. Os números cresciam na mesma proporção que a visibilidade de suas
ações aumentava.
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QUADRO 4: CIDADES DA REDE CDI NO BRASIL ATÉ 2005
Estado

Cidade

Alagoas
Amazonas
Bahia
Ceará

Maceió
Manaus
Salvador
Fortaleza
M.M. Jaguaribe
Distrito Federal
Brasília
Espírito Santo
Vitória
Goiás
Goiânia
Maranhão
São Luís
Minas Gerais
Além Paraíba
Belo Horizonte
Leopoldina
Poços de Caldas
Pará
Belém
Paraíba
João Pessoa
Paraná
Curitiba
Londrina
Pernambuco
Recife
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Sul Fluminense
Rio Grande do Norte
Natal
Rio Grande do Sul
Porto Alegre
Santa Catarina
Blumenau
Florianópolis
São Paulo
Campinas
Piracicaba
Santos
São José dos Campos
São Paulo
Sergipe
Aracaju
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais (SIG) – 2005. Quadro elaborado pela autora.

Na Figura 4, é possível verificar que, apesar do período de ampliação da rede, na
primeira década de funcionamento e dos números crescentes de EICs instaladas no país, o
crescimento de voluntários não é tão proporcional assim, muito provavelmente pelo fato de o
CDI ter optado por contratações formais via carteira de trabalho. Os antigos, que tinham mais
tempo de dedicação, passaram a trabalhar em regime cooperativado, mesmo mantendo certas
formalidades, como cumprimento de horários e metas estabelecidas. Já os recursos físicos
como computadores, tiveram crescimento progressivo, demonstrando o sucesso das
campanhas para arrecadação.
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Figura 4: Crescimento do CDI em números até 2005

Fonte: Material de Divulgação dos 10 anos do CDI.

Paralelamente a esse crescimento, verificamos que os domicílios também estavam
com os computadores fazendo parte dos itens eletrônicos presentes. No gráfico 8 é possível
verificar o percentual do crescimento por região do Brasil, com base na última pesquisa
realizada pelo Comitê Gestor da Internet, considerando os dados coletados em 2011.
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GRÁFICO 8: PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À INTERNET. ANO
BASE: 2011

Fonte: Comitê Gestor da Internet (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br

Com a mudança do uso do computador ganhando novos rumos, o CDI aproveitou
a estrutura das lanhouses, que estavam se multiplicando nos bairros e comunidades carentes,
para prosseguir na inclusão digital. Assim, via nessa estratégia um caminho mais curto para
chegar à tecnologia. Nas periferias, o número crescente dessas casas tornava-se evidente.
Tal artifício, foi considerado também como uma forma de sobrevivência do CDI,
face às mudanças no cenário vigente. Era preciso se reinventar. As pessoas estavam acessando
a tecnologia de outras formas e as EICs precisavam incorporar novos conceitos de inclusão
digital.
O CDI lançou, então, no final de 2008, um produto chamado CDI LAN, com a
proposta de criação de um código de conduta para as lanhouses que se filiassem ao CDI,
recebendo uma espécie de selo de qualidade. Também prometia uma assessoria para a gestão
desses espaços. O objetivo era romper com os estereótipos e preconceitos vigentes à época
acerca das lanhouses, vistas como espaços de jogos e de acesso à pornografia virtual.
Se a ideia central era a de que se os computadores estavam espalhados nas
comunidades, por que não utilizar as lanhouses como espaços de promoção ou centros de
educação? Várias possibilidades poderiam surgir, usuários podiam realizar cursos à distância,
fazer pesquisas escolares, enfim, novas possibilidades poderiam aproveitar da chegada dessas
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máquinas para promover uma inclusão digital mais efetiva. Desse modo, abria-se uma nova
via para se chegar ao conhecimento, com a bandeira da cidadania e do empreendedorismo
ainda hasteada.
A mídia abraçou a ideia. A atriz e apresentadora Regina Casé (1954- ), que
participava do programa Fantástico, exibido pela Rede Globo criou, em 2008, o quadro
Central da Periferia. Nele, Casé mostrava o que acontecia de inovador ou interessante nas
comunidades carentes.
Figura 5: Atriz Regina Casé em uma lanhouse no RJ.

Fonte: oglobo.com45

Figura 6: Atriz recebendo certificado do CDI. Na foto com Rodrigo Baggio e Mário Brandão.

Fonte: oglobo.com

E assim, no final do ano de 2008, a proposta do CDI LAN foi exibida, em uma
série de reportagens sobre o cotidiano das lanhouses e o impacto da internet e as novas

45

Disponível em: <http://oglobo.globo.com/blogs/cat/posts/2009/06/19/lan-houses-caminho-daresponsabilidade-social-197174.asp> Acesso em: 19 set. 2015.

99

tecnologias digitais na periferia brasileira (Figuras 5 e 6). Em Sergipe, uma ação aconteceu no
município de Estância, na região sul do estado. Como o computador na escola ainda não era
uma realidade tão presente, mesmo quando os laboratórios existiam e a manutenção era um
processo complicado entre editais e operacionalização dos consertos, a Prefeitura passou a
utilizar as lanhouses como um desses espaços. Assim, aqueles estabelecimentos recebiam os
alunos e professores a um custo muito baixo de uso, como era a prática na utilização e
liberação desses ambientes.
Abriu-se, assim, um importante debate sobre a importância de modificar a
imagem que as lanhouses tinham como lugares frequentados por crianças em busca de jogos
violentos e/ou inadequados e de adultos em busca de pornografia ou de hackers dedicados a
alguma ilegalidade utilizando a internet.
Essa mudança de conceito foi o resultado da atuação de muitas entidades e
pessoas preocupadas com o rumo da tecnologia no uso cotidiano. Mas no tocante a TIC, as
mudanças são sempre muito rápidas. Em 2009, um dos principais itens da pesquisa realizada
pelo NIC.br, Núcleo de Informação e Coordenação do Comitê Gestor da Internet (CGI.br),
mostrou que as lanhouses haviam perdido espaço para o acesso à internet domiciliar, tendo
em consideração o principal meio de acesso para 45% dos usuários de internet. Os
computadores estavam definitivamente entrando nos lares, no Brasil inteiro. As residências
começavam a possuir o equipamento como mais um utensílio doméstico. Mais uma vez, o
CDI precisava se transformar e se redescobrir.
As escolas começaram a receber computadores de forma sistematizada. O
Programa Um Computador por Aluno (PROUCA)46 foi uma importante medida para que
estados e municípios comprassem os seus computadores com recursos próprios ou com
financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Alargava-se o uso do computador, tendo em vista sua presença no trabalho, nas
residências, nas escolas e até no bolso das pessoas.

46

Instituído pela Lei nº 12.249, de 14 de junho de 2010, o Prouca teve por objetivo promover a
inclusão digital pedagógica e o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem de alunos e
professores das escolas públicas brasileiras, mediante a utilização de computadores portáteis
denominados laptops educacionais. O equipamento adquirido tinha sistema operacional específico e
características físicas que facilitavam o uso, garantindo a segurança dos estudantes, sendo
desenvolvido especialmente para uso no ambiente escolar. O FNDE facilitou a aquisição desses
equipamentos com recursos dos próprios estados e municípios por meio da adesão ao pregão
eletrônico disponível em www.fnde.gov.br/sigarpweb.
Fonte: <http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacionalproinfo/proinfo-programa-um-computador-por-aluno-prouca> Acesso em: 03 out. 2015.

100

Neste contexto de acessibilidade, em 2010, o SEBRAE-SE promoveu um
programa chamado “Hora do Empreendedor”47, para discutir a inclusão digital em várias
rodadas de entrevistas com a participação de Mário Brandão, fundador da Associação
Brasileira de Centro de Inclusão Digital (ABCID) e, na oportunidade, coordenador do CDI
LAN. O projeto pretendia abrir caminho para a exploração das possibilidades do mundo
virtual, em benefício de populações excluídas. Participaram também dessa mesa redonda, o
diretor do Sebrae em Sergipe, o prefeito de Estância48 e a presidente do CDI Sergipe.
A falta do computador estava deixando de ser o problema. E assim, o
equipamento estava cada vez mais presente nas comunidades, seja pelas EICs, seja pelas
lanhouses. Era hora do CDI refazer-se:

Lembro que num dos encontros do CDI [no RJ], quando eu falei que a EIC
em Cumbe prestava serviços à comunidade, quase me bateram. Como é que
funcionava em Cumbe, se você quisesse chegar lá e cadastrar seu CPF, o que
é muito comum em interior, né? Eles cobravam um real. Se você quisesse
digitar um trabalho escolar, eles cobravam também. E aí eles diziam que o
CDI não podia fazer isso... só que daí depois o CDI vira lan house.... na
verdade, os meninos de Cumbe foram arranjando um jeito de manter aquilo
ali. O acesso à internet veio depois. Quando começamos não tinha telefone,
eu ligava para o posto de serviços e tinha que esperar alguém ir chamar. Eles
depois prestaram serviços para o Banco do Nordeste, para o Crediamigo, a
agência do Banco do Nordeste enviava para lá para preencherem os
formulários e eles ganhavam, parece que dois reais por formulário
preenchido. Para os meninos de 13 e 14 anos, era muito dinheiro (BRAZIL,
2015).

As formas de se pensar a sustentabilidade de uma EIC, pareciam ser conflituosas.
O apelo social nem sempre convergia com as necessidades operacionais. Os resultados eram
sempre mostrados para disseminar as boas práticas, mas gestão financeira não era um assunto
consensual.
Por exemplo, quando a EIC de Cumbe, no interior do Estado de Sergipe,
desenvolveu um projeto de reciclagem de papel, essa ação ganhou uma grande repercussão na
rede CDI. Nos encontros de todas as regionais, Sergipe apresentou utensílios de escritórios,
lixeiras, porta livros, cadeiras e outros objetos feitos com material reciclado, principalmente

47

Os debates sobre o Papel Social da Lan House como Centro de Inclusão, que aconteceu em Sergipe
estão disponíveis na internet, no canal YouTube, pelos endereços:
https://www.youtube.com/watch?v=7RxfKD3_QU4
https://www.youtube.com/watch?v=CqLZ6Ekhgzw
https://www.youtube.com/watch?v=NVewGxR8PrA
48
Cidade já citada por ter sido pioneira no Estado no uso da lanhouse como extensão das aulas das
escolas municipais (como espécie de laboratórios).
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papel. O objetivo maior estava concretizado naquele exemplo específico. Era uma EIC que
aproveitava as aulas para buscar informações sobre como se tornar autossustentável.
O CDI observava as lanhouses como Centros de Inclusão Digital. Para assim
serem tachadas com o “selo” CDI LAN era necessário que o estabelecimento fizesse para
receber instruções, tal como um código de ética a ser utilizado pela casa e por aqueles que
utilizavam seus serviços. A meta era que a experiência dos CDIs aumentasse o número de
pessoas contempladas pela informática, pela prática da cidadania, do empreendedorismo e da
prestação de serviços.
A profissionalização de cada Regional fazia com que o CDI assumisse os níveis
de qualidade desejados pelas empresas, com indicadores de desempenho e metas a serem
atingidas.
Rumo ao século XXI, o CDI parecia consolidar seus propósitos e as parcerias com
as lanhouses apontavam para um novo ciclo de vida. Teria a ONG atingido seus objetivos? O
modelo mostrava alguns desgastes, conforme trataremos mais adiante. Mas, antes disso,
Sergipe se integrou à rede, fazendo parte da proposta inicial do fundador, que era estar em
todas as partes do Brasil com o projeto denominado CDI LAN.
Ao atuar como voluntários do CDI, os pioneiros, em 1998, tinham supostamente a
intenção de colaborar com a inclusão dos menos favorecidos em Sergipe. Eram pessoas que
tinham alguma vivência na área da informática e que destinavam uma parte do dia para
ensinar nas EICs ou consertar computadores quebrados.
Assim sendo, a análise da memória coletiva, partindo do geral para o específico
tornou-se importante para que as histórias vividas pudessem compor uma teia de conexões,
conforme nos aponta Halbwachs:
Para que nossa memória se auxilie com a dos outros, não basta que eles nos
tragam seus depoimentos: é necessário ainda que ela não tenha cessado de
concordar com suas memórias e que haja bastante pontos de contato entre
uma e as outras para que a lembrança que nos recordam possa ser
reconstruída sobre um fundamento comum” (HALBWACHS, 1990, p. 34).

Pelas teias que envolveram a história do CDI Sergipe, ouvimos pessoas que
participaram do seu ciclo de vida, na busca do tempo concreto e qualificado das lembranças,
como nos explica Bosi (2003, p. 31), ao enfatizar que a memória opera com grande liberdade
escolhendo acontecimentos no espaço e no tempo, não arbitrariamente, mas porque se
relacionam através de índices comuns.
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Ao ouvir desde os primeiros fundadores até a última funcionária a ser demitida
pelo CDI Sergipe, buscamos alinhavar todo o tecido que envolveu o ciclo de vida de uma das
mais importantes iniciativas de inclusão digital no Brasil. Dar voz a essas memórias suscitou a
história dessa instituição educativa que mesmo não existindo mais em Sergipe, ainda mantém
escritórios em outras partes do país e de fora dele.
É esta regional que abordaremos a partir da próxima página.
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4 O CDI SERGIPE

O objetivo da presente seção é mostrar como foi institucionalizado o CDI Sergipe,
suas ações e seu fechamento. Os principais atores envolvidos neste planejamento foram
entrevistados para que suas memórias pudessem servir de alicence na construção da presente
pesquisa. Portanto, iremos situar Sergipe nesse contexto da inclusão digital prometida.
O pioneirismo das práticas de inclusão do CDI foi algo que desde o início esteve
em evidência. A população que estava no limiar da exclusão digital, não tinha acesso à
tecnologia e a informação proveniente dela. O CDI Sergipe oferecia cursos de informática,
reforço escolar e oficinas com as mais diferentes temáticas para comunidades carentes com o
intuito de gerar inclusão e formar transformadores sociais.
O CDI Sergipe começou a fazer parte da Rede CDI em 1998. Ele foi criado por
integrantes da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e
Internet (ASSESPRO/SE), por iniciativa do empresário José Teófilo de Miranda, que viu uma
reportagem sobre a atuação do CDI no Rio de Janeiro e resolveu trazer aquela proposta para
Sergipe. Assim, Miranda trouxe material didático e informações sobre como Sergipe poderia
participar daquela rede que parecia crescer cada vez mais:
Eu era presidente da ASSESPRO, eu tinha as coisas ligadas à empresa, mas
tinha o lado social, aí conversando com o pessoal que era da diretoria
comigo, eu disse que a gente precisava fazer alguma coisa, informática pra
comunidade carente... como? Sei lá, nunca dei aula pra nada, só a não ser
para filho. Ficou aquela discussão. A gente com a vontade e sem saber por
onde começar. Fui participar de uma reunião da ASSESPRO nacional na
qual o Rodrigo Baggio era o diretor. E todos já comentavam do nome dele,
como aquele cara que tinha um projeto lá no Rio para comunidades carentes.
Nem lembro se tinha internet na época. Depois fui ao Rio conhecer... mas
tudo nasceu dentro da ASSESPRO, com os empresários do ramo da
informática que queriam fazer alguma coisa, que queriam ter também uma
atuação social. Não tínhamos experiência, mas a partir do momento que
tínhamos dentro da ASSESPRO o Rodrigo Baggio foi o elo. Fui conversar
com ele e ele gostou da ideia. Foi por volta de 1998... (...) o Roberto já era
associado, o Ashton tinha a Vital, e tinha o apoio, por exemplo, o Roger que
tinha a Chip, o Nivaldo da Infonet, o Jorge Santana da Infox. O Roberto
tinha uma empresa que virou nossa oficina. Era uma casa que invadimos, ele
colocou os funcionários dele para trabalhar e esses caras puseram a equipe
para ajudar (MIRANDA, 2015).

A base do CDI Sergipe funcionava no Centro de Incubadoras de Empresas de
Sergipe (CISE), dentro da ASSESPRO, na capital Aracaju. O preâmbulo aconteceu dentro
desta instituição, e um dos seus componentes, Osires Ashton Vital Brazil, foi convidado por
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Miranda para ser o responsável e ir até o Rio de Janeiro receber treinamento dado pelo CDI
Matriz, a fim de que se tornasse um multiplicador na região. Brazil fez a capacitação da Vale,
constituindo-se parte da primeira turma de capacitados para dar aula na Vale do Rio Doce, um
dos principais patrocinadores do CDI:
Quando vim de lá [do Rio de Janeiro], já vim com um kit para reproduzir
aqui. Veio todos os materiais. Começamos a procurar aqui as EICs. Tinha
uma demanda de uma escola lá em Rosário do Catete, de uma escola muito
complicada, que tinha muitos problemas e a gente começou então Rosário do
Catete, Alessandro Alcino [Terra Dura], Cumbe, tinha a Joana de Angeles
[Orlando Dantas], tinha nessa favelinha que fica aqui no pé da ponte que vai
pra Barra que eu não sei o nome, tinha no Marcos Freire [...] Esse pessoal
era capacitado por mim, às vezes no lugar e, às vezes, aqui na faculdade
[Faculdade São Luís] que foi a capacitação que Josenito foi capacitado, ele
fez aqui na sala de informática [Laboratório] dois ou três dias. Ele queria
abrir uma escola na Paróquia do Orlando Dantas. Nessa época, o CDI ficava
no CISE, a gente ficou lá até o CISE colocar a gente pra fora. A gente estava
lá sem falar para ninguém. Depois o escritório foi lá para a Rua Laranjeiras,
em frente aos Correios (BRAZIL, 2015).

O trabalho solidário era uma bandeira nas ações de pessoas que possuíam
atividades profissionais na área da informática, mesmo naquele tempo, com o computador
ainda sendo inserido no cotidiano das pessoas. Esse grupo já pensava em fazer parte de um
projeto coletivo e puseram o computador no centro das atenções, crendo que chegaria o dia
em que analfabetos digitais significariam mais desemprego e piores condições de trabalho.
Ao abrirem um espaço para o relacionamento com pessoas que residiam em
regiões pobres, os voluntários promoviam lentamente uma cultura digital em suas localidades.
A informática passou pelo status de não significar apenas uma máquina que deveria ser
manuseada, mas também a esperança de dias melhores, de um futuro imaginário que poderia
estender as potencialidades humanas:
Tudo começou dentro da ASSESPRO, com Teófilo que trouxe o CDI [para
Sergipe]. Trouxemos o Rodrigo Baggio, promovemos palestra na
Associação Comercial, foi uma palestra muito prestigiada... foram feitas as
primeiras parcerias, me lembro bem da escola no bairro Santa Maria, a
Alessandro Alcino, que chegamos a visitar. Outra parceria foi com a
paróquia da Barra dos Coqueiros e algumas outras e a receptividade era
grande. Eram feitas doações de computadores, o BANESE, através do
diretor João Andrade, me parece, foi também um bom apoiador. Nos
instalamos, num primeiro momento, onde ASSESPRO ficava, ali na antiga
reitoria da UFS, na rua Lagarto, que estava cedida à Fundação de Amparo à
Pesquisa e lá tinha espaço para outras coisas, inclusive eles cediam espaço
para a incubadora, pois naquele momento estava sendo criado o CISE, que é
o Centro Incubador de Empresas de Sergipe. Foram iniciativas muito
interessantes naquele momento muito rico. Havia uma união de esforços e
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nesse aspecto Teófilo foi um entusiasta do assunto, ele se empenhou mais e
trouxe a ideia (OLIVEIRAa, 2015).

Havia uma união de esforços que, em um primeiro momento, só foi possível pela
proximidade das pessoas que formavam uma associação, e que contou com o apoio do então
reitor da Universidade Federal de Sergipe, Prof. Dr. José Fernandes de Lima (gestão 19962000 e 2000-2004), no seu primeiro mandato, tendo em vista que o CDI funcionava na sede
da incubadora da própria UFS. Esse primeiro grupo tinha em comum o trabalho na área de
informática:
Minha empresa dava apoio na configuração dos computadores, pois atua no
ramo de softwares e algumas doações de equipamentos também foram feitas.
Veja, tenho alguns flashes, pois isso tem uns vinte anos, né? Teve uma
organização grande que fez algumas doações de equipamentos, acho que o
G. Barbosa. A liderança na somação de esforços veio mesmo da ASSESPRO
e tínhamos uma boa relação com a Associação Comercial, a ACESE, e
conseguimos ampliar o network com outras empresas. Havia um projeto de
interiorização, lembro de Cumbe, alguma coisa com uma ONG chamada
Canoa de Tolda.... As EICs tinham que ser autossustentáveis e prestar
serviços à comunidade, lembro bem da ideia de vender serviços simples,
como preparar currículos, coisas que eram difíceis naquela época e que
produziam algum tipo de receita. Outra coisa que lembro bem que o Rodrigo
Baggio nos passou é que as EICs tinham que ter a cara da comunidade. Na
época, a Petrobrás estava construindo um centro comunitário, em alguma
comunidade carente aqui de Aracaju, não lembro qual, e instalou uma
unidade para ser de informática e levantou a possibilidade de ser uma EIC.
Só que o projeto ia de encontro a esse conceito, de a escola ter um sentido de
pertencimento da comunidade. Se for uma coisa de fora, não vai ter a cara da
comunidade; tem que ser uma instalação deles, num centro deles, em alguma
coisa que eles se identifiquem. Se fosse uma coisa construída pelo governo,
para se ter uma série de EICs, não iria se ter essa sensação. E essa sensação
de pertencimento era que fazia com que não houvesse furtos, pois, a
comunidade entendia aquilo como seu. Eles protegiam, cuidavam, varriam,
limpavam, diferentemente de algo do governo ou que chegue sem essa
identidade com a comunidade. Não lembro se chegou a se concretizar essa
EIC com a Petrobrás, acredito que não, pois era algo que não tinha nascido
lá (OLIVEIRAa, 2015).

Para que a comunidade pudesse atuar de forma ativa, o CDI fornecia recurso
material e humano, até que a EIC se estruturasse. As escolas tinham suas especificidades, a
depender da região em que estivessem inseridas.
Com recursos da parceria com a Philips e com a Fundação Kellogs, o acesso à
internet era disponibilizado, o que se constituía em um acontecimento importante. Vale
ressaltar que esse era um grande problema da década de noventa do século passado. O
chamado acesso discado exigia uma linha telefônica e placa de modem no computador
(dispositivo utilizado para transmissão de dados entre computadores através da linha
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telefônica). Além disso, era também necessária uma conta em um provedor de internet. O
equipamento denominado modem, funcionava como um telefone que fazia a ligação e a troca
dos sinais do computador para o provedor e vice-versa, com um tempo de espera grande,
principalmente utilizando os parâmetros de tempo da atualidade, em que exigimos
imediatismo nas respostas. Logo, ter acesso à internet era algo caro, pois além de um
computador, demandava pagamento de conta de telefone e de provedor. Barbrook enfatiza
isso afirmando que:
No momento em que todo escritório, fábrica e instituição educacional
estivesse ligada à Internet, as pessoas seriam capazes de acessar as
informações de um banco de dados on-line a despeito de sua localização
geográfica (BARBROOK, 2009, p. 229).

Por isso, a sustentabilidade da EIC era muito importante. Havia contas a serem
pagas, muito embora algumas parcerias fizessem uma espécie de contrapartida. Algumas
paróquias ou instituições religiosas e comunitárias recebiam as EICs e ficavam responsáveis
pelo pagamento da conta de telefone, por exemplo. Todavia, a regra geral era da
automanutenção da escola, o que era possível com a digitação de trabalhos escolares,
impressão de contas ou segunda via de documentos, impressão de textos, enfim, a EIC podia
cobrar para a sua manutenção:
A coordenadora disse que tinha uma porcentagem dos pagamentos dos
alunos que na época era de 15 reais por aluno para ser entregue aos
instrutores, mas esse repasse nunca foi feito aos Instrutores, e que outra
porcentagem era para melhorias na própria escola, mas isso não ocorria, não
sabemos em que era investido o dinheiro recebido (MENDONÇA, 2015).

Mesmo com todas as instruções para manutenção da EIC, nem sempre as
situações eram claras e definidas para todos. O voluntariado tinha suas limitações,
principalmente quando as pessoas não conseguiam renda para continuar naquela situação e
precisavam trabalhar para garantir seu sustento:
Sempre tive um particular interesse pelos assuntos ligados à
responsabilidade social e a proposta do CDI, de inclusão digital utilizando
equipamentos descartados aliado a autossuficiência e autogestão de escolas
me atraiu em dose dupla: primeiro era um assunto que agregava valor ao
curso de administração que fazia na São Luís e por outro lado poderíamos
utilizar uma série de equipamentos, irreversíveis para alguns e excelentes
para muitos que não podiam ter acesso pelos próprios meios. Assim, após
conhecer o criador do projeto, Rodrigo Baggio, bem como as suas ideias de
ampliar as ações do CDI, bastando, apenas, a somação de esforços de outras
pessoas, não pensei duas vezes: vou ajudar na implantação do CDI em
Sergipe. Foi uma decisão muito mais pela emoção do que racional. Éramos
três malucos e até certo ponto irresponsáveis: Eu, Ashton e Teófilo! Malucos
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porque queríamos transformar utopias em realidades. Irresponsáveis porque
precisavam concentrar as energias nos negócios para sobreviver (não
tínhamos recursos para nos darmos o luxo de ser voluntários). Precisávamos
trabalhar para pagar as contas e, muitas vezes, deixávamos as tarefas e íamos
nos reunir com associações, igrejas, entidades assistenciais; montar escolas
EICs, treinar pessoas, inaugurar escolas, dentre outros. Era preciso
convencer as pessoas. Muitos não acreditavam na proposta. Era muito em
troca de nada! (SANTOSb, 2015).

É provável que as pessoas tivessem a intenção em ajudar, em fazer algo em prol
de uma sociedade mais igualitária. Nos depoimentos dos idealizadores do CDI Sergipe, isso
fica claro, pelo menos pelo grupo inicial. Foi isso que motivou essa primeira iniciativa de
construção do CDI em Sergipe. Pessoas que reconheciam o computador como uma importante
ferramenta de trabalho, e, sendo assim, aqueles que não soubessem como utilizar uma dessas
máquinas estariam alijados do processo de inclusão social. Essa preocupação altruísta
impulsionou a formação do Comitê com o propósito de levar a informática às camadas menos
favorecidas da sociedade sergipana.
As iniciativas de voluntariado ou de abraçar alguma causa foram cada vez mais
frequentes, como se houvesse mesmo um sentimento de alteridade. Pelo menos foi essa a
justiticativa utilizada pelo primeiro agrupamento de pessoas no CDI, que tinham uma relação
de interdependência do/no outro para por em prática o projeto que acabaram de implantar.
A primeira EIC foi inaugurada no bairro que à época era chamado Terra Dura,
oficiamente batizado de Santa Maria, na zona sul da cidade, tido como uma das comunidades
mais carentes de Aracaju, principalmente por possuir ou abrigar o lixão da cidade. Para que a
escola pudesse funcionar, eram necessários os computadores, evidentemente. Assim, foi
realizada uma campanha que visava à doação de equipamentos usados e até mesmo
quebrados, que eram recuperados por alguns dos membros da ASSESPRO/SE, que tinham
empresas na área de informática, com venda, manutenção ou consultoria na área:
Conheci o CDI quando estudava administração em 2001, através de Ashton,
que também estudava administração nessa época. Ashton era o facilitador na
EIC que funcionava na Terra Dura [Alessandro Alcino] e me convidou para
participar da escola lá, pois eu já atuava naquela instituição como voluntário.
Era tipo um orfanato de meninos e eu morei lá um tempo. Então eu comecei
a ajudar nas aulas, pois era aluno (SILVA, 2015).

O entrevistado acima, José Carlos Silva, tem uma história de superação. Foi um
dos alunos, era menino de rua, morou no orfanato Alessandro Alcino, sediado no bairro na
Terra Dura. Apesar de na entrevista não ter dado muita ênfase a essa época da sua vida,
compreende que o tempo que ficou na EIC foi importante, pois muitos ficavam ociosos e
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poderiam se envolver com outras coisas. Entretanto, ele optou por assistir as aulas do CDI
como busca de um conhecimento que poderia ser importante para ele:
No início, as escolas ainda estavam em fase de idealização. Só em dezembro
de 2000, foi que surgiu a primeira Escola de Informática e Cidadania - EIC do Estado, instalada no bairro Terra Dura [região periférica da cidade, que
abrigava o depósito de lixo de Aracaju]. A montagem das EICs só foi levada
a cabo através da realização de uma campanha para doação de computadores
usados ou quebrados. Porém, até hoje elas enfrentam dificuldades, já que
todas devem ser autossustentáveis. Isso significa uma dependência do
trabalho voluntário, de pessoas capacitadas ao ensino da informática e da
cidadania (SANTOSa, 2015).

As EICs estavam localizadas, em sua maioria, em instituições instaladas em
comunidades de baixa renda ou em seu entorno. Normalmente eram espaços cedidos, sem
custo para a escola. O educador precisava deixar claro que a inclusão digital para acontecer
deveria ir além das "aulas de informática" ministradas. O foco deveria ser a ampliação da
escola para outras possibilidades, como atividades culturais e artísticas. A geração de trabalho
e renda era um compromisso para a mobilização comunitária tomar corpo e ser absorvida pela
população.
No entanto, o aumento da atuação do CDI deveria seguir a metodologia das aulas.
Havia uma supervisão que, além de capacitar o educador, dava apoio às EICs e subsidiava a
avaliação da Proposta de Política Pedagógica. Vale a pena retomar essa temática da
metodologia, pois existia a preocupação de utilizar como referencial Paulo Freire, como já
mencionado. As capacitações seguiam três eixos: 1) Iniciais Pedagógicas, com trabalhos dos
temas como o que era uma proposta pedagógica, como elaborar um plano de aula e como
executar o plano de curso; 2) Iniciais de Projetos, com treinamento sobre gestão de equipes,
gestão de recursos, captação de recursos, fluxo de caixa, relatórios, enfim, uma base
administrativa e de gestão da EIC; 3) Fórum Itinerante das EICs, como um evento que levava
para as comunidades os cursos básicos profissionalizantes gratuitos, com periodicidade
bimestral em diferentes comunidades, que previamente eram consultadas para que o CDI
verificasse, por meio de pesquisas, qual o curso desejado naquela localidade.
É importante ainda considerar, a respeito da pedagogia freiriana, que há um
posicionamento claro a favor da liberdade, da justiça e da autonomia do ser humano, bem
como da escola e da sociedade. A democracia, sob essa ótica, não acontece de uma hora para
outra, mas sim, com liberdade e autonomia, fazendo parte de um processo construído. Assim,
um conceito muito caro é o de democracia, enfatizado por Freire:

109

A democracia que, antes de ser forma política, é forma de vida, se
caracteriza, sobretudo por forte dose de transitividade de consciência no
comportamento do homem. Transitividade que não nasce e nem se
desenvolve a não ser dentro de certas condições em que o homem seja
lançado ao debate, ao exame de seus problemas e dos problemas comuns.
Em que o homem participe (FREIRE, 1989, p. 80).

Ou seja, a proposta do CDI deveria fazer sentido com a forma de vida das pessoas,
da experiência conjunta, da discussão dos problemas da comunidade, que possuíam, por certo,
problemas comuns. Essa comunicação existente entre as pessoas dentro do CDI promovia a
educação apregoada por Freire.
Nesse sentido, a perspectiva adotada por ele tinha tudo a ver com o modelo de
uma educação como prática de liberdade, uma prática democrática, dialógica e reflexiva sobre
os problemas existentes na sociedade. Essa educação, portanto, deveria vir das comunidades
de bases, realizada por uma educação dita popular, promovendo transformação social,
propondo políticas educacionais para que uma cultura própria gerasse uma escola voltada à
problematização daquelas vidas.
Os educadores do CDI tinham que estruturar suas aulas por esse viés, norteandose pelo que acontecia nas comunidades e como elas poderiam se organizar para resolverem
problemas existentes. Logo, deveriam ser qualificados para essa missão, cuja proposta era
multiplicar esse conhecimento para que brotassem instrutores da própria comunidade.
Por essa razão, reuniam-se sistematicamente para traçar todos os detalhes sobre
organização de eventos, de aulas, estimulando fóruns e debates. A EIC preparava a logística e
divulgação dos cursos, como panfletagens, faixas, rádios comunitárias, informativos,
distribuição de fichas de inscrições, certificados e compra do material do curso.
Além de capacitações, eram executadas as vistorias de acompanhamento mensal,
que funcionavam com os gestores do CDI fazendo visitas presenciais nas escolas. O objetivo
era acompanhar e monitorar se os cursos estavam sendo realizados conforme o planejado. A
avaliação tinha por alvo infraestrutura, organização de horários, turmas, fichas, equipamentos
e sua manutenção, aplicação da PPP, projetos de ação comunitária, EIC como referência na
comunidade, planos de aula, relatórios, sustentabilidade, prestação de serviços à comunidade,
entre outros. Qualquer dúvida que a equipe da EIC tivesse, poderia contar também com um
suporte virtual, como mensagens de texto e emails, telefone e visitas agendadas à sede do CDI
Sergipe.
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Todas as escolas contavam com uma estrutura composta em média por dez
computadores, cedidos em termo de comodato pelo CDI. Até o ano 2006, as EICs só
recebiam cinco computadores. Entretanto, com o empenho do CDI/SE na captação de
recursos, o quantitativo aumentou para dez. A partir de 2008, o CDI/SE só autorizava a
instalação de uma nova EIC com um maquinário mínimo entre cinco e dez computadores,
além do recurso da Internet, proporcionando maior qualidade no ensino. Um dos patrocínios
que potencializaram a ampliação de EICs foi a entrada do grupo Votorantim, que oferecia
computadores e ainda realizava o pagamento do educador de determinada EIC. Os
equipamentos que eram destinados ao CDI, eram distribuídos às comunidades, via EICs, para
que o CDI Regional pudesse acompanhar as atividades da escola. Caso a EIC não funcionasse
a contento por algum motivo, as máquinas eram devolvidas e destinadas a outros lugares.
A figura a seguir é de um documento contabilizado pelo CDI Sergipe,
comprovando o envio dos equipamentos para a citada EIC em questão.

Figura 7: Recibo de Comodato do CDI para a EIC em Rosário do Catete/SE

Fonte: Documentos contábeis.
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A gestão das turmas também era um requisito importante e precisava ser
efetivamente controlada, para que não houvesse evasão ou algum tipo de entrave para a
participação de mais pessoas nas EICs:
O Josenito, que hoje é diretor da FAPITEC [à época da entrevista], tinha
uma pequena experiência como professor de informática para crianças no
Salesiano e começou dando aula no CDI. Ele tem muita coisa da EIC, pois
era muito separado assim do CDI, que não interferia diretamente na escola,
quer dizer, a gente cuidava para preservar a metodologia, mas não interferia
na gestão da escola. Lembro uma vez que o Josenito me chamou com um
problemão. É o seu Francisco, que tem um problema de memória, mas não
perde uma aula, é o melhor aluno em assiduidade, vem a todas as aulas, mas
o que ele aprende hoje ele esquece amanhã. Então quando a gente faz
avaliação, a gente não consegue aprovar ele. Tinham coisas que aconteciam
assim, pois o pessoal lá [na EIC] era muito cartesiano, pois apesar da
instituição ser espírita, tinha todo um rigor. Eu disse, deixa o seu Francisco
aí, ele não gosta? (BRAZIL, 2015).

A motivação do aluno em permanecer na sala, independente de qualquer coisa, era
um fato relevante, principalmente pelo efeito multiplicador que aquela presença poderia
representar. Os próprios alunos eram a base da multiplicação do quantitativo para
continuidade das escolas.
Em casos que, por algum motivo, a EIC fosse desativada, os equipamentos e todo
o mobiliário eram devolvidos para o escritório da regional.
O Banco do Estado de Sergipe (BANESE) possuía uma área ou setor chamado de
Área de Desenvolvimento Humano e Organizacional (ARDHO), chefiado por Telma Oliva
Barbosa. Ela destacou o ano de 1999 como aquele em que um grupo de voluntariado, batizado
com o nome de Cidadania Banese, nasceu entre os funcionários daquela instituição. Dentro de
algumas atuações, havia também a informática como ferramenta para uma transformação
social. Esses voluntários ministravam algumas aulas para jovens que não tinham
computadores. Isso acontecia em um espaço da AAB – Associação Atlética Banese com
computadores doados pelo próprio Banco.
Assim, o BANESE atentou para a possibilidade de ampliar e profissionalizar o
que fazia pela boa vontade dos bancários. A parceria com o CDI podia potencializar as aulas
de informática e aumentar o número de alunos.
Um dos problemas no trabalho voluntário é o tempo de dedicação das pessoas às
causas que abraçam. Destinar uma parte do dia a algum projeto social inclui dedicação e
tempo disponível. Por isso que entre as diretrizes estabelecidas pelo CDI estava a
profissionalização do escritório do CDI Regional e, consequentemente, das próprias EICs:
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Me afastei somente por falta de tempo e por ter ido buscar na vida
profissional o sustento, que, muitas vezes, ficamos impossibilitados de
ajudar mais por falta de tempo que nem sempre os empresários entendem
que cedendo um pouco de tempo a seus funcionários para fazer o bem ao
próximo o bem retorna para eles, mas faz parte infelizmente da mente ainda
pequena dos empresários, que deveriam buscar se renovar e trabalhar em
equipe com seus funcionários e não sendo somente um chefe. Ainda hoje
cruza, às vezes, pela rua e de longe um “ Professora” depois de muito tempo,
isso é gratificante, sabermos que podemos com pouco ajudar a tantos
(MENDONÇA, 2015).

O relato acima foi de alguém que exerceu o voluntariado por um tempo e não
conseguiu dar continuidade pelo fato do trabalho desenvolvido não ser remunerado. Essa foi
uma situação comum durante um período. Com o crescimento da rede, as preocupações
trabalhistas também cresceram. Diante disso, a relação com o CDI passou a ser sustentada
pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Para muitos, a questão do emprego e renda
começou a ser uma lição de casa.
Em relação à parceria do CDI com o BANESE, iniciada no ano de 2003, a
instituição financeira percebeu que havia convergência nas iniciativas sociais e que uma
maior quantidade de pessoas poderia ser beneficiada com as escolas que cresciam pelas mãos
do CDI:
No ano de 2003, começou a parceria com o CDI, apoiando a instalação de
diversas Escolas de Informática e Cidadania – EICs. Conhecemos sua
proposta e metodologia de trabalho. Nos apaixonamos pela sua proposta
fundamentada nos conceitos de Paulo Freire, possibilitando a sua aplicação
em diferentes cenários. Tínhamos o que eles precisavam para a montagem da
EICs: equipamentos de informática (computadores e impressoras), as
instituições/comunidades que iriam ser trabalhadas e os educadores que
iriam ser capacitados. Todas as instituições e pessoas indicadas eram de
comunidades carentes e conhecidas pelo Banco a sua realidade social.
Entregávamos o espaço pronto para o CDI: computadores, instalação
elétrica, iluminação e a turma. Fizemos publicidade e propaganda para
divulgar os cursos básicos de informática, formação dos instrutores de
informática das EICs parceiras do Banco. As escolas/instituições/
associações, parceiras do Banco, que possuíam as EICs tinham autonomia
para formar as turmas e assegurar sua auto-sustentabilidade cobrando taxas
simbólicas de seus alunos ou atendendo a família dos alunos e comunidade
do entorno (BARBOSA, 2015).

Com o tempo, o banco percebeu que a parceria com o CDI poderia dilatar mais o
número de pessoas assistidas com um maior nível de profissionalização. Assim, ficou
responsável pela manutenção das seguintes EICs: 1) Matinha, comunidade do bairro
Industrial; 2) Escola Estadual Júlia Teles - localizada no Conjunto Jardim I/Nossa Senhora do
Socorro/SE; 3) Associação Movimento de Defesa da Prainha, CEESE; 4) Instituto Alessandro
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Alcino - Casa do Menor; 5) Comunidade Servos e Servas da Santíssima Trindade, Associação
dos Moradores de Nova Brasília. Deste modo, entre outubro de 2000 e março de 2001
estavam estruturadas cinco escolas em Sergipe.
Para promover um crescimento ordenado, as aulas precisavam seguir uma
metodologia, tanto em nível estratégico, quanto no pedagógico. Os capacitadores deveriam
qualificar o educador que estaria à frente do CDI. Isso demandou tempo, planejamento e a
buscar pessoas certas para a missão.
As parcerias aconteciam para que a escola pudesse ser viabilizada. No conjunto
Augusto Franco, isso ocorreu com a Igreja Bem-Aventurado José de Anchieta e a Associação
de Rádio Comunitária Bem-Aventurado José de Anchieta. Assim nasceu, em 13 de abril de
2002, a EIC que foi batizada com o mesmo nome da igreja e da rádio comunitária.
A seguir, temos o registro dessa aula inaugural da EIC Bem-Aventurado José de
Anchieta, feita pelo educador Josenito Oliveira Santos, que, na presente pesquisa, foi também
um dos entrevistados.

Figura 8: Educador da EIC Bem-Aventurado José de Anchieta, Josenito, dando capacitação a
outros educadores de outras EICs.

Fonte: <http://cdi-sergipe.blogspot.com.br> Acesso em 20 mar. 2016.

Para complementar a estrutura de implantação, procurei a ONG Moradia e
Cidadania, vinculada a Caixa Econômica Federal, através da coordenadora, a
sra. Eliana Corso, e solicitei a doação de cinco mesas, dez cadeiras e um
quadro branco para completar a estrutura da escola [...] todas as pessoas que
acreditaram e confiaram nesse trabalho, a escola foi inaugurada em um
domingo de festa, logo após a missa, com a presença dos representantes de
todas as parcerias, participação de várias autoridades e comunidade local. Na
ocasião, foi apresentada uma peça teatral pelos jovens da Paróquia
(SANTOSa, 2015).
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Era importante fazer a divulgação do CDI para que as pessoas pudem conhecê-lo e
para isso, muitas vezes, a doação de computadores era a estratégia comercial. Pequenas
campanhas permitiam que computadores usados fossem sendo doados, porém, muitos
chegavam em péssimo estado de conservação ou até mesmo quebrados. Era necessário buscar
parcerias que pudessem arrumar esses equipamentos para uso:
Conheci o CDI através do Teófilo (José Teófilo de Miranda), empresário da
área de tecnologia da informação e Presidente da ASSESPRO/SE. Naquela
época, também trabalhava na área de informática e fazia parte da diretoria da
Assespro. Esta experiência foi marcante e fortaleceu as minhas crenças na
capacidade que cada um possui de ajudar as pessoas. Foram muitas batalhas.
Acredito que muito realizamos com o pouco que tínhamos. Com o passar do
tempo e a constatação dos resultados obtidos, novos parceiros foram
identificados e muitos equipamentos lotavam as dependências da VITAL
(empresa do Ashton) e da VRS até a parceria com a Arquidiocese de Aracaju
que ofereceu um bom espaço para instalação da sede do CDI. O crescimento
da rede e a estruturação organizacional permitiram, gradativamente, que o
afastamento dos primeiros voluntários acontecesse naturalmente. Minhas
atividades não permitiram mais conciliar o tempo dedicado com o
voluntariado. Assim, meu afastamento foi acontecendo naturalmente
(SANTOSb, 2015).

Dentre as instituições parceiras, as paróquias, em várias oportunidades, abriam as
suas portas entendendo que se tratava de um projeto social que beneficiava a comunidade em
que estava sendo instalado. Isso não era feito de forma aleatória. Para essas instituições
religiosas ou comunitárias, o valor agregado em possuir uma EIC em suas dependências não
era algo para se jogar fora. Eram ações que entravam na conta e poderiam ampliar o número
de fiéis também.
O voluntariado ainda era visto com certa desconfiança por alguns, como uma
moeda de troca. Com o tempo e com os computadores chegando e as aulas acontecendo, as
EICs iam se fortalecendo e criando formas mais autônomas de funcionamento:
Lembro do Pe. Gilvan, da Paróquia do Marco Freire, que depois da nossa
explicação sobre o CDI e a proposta de implantação da Escola, ele nos
interrogou: sim, tá tudo muito bom, mas o que vocês querem em troca? Não
é possível que vocês tragam tudo isso e não nos peçam nada. Ninguém faz
isso! Tínhamos uma espécie de trato: Teófilo era o articulador, o Ashton
cuidava da capacitação e eu dava o suporte da manutenção e instalação dos
equipamentos. Os técnicos de minha empresa (VRS Informática) ajudavam
nos trabalhos sem cobrança adicional pelo que era feito. Peças e serviços a
VRS assumia (SANTOSb, 2015).
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Na divisão de atribuições de cada colaborador ou voluntário, conforme
demonstrado no depoimento acima, é possível perceber o campo intelectual como produção
cultural. Ou seja, os discursos, o lugar de onde falam, silêncios e escolhas fazem parte de um
fenômeno em constante interrelação e dinamicidade. O campo também pressupõe confronto,
tomada de posição, luta, tensão, poder, uma vez que, conforme Bourdieu, todo campo “é um
campo de forças e um campo de lutas para conservar ou transformar esse campo de forças”
(BOURDIEU, 2004, p. 22-23). Mais adiante, na seção cinco, discutiremos melhor essa
questão. As relações possibilitam que suas tomadas de posição tenham consequências e
significâncias.
Para que uma EIC funcionasse, o CDI oferecia a metodologia de implantação e o
desenvolvimento de seu PPP, com a criação e execução de um plano de capacitação e
acompanhamento para o coordenador e educadores dessas escolas. O coordenador participava
de muitas capacitações, para que pudesse ser um agente multiplicador na sua região, junto às
escolas do seu estado, garantindo ainda um plano de sustentabilidade para o desenvolvimento
da EIC.
Os projetos eram planos que deveriam ser muito bem executados, para que
refletissem no sucesso das investidas do CDI no estado em que estivesse atuando. Era
necessário disseminar a dinâmica do curso, iniciar com as expectativas dos participantes e a
explicação da PPP. Esta partindo do princípio de que os educandos eram sujeitos ativos do
processo de ensino-aprendizagem, partícipes da aula com suas experiências de vida, algo
importante para o desenvolvimento de projetos de trabalho com temas concretos que remetam
às questões de Cidadania e da realidade do meio.
Era comum que os educandos quisessem iniciar já utilizando o computador, uma
vez que essa era uma disseminada visão tradicional de escolas de informática, nas quais
apenas aprendiam a manusear uma ferramenta computacional. Naquele momento, era
explicado como seriam as aulas e como seria desenvolvido um trabalho que pudesse aliar a
técnica às questões de cidadania. Desse modo, buscava-se construir um mundo com melhores
oportunidades para todos, e também frisar que esse curso de informática e cidadania não
garantiam emprego, mas apenas aumentava as possibilidades de inserção do indivíduo no
mercado de trabalho. Com a formalização e ampliação da equipe, a estrutura começou a
crescer:
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Eu fazia a capacitação dos educadores das escolas e acompanhamento in
loco das atividades e análise dos relatórios mensais daquelas unidades que
cabiam a mim. Fui analista de Projetos no CDI/SE entre 2007e 2008 e posso
dizer que, sem dúvida, foi um dos lugares mais prazerosos em que já
trabalhei. Isto devido a toda seriedade, empenho, dedicação e alegria de
todos aqueles que faziam parte da família CDI, não só de Sergipe, mas de
vários outros que tive oportunidade de conhecer em uma maravilhosa
capacitação. O impacto social que acompanhei nas escolas estaduais que
eram mantidas naquele período foi de grande importância não só para os
educadores como para os que se beneficiavam do projeto. Uma organização
social de grande contribuição para todos que de alguma forma se envolveu.
Com orgulho, pude aprender e transmitir valores e ensinamentos através da
tecnologia em prol de uma sociedade mais participativa e livre (PRADO,
2015).

No período de pleno desenvolvimento do CDI, havia áreas específicas que
deveriam alinhar o projeto de forma interdisciplinar. O depoimento acima foi da Assistente
Social que tinha que promover as ações de cidadania dentro do conteúdo pedagógico
abordado. A capacitação de educadores era muito importante, pois formava o multiplicador da
metodologia. Eis a seguir, um exemplo do tipo de problematização que era discutida nas aulas
e fazia parte do matrial pedagógico disponibilizado pelo CDI para trabalhar nas EICs:

"As pessoas tendem a pensar a cidadania apenas em termos de direitos a receber, negligenciando o fato
de que elas próprias podem ser o agente da existência desses direitos. Acabam por relevar os deveres que
lhes cabem, omitindo-se no sentido de serem também, de alguma forma, parte do governo, ou seja, é
preciso trabalhar para conquistar esses direitos.
... penso que cidadania é o próprio direito à vida no sentido pleno.
Para facilitar a compreensão, detalharei a cidadania em termos de direitos civis, políticos e sociais. Essa
divisão serve apenas à análise; para que esses direitos sejam efetivamente atendidos, eles devem existir
interligados (...)
Os direitos civis dizem respeito basicamente ao direito de se dispor do próprio corpo, locomoção,
segurança etc. (...)
Os direitos sociais dizem respeito ao atendimento das necessidades humanas básicas. São todos aqueles
que devem repor a força de trabalho, sustentando o corpo humano – alimentação, habitação, saúde,
educação etc.
Os direitos políticos dizem respeito à deliberação do homem sobre sua vida, ao direito de ter livre
expressão de pensamento e prática política, religiosa etc., Mas, principalmente, relacionam-se à
convivência com os outros homens em organismos de representação direta (...) ou indireta (...), resistindo
à imposição dos poderes (...)."
Maria de Lourdes Manzini-Covre. O que é cidadania. Ed. Brasiliense, 1999.
"Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania: respeitar o sinal vermelho
no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o
respeito à coisa pública."
Gilberto Dimenstein. O cidadão de papel. Ed. Ática, 2000.
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Os temas eram problematizados como método. Direitos, deveres e obrigações
apareciam nos textos trabalhados pelos educadores. Como os educandos precisavam
compreender o significado de cidadania, textos de Dimenstein (jornalista que escreveu sobre
temas sociais e sobre sua experiência em projetos educacionais) foram úteis nessa tarefa.
Havia uma dinâmica sobre o tema, sobre como ele podia ser utilizado para promover uma
reflexão, incorporando os exemplos que os discentes traziam da sua vida e experiência. Eram
temas que, em geral, permeavam as relações cotidianas, no trabalho, na família e as atitudes
que poderiam ter em relação ao bem comum. Os alunos eram provocados a buscarem
soluções para os problemas exemplificados nos textos.
Muitas vezes as discussões sobre as aulas partiam de algum fato polêmico
ocorrido à época e que tivesse chamado atenção do grupo. Esse fato deveria surgir,
preferencialmente, a partir dos educandos, ou então por meio de notícias de jornais e revistas,
textos ou músicas que tratassem diretamente do tema, para possibilitar uma maior reflexão
sobre eles49:
Em relação à experiência, gostei muito não tenho o que falar sobre isso de
mau, muito pelo contrário, pois como trabalhávamos com pessoas de baixa
renda eu, em particular, estava podendo incluir por conta própria algumas
noções de organização e planejamento, as quais já vinham aprendendo na
faculdade e chamando atenção aos jovens da importância dos estudos e da
perseverança mesmo as coisa sendo difíceis, mas ensinavam a nunca desistir
e acreditar nas suas forças e num mundo melhor desde que estivéssemos
dispostos a fazer nossa parte (MENDONÇA, 2015).

As experiências de vida formavam identidades coletivas capazes de agrupar
soluções produzidas por esses próprios sujeitos. Stuart Hall (2006) situou o indivíduo em
processos de grupos e nas normas coletivas, as quais subjaziam a qualquer contrato entre
sujeitos individuais. Ou seja, os sujeitos são formados através de sua participação em relações
sociais mais amplas e pelos papéis que esses indivíduos desempenham, como um modelo
sociológico interativo.

49

A preocupação com uma certa padronização nas aulas era constante. Rodrigo Baggio manteve
contato e buscou uma parceria para confecção de materiais mais pedagógicos, como uma espécie de
manual, para que não houvesse uma desconfiguração no estilo das aulas. Este material foi elaborado
pelo Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED), da Universidade Estadual de Campinas
UNICAMP, sob a coordenação geral do Prof. Dr. José Armando Valente, então Coordenador do
Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED – UNICAMP), que juntamente com uma equipe,
preparou alguns cursos inserindo a base da proposta do CDI pelos preceitos de Paulo Freire. Eram
cursos de Informática, de Word, Excel, PowerPoint, Projeto Geração de Renda aproveitando lixo para
reciclagem, cursos para elaborar jornal comunitário, programação, manutenção de computadores,
dentre outros.
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Dentro dessa conclamada coletividade, os projetos desenvolvidos no CDI eram
estruturas vivas, que nutriam a relação de parceria dos atores envolvidos (equipe da EIC, CDI
e comunidade), a fim de que existisse uma corresponsabilidade na gestão e na busca de
resultados eficazes de transformação social:
Não é possível à sociedade revolucionária atribuir à tecnologia as mesmas
finalidades que lhe eram atribuídas pela sociedade anterior.
Consequentemente, nelas varia, igualmente, a formação dos homens. Neste
sentido, a formação técnico-científica não é antagônica à formação
humanista dos homens, desde que ciência e tecnologia, na sociedade
revolucionária, devem estar a serviço de sua libertação permanente, de sua
humanização (FREIRE, 1996a, p. 156-157).

A tecnologia como divisa para uma autonomia coadunava com a proposta de
Freire (1996a), na discussão sobre as burocracias que percorrem a revolução que ele
conclama. Não é nosso objetivo entrar no debate por ele desenvolvido sobre opressores e
oprimidos, nem no sentido que estabelece sobre a prática da liberdade e Marx como práxis
educacional. O que extraímos de Freire diz respeito ao sentido do contexto do educando, em
se problematizar as questões culturais e econômicas partindo do local de onde aquele
educando fala, e, preferencialmente, de onde o educador também esteja inserido. Logo, nos
interessa entender a apropriação que o CDI fez da sua pedagogia.
Muitos alunos, que recebiam a terminologia de educandos dentro do CDI, com o
término dos cursos, dependendo do seu desempenho, eram convidados a comunicarem aquilo
que haviam aprendido. A entrevistada Daniele Mendonça foi um desses casos:
Eu conheci o CDI no ano de 2002, aqui na igreja São Marcos Evangelista,
no conjunto Marcos Freire I, quando fui me matricular na escola de
Informática, a qual a coordenadora chamada Romana que hoje já é falecida
tinha esse projeto junto com o CDI e a pastoral da criança e do adolescente,
então, comecei a fazer as aulas de informática básica e após o término fui
convidada por ela para ser Instrutora, que na época acho que como diretora
ou coordenadora geral do CDI estava à frente nossa querida professora
Samira, assim já gostando da área de informática, aceitei o convite e
comecei a lecionar as aulas de informática lá nos fundos da igreja, em uma
salinha muitos simples, precária de equipamentos, de cadeiras e bancadas
que eram portas como bancadas, tínhamos cinco equipamentos que na
maioria das vezes davam problemas e ficávamos com dois somente para
ministrar as aulas, mas mesmo assim dávamos conta, tínhamos alunos de
todas as idades, mães, filhos, netos, avós, fazendo aula juntos, tínhamos
também, treinamentos para aperfeiçoamento e para conhecermos as outras
EICs – Escolas de informáticas e cidadania, geralmente eram feitos no
SENAI da Tancredo Neves próximo ao DIA [Distrito Industrial de Aracaju],
ou no SENAI próximo ao SEBRAE (MENDONÇA, 2015).
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A troca de experiências entre as EICs fazia com que o projeto ganhasse uma
identidade cada vez mais definida, pelo menos o objetivo inicial era o de constituir uma
franquia social, e para isso era necessário um certo padrão nas ações desenvolvidas pelas
escolas.
Outro ponto importante era a questão estrutural de vida útil dos computadores.
Normalmente bastante usados e manuseados por pessoas inexperientes, o que muitas vezes
fazia com que quebrassem ou se desconfigurassem com muita facilidade. Em muitos casos,
era uma fonte ou uma placa que deixava de funcionar, e, assim, um técnico para resolver esse
tipo de problema era alguém imprescindível a fim de impedir que o projeto não parasse e a
escola continuasse a funcionar. Algum tempo depois, com mais estrutura, cada regional
passou a ter a figura do “analista tecnológico”, pessoa responsável por consertar os
computadores e resolver os problemas quando as máquinas paravam de funcionar.
Em Cumbe, no interior do Estado de Sergipe, a EIC daquele município funcionou
como uma espécie de incubadora de ideias para um projeto de reciclagem de papel. Os alunos,
interessados em produzir renda, iniciaram, dentro da escola, uma proposta que foi ganhando
corpo. Passaram a recolher jornais e revistas e começaram a produzir material de escritório e
móveis, tudo feito com material reciclado e projetado com a ajuda da EIC que passou a
fomentar uma atuação mais profissional por parte dos alunos.

Algumas escolas já funcionavam bem, como Cumbe, a Joana de Angelis
funcionava bem, o Marcos Freire funcionava bem. Funcionava assim, eles
davam aula de Word e quando iam dar aula de Excel tinha que desinstalar o
Word, pois não havia espaço para os dois no HD. Era tudo assim e depois
conseguimos captar recursos de um projeto da Fundação Vivo que bancou
computador novo, reformou a sala, pois os meninos de lá tinham construído
um prédio [em Cumbe] que se chama Osiris Ashton Vital Brasil (risos). Pois
é, deram meu nome no prédio lá em Cumbe. Lá mais de mil pessoas nesse
período foram capacitadas. Eles faziam formatura... Aqui no Marcos Freire
também andou bastante, formou muita gente, que foi uma indicação do
Walker [Carvalho,] que na época conheceu o Bob [Roberto, também
entrevistado no presente trabalho] fazendo faculdade. Ele já era político.
Tinha questões de remuneração de professor que eram complicadas na
época. A EIC recolhia dinheiro, mas tinham aqueles problemas de encargos
trabalhistas, se é empregado, se é voluntário. E tudo isso vinha no CD da
franquia social, com as instruções, mas tinha essas brechas que a gente não
sabia como funcionava, né? Por exemplo, o que se fazia com um
computador muito velho? A minha empresa tinha horas que era um depósito
de lixo, né? (BRAZIL, 2015).

O material que era reciclado, serviu de vitrine para o grupo de Cumbe, pois este
começou a desenvolver materiais que eram comercializados em eventos, feiras e shoppings. O
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dinheiro da venda dos produtos era distribuído entre os integrantes daquele projeto específico,
possibilitando a geração de renda para aquelas pessoas, que eram responsáveis pela
manutenção da EIC naquele Município, inclusive em relação aos computadores. Ainda nas
palavras do entrevistado Osires Brazil, o problema com a manutenção dos computadores que
eram doados ao CDI passava por importante triagem a fim de serem entregues às EICs:
[...] nessa época a gente recebeu doação das tralhas do G. Barbosa
[supermercado]. Era um caminhão de lixo [tecnológico], devia ter assim,
trinta impressoras matriciais que não funcionavam, cinquenta monitores...
daí nessa época começou a surgir o problema que era quem vai consertar?
Passávamos o final de semana limpando e muita coisa foi consertada pela
empresa do Roberto, o Bob, muita coisa foi consertada por ele (BRAZIL,
2015).

As aulas que aconteciam na EIC de Cumbe, extrapolavam o conteúdo da
informática e deixava claro que havia um projeto de promoção da cidadania, como podemos
perceber no depoimento de Rodrigues, responsável por aquela escola:
a gente criou um ambiente onde eles tinham aula de informática, aprendiam
reciclagem, faziam artesanato, participavam de vários outros cursos que
tinham dentro da associação, como dança, capoeira, enfim, era um leque
enorme de cursos que a gente conseguia com parcerias do governo e da
iniciativa privada, como por exemplo tivemos uma época que conseguimos a
parceria com o Instituto VIVO que foi um convênio onde passamos a dar
cursos gratuitos e quando era pago era uma taxa simbólica, acho que uns
cinco reais na época (RODRIGUES, 2016).

O trabalho tinha suas ações bem definidas, para que não houvesse falta de
confiança nas pessoas ou empresas que apoiavam o projeto de alguma forma.
A desconfiança com o trabalho voluntário ainda existe em nossa sociedade.
Portanto, é importante que os projetos sejam claros e bem delineados. A realidade é que o
voluntariado é força motriz de muitos projetos sociais espalhados pelo Brasil. Algumas ONGs
são abertas para escamotear interesses diversos daqueles que lhe deram origem.
Lamentavelmente alguns escândalos envolvendo ONGs que desviaram de suas finalidades
aquelas pelas quais foram constituídas, levantaram dúvidas quanto à credibilidade das suas
atividades e da utilização dos recursos destinados a elas. Os casos multiplicaram-se tanto, que
o Ministério Público passou a ter pessoas e setores apenas para auditá-las.
A seguir, apresentamos as EICs que funcionavam até 2010 e que recebiam todo o
suporte do CDI Sergipe (Quadro 5).
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QUADRO 5: EICS NO ESTADO DE SERGIPE ATÉ 2004
EIC
1. Alessandro Alcino
2. Antônio Rodrigues dos Santos

5. CDC
6. Comunidade

Localidade
Bairro Santa Maria (Terra Dura)
Rua Profa. Enilde Andrade
Machado, 52
Rosário do Catete
Igreja Bem Aventurado José de
Anchieta. Conjunto Augusto
Franco
Santa Rosa de Lima
Marcos Freire III

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Distrito Industrial
Centro
Água Branca
13 de julho
São José
Tomar do Geru
Bairro Luzia
Povoado Niterói
São Carlos
Jardim Centenário
Cirurgia
Rosário
Povoado Machado
Barra dos Coqueiros
Farolândia
Marcos Freire I

3. Associação Agromilho
4. Bem Aventurado José de Anchieta

ECOAR
Escola da Assembleia Legislativa
FUTBREGA
INFOX
IPAESE
Kirirís
Lar de Zizi
Marizero
Menino Jesus
NUDEMOJACE
Oratório de Bebé
Obra Social N. Sra. Do Rosário
Parceiros do Bem
Paróquia Santa Luzia
Padre Luiz Lemper
São Marcos Evangelista

Cidade
Aracaju/SE
Cumbe/SE
Rosário do Catete/SE
Aracaju/SE

Santa Rosa de Lima/SE
Nossa Senhora do
Socorro/SE
Aracaju/SE
Aracaju/SE
Estância/SE
Aracaju/SE
Aracaju/SE
Tomar do Geru/SE
Aracaju/SE
Porto da Folha/SE
Aracaju/SE
Aracaju/SE
Aracaju/SE
Rosário do Catete/SE
Laranjeiras/SE
Barra dos Coqueiros/SE
Aracaju/SE
N. Sra. Socorro
(via
Walker Carvalho)

Fonte: Relatórios CDI/Sergipe - 2004

A seguir, pelo mapa do estado, podemos perceber a distribuição das escolas,
mesmo que de maneira ampla, pois em Aracaju foram onze escolas, embora apareça no mapa
apenas uma marcação, já que fizemos o registro por cidade (Gráfico 9).
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GRÁFICO 9: MAPA DE SERGIPE COM AS CIDADES SEDIADAS PELAS EICS

Fonte: Mapa de Sergipe do acervo do Poder Judiciário do estado, da Corregedoria Geral de Justiça.

Mais de quatro mil alunos concluíram os cursos do CDI pelas EICs existentes em
Sergipe. Os cursos eram relativamente rápidos durando de dois a seis meses:
Outras EICs têm um número reduzido de alunos formados, porque foram
instaladas no interior de algumas empresas e o CDI atua na capacitação para
a utilização básica da Informática e desenvolver competências relacionais,
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como boa comunicação, atendimento, relações interpessoais. É o caso da
EIC ECOAR mantida, principalmente, pela empresa Torre. Notamos que
esta escola, em 2005, só formou 15 alunos, os quais trabalhavam para ela
(SANTANA, 2006).

Cada mantenedor ficava responsável por um projeto específico. A prestação de
contas devia ser algo muito bem organizado, com notas fiscais dos custos que eram mantidos
por um determinado parceiro mantenedor.
Havia contas correntes separadas por projeto, para que o controle fiscal e
administrativo pudesse ser melhor gerenciado (Figura 9 e Figura 10). O exemplo abaixo é de
projetos do CDI Sergipe, conforme cópia do cheque do Banco do Estado de Sergipe:

Figura 9: Cheque cuja conta corrente era destinada ao movimento proveniente dos recursos do
Projeto Embaixada da Finlândia. Observar a seta com o nome do projeto

Fonte: Documentos Contábeis do ano de 2009. Arquivo pessoal.
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Figura 10: Cheque cuja conta corrente era destinada ao movimento proveniente dos recursos
do Projeto Votorantim. Observar a seta com o nome do projeto.

Fonte: Documentos Contábeis do ano de 2009. Arquivo pessoal.

Os cheques eram sempre assinados pela presidente do CDI e pelo primeiro
tesoureiro. Toda documentação comprobatória era organizada pela coordenação do CDI
Regional, de sorte que era necessária uma administração satisfatória de cada Regional, bem
como uma estrutura pedagógica adequada, razão de ser de cada EIC.
Entre 2001 a 2004, o CDI Sergipe firmou parcerias importantes com a Igreja
Católica e com a Phillips, o que possibilitou a instalação de sua sede, em três salas de um
edifício pertencente à Igreja, localizado na Rua Itabaianinha, no centro de Aracaju, onde
funcionou sua sede até a mudança para o prédio em que funcionava o SERGIPETEC.
A organização financeira do CDI estava baseada e sustentada em projetos e
parcerias que se instalaram na medida em que as ações do CDI também ganharam mais
visibilidade. O primeiro simpatizante foi o Dom José Palmeira Lessa (1942- ), arcebispo de
Aracaju, que cedeu um andar inteiro de uma galeria que a Arquidiocese possuía na frente dos
Correios, no endereço acima citado. Era uma sala grande que começou a funcionar como
sede. Nas palavras de Miranda:
A ideia da gente inicialmente era procurar CNPJ para fazer escolas. Então
nós fomos atrás de quem já fazia caridade, como as igrejas católicas, os
centros espíritas, comunidades de bairro... A gente procurava um lugar que
recebesse a responsabilidade de receber os cinco computadores que eram
liberados. Tinha a Matinha, do lado de empacotamento de cocaína, embaixo
da ponte que hoje vai dar na Barra dos Coqueiros. Daí a ideia foi essa e a
gente foi colocando as EIC nas comunidades. Tinha muita gente
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comprometida, o Erik do Marcos Freire, a Romana, atrás da igreja, a dona
Conceição da Barra, que se dedicavam demais (MIRANDA, 2015).

O CDI Sergipe atuou ativamente para aumentar os resultados e as estatísticas da
regional: mais de cem computadores alocados e mais de cento e oitenta educadores
capacitados. A participação era em grande parte com trabalhos voluntários nas EICs ou na
sede do CDI Sergipe, além das campanhas de doação de equipamentos novos ou usados.
Ainda havendo investimento para financiar a ONG e/ou seus treinamentos, sempre com
participação das empresas chamadas de parceiras em projetos especiais, planejados e
executados junto com a equipe do CDI.
Havia uma polêmica interna sobre o envolvimento do CDI com política partidária.
Até mesmo que os patrocínios não viessem dos cofres de partidos e políticos. As parcerias
deveriam vir do setor privado e das fundações nacionais e internacionais. Mas, paralelamente,
o Conselho Consultivo deveria ser composto por pessoas que tinham algum vínculo com a
área de educação ou tecnologia, que fossem empreendedores e bem relacionados.
O primeiro a assumir a presidência deste Conselho foi Paulo do Eirado Dias Filho,
que à época era diretor do SEBRAE-SE, ficando por pouco tempo, assumindo então a vicepresidente. O SEBRAE era parceiro do CDI, e podia ceder espaço para as capacitações ou
organizar a vinda de algum palestrante que fosse importante para as duas instituições:
Fui ao CDI a convite de Samira. Saí da presidência para que o CDI pudesse
fazer convênio ou parceria com o SEBRAE. Na época, como Diretor do
SEBRAE haveria conflito de interesses, pois teria que assinar por ambos os
lados (DIAS FILHO, 2015).

Na prática, era muito complicado não obter a colaboração de uma rede de amigos
ou de uma network que já funcionava. Tudo isso, tendo em vista principalmente que os
idealizadores faziam parte de uma associação, ou seja, as possibilidades eram muitas e tinham
desdobramentos que podiam ir além das escolas instaladas em comunidades carentes. A esse
propósito, Jorge Oliveira esclarece:
Naquela época, nós [ASSESPRO] tínhamos um projeto de Pólo de Software.
Era um projeto menos ambicioso do que o SERGIPETEC [atual Parque
Tecnológico de Sergipe] e por ser menos ambicioso tinha tudo para dar mais
certo. Nós formatamos esse projeto inspirados no Porto Digital do Recife,
numa escala menor; fizemos debates, trouxemos pessoas de Recife. Lembra
do Fórum Pensar Sergipe, da UFS? Era da época que Lima foi o reitor [José
Fernandes de Lima foi reitor da UFS em dois períodos seguidos, ficando de
1996 a 2004]. Uma das rodadas do fórum foi para discutir esse projeto do
Pólo. Lima embarcou no projeto e logo depois, em 2002, quando João Alves
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ganhou a eleição para governador, aproveitou esse projeto para dar uma
dimensão maior e criou o Parque Tecnológico [SERGIPETEC]. Já o projeto
que tínhamos encaminhado, inclusive para a prefeitura, previa utilizar o
antigo colégio Nossa Senhora de Lourdes, próximo ao Mercado Municipal.
Esse projeto, voltado ao empreendedorismo, de incentivo a empresas
nascentes, a incubadoras, tinha um viés social que era o CDI. Então, o CDI
foi parte desse projeto do Pólo de Software de Sergipe, ou seja, um dos
propósitos do Pólo era dar uma contribuição social ao Estado tendo como
instrumento o CDI. O CDI estava presente no projeto como vetor social
(OLIVEIRAa, 2015).

Houve, como se vê, movimentos para que o CDI pudesse fazer parte das políticas
públicas. O Porto Digital, conforme o depoimento acima, não se concretizou, em parte, pois o
SERGIPETEC foi criado e a Universidade Federal de Sergipe já havia destinado uma parte do
seu campus para instalação do Parque Tecnológico. Este passou a funcionar na própria
universidade, a partir de 03 de junho de 2016, quando foi reinaugurado50.
Qualquer casa que você vai fazer precisa de projetos. E quanto mais você
gasta com projetos, menos gasta com a obra. Quando eu saí, o [Marcos]
Wandir disse que eu gastei muito dinheiro com projetos e parou os projetos.
A parte de prédio, do projeto fomos nós que conseguimos. Eu saí em 2009 e
o pessoal dizia, você conseguiu o dinheiro, mas não conseguiu fazer os
prédios. Tudo tem que ser feito pela CEHOP, no estado tudo tem que ser
feito pela CEHOP e uma coisa é você conseguir o dinheiro e a outra é
colocar os tijolos e fazer o prédio. Deu um monte de problemas (...) A gente
acostumado com a iniciativa privada que se não desse certo tirava, tinha que
entrar no ritmo da CEHOP... A ideia era uma ideia arrojada. Éramos
assessorados pelo Porto Digital, em Recife que é hoje referência. Mas o CDI
não estava isolado... estava no momento do que a gente estava querendo
fazer, de estruturas o desenvolvimento do Estado. O Marcelo Déda apostava
nisso, tanto que fizemos um projeto inicial que era utilizar através do
Mercado Municipal onde era o Colégio Nossa Senhora Menina, que tinha
uma galeria embaixo... ainda fizemos um projeto com a arquiteta Ana
Libório de recuperar aquele prédio inteiro e fazer um grande parque
tecnológico ali para TI. A ideia era recuperar o prédio antigo, histórico e a
informática ficava em cima e as lojas embaixo, preservando o que era
original. Aí a gente queria fazer isso e o João Alves ganhou a eleição, fomos
com o Fernandes lá, ele topou e depois descartou o projeto. E a base social
era que formássemos bastante jovens dessas camadas participando do
desenvolvimento do TI no Estado. Sempre com uma visão
desenvolvimentista... era gostoso. Em toda reunião o Fernandes levava o
projeto [como academia] e no meio empresarial tinha representatividade.
Hoje está sendo construído no campus da UFS (MIRANDA, 2015).
50

O Parque Tecnológico foi batizado com o nome do Engenheiro Agrônomo Rosalvo Alexandre. A
nova sede do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) está situado ao lado do Campus da
Universidade Federal de Sergipe (UFS), em São Cristóvão. A localização pretendeu promover a
sinergia entre academia e empresas com foco no desenvolvimento estadual, envolvendo
empreendedorismo, inovação, competitividade, geração de conhecimento, trabalho e renda, a partir da
criação de redes de relacionamento, que promovam a inclusão digital.
Fonte: <www.sergipetec.se.gov.br> acesso em 23 jun. 2016.
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Portanto, a indicação de não atender projetos ditos políticos partidários, sempre
foi um tanto controversa. As pessoas que podiam ajudar a impulsionar o CDI e a fazê-lo
funcionar, eram pessoas que tinham uma atuação empresarial, pública e universitária, o que
gerava uma rede de colaboração até alcançar o objetivo final da instalação da EIC na
comunidade:
Quando eu estava no SERGIPETEC tentava fazer ele aparecer na sociedade,
tal qual o CDI. O Marcos Wandir ficou muito preso, ficou preso naquele
mundo burocrático, que transformou aquilo ali numa secretaria na UFS. A
ideia era que as incubadoras fizessem parte para fazer o startup das empresas
e tinha a transformação da sociedade através de ações e uma delas era o CDI.
Tinha o CISE da UFS, o ITP da UNIT e o da Escola Técnica. Eram três
incubadoras lá. A ideia era essa. Não podia estar desconectado das gênesis
das empresas que só podiam ter como insumo a formação das pessoas que
poderiam ser desde técnicos os melhores dessas escolinhas deveriam ser
captados por essas empresas. A gente promovia também a olimpíada de
informática que era um desafio que a ideia era buscar os caras que
despontavam como ter a capacidade e se diferenciar da mesmice. Uma
menina da Colônia 13 ganhou medalha de prata. Professores da UFS
estimulavam e foi um momento rico. A formação de jovens, formação de
empresas e o CISE, também foi um trabalho desse grupo da ASSESPRO.
Convencer a UFS a fazer uma incubadora de empresas foi a ASSESPRO
quem conseguiu. Fui o primeiro presidente do conselho da CISE, mesmo ela
sendo da UFS. Então a gente tinha essa ideia de desenvolvimento
econômico, pegando toda a sociedade desde o menor carente até as empresas
(MIRANDA, 2015).

Antes da formalização do CDI, a coordenadora local, Samira Saleh Yssa,
estruturou as bases para que o mesmo pudesse ser finalmente instituído em Sergipe. Isso
significou montar o Conselho e abrir o CDI como ONG nos órgãos competentes e em
agências bancárias. Para isso, fez convite a várias pessoas que tinham algum tipo de relação
com a educação ou com a informática. Na época, ela recebia da Companhia Vale do Rio Doce
um valor para coordenar todas as ações do CDI em Sergipe, que oscilava entre cinco ou seis
salários mínimos.
Foi a primeira vez que alguém era remunerado para trabalhar no CDI como
coordenadora geral. Com o tempo, ela precisou montar uma equipe composta por uma
assistente social, que ficou responsável pelos projetos e captação de recursos e outra pessoa da
área de tecnologia para resolver os eventuais problemas.
Com uma estruturação mais profissional, o CDI Sergipe foi ficando mais visível
socialmente e outras pessoas foram incorporando-se a ele.
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Enquanto isso, já havia grande atuação fora do Brasil e as capacitações
normalmente aconteciam na sede do CDI no Rio de Janeiro. O processo de
internacionalização do CDI foi um aspecto importante, sendo um indicador valioso no
planejamento estratégico da organização.
Logo que conheci o CDI, apaixonei-me pela proposta da democratização da
informática, de dar continuidade a essa luz que se levava à vida de crianças
que viviam em um mundo escuro de oportunidades. Descobri também que o
nome “democratização”, na verdade, deveria ser “socialização”, já que o
principal objetivo é o social e o compartilhamento da informação e dos
recursos tecnológicos. Também fui buscar conhecer a história, até então
com poucos anos de vida, dessa Organização Social, e também quem estava
por trás dessa instituição. Li muito sobre a vida de Rodrigo Baggio e
também sobre a metodologia de ensino baseada em problemas e projetos da
própria comunidade que passavam a ser resolvidas com o auxílio da
tecnologia em salas chamadas EICs, onde a sala virava uma grande Escola
de Informática e Cidadania. Tive a oportunidade de por alguns anos ser
membro do Conselho do CDI em Sergipe, participando da vida e das
decisões da Instituição no Estado. Tive a oportunidade de conhecer
pessoalmente e conversar com o Rodrigo Baggio, o que para mim foi uma
experiência incrível poder ouvir palestras e conversar pessoalmente com a
pessoa que escreveu e executou oportunidades de vida para milhares de
crianças e jovens. Também vi, ouvi e presenciei histórias de crianças e
jovens que tiveram suas vidas mudadas pelo CDI através de uma de suas
EICs. A cada visita, a cada fim de curso, ou recebimento de certificados,
eram muitas emoções de ver o quanto valia a pena estar ali fazendo parte
desse projeto (MELO, 2015).

Vinícius Melo passou a ser Conselheiro e ajudou o CDI a fomentar projetos que
gerassem renda para a sua manutenção. Também tinha propósitos de atuar com voluntariado.
Por ser funcionário do BANESE, conhecia também as ações sociais desenvolvidas na área.
Além do mais, enquanto estudante, foi professor de informática, atuando dentro da UFS em
alguns projetos vinculados à sua graduação. Ou seja, era alguém que havia experimentado
ensinar crianças e jovens a terem acesso ao computador pela primeira vez.
Os projetos eram desenvolvidos sob a supervisão de professores da universidade
que entregavam ao final do curso um certificado que simbolizava a “formatura” deles. “Ouvi
relatos emocionantes de crianças que pararam de usar drogas, beber ou fumar, e estavam
trabalhando como digitadores, ou recepcionistas de empresas. Em sua totalidade, eles
afirmavam que a vida para eles passava a ter um novo sentido”, enfatizou Melo. Isto é, havia
o relato de pessoas com acesso ao computador, de forma a entender que o equipamento
poderia ser o veículo ou a ferramenta de promoção a algum tipo de transformação da
realidade que viviam.
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As formaturas eram consideradas um rito de passagem e eram muito bem
organizadas para que a comunidade pudesse presenciar a entrega dos certificados aos alunos
que tinham concluído os cursos de Informática nas EICs: “[...] tinha as formaturas que era o
que eu mais gostava. Cheguei naquela igreja da Barra tinha umas cinquenta meninas de 16, 17
anos, tudo Santos, Souza, de Jesus, todo mundo da mesma família, todos arrumados,
perfumados... (risos)” (MIRANDA, 2015).
Porém, nem sempre as coisas eram festivas como uma formatura ou alegres como
o recebimento de computadores doados. Havia também as divergências internas. O CDI
crescia e as pessoas não pensavam da mesma forma, principalmente quando o assunto era a
sustentabilidade das escolas. A formalização possibilitava que o CDI pudesse buscar recursos
com mais facilidade por conta dos editais de fomento às ações de inclusão e
empreendedorismo social. E a formalização nos órgãos públicos era fundamental para obter
recursos financeiros:
O grande problema era o seguinte, como não era formalizado ainda [não
tinha CNPJ] você não conseguia captar recurso e vivia única e
exclusivamente dos recursos do CDI Matriz. E aí você queria procurar, por
exemplo, o BANESE, mas não tinha como captar dele, pois não tinha o
CNPJ... Com o BANESE, pegamos uma época boa, o presidente era o Paulo
Andrade, que era ligado ao Teófilo. Acho que tive uma interação com o CDI
até 2004 ou 2005, daí me afastei, pois foi justamente no período que fui
fazer o mestrado e quando voltei já estava no SERGIPETEC, que acho que
já foi com o Paulo do Eirado à frente. Tinha alguns conflitos ideológicos do
Paulo Eirado com o Teófilo, né? Tudo que envolve muita gente é assim
mesmo. Se você pegasse, sei lá, quinze escolas vezes um determinado
número de alunos, daí a coisa vira política, não tem jeito (BRAZIL, 2015).

A disputa de campo, com já falamos anteriormente, aparece no depoimento acima,
como um dos campos de produção cultural, que reforçam os discuros e posições de cada um.
Esse lugar de divergência ou conflito entre os sujeitos que o integram e que buscam manter ou
alcançar determinadas posições.
O fato é que o CDI precisava contar com apoio de pessoas conhecidas que tinham
simpatia com a sua causa. Não bastava apenas ser uma organização com valores e idônea, era
preciso uma união de esforços para que fosse viabilizada sua permanência em Sergipe, e para
isso, alguns apoios foram importantes.
Com o processo de formalização, algumas iniciativas puderam ser realizadas, por
exemplo, a participação do SEBRAE-SE em determinadas ações do CDI, sobretudo, em
campanhas de doação de computadores e palestrantes que pudessem socializar temáticas
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voltadas para inclusão digital ou ampliação da rede CDI. Depois assumiu a diretoria do
SENAC-SE em 2010, Dias Filho promoveu, juntamente com o CDI, a Semana de Inclusão
Digital. Este foi um evento nacional com o objetivo de mobilizar a população sobre a
importância em assumir uma posição na sociedade em prol do desenvolvimento da mesma em
ações individuais e coletivas. Para esse evento, todos os CDIs espalhados pelo Brasil e fora
dele deveriam promover alguma ação de mobilização para chamar atenção sobre o problema
da inclusão digital:
Apesar de o projeto e de o ideal serem maravilhosos, o CDI tinha despesas,
funcionários e instrutores que não podiam viver de voluntariado e
precisavam ter um salário para continuarem a executarem suas tarefas da
melhor forma e com toda a dedicação. E o dinheiro não vinha, os projetos
acabavam e não eram renovados, as empresas resolviam focar suas doações
em outros projetos, e com isso, EICs começavam a ser fechadas por falta de
recursos financeiros para mantê-los funcionando. Por outro lado, víamos
projetos milionários a nível nacional, e nenhuma parte desses recursos
chegavam na conta do nosso CDI em Sergipe. Uma Organização Social que
sentíamos discriminação na forma como os recursos financeiros eram
geridos (MELO, 2015).

Os problemas em relação à continuidade do CDI começaram a aparecer por volta
do ano de 2010. Com toda uma estrutura de empresa, o CDI Sergipe começava a receber certa
pressão do Parque Tecnológico que o abrigava. Como não pagava pelo espaço utilizado,
outras empresas pleiteavam a vaga do local, onde funcionavam o escritório e uma sala de
capacitação dentro do SERGIPETEC.
Além disso, não bastavam apenas a vontade de voluntários nem campanhas para
doação de computadores. O CDI Sergipe precisava de recursos financeiros. Havia folha de
pagamento, energia, telefone e uma sistematização de operações para dar suporte às EICs em
funcionamento.
De fato, algumas pessoas que tinham uma atuação mais voltadas à política, que
seja de ordem partidária ou de visibilidade de certos cargos ou funções mais públicas, e dessa
forma, promoviam mais visibilidade social. Aqueles que manifestavam interesse em fazer
parte do CDI tinham esse olhar de desconfiança sobre certos membros da equipe que o
formava, tanto na esfera nacional quanto na regional. Tal situação gerava certa tensão no
meio.
À época, o diretor do SESC em Sergipe, Walker Carvalho (com atuação política
nos cargos de Vereador, Deputado Estadual, Secretário de Estado e também do Município de
Aracaju), fez algumas doações de computadores para a EIC do Marcos Freire. Essa iniciativa
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apreciada por alguns membros, por outro lado, não era vista com bons olhos por outros, que
acreditavam que pessoas com vínculos políticos partidários poderiam tentar algum tipo de
benefício pessoal. Tal fato era bastante controverso, afinal, a própria escolha do Conselho do
CDI foi pensada para agregar pessoas que pudessem colaborar com o crescimento da rede. O
presidente Dias Filho não passou muito tempo à frente da presidência, justamente por
acreditar que podia ajudar o CDI estando fora dele, enquanto estava à frente do SEBRAE.
As questões mais voltadas às contradições dentro do próprio CDI são abordadas
na última seção do presente trabalho, por entendermos que elas foram decisivas no
direcionamento das atividades em nosso Estado.
A participação do CDI como parte do SERGIPETEC, o Parque Tecnológico do
Estado de Sergipe, com grandes empresas de tecnologia e incubadoras, a exemplo da CISE da
UFS, foi importante para consolidar as ações. No entanto, isso foi possível por José Teófilo
estar como presidente do Parque Tecnológico, enquanto Marcelo Déda era prefeito de Aracaju
(entre 2001 a 2006). Quando as coisas mudaram, o destino do CDI Sergipe também mudou. O
espaço que possuía como sede e sala de capacitação foi solicitado de volta pelo presidente do
SERGIPETEC que havia mudado. Sem sede, com os projetos diminuindo e os recursos locais
também, foi iniciado um processo de fechamento da regional Sergipe, que ocorreu em 2011:
Vejo que não houve uma atenção da Matriz para com a Regional. Os
grandes projetos ficavam com todos os recursos alocados para as regionais
maiores, e as regionais menores não tinham atenção por parte da Matriz no
quesito financiamento. Todas as vezes que fomos à Matriz não tiveram
sequer interesse em resolver e mandavam a gente se virar. Naquele
momento, acho que isso foi um fator decisivo. A política prejudica porque
as regionais como Rio, São Paulo, Minas Gerais e outras maiores, que têm
membros no Conselho da Matriz, terminam tendo vantagens sobre as demais
na alocação de recursos e projetos (MELO, 2015).

As coisas estavam mudando. Os recursos cada vez mais escassos mal davam para
manter a equipe que estruturava os projetos e as EICs. As pessoas que compunham a equipe e
recebiam salários começaram a ser demitidas:
Em relação à experiência, gostei muito não tenho o que falar sobre isso de
mal, muito pelo contrário, pois como trabalhávamos com pessoas de baixa
renda eu, em particular, estava podendo incluir por conta própria algumas
noções de organização e planejamento os quais já vinham aprendendo na
faculdade e chamando atenção aos jovens da importância dos estudos e da
perseverança mesmo as coisas sendo difíceis, mas ensinavam a nunca
desistir e acreditar nas suas forças e num mundo melhor desde que
estivéssemos dispostos a fazer nossa parte (MENDONÇA, 2015).
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Em relação a Sergipe, o voluntariado tinha limitações. O Conselho tentava
promover divulgação das ações do CDI, porém, todos tinham atividades laborais, não
poderiam ter dedicação exclusiva à causa da inclusão digital. Daí a importância de um
mínimo de pessoas trabalhando como equipe, sendo funcionários e resolvendo os problemas
do cotidiano.
Em alguns estados, contudo, as atividades do CDI tiveram andamento normal e
em muitos ainda funcionam. O CDI Goiás está em atuação desde o ano 2000, chegando em
2008 com quarenta EICs, época em que o CDI Matriz ainda disponibilizava recursos de
projetos como Philips, Accenture, Vale, entre outros. A Vale mantinha os projetos de inclusão
digital preferencialmente para as regiões nordeste e norte:
As dificuldades começaram a surgir porque os regionais tinham que captar
os recursos para se manterem. Também houve a mudança de EICs para CDI
Comunidades. Nesta fase, o CDI GO que contava com 40 EICs teve sua
redução para 20 CDIs Comunidades. Através da Matriz ainda tivemos o
Projeto Coletivo Coca-Cola por dois anos. Foi a época do surgimento do
CDI LAN. Aqui em Goiânia para este projeto, a matriz fez parceria com
SEBRAE Nacional e assim teve apoio local do SEBRAE/GO. No segundo
ano, o projeto CDI LAN passou a ter gestão centralizada no CDI São Paulo.
Então o CDI GO não participou mais na gestão local do projeto. Coincidindo
com isto as Lan Houses passaram a ter menos importância devido à
aquisição de computadores nas residências. O CDI GO para manter sua
equipe operacional possui projetos locais em parceria com empresas e
Instituições que como mantenedores dos espaços CDIs comunidades,
repassam recursos financeiros ao regional. Mas não tem sido fácil porque
temos que fazer as renovações anualmente e acaba não acontecendo em 10%
dos casos (IAMAMOTO, 2015).

O depoimento acima é da responsável pela regional Goiás e em 2015, tinha
apenas sete EICs espalhadas nas comunidades. Os esforços na busca de outras formas de
parceria são constantes e ao que parece, dependem mais de cada estado do que de recursos
adquiridos pelo CDI Matriz, como foi o caso durante muitos anos na fase inicial.

4.1 AÇÕES DO CDI EM SERGIPE

Os escritórios das regionais promoviam anualmente a Semana de Inclusão Digital.
Tratava-se de um movimento nacional, em que cada estado ou cada ponto onde existia o CDI
implantado deveria apresentar ações que mobilizassem a opinião pública para os objetivos da
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inclusão digital. Algumas campanhas seguiam uma temática única para toda a rede CDI. Foi o
que aconteceu com a campanha de 2008, cujo tema era o lixo tecnológico (Figura 11).

Figura 11: Cartaz de conscientização sobre o lixo tecnológico.

Fonte: Arquivo pessoal.

Naquele momento, o lixo tecnológico era um problema com pouca discussão na
sociedade. Na verdade, ainda hoje faltam políticas públicas mais efetivas em relação ao
assunto, tendo em vista que as pessoas ainda fazem descarte em lixo comum, sem nenhum
tipo de preocupação com o meio ambiente. São computadores, impressoras, pilhas, baterias,
lâmpadas, celulares, aparelhos de fax, videogames, enfim, uma série de equipamentos que são
descartados aleatoriamente. Tudo isso é proveniente do aumento do consumo e da energia,
pois precisamos plugar todos esses equipamentos eletrônicos. Alguns desses materiais contêm
ácidos, metais pesados, que afetam nosso sistema nervoso e outros órgãos vitais, como fígado,
rins e pulmões.
Algumas iniciativas têm sido desenvolvidas, como a obrigatoriedade dos
fabricantes de reciclarem seus produtos e de serem responsáveis pela recepção dos mesmos.
Entretanto, ainda estamos longe de uma definição para padronizar a reciclagem e recuperar
materiais tóxicos com a aplicação de leis mais severas. O usuário não tem essa consciência
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ambiental, e, simplesmente, não procura soluções para o que produz de lixo tecnológico, o
que por certo será um grande problema a médio ou curto prazo.
A temática do lixo tecnológico foi frequente no CDI, pois muitas empresas
aproveitavam as campanhas para doação de computadores para descartarem seus próprios
computadores que já estavam sem nenhuma possibilidade de uso. Eram carcaças e ferro
velho, material que visivelmente era destinado ao CDI apenas como uma forma de a empresa
se livrar daquele problema de equipamentos que já não mais serviam.
No ano de 2010, o CDI Sergipe promoveu uma campanha que teve repercussão
nacional. Foi denominada “Todo mundo pode mais” e contou com o lançamento da cartilha
chamada “Internet ponto a ponto”, para que as escolas e os pais pudessem utilizá-la como
uma espécie de guia ou de manual para melhor utilização do computador e da internet. O foco
era ajudar o professor a inserir a utilização dos computadores em suas aulas, criando projetos
e tornando as aulas mais interativas.
Figura 12: Lançamento da Cartilha Internet Ponto a Ponto realizada em 2010, no auditório do
SENAC. Na primeira foto Magnacilda Oliveira, gestora do CDI Sergipe e Cristiane Tavares,
então presidente. No auditório do SENAC/SE autoridades da Federação do Comércio e alunos
e professores dos cursos do SENAC.

Fonte: Arquivo pessoal.

Esse lançamento teve o objetivo de disponibilizar a cartilha para as escolas
públicas e privadas. Houve divulgação na mídia, com entrevistas nas televisões locais e rádio.
O material foi formatado e desenvolvido por mim, para ser didático, com ilustrações, histórias
e dicas de como utilizar o computador como ferramenta pedagógica. A ideia era que o
material pudesse servir de apoio a professores e pais, na utilização segura da internet.
A capa foi feita à mão, com bordados feitos pela artesã Aparecida Dias, em uma
tela de tecido de aproximadamente um metro, representando o globo e a teia que simboliza a
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internet. Depois foi fotografada e impressa. O SEBRAE e o SENAC fizeram a tiragem de dez
mil cópias, que foram distribuídas em algumas escolas públicas e privadas de Sergipe. O CDI
Matriz também recebeu uma grande quantidade desse material, que foi distribuído em outras
regionais espalhadas pelo país.

Figura 13: Participação da Semana de Inclusão Digital em 30 de julho de 2009, no auditório
do SENAC-SE (Rodrigo Baggio, Vinicius Melo, Cristiane Tavares, Teófilo Miranda e Mário
Brandão).

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 14: Participação da Semana de Inclusão Digital em 30 de julho de 2009, no auditório
do SENAC-SE (Vinicius Melo, Cristiane Tavares, Rodrigo Baggio, Magnacilda Oliveira e
Mário Brandão).

Fonte: Arquivo pessoal.

Além dessa iniciativa, o CDI Sergipe conseguiu montar um laboratório de
informática dentro de um ônibus comum para realizar aulas itinerantes. Como se tratava de
uma campanha que durava apenas uma semana, os cursos do CDI eram divulgados dentro de
um projeto chamado Batismo Digital (Figura 15):
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Em 2010, o CDI/SE implanta o Projeto Batismo Digital, evento inédito no
Estado, que tinha como objetivo, possibilitar o primeiro acesso a pessoas que
nunca tiveram contato com as facilidades da comunicação digital. A ação
consistia em utilizar a tecnologia para combater a pobreza e a desigualdade
social e promover a inclusão digital, contribuindo para a formação de
cidadãos autônomos, críticos e empreendedores. O projeto levava um
Ônibus (que chamávamos de Buzão Digital), totalmente equipado com
mesas, cadeiras, máquinas e modem para acesso à internet. O ônibus parava
em feiras livres e povoados de difícil acesso. Com esse projeto atendemos
em cinco dias um quantitativo de 927 pessoas (OLIVEIRAb, 2015).

Figura 15: Batismo Digital: abertura da Semana de Inclusão Digital em 2010. Aulas no ônibus
montado como laboratório de informática. O auxiliar tecnológico Bruno Machado dando
instruções de como utilizar o computador.

Fonte: Arquivo Pessoal.

O projeto “Batismo Digital” (Figura 15) foi utilizado como projeto de extensão
universitária de uma instituição de ensino superior51. Nesse projeto, os alunos da disciplina
Tecnologia Educacional foram voluntários e atuaram como monitores, ensinando as pessoas a
ligarem o computador, a utilizarem alguns programas como jogos para dar habilidade ao
manuseio com o mouse (sim, isso era um grande problema) até a digitação de pequenos
textos. Naquela oportunidade, a internet era um sonho para conectar os computadores, e

51

A Instituição foi a Faculdade São Luís de França, criada em 1997, pela Portaria Ministerial nº 2.067
de 31 de outubro de 1997, publicada no Diário Oficial da União nº 212, seção I, 3 de novembro de
1997.
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graças a alguns parceiros locais, foi possível deixar o ônibus com wifi. E assim, aquele foi o
primeiro contato com o computador para muitos que subiram no ônibus, daí o termo Batismo
Digital52.
Dessa maneira, o projeto Batismo Digital, como foi concebido, tinha como
proposta oferecer um padrão de comportamento para a boa utilização do computador. As
transformações na própria sociedade fazem com que o processo seja dinâmico e constante.
Essas transformações representam a mudança legítima no seio da sociedade.
Figura 16: Alunos de Graduação recepcionando os feirantes na entrada no ônibus para o
Batismo Digital.

Fonte: Arquivo Pessoal.

O objetivo do “Batismo Digital” era atingir as feiras livres (Figura 16). Nesses
espaços, a equipe do CDI abordava feirantes e outras pessoas que ali estavam consumindo
sobre a utilização do computador. Quando as pessoas diziam que não sabiam utilizar ou que
nunca haviam ficado de frente para um deles, eram convidados a entrar no ônibus e terem um
primeiro contato com a, até então, desconhecida máquina.

52

O ônibus equipado com os computadores era cedido por Daniel Fortes, que é pastor, foi vereador, e,
portanto, tinha as pretensões políticas, mesmo possuindo um trabalho social em algumas regiões de
Aracaju.
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Muitos alunos foram capacitados para essa abordagem a fim de que houvesse uma
padronização das ações dentro do veículo quando no trato com aquele primeiro usuário.
Havia, de igual modo, uma programação estabelecida de modo que as equipes pudessem dar
cobertura a todas as feiras livres que foram visitadas.
Em cada dia, eram destinados blocos de alunos voluntários e suas atividades
acompanhadas pela professora da disciplina Tecnologia Educacional, que serviu de parte da
nota ou do processo avaliativo da turma. A atividade foi realizada no primeiro período do
curso de Letras da citada instituição de ensino superior. Ao todo, foram quarenta e três alunos
que participaram da atividade junto com o pessoal do CDI.
Muitas ações sociais começam seu processo embrionário dentro das
universidades. Portanto, motivar alunos a fazerem parte de algum projeto era uma etapa
importante da formação. Em várias instituições aconteciam esse movimento:
Desde que entrei na Universidade Federal de Sergipe como estudante de
Ciência da Computação, sendo essa uma universidade pública e gratuita,
coloquei como meta fazer algo pelas pessoas que não tinham acesso às
tecnologias como forma de retornar à sociedade aquilo que eu estava
ganhando gratuitamente pago pela própria sociedade. Àquela época, já
iniciava-se a nova Era da Informação, em que se começou a medir o
analfabetismo pelo grau de conhecimento e envolvimento com a tecnologia
da informação. Também àquela época, a tecnologia da informação era em
suma o computador, e um pacote Office básico de Word, Excel e
Powerpoint, com algum grau de acesso Internet, normalmente com
comunicação através de linha telefônica fixa e com velocidade medida em
Bps ou quando muito em KBps (MELO, 2015).

Mesmo em uma época que computador era um artigo de luxo, já havia uma
preocupação da acadêmica em capacitar as pessoas. Isso, principalmente, pela concepção de
que o analfabetismo digital poderia ser altamente danoso para uma sociedade que estava se
engajando numa cibercultura, que por definição saía mesmo das instituições de ensino. Tais
iniciativas sucederam nas esferas pública e privada:
Dentro da Universidade, e durante o período de curso, estive na coordenação
de um projeto que colocava menores carentes e crianças que moravam nas
ruas em laboratórios de informática para apresentar a essas crianças e jovens
o mundo da informática, o que era o computador, as formas de usar, os
principais aplicativos existentes, e a Internet. Diariamente essas crianças
passavam a ter acesso a algo que poucas dela sequer imaginavam existir.
Como professor dessas turmas, vi crianças chegarem drogadas, com cheiro
de álcool, cigarro, ou mesmo, famintas, mas, dificilmente tínhamos alguma
delas que deixavam de ir às aulas mesmo com todas as dificuldades que
passavam. As aulas começavam às 8h da manhã, e às 7h as crianças e
jovens já estavam em fila na porta do laboratório na Universidade animados
para começarem a aula (MELO, 2015).

139

Com um outro tipo de análise, Santana (2006, p. 20), ao pesquisar sobre a PPP do
CDI, coadunou com o pensamento de Marx (1818-1883) sobre o processo de produção de
mercadorias como instrumental teórico-metodológico imprescindível na observação do papel
do trabalho humano como principal protagonista na produção, e a reprodução de capital,
como fim último no capitalismo. Buscou, ainda, o mesmo autor, levantar uma reflexão sobre
os processos de trabalho, potencializados pela presença das TICs como fruto da revolução
microeletrônica, a qual caracteriza o período presente. Dessa forma, os aspectos da crise e
assimetrias sociais, ratificadas pela distância entre ganhos e perdas, direitos dos trabalhadores
e todo um discurso anticapitalista, guia-nos, segundo ele, a uma necessidade de reestruturação
do sistema pela perspectiva teórica da Crítica da Economia Política.
Ao fazer essa afirmação, Santana estabelece uma reflexão sobre as mudanças que
se operaram no capitalismo, a partir do final do século passado. Estas foram orientadas pelo
desenvolvimento de uma nova base técnica, assentada nos avanços da microeletrônica e pelo
surgimento das TICs, com profundas inferências no mundo do trabalho. Afirma, ainda, que
era objetivo do CDI estabelecer:
[...] vistas à formação de novos consumidores de produtos eletroeletrônicos e
dos novos serviços virtuais, buscando retomar aquele padrão massivo de
consumo e produção, característico do período fordista do capitalismo.
Observando com cuidado, notamos que as empresas que mais tem
posicionado apoio ao CDI - frequente ou firmando parcerias pontuais – são
justamente aquelas do ramo das tecnologias ou que dependem das
tecnologias digitais no desenvolvimento dos seus negócios: ACCENTURE,
BRADESCO, COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, HP, IBM,
MICROSOFT, PHILIPS, TELEFÔNICA, TELEMAR, entre outras. Este
processo de informatização da sociedade inclui também, o desenvolvimento
de habilidades e competências gerenciais que possam preparar o indivíduo
para o mercado de trabalho exigente do potencial cognitivo que possa ser
oferecido. Vimos que, na perspectiva do CDI, a inclusão digital está ligada a
todo um complexo de habilidades gerenciais, aprimoradas, a partir da
problematização das questões sociais das comunidades e das propostas de
soluções que possam ser resolvidas pela força da decisão das pessoas ali
localizadas (SANTANA, 2006, p. 143-144).

A perspectiva de Santana, no depoimento acima, provém do viés marxista ao qual
ancora seu trabalho. Mais adiante, iremos pontuamos algumas contradições existentes no seio
do CDI, muito embora não percorreremos o caminho da análise escolhida pelo pesquisador
citado.
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Não devemos ser inocentes para achar que não existem empresas que buscam
benefícios fiscais ou visibilidade em marketing positivo, porém, mesmo assim, isso não
diminui as ações em prol de uma sociedade mais igualitária.
Seria despretensioso acreditar que empresas, cujo objetivo final é o lucro,
engajem-se em projetos sociais por uma responsabilidade social e/ou ambiental pura e
simplesmemte. Contudo, não equilibrar a balança, também pode provocar conclusões de que
não existe intencionalidade em cumprir sua parte do que cabe a cada um, em algum trabalho
social. Entretanto, o fato é que, originalmente o CDI foi massificado pelas mãos das grandes
marcas e empresas, como assegura Santana:
Assim, compreendemos que o CDI é gestado no berço das políticas
neoliberais para atender aos interesses de grandes empresas internacionais. A
ida de Baggio aos EUA, em 1999, e a capacitação fornecida, principalmente
pela Microsoft foram momentos decisivos que delineariam o perfil de
Organização Não Governamental que o CDI assumiria. O compromisso com
as grandes marcas e com as grandes empresas da área de tecnologia marcaria
a performance do movimento que se espalharia por todo o Brasil e no
exterior: fomentar o processo de informatização da sociedade e divulgar as
ações sociais das grandes empresas, o que é chamado de empreendimento
social, contribuindo para a defesa destas marcas (SANTANA, 2006).

Criar uma interface entre educação, tecnologia, cidadania e empreendedorismo foi
um dos méritos do CDI, o qual não conseguiria sozinho realizar e executar o plano de
expansão que concebeu. As importantes contribuições de empresas e pessoas promoveram a
engrenagem para o processo ser definido como exitoso, pelo menos na concepção até o seu
auge.
Diante disso, não seria um pouco radical a ideia de Zygmunt Bauman (1999) ao
enfatizar que a globalização “deu mais oportunidades aos extremamente ricos de ganhar
dinheiro mais rápido”, colocando a tecnologia como ponto para esse objetivo?
Infelizmente, a tecnologia não causa impacto na vida dos pobres do mundo.
De fato, a globalização é um paradoxo: é muito benéfica para muito poucos,
mas deixa de fora ou marginaliza dois terços da população mundial
(BAUMAN, 1999, p. 79).

O livro foi escrito há quase vinte anos, e é certo que os próprios conceitos de
globalização e pobreza passaram por modificações importantes. Aliás, o próprio Bauman
admite, já no início do seu referenciado livro: “o mundo que chamo de “líquido” porque,
como todos os líquidos, ele jamais se imobiliza nem conserva sua forma por muito tempo.
Destarte, algumas das suas posições, muito provavelmente, seriam refeitas ou reelaboradas
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pela própria dinâmica do tempo. Para resumir a história: esse mundo, nosso mundo líquido
moderno, sempre nos surpreende; o que hoje parece correto e apropriado amanhã pode muito
bem se tornar fútil, fantasioso ou lamentavelmente equivocado (BAUMAN, 2011, p. 6).
Stuart Hall (2006) se refere à globalização como processos atuantes que
atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades além-fronteiras.
Talvez num texto que escreveu alguns anos depois, Bauman (2011, p. 90) tenha conseguido
atribuir o processo da globalização ao da cultura, pois destaca que “a cultura se torna um
armazém de produtos para consumo”. Nesse sentido, o acesso às TICs não é um processo de
exclusão, pelo menos não mais na proporção do que houve há vinte anos. O que presenciamos
é que o computador, em alguma fase da vida de uma criança ou jovem em fase escolar, já foi
utilizado em alguma forma.
Os desafios da educação impõem ao nosso tempo outras ideias pedagógicas e até a
uma revisitação ao que foi resistindo do passado, como resquício de várias contradições entre
o novo e o velho, em paralelos sempre contraditórios e dicotômicos, como nossa própria
caminhada ao longo da vida.
Nessa acepção, o terceiro setor apontou para um estado improdutivo, ineficiente,
ineficaz e despótico, gastando o dinheiro público sem criar as condições do desenvolvimento
(CABRAL, 2015, p. 39). Não nos cabe julgar a proposta, que por certo possui suas fraquezas
e pontos negativos, mas o modelo liberal serviu aos propósitos em uma temporalidade
histórica, que precisa de revisão continuadamente. O fato é que o CDI nasceu e cresceu neste
berço. Sua vida adulta, porém, apresentou algumas contradições importantes que nos
ajudaram a compreender melhor o seu ciclo de vida, como veremos na próxima seção.
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5 AS CONTRADIÇÕES DO CDI

Na presente seção, demonstramos algumas das contradições percebidas no âmbito
do CDI. Com o crescimento em Sergipe, já nos seus primeiros anos, houve a necessidade de
uma maior profissionalização na forma de gerir melhor os projetos. As técnicas de gestão
obedeciam às regras indicadas pelas grandes consultorias que foram parceiras e promoveram
mudanças significativas a fim de que o crescimento fosse ordenado e sistematizado, de
preferência, obedecendo a requisitos importantes exigidos por apoiadores e mantenedores,
inclusive aqueles internacionais.
Devemos considerar que as empresas não atuavam apenas ou tão somente por
uma consciência social. Existiam benefícios fiscais e uma visibilidade positiva que agregava
valor à marca de qualquer instituição que tivesse uma parceria com uma outra que possuía
projetos de inclusão social53. A Rede Globo assinava as campanhas e seus atores também
“emprestavam” sua imagem para um produto “politicamente correto”. A troca existia, mesmo
muitos não admitindo.
Por isso, se ao mesmo tempo em que era importante o espaço para que a EIC
pudesse funcionar, a participação ativa da comunidade era fator sine qua non para que o
projeto pudesse cumprir sua finalidade. A inserção da escola naquele determinado espaço
deveria seguir um contexto propício ou um terreno fértil para receber a EIC. No depoimento a
seguir, perceberemos que o local de funcionamento da escola tinha que ser algo muito bem
planejado, pois havia a necessidade de uma certa autonomia do CDI e que, muitas vezes,
poderia configurar em um fator limitador de sua atuação. É como explica Jorge Oliveira:
O caso da Escola Alessandro Alcino, já era uma escola que existia na
comunidade, mas mesmo assim, houve algum problema depois porque como
Paulo era o dono da escola [regular], em alguns momentos ele não entendia
que a EIC tinha outra concepção. Lembro de alguns debates em relação a

53

No caso de doação, a pessoa jurídica podia depositar o recurso na conta bancária do CDI. Em alguns
Estados, já era qualificado como OCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, como
entidade de Utilidade Pública Federal. Neste caso, poderia haver dedução do valor doado, a ser abatido
do Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social Sobre o Lucro (CSSL) devido pela pessoa jurídica
doadora, até o limite de 2% do lucro operacional da mesma – desde que esta seja tributada em regime
de lucro real. No caso de instituições estrangeiras também havia um protocolo a cumprir, para que o
aporte de recursos fosse devidamente regulamentado.
Fonte: www.econeteditora.com.br/boletim_imposto_renda/ir-11/boletim- 23/irpj_incentivo_fiscal.php
<acesso em 20 de fevereiro de 2017>
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isso, que apesar da EIC estar hospedada lá, possuía sua própria identidade. O
que achava interessante é que havia todo um conceito por trás da EIC, todo
um fundamento, um projeto pedagógico diferenciado. Não era uma escola
para ensinar informática nas comunidades pobres, não era isso. Era a
informática como instrumento de emancipação. As pessoas iriam ali adquirir
um conhecimento que era útil para a empregabilidade delas e também para
adquirir um conhecimento de cidadania, enfim. Até as atividades eram
vinculadas com a realidade daquela comunidade, os exemplos, os projetos
que eles faziam. Tudo isso fazia com que a escola cumprisse o seu papel
(OLIVEIRAa, 2015).

Havia uma cultura já estabelecida antes da chegada da EIC naquela comunidade
(no Bairro Santa Maria). A escola que lá funcionava possuía sua rotina definida e organizada,
de tal maneira que o advento da EIC naquele espaço promoveu um certo desconforto inicial e
até mesmo situações conflituosas que pareciam estabelecer um duelo ideológico entre o velho
e o novo ou entre o real e o virtual.
Alguns depoimentos apontaram que o Instituto Alexandre Alcino, a priori, não
deveria ser uma EIC, pois não preenchia os requisitos de sustentabilidade econômica exigidos
pelo CDI. Contudo, havia uma sugestão do BANESE em ampliar o projeto para aquela
instituição, pelos propósitos a que ela se destinava e dessa maneira, a escola foi
implementada.
A operacionalização da EIC parecia estar agregada a um modus operandi que,
muitas vezes, servia de entrave para a expansão de novas escolas e de outros projetos
iminentes daquela iniciativa. A escola citada no Bairro Santa Maria, por exemplo, já
funcionava com vários cursos e oficinas. O proprietário idealizou o espaço colocando o nome
dos dois filhos falecidos em um acidente de carro. E assim, aquele espaço social já
consolidado na região, que era uma das mais pobres e marginalizadas da cidade de Aracaju,
por abrigar o lixão da capital, funcionava com sua dinâmica própria liderada pelo seu
fundador. O local abrigava todas as condições para receber um projeto nos moldes do CDI,
mas a cultura organizacional é sempre um fator muito especifico de uma determinada
instituição, pois representa suas crenças, seus valores e suas normas.
Destarte, era natural que o cotidiano da EIC pudesse interferir na rotina de uma
escola que já funcionava. E isso gerava algum tipo de desconforto, como foi percebido pelo
entrevistado Jorge Oliveira no trecho acima.
Apesar de defender a sustentabilidade das escolas, era cada vez maior a
dependência do CDI dos grandes patrocínios. Miranda, que trouxe a proposta do CDI para
Sergipe, dá indícios dessa afirmativa. O simples voluntariado, pela vontade deliberada de
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ajudar o próximo com ações de inclusão digital, parecia se tornar cada vez mais difícil de
sustentar:
Na época da Vale [Companhia Vale do Rio Doce] não era exatamente como
a gente queria, tinha aquela disposição de fazer, mas havia muita
burocratização, relatórios, e aí a gente não conseguia expandir qualidade
nesse período. Não sei se o Baggio [fundador], mas acho que perdemos o
rumo em um determinado momento. Eu não sei como é que ficou, se era
uma orientação do CDI NACIONAL (...) cheguei a conversar com o Baggio
para entender um pouco o que estava acontecendo, mas foi bom o que a
gente fez. A mídia dava muito espaço pra gente. Muitos davam sucatas
também, era lixo, mas tinha muita gente que dava coisa boa. O Alessandro
Alcino só tinha menino, nunca tinha ido num orfanato, os meninos pediam
pra gente levar eles com a gente, eles agarravam nas pernas da gente... Uma
vez levei o Jorge Santana e o garoto agarrou no Jorge que quase levou o
moleque pra adotar... a gente se sensibilizava muito (MIRANDA, 2015).

Começou a se exigir um nível maior de detalhamento dos recursos que eram
destinados ao projeto da inclusão digital. Relatórios com indicadores de desempenho, com
planilhas comparativas de crescimento e investimentos, demandavam um tempo que aquele
grupo de empresários da ASSESPRO não tinha mais como dispor, frente às suas próprias
rotinas de trabalho e vida empresarial. Nessa primeira parte do depoimento de Miranda,
percebemos essa preocupação com as rotinas administrativas. O ato de querer ser solidário e
participar da promoção da inclusão digital tornava-se requisito de uma gestão dessa ação, que
incluía planilhas, análises de dados, demonstrativos de resultados e acompanhamento
pedagógico dos alunos, tal qual acontece com a direção de qualquer escola pública ou
privada.
Na segunda parte do depoimento de Miranda, compreendemos o nível de
envolvimento que muitas vezes se estabelece com aqueles que estão excluídos de um contexto
social. Na instituição Alessandro Alcino, havia crianças que estavam ali enquanto os pais
tentavam garimpar alguma coisa para sobrevivência da família no lixão daquela localidade e
havia também crianças órfãs. Tudo isso refletia um cenário de muita necessidade de atenção
da sociedade, e ter um grupo representativo de parte dessa sociedade, como era esse grupo da
ASSESPRO, poderia significar uma melhoria considerável na perspectiva de vida daqueles
jovens.
Diante disso, fica evidente a importância da definição do local onde a EIC deveria
ser implantada. Com o patrocínio de grandes empresas (as mantenedoras do projeto), havia
um direcionamento para que a escola funcionasse em determinados lugares, conforme
podemos perceber no depoimento a seguir, da gestora do CDI em Sergipe:
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Os recursos chegavam através de parcerias com grandes empresas, feita pelo
CDI Matriz. Funcionava mais ou menos assim: as empresas buscavam junto
ao CDI uma forma de contribuir com projetos sociais dentro de comunidades
de interesse das mesmas, a exemplo da Fundação Vale, que durante muitos
anos foi uma verdadeira parceira Mantenedora do CDI Sergipe. A empresa
mantinha três escolas dentro do Estado, uma na Barra dos Coqueiros, uma
em Capela e outra, de maior importância para a empresa, em Rosário do
Catete, cidade onde se encontra a sede da Vale em Sergipe (OLIVEIRAb,
2015).

A implantação de determinadas escolas devia atender aos anseios de quem iria
pagar a conta no final. Os recursos eram destinados ao pagamento do pessoal que fazia a
gestão da EIC, bem como ao financiamento dos computadores necessários ao pleno
funcionamento da escola. A principal escola da Vale, citada no depoimento acima, funcionava
no Município de Rosário do Catete, cidade distante 37 quilômetros da capital, com
aproximadamente dez mil habitantes e sede da subsidiária que opera com a única mina de
potássio em atividade no Brasil.
Assim, durante a sobrevida do CDI, já no final das suas atividades, o maior
mantenedor deixar de contribuir significou um relevante impacto na manutenção daquela
escola localizada em Rosário do Catete. E assim, com o tempo, os convênios, as parcerias e os
patrocínios foram perdendo força:
O que aconteceu é que a maioria das instituições que patrocinavam o CDI
nacional tinham os olhos para lugares de renome internacional como
Salvador, as favelas do Rio, aquelas instituições nunca colocavam Sergipe
na lista das prioridades, não sei lhe dizer porque, mas provavelmente os
lugares que vingaram deve ter sido porque essas instituições mantiveram
recursos para que fossem feitos ajustes, adaptações e mudanças para novas
necessidades. O projeto deve ter feito essa metamorfose e esses lugares
“eleitos” tinham apelo (MIRANDA, 2015).

No site oficial do CDI (http://www.cdi.org.br/parceiros/, acessado em 08 de junho
de 2016), no link parceiros, não há mais a Vale na lista dos apoiadores ou mantedenores.
Logo, a parceria que foi finalizada em Sergipe, acabou também em outras regiões do Brasil.
O CDI funcionou como modelo bem-sucedido de inclusão digital. Com a
diminuição dos recursos, Sergipe foi uma das regionais que mais sentiram a perda de repasses
que davam sustentação a vários projetos e a pagamento de pessoal no escritório. A essa altura,
a sede já estava no Parque Tecnológico de Sergipe – SERGIPETEC, dentro do espaço da
Universidade Federal de Sergipe (que foi inaugurado no dia 03 de junho de 2016). No
entanto, com a saída de Miranda da presidência do referido Parque Tecnológico, o CDI
recebeu notificação para que deixasse as salas que ocupava naquele espaço, até então
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utilizado para treinamento dos educadores e escritório da sede. Sem lugar para funcionar e
sem recursos, as coisas começaram a caminhar para o fim:
O fim do CDI em Sergipe pode ter sido gerado pelo fechamento de um ciclo.
O tema da inclusão tem saído das agendas públicas. Na medida que o
cidadão tem um smartphone, computadores mais acessíveis, em todas as
escolas... a melhor inclusão digital é possibilitar que ele tenha condições de
comprar um computador e usar em casa. Criar centros, incentivar as
lanhouses, tudo isso foi importante também para a inclusão digital, mas
poder comprar seu próprio computador foi fundamental nesse processo [...]
Do outro lado, ainda acho o computador na escola muito pouco utilizado, o
computador como instrumento, como recurso... o giz e o apagador ainda são
fortes. É um processo muito lento e tímido. O professor ainda exerce um
papel muito convencional, me parece. Logo na área que deveria estar na
linha de frente, mas vejo o computador na educação ainda muito
subutilizado e limitado (OLIVEIRAa, 2015).

Esse depoimento expõe algumas razões que poderiam explicar o fato do
fechamento da ONG em Sergipe. São considerações pertinentes com o avanço das
tecnologias, no entanto, não podem servir de justificativa, até porque existem outras unidades
do CDI ainda em funcionamento, mesmo com todos os motivos elencados e das várias ações
para promoção da inclusão digital.
As lanhouses tiveram uma fase de importância dentro das comunidades, as quais
tinham um apelo de inclusão digital massificada. O foco no equipamento foi dando lugar à
sua funcionalidade, ou seja, o computador havia chegado na vida das pessoas, de alguma
forma e, portanto, tornava-se fundamental saber como utilizá-lo para melhorar suas condições
sócio-econômicas.
Os projetos de cada CDI regional começaram a ser revistos, para a verificação da
sua viabilidade. Bons projetos e boas ideias não bastavam para a garantia do sucesso das
EICs. Um grande paradoxo permeou os ideais que sustentavam o CDI. A motivação daqueles
que se doavam para manter tudo funcionando foi diminuindo e alguns voluntários foram se
afastando, quer por não conseguirem mais dispor de tempo, quer por não concordarem com
algumas políticas e definições que eram estabelecidas no âmbito do CDI Matriz no Rio de
Janeiro.
As falas e as entrevistas dos atores envolvidos no projeto do CDI Sergipe são
reveladoras quanto aos meandros que originaram sua efetivação, bem como as percepções dos
motivos que, provavelmente, levaram ao encerramento das atividades no estado. Ao enfatizar
que a gestão centralizadora poderia ter sido a causa do fim das atividades do CDI em Sergipe,
toda uma proposta original passa a ser questionada. Hobsbawm (1997, p. 18) já enfatizava o
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passado como um elemento essencial nessas ideologias. Se não há nenhum passado
satisfatório, sempre é possível inventá-lo. Talvez esse pensamento de Hobsbawm nos ajude a
compreender que a criação do CDI foi motivada pela inauguração de uma ação, ou se
encaixou em um mito fundacional, pioneiro de uma atitude para promover a inclusão que ou
não existia ou não atendia a resultados satisfatórios. O depoimento de Miranda traz um pouco
essa observação:
Naquela época fizemos o tempo certo. No tempo de hoje, acho que não se vê
nem lanhouse. O Paulo Eirado ainda promoveu pelo SENAC uma discussão
sobre a lanhouse... havia um esforço. Os meninos foram para o Chile para
mostrar a reciclagem de papel. Foi um momento bom para o lado da
ASSESPRO, pois mostrou que os pequenos e médios empresários da área de
informática tinham essa preocupação com o social. A informática estava
começando, ainda era um bicho de sete cabeças. Os dinossauros da
informática continuam aí até hoje. E são as empresas mais fortes ainda em
Sergipe. A maior empresa é a Infox. Na área de hardware é a Chip. Nivaldo
está aí com a Infonet... esse grupo teve depois o Jorge Santana como
Secretário de Estado, o Roger [proprietário da Chip] como presidente de
Fórum Empresarial. São pessoas que possuem uma representatividade
grande no meio empresarial e ao mesmo tempo são engajados em ações
sociais. O SERGIPETEC foi criação desse grupo. Vendemos a ideia para o
João Alves [governador] e depois quando o Déda assumiu a gente voltou. O
nosso diplomata era o José Lima, reitor da UFS. Tinha mais cobertura junto
com ele. Foi um momento próspero para os profissionais da informática,
pois nos enfronhamos na sociedade [...] (MIRANDA, 2015).

Podemos perceber que existia a prática de disseminar o empreendedorismo, mas,
ao mesmo tempo, não se tinha muito bem definido que tipo de empreendedorismo era esse.
No depoimento acima, o antigo e o novo aparecem em conflito. A ideia de um grupo ser
responsável pela promoção da inclusão, era, também, motivo de visibilidade. Era um grupo
composto por profissionais da área da informática, que desempenharam diferentes papéis na
sociedade, inclusive na esfera pública.
Na reinauguração do SERGIPETEC, em 03 de junho de 2016, o governador do
estado, Jackson Barreto, enfatizou a importância do parque no desenvolvimento estadual,
principalmente para a ciência e a tecnologia. Estive presente e ouvi atentamente o discurso,
em tom de inauguração da pedra fundamental, mas sem sequer fazer referência ao que foi
construído na época em que Miranda citou em seu depoimento acima. Os discursos são
construídos, na sua grande maioria, como se o presente estivesse sendo inventado naquele
momento. Benedict Anderson já havia feito essa defesa de uma história precisa, rica e
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contraditória. Uma comunidade é imaginada e concebida como uma profunda camaradagem
horizontal. Ele está se referindo a uma fraternidade que tornou possível, nestes últimos dois
séculos, que tantos milhões de pessoas matassem e morressem por essas criações imaginárias
e limitadas. Podemos nos valer dessa reflexão para compreender os apagamentos nas histórias
e seus sentidos em contar e não contar determinados fatos e ações.
As contradições aparecem sutilmente nos depoimentos ou de forma mais direta
em alguns deles. Mesmo comungando dos elementos que compõe a estrutura de uma ONG e
sua possível autonomia, colaboradores do CDI tinham histórico na política e na gestão
pública. Jorge Santana de Oliveira, cujo fragmento do depoimento veremos abaixo, foi
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia no Governo de Marcelo
Déda (2007-2013) e teve várias ações sob sua responsabilidade. Em nossa entrevista, ele
lembrou que participou de uma iniciativa em duas escolas públicas, que, ao seu ver, foram as
pioneiras no estado em se tratando de inclusão digital:
[sobre o início da educação digital em Sergipe] tem uma iniciativa anterior,
que participei como consultor, no segundo governo de João Alves (19911994); o Secretário de Educação era João Barreto, e foi solicitado pelo
governador um projeto para levar informática para as escolas públicas. Nós
fizemos o projeto e instalamos em duas escolas, no Atheneu e no João Alves,
dois laboratórios para informática educativa. Esses laboratórios foram
instalados na época. Eram computadores específicos para informática
educativa, com linguagem específica. A UNICAMP liderava esse assunto no
Brasil e no projeto, alguns professores que foram selecionados, foram fazer
cursos dessa linguagem e do método na própria UNICAMP. Em termos de
escola pública, penso que foi uma experiência pioneira. Lembro bem da
inauguração, com cobertura da TV e autoridades políticas. [...] Durante o
projeto, fomos conhecer duas experiências: uma em Recife e outra em
Fortaleza. Tudo isso nos ajudou a formatar esse projeto (OLIVEIRAa,
2015).

O depoimento acima foi importante para que pudéssemos perceber que outras
ações haviam sido iniciadas antes do CDI Sergipe. Isso impactou, em um primeiro momento,
com a hipótese de ter sido o CDI uma iniciativa pioneira de educação digital em Sergipe. Não
obstante, foi uma ação que não estava vinculada a nenhum projeto de cidadania, tal que
defendia o CDI.
No ano de 1998, quando o CDI começou a funcionar em nosso estado, já eram
noticiadas nos jornais as ações de informática educativa, tanto no Município de Aracaju,
quanto em outros municípios, a exemplo de Itaporanga D´Ajuda, que na edição 509 do jornal
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semanal Cinform54, trazia a manchete “Prefeitura cria curso de informática para jovens”,
relatando-se a experiência de capacitar trinta jovens através da rede pública de ensino.
Em Aracaju, no mesmo ano, na edição 810 de 19 de outubro de 1998, foi
noticiado a “Construção do Futuro”, informando que a Prefeitura Municipal de Aracaju estava
entregando mais vagas nas escolas e mais “informatização”, dando ênfase ao modelo da
escola Oscar Nascimento no Bairro 18 do Forte e a Escola Juscelino Kubitscheck, no Bairro
Coroa do Meio. A chegada dos laboratórios de informática conciliava também a capacitação
para que os professores pudessem fazer uso dos computadores em suas aulas.
O poder público já apresentava em suas políticas educacionais programas de
acesso ao computador como ferramenta pedagógica na época do surgimento do CDI em
Sergipe. A inserção das tecnologias na educação seria uma constante a partir dali.
Mesmo com essa informação, acreditamos que o pioneirismo do CDI foi centrado
no modelo de inclusão digital para promover a inclusão social. Isto significava o computador
chegando a comunidades das quais dantes não fazia parte, bem como eram jovens obtendo
conhecimentos para o mercado de trabalho e para sua formação cidadã. O protagonismo
social foi incentivado em várias iniciativas dentro das escolas.
Mesmo com as escolas formais possuindo suas salas de informática, o espaço que
o CDI ocupava parece que ficou aberto, até mesmo antes da formalização do encerramento
das suas atividades.

No depoimento a seguir, é possível perceber que havia situações

adversas a uma justiticativa de esgotamento do modelo utilizado:
No dia que fechamos o CDI em Sergipe, tive a sensação e certeza de que
uma gestão centralizadora e de forma equivocada, sem ouvir aqueles
responsáveis pela execução dos projetos, e sem praticar dentro da Instituição
aquilo que se coloca como missão externa da empresa, leva ao fim dos belos
sonhos e ideais sociais originais. (MELO, 2015).

O depoimento acima mostra uma frustração com o encerramento das atividades do
CDI. Melo foi conselheiro e vice-presidente da ONG, funcionário do Banese e tinha formação
na área da informática. Em seu entendimento, o CDI tornara-se palco político de
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Fonte: PREFEITURA cria curso de informática para jovens. CINFORM, edição nº 509, p. 58,
12 out. 1998.
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autopromoção. Segundo ele, a chamada gestão centralizadora era lançada pelo CDI Matriz,
que detinha as regras do jogo e era responsável pelo fechamento dos principais contratos de
parceria.
Outro fator a ser considerado é que pessoas ligadas à política partidária tinham
algum vínculo com o CDI. Vereador à época, Walker Carvalho assumiu diversos cargos na
administração pública, inclusive como Secretário Municipal. As pessoas que, de alguma
forma, faziam a gestão do CDI tinham ocupações políticas e a colaboração destes, por vezes,
denotava alguma pretensão ou ascensão partidária, de interesse pessoal. O ônibus que serviu
como sala de informática itinerante, para o “batismo digital”, era de propriedade de Daniel
Fortes, também vereador da cidade e com vários projetos de inclusão social em seu
planejamento.
E assim, a sugestão dada pelo próprio CDI Matriz de não possuir apoiadores com
ambições políticas, parecia entrar em contradição na hora que era necessário um ônibus para
determinado projeto como o do Batismo Digital, por exemplo.
Mesmo com doações feitas por algumas personalidades ligadas à política, o
assunto estava em constantes pautas, por não ser uma prática aconselhável. O papel do
terceiro setor, como um instrumento neoliberal, pode ter sido o principal argumento adotado,
tendo em vista que a função da ONG deveria convencer a sociedade que o Estado foi incapaz
de atuar, e, consequentemente, omisso ou irresponsável na atuação em favor do cidadão em
algumas áreas.
Portanto, podemos supor, dentro dessa perspectiva do Terceiro Setor, que o
neoliberalismo como conjunto de ideias políticas e econômicas que agem em defesa da não
participação do estado na economia, possibilitou que as organizações não governamentais
pudessem crescer e se reproduzir. A parceria com o Estado em atender a sociedade civil
precisava vir de uma certa liberdade ou autonomia em relação a ele.
Dito isso, tanto em Sergipe como em outros estados, nos primeiros dez anos do
CDI Matriz, havia o impacto da pressão das campanhas de “cidadania” da Rede Globo,
Federação da Indústria e Sistemas “S”, cuja liderança era a Ruth Vilaça Correia Leite
Cardoso, antropóloga, casada com Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil,
falecida em 2008. Ela criou e presidiu a comunidade solidária e em nome do Governo Federal
fomentou diretamente o crescimento do terceiro setor, ou melhor, das ONGs.
Porém, antes disso, no começo da década de 1990, o ambiente já havia sido
favorável pelas ações do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, intelectual que se tornou
símbolo de cidadania no Brasil ao liderar a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e
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pela Vida, conhecida popularmente como a campanha contra a fome, inclusive com o slogan
“quem tem fome tem pressa”, enfatizando a urgência das ações que necessárias para enfrentar
a pobreza e as desigualdades.
Era esse o cenário, quando o CDI começou a aparecer nacionalmente. Neste
contexto, em que as ONGs eram capazes de substituir o papel do Estado, estava à frente, o
principal dirigente e fundador, Rodrigo Baggio, que no final dos anos 90 e início de 2000,
palestrava no The World Economic Forum (Fórum de Davos).
Convém destacar, que o referido fórum ocorre anualmente na cidade de Davos,
nos Alpes Suíços, com a participação dos principais líderes do setor privado mundial. Esse
encontro tem sempre como pauta as contribuições na solução dos problemas do cotidiano
atual, sempre conta com a presença de presidentes das principais empresas do mundo,
políticos, artistas, acadêmicos, líderes religiosos, sindicalistas, ministros da Economia e
presidentes de Banco Centrais, diretores do FMI, Banco Mundial e ativistas de diversas
organizações não-governamentais. É uma grande oportunidade para os líderes ampliarem suas
redes de contatos. Ou seja, o CDI estava dentro desse grande palco, onde o seu fundador,
Rodrigo Baggio, tornou-se conhecido e reconhecido com um dos principais líderes do
chamado novo milênio.
Alguns membros mais conservadores que existiam dentro do próprio CDI viam
com desconfiança essa aproximação com vários desses órgãos internacionais e nacionais. Para
eles, a cidadania proposta pelo CDI não poderia ser objeto de patrocínio, e sim de construção
coletiva em base comunitária. Este paradigma acreditava no empoderamento e libertação das
comunidades (da política, do tráfico, da violência, da submissão), porém este segmento não se
manteve muito tempo dentro do CDI. Nesse grupo, transitava parte do pessoal pedagógico da
matriz de alguns CDIs regionais. Era o pessoal que veio para o CDI através da Pastoral da
Criança e da ONG do Betinho - Ação da Cidadania contra a Fome. Esta segunda organização
era composta por intelectuais de esquerda e muitos que haviam sofrido com a ditadura.
E assim a base ideológica foi sendo particionada. O próprio emprego no CDI
virava meio de vida. Como as pessoas que estavam à frente da operação dos CDIs (regionais e
matriz) passaram a depender dos recursos captados dos patrocinadores, instalou-se um
conflito de interesses sobre o que de fato era papel do CDI.
Nos anos seguintes, já no Governo Lula (2003-2010), com a retomada da ideia de
um Estado “desenvolvimentista”, as ONGs, a exemplo do CDI, perdem parte da função, no
quesito “levar a informática para a comunidade”, muito pelo avanço da tecnologia, inclusive,
pelas políticas públicas, a exemplo do programa UCA – um computador por aluno.
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No CDI Sergipe, os conflitos ainda eram maiores quanto a percepção da sua
função e modelo de gestão, embora isso normalmente não fosse discutido
abertamente. Regionalmente no CDI havia uma parte do pessoal envolvido,
que eram apegados a linha política do governo do PSDB e PFL (atual DEM)
e parte com identidade com o governo do PT, isso na esfera estadual. Vale
lembrar que em sua gênese, o CDI Matriz abominava parcerias com o poder
público. A explicação era que o CDI só existia devido a incapacidade do
poder público na democratização da informática e, portanto, não deveria
captar recursos privados para fortalecer as estruturas públicas que não
funcionavam. Particularmente, este discurso sempre me incomodou
(BRAZIL, 2015).

Vale ressaltar que com a ida dos fundadores do CDI para estruturas do Governo
do Estado de Sergipe [Jorge Santana, Teófilo, Roberto e Ashton], este grupo acabou se
afastando da gestão pela dificuldade, inclusive, de conciliação de tempo, dando espaço, dessa
forma, para um novo paradigma que começou a ser iniciado. O CDI já vinha passando por
alguns conflitos com a Matriz, que não via com bons olhos a aproximação de seus membros
com o poder público, mesmo estando completamente comprometida com os patrocinadores
devido aos altos custos para a sua manutenção no Rio de Janeiro. Nesta situação, como em
qualquer outro tipo de organização, o CDI Matriz tendia a exercer maior controle sobre as
unidades operacionais, inclusive, deixando de enviar recursos. Começava uma certa pressão
para o cumprimento de procedimentos estabelecidos por ela e acordados com os
patrocinadores para que a chamada promoção da cidadania pudesse ser uma ação linear.
E assim, em Sergipe, foi ficando difícil atender as exigências da Matriz. Sem
patrocinadores regionais fortes, o CDI Sergipe tentou se reinventar, contudo, o argumento da
inclusão digital foi perdendo força e deixou de ser tão atrativo como objeto de patrocínio.
Aliado a este aspecto os custos regionais se elevaram por imposição da estrutura estabelecida
pela Matriz, com encargos trabalhistas e fiscais.
Ao que parece, durante o processo, o discurso da cidadania e da democratização
acabou sendo ofuscado pela discussão da inclusão tecnológica. E assim, ao perder o apelo da
tecnologia, o que parece ter sido o principal objetivo, enfraqueceu o que poderia ser acessório,
qual seja, promover a cidadania das comunidades menos favorecidas.
O apoio das grandes marcas, sem dúvida, foi importante para preparar o público
das EICs para os mercados de trabalho e de consumo. E, contraditoriamente, parece que
quanto maior foi o esforço neste sentido, maior acabou sendo a distância da discussão sobre a
cidadania.
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Para que houvesse êxito nas ações, os projetos deveriam possuir uma
regularidade. As mantedenoras destes projetos exigiam relatórios e acompanhamento das
atividades:
A preocupação da Mantenedora Vale era tão grande que mesma investiu na
pesquisa e desenvolvimento da Proposta Política Pedagógica (PPP) do CDI,
material específico e metodologia para o público infantil, além do Programa
de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação (PAMA), uma ferramenta
bastante utilizada na avaliação de resultados. Essa ferramenta nos permitia
conhecer o nosso educando desde o momento que fazia sua inscrição
(momento chamado marco zero), até a conclusão do curso. Durante o curso,
o educando era acompanhado e monitorado, ficava perceptível sua evolução
técnica, intelectual e principalmente sua evolução crítica (OLIVEIRAb,
2015).

Para o desenvolvimento de toda a metodologia utilizada em sala, muitas horas de
capacitação eram destinadas, inclusive muitas dessas oficinas pedagógicas aconteciam no Rio
de Janeiro, onde estava a sede do CDI e esse era um custo que as mantededoras tinham.
Os requisitos para assumir ou patrocinar alguma EIC específica deveriam estar
previamente estabelecidos para evitar alguma espécie de constrangimento, como uma marca
de cigarros que teve interesse em ser um dos parceiros do CDI. A iniciativa fazia parte de uma
política de responsabilidade social que deveria estar alinhada com o que o CDI poderia vir a
desenvolver e apresentar como resultado. De acordo com Josenito Santos:

Desde sua criação no ano 2000 [CDI Sergipe], suas escolas de informática e
cidadania já desenvolveram vários projetos de impacto e transformação na
comunidade, dentre estes podemos destacar a mobilização da comunidade do
Marcos Freire II (N. S. do Socorro) para a construção de um posto de saúde
na localidade, além de três mini-pontes, ligando bairros a outros e mudança
de roteiros de linhas de ônibus (SANTOSa, 2015).

Assim, no início, havia uma convergência para as ações que ajudavam a promover
a cidadania. A mobilização da comunidade era, sem dúvida, o principal fator de sucesso da
proposta do CDI. E o projeto não era destinado apenas aos adultos. Um grande desafio era
conseguir atingir um público mais jovem, mais infantil. A criação de metodologia e material
específicos para desenvolver aulas de informática e cidadania com crianças nas EICs gerou
uma demanda por parte dos educadores e coordenadores do CDI-SE, mais precisamente no
ano de 2007. A abordagem deveria ser diferente, e ainda não havia nada estruturado nesse
sentido, apesar de algumas comunidades solicitarem aulas para crianças.
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Pelo tipo de trabalho que era desenvolvido, e, principalmente pelo público jovem,
as parcerias deveriam convergir de alguma forma. O depoimento a seguir, de um dos
fundadores e um dos primeiros educadores em Sergipe, mostra bem o tipo de preocupação
com esse alinhamento de missão institucional:
Quando você vai crescendo você precisa de recursos e quando você
precisa de recursos tem que fazer parcerias, tem que ter patrocínio,
então uma das discussões era se aceitava ou não patrocínio da Souza
Cruz. Você vai aceitar o patrocínio da Souza Cruz? (BRAZIL, 2015).

Podemos perceber o dilema entre possuir o patrocínio de uma grande empresa
como a maior fabricante e distribuidora de cigarros no Brasil e a missão educativa que
embasava a atuação do CDI. Não tinha como não se refletir sobre esse tipo de situação. Além
do que a associação a uma marca de cigarros poderia repercutir negativamente, inclusive,
perante dos demais parceiros. Portanto, era uma situação que não valia a pena arriscar.
Em Sergipe, as discussões eram mais secundárias, no sentido de promover as
ações que eram traçadas pela sede do CDI, no Rio de Janeiro. Um exemplo dessas ações
ocorreu em novembro de 2007, no VII Encontro da Rede CDI, a fim de buscar alternativas
para a formação dos educadores com foco na educação para crianças. Todavia, mesmo
discutindo metodologia, não havia material disponível. O tema da discussão foi “Criança na
EIC”, e a Vale acabou disponibilizando alguns materiais como textos e softwares específicos
para crianças. Assim, a partir desse ponto, foi possível o desenvolvimento de atividades de
informática adaptadas ao público infantil, como horários reduzidos, temas de cidadania
envolvendo o universo infantil e juvenil, adoção de softwares como o HagáQuê, EduMusical
e paint brush, entre outros. Logo, mesmo considerando a necessidade de atuar com um
determinado perfil, não havia políticas implantadas para fundamentar as ações que eram
definidas em um plano estratégico.
Ainda em 2007, o CDI-SE implantou o projeto EIC Itinerante. O projeto consistia
na busca pela geração de emprego e renda, além de fomentar o empreendedorismo dentro das
comunidades onde as EICs estavam instaladas. A cada dois meses, uma escola era sorteada
para receber o projeto. O primeiro passo era feito pelos próprios educandos. Estes faziam uma
pesquisa dentro da comunidade para identificar os cursos de interesse, ao término, voltavam
às EICs, de posse dos dados. Em seguida, utilizando-se das informações faziam o tratamento e
a tabulação dos dados. As capacitações mais solicitadas eram ministradas dentro das escolas
em um grande encontro de toda a rede CDI-SE.
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O espaço também era destinado a outros cursos, não necessariamente na área da
informática, o que fortalecia a ideia de ser um espaço de desenvolvimento da cidadania. Eram
cursos de pintura em tecidos, fabricação de velas aromáticas, alimentação enriquecida
(combate à desnutrição infantil), artesanato em biscuit, chinelas havaianas decoradas, entre
outros.
Com o crescimento das lanhouses nascia um indicador que apontava para uma
mudança no cenário. A tecnologia tornava-se acessível, mas a exclusão social continuava.
Penso que esse tenha sido, talvez, o grande paradoxo do CDI. Se a inclusão digital aconteceu,
o que houve com a inclusão social?
As contradições fizeram parte do próprio sentido do trabalho voluntário. Os
projetos com viés assistencialista acabam criando dependências e vínculos que podem não se
sustentar por muito tempo. No depoimento seguinte, Mendonça conheceu o CDI como aluna e
depois passou a ser voluntária, atuando como educadora:

Depois de dois anos dando aula na escola, não tinha mais como continuar
porque tinha que trabalhar, então foi quando informei da minha desistência
em continuar dando aula, pois não tinha como conciliar, trabalhar o dia todo
e a noite dar aula, pois estava prestando vestibular para fazer faculdade
(MENDONÇA, 2015).

A definição de um plano de ação que possui base de operacionalização somente
no trabalho voluntário, tende a esbarrar nesse tipo de problemática. Devemos lembrar que
estamos falando de um trabalho dentro de uma comunidade carente. Não é um trabalho
voluntário de alguém que já possui uma renda e resolve colaborar para a educação do outro. É
de um universo que precisa sobreviver e receber por seu trabalho.
Cabe fazer duas observações acerca disso. Com a necessidade de maior
profissionalização do CDI, o grupo dos fundadores, aos poucos, foi cedendo espaço para
outras pessoas, justamente pela demanda de trabalho aumentar sem que eles pudessem
assumir, justamente por ser um trabalho voluntário que, via de regra, era oferecido com o
tempo disponível de cada um.
Diante dessa demanda de maior disponibilidade de tempo e responsabilidades, o
modelo de contratação de pessoas pelo CDI foi se consolidando dentro de toda a rede.
Aqueles que foram um dia voluntários, poderiam, dependendo da sua vontade e interesse,
voltar como funcionários. Não foi o que aconteceu com Mendonça, que preferiu galgar novos
horizontes.
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Já com a formalização do CDI, a funcionária Magnacilda Oliveira ocupou o cargo
de gestora de projetos, e foi a última a ser demitida, quando as atividades foram encerradas:
O CDI Sergipe, no período que estive à frente da gestão, chegou a ter 12
Escolas de Informática e Cidadania (EICs). Dentre as 12 EICs em atividade
no CDI-SE, todas atendiam a educandos com idades que variavam entre 6 e
13 anos – considerados como crianças e adolescentes. Existem aquelas EICs
que desde o princípio possuíam como meta o trabalho de inclusão social
voltado para o público infantil. Em outras EICs, a demanda surgiu ao longo
de suas existências, sentindo assim a necessidade de ampliar o atendimento
da Escola de Informática e Cidadania também às crianças (OLIVEIRAb,
2015).

Portanto, o público jovem, alvo dos cursos promovidos pelo CDI Sergipe, deveria
possuir conhecimentos que lhe possibilitassem além de competir no mercado de trabalho,
compreender o seu papel enquanto agente que atua e transforma essa sociedade. Estamos
falando de um tempo em que ter um computador era sinal de status e posição social e, assim,
saber como utilizá-lo foi, durante muito tempo, algo a ser perseguido e estabelecido como
diferencial competitivo. Ainda sobre o depoimento acima, foi dado destaque ao perfil mais
jovem, em idade escolar, mas não existia um limite de idade e as turmas variavam um pouco a
depender da região onde os cursos eram oferecidos.
Já abaixo, no depoimento de Rodrigues, fica claro que o potencial humano foi sendo
exaurido por uma dinâmica própria do mercado. A comunidade da escola de Cumbe, que
produzia material feito com papel reciclado, passou a vender seus produtos para os Estados
Unidos, porém com o passar do tempo as vendas começaram a cair até encerrar:

Passamos quatro ou cinco anos exportando nosso material. Tínhamos
dezesseis jovens trabalhando. Tinha um grupo paralelo de meninas que
trabalhavam bijuterias também em papel reciclado que também eram
exportados. O problema maior é que tínhamos só um cliente e corríamos o
risco dele chegar a parar de comprar e a gente perder essa exportação e foi
isso que aconteceu (RODRIGUES, 2016).

Talvez se existisse uma gestão de processos, fatos como o citado acima não
aconteceriam. Na conjuntura, o pouco conhecimento das regras de comércio exterior e dos
termos de cooperação implicam em desfechos não satisfatórios. Podemos perceber que não
existia uma orientação para situações deste tipo, apesar da missão do CDI contemplar a
promoção do empreendedorismo. A falta de um procedimento padrão criou tipos de condutas
diferenciadas para a resolução de conflitos, conforme observamos também no exemplo a
seguir.
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Mesmo com a finalização das atividades do CDI, a EIC existente no Município de
Rosário do Catete, na região central do estado de Sergipe, resolveu continuar suas atividades.
A escola ainda hoje é mantida com a mensalidade cobrada no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco
reais), além de uma taxa inicial de matrícula no valor de R$ 20,00 (vinte reais). No
depoimento da responsável pela EIC, é visível o sentimento de pertencimento daquela
comunidade e da satisfação esboçada em continuar com as ações que aprendeu nas
capacitações que realizou enquanto o CDI estava em funcionamento:
Com o CDI, eu aprendi a ter conhecimento de ações de cidadania e que
podemos fazer muito pelas pessoas, que tudo que tinha e tem no planeta tem
utilidades. Com o CDI, eu conheci pessoas com sonhos, ações. Atitudes
diferentes para com a comunidade onde vivem. O CDI para mim mostrou
que podemos ir além do que a gente pode imaginar, pois os trabalhos são
sempre feitos em união e em equipe. Uma coisa que aprendi e que ficou forte
foi nunca prevalecer o eu, e, sim, o nós, o conjunto, pois juntos damos
resultado. Com o CDI aprendi ainda: a ter um olhar diferenciado para a
comunidade em que vivo, e na qual trabalho, o incentivo aos jovens e
adolescentes a ter um futuro, a saber, cooperar e a fazer pessoas verem que é
importante entrar no mercado de trabalho bem preparado. Aprendi a
enfrentar as dificuldades, o medo, a timidez, a ser solidária e a compartilhar
conhecimentos e dá aquilo que aprendi para o outro que necessita (GOMES,
2016).

Mesmo considerando a influência que o seu trabalho no CDI representou para sua
formação e para alguns casos que acompanhou, o depoimento de Gomes (2016) é importante
para considerarmos uma outra contradição do próprio CDI. Quando foi questionado a ela se a
escola em Rosário do Catete recebia algum apoio do CDI Matriz, como a continuidade das
capacitações ou mesmo algum incentivo em qualquer outro projeto, ouvimos: “mandei emails,
entrei no portal, mas não obtive esse retorno, estamos sobrevivendo sozinhos com a ajuda de
Deus”. Ainda assim, com todas as dificuldades, ela reconhece a importância do passado para
o seu presente:
No CDI, os conhecimentos adquiridos e os aprendizados foram muito
enriquecedores, pois fez e faz com que eu esteja até hoje no mercado de
trabalho, sendo valorizada pelo meu conhecimento, conduta, disciplina,
ética, organização, inovação, dinamismo, empreendedora e com olhar no
futuro. Tudo isso aprendido, vivido e ensinado pelo CDI (GOMES, 2016).

Quando interrogada ainda sobre as razões pelo fechamento do CDI em nosso
estado, ela corrobora com outras percepções, presentes também nos depoimentos de outros
entrevistados:
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[…] pela falta de patrocinadores, de parcerias e de apoio por parte de
empresários e empresas que poderiam ajudar e não ajudam e do apoio do
CDI Rio de Janeiro que deveria ter feito algo para que o CDI Sergipe não
fechasse as portas. Mas ainda há esperança do retorno deste órgão tão
importante no nosso Estado de Sergipe (GOMES, 2016).

Sobre algumas experiências que manteve durante tantos anos à frente de uma EIC,
a entrevistada citou a satisfação em poder contribuir para a melhoria das condições de vida da
sua região:
Melhoria na questão do campo de trabalho, melhoria de saneamento básico,
melhoria na parte referente a cidadania, inovação na questão do ser
empreendedor. Aprendizado no desenvolvimento de cursos artesanais, o
trabalho em equipe, realizações de eventos de cidadania (GOMES, 2016).

Tais experiências encontram outras vozes, como a do seu aluno de nome
Rivanildo, que começou na EIC em Rosário do Catete com o curso básico e depois avançou
para outros cursos, tendo em seguida optado por fazer o curso de Ciência da Computação na
UFS:
Ele [o aluno Rivanildo] assumiu uma turma do curso avançado, com o tempo
incentivei a ele fazer um curso de manutenção de hardware, neste curso foi o
melhor aluno entre todos de sua classe e passou com média dez, então,
encantado com a informática, que resolveu fazer a faculdade para Ciência da
Computação e passou com media alta para assim adentrar a faculdade e esta
cursando na Universidade Federal de Sergipe, esse é uma das vitórias de
nossa escola ver os nossos educandos crescendo na vida educacional e
profissional (GOMES, 2016).

Diante dos fatos analisados e considerando as dificuldades tanto de manter a
estrutura local, quanto de receber apoio financeiro do CDI Matriz, o ciclo de vida em Sergipe
como modelo de inclusão ou educação digital, foi se extinguindo aos poucos, tal qual o
contexto para a promoção da inclusão digital.
Sobre o processo de democratização, é importante considerar ainda que o comitê
era indicado por seus pares e não eleito de forma aberta ou democrática. Os membros, como
já foi informado, eram pessoas convidadas por alguma aproximação com as áreas da
informática ou da educação, ou que tivessem alguma atuação em projetos sociais e afins. No
tempo que funcionou em Sergipe, nenhum dos integrantes do próprio CDI eram pessoas de
comunidades carentes, mas profissionais liberais, funcionários públicos ou empresários.
Para compreender um pouco mais a relação de força que pode determinar os
vínculos que caracterizam o espaço de determinadas práticas, Pierre Bourdieu (1983) sustenta
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que um criador e sua obra são determinados pelo sistema das relações sociais, nas quais a
criação se realiza.
Dessa maneira, podemos fazer um comparativo da posição que o criador ou
fundador ocupa na estrutura do campo intelectual, constituindo um sistema de linhas de força.
O próprio CDI Matriz, nesse contexto, poderia ter atuado numa relação de causa e ação que
ora se opunha e ora se agregava aos demais CDIs, em especial ao localizado em Sergipe.
O

campo,

tal

qual

Bourdieu

anuncia,

se caracteriza por

espaços

sociais, construidos pelas ações individuais e coletivas. E assim o ambiente do CDI se
estabelece, com seus atores, suas convergências e divergências.
Alguns dos depoimentos da presente pesquisa, apontaram para um direcionamento
dado pelo CDI Matriz de seus membros não manifestarem simpatia por política partidária,
entendendo ser o terceiro setor justamente contrário a esta posição.
Alguns anos depois, mais precisamente em 2014, no calor das eleições
presidenciais, foi noticiada a informação de que o senador Aécio Neves, do PSDB, se eleito,
traria Rodrigo Baggio para sua equipe de governo, como coordenador do programa de
tecnologia e inclusão digital55.
O mundo líquido preconizado pelo sociólogo Zygmunt Bauman nunca foi tão
líquido: “o mundo que chamo de “líquido” porque, como todos os líquidos, ele jamais se
imobiliza nem conserva sua forma por muito tempo” (BAUMAN, 2011, P. 6).
O poder no campo não pode definir-se independentemente de sua posição no
campo. O lugar que os agentes ou atores possuem, não é fixo, e, portanto, o campo permanece
em constante movimento e reconsideração. O reconhecimento nacional e internacional
tributado ao fundador Rodrigo Baggio afere o campo privilegiado como locus da sua atuação
e do prórpio CDI, conforme podemos constatar no Quadro 6:
QUADRO 6: PRÊMIOS E RECONHECIMENTO DO FUNDADOR E DO CDI
1997 Rodrigo Baggio se torna fellow da organização internacional Ashoka Empreendedores Sociais.
O CDI recebe o Prêmio Criança, da Fundação Abrinq. São Paulo (SP), Brasil.
1999 Rodrigo Baggio é indicado pela revista Time/AL como um dos 50 Líderes Latinoamericanos
para o Novo Milênio.
O CDI conquista o certificado Tecnologia Social Efetiva, da Fundação Banco do Brasil. Rio de
2001 Janeiro (SP), Brasil.
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Informações extraídas do endereço eletrônico:
<http://aeciopresidente.blogspot.com.br/2014/07/rodrigo-baggio-e-nomeado-coordenador.html>
Acesso em: 28 ago. 2016.
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O CDI ganha o certificado de Qualidade para Experiências Inovadoras, da Unesco. Rio de
Janeiro (RJ), Brasil.
O CDI fica com o título Highly Rated Project, do Fórum Econômico Mundial. Davos, Suíça.
O CDI Espírito Santo recebe o diploma Empresa Cidadã, da ONG Movimento Vida Nova. Vila
Velha (ES), Brasil.
O CDI Paraná é agraciado com o troféu Dignidade Solidária, na categoria ONG Educação,
oferecido pelo Centro Paranaense da Cidadania. Curitiba (PR), Brasil.
O CDI conquista o Prêmio Unesco, na categoria Comunicação e Informação. Rio de Janeiro
(RJ), Brasil.
O CDI ganha a menção honrosa Ideia Inovadora em Captação de Recursos, do Prêmio
Empreendedor Social, pelo projeto “CDI na Empresa”. Iniciativa da Ashoka Empreendedores
Sociais e McKinsey & Company. São Paulo (SP), Brasil.
2002
O CDI fica com o Prêmio Banco Mundial de Cidadania, no Encontro Nacional de Experiências
Sociais, pelo projeto “Adoção de Escolas de Informática e Cidadania por Empresas e
Organizações Públicas”. Brasília (DF), Brasil.
O CDI é contemplado com o Prêmio Geração Capaz, na categoria Terceiro Setor, do Centro de
Integração Empresa-Escola (CIEE). Rio de Janeiro, Brasil.
O CDI ganha o Prêmio Top Social, da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do
Brasil (ADVB). São Paulo (SP), Brasil.
2003
O CDI conquista o Prêmio World Technology Award, na categoria Empreendedorismo Social,
da academia World Technology Network. São Francisco, Estados Unidos.
O CDI figura entre os 50 contemplados do Prêmio Bem Eficiente, da Fundação Kanitz. São
Paulo (SP), Brasil.
O CDI conquista o Prêmio Microsoft de Inclusão Digital. São Paulo (SP), Brasil.
2004 O CDI Colômbia obtém o Prêmio AGFUND de la Arábia, na terceira categoria. Programa do
Golfo Árabe para as Organizações de Desenvolvimento das Nações Unidas. Tunísia, África.
O CDI ganha o Prêmio Telemar de Inclusão Digital na categoria ONG Região Sudeste e
Rodrigo Baggio conquista um dos títulos “Personalidade”.
O CDI lança seu primeiro livro, “10 Anos de Conquistas Sociais”, patrocinado pela Microsoft e
editado também em espanhol e inglês. A obra vem acompanhada de um vídeo institucional em
versão de quatro e vinte minutos, nos três idiomas.
O CDI é uma das instituições escolhidas pela Skoll Foundation para receber recursos
2005
destinados ao seu desenvolvimento institucional, durante três anos. A Skoll apóia ações de
empreendedorismo social no mundo todo.
O CDI ganha o Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica - Região Sudeste, na categoria
Inovação Social.
O CDI e Rodrigo Baggio são contemplados, cada um, com o certificado de colaborador da
Pastoral do Menor, projeto da Arquidiocese do Rio de Janeiro.
O CDI conquista o certificado “Destaque Sucesu 40 anos” pelo uso inovador que deu à
tecnologia da informação e Rodrigo Baggio recebe o mesmo reconhecimento, de um júri
2006
popular, como uma das personalidades mais importantes no campo da informática e das
telecomunicações nos últimos 40 anos.
O CDI ganha menção honrosa da Development Gateway Foundation em reconhecimento à
excelência no uso da tecnologia da informação e comunicação para o desenvolvimento.
O CDI recebe o Prêmio Inteligência Social, concedido pela Genera.
O CDI é tema do concurso “Grand Prix Jovens Criativos”, promovido pelo jornal O Globo, que
2007
destacou os melhores trabalhos de criação feitos por universitários sobre a campanha Amigos
do CDI, destinada a pessoas físicas.
2012 Top 100 NGO's, Global Journal, Suíça.
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Top 100 NGO's, Global Journal, Suíça.
Best for the World Organizations - Overall List, B-Lab, EUA.
2013
O CDI fica em terceiro lugar no Skoll Social Entrepreneurship Challenge, maior crowdfunding
social do mundo, promovido pela Skoll Foundation.
Best for the World Organizations - Overall List, B-Lab, EUA.
O CDI ganha o prêmio de captação Mobiliza 2014 por seu desempenho no Skoll Challenge.
Marcel Fukayama, CEO do CDI, é considerado pela revista GQ um dos 10 CEOs mais
inspiradores do Brasil e um dos 30 jovens mais talentosos do país antes dos 30 segundo a
Forbes Brasil.
2014
Rodrigo Baggio representa o CDI no TED South, primeiro TED Global realizado no
Hemisfério Sul, abrindo a sessão sobre Empoderamento Digital do evento.
Rodrigo Baggio é contemplado com o prêmio Empreendedor Social do Mundo do Fórum
Mundial de Empreendedores, em Lion (França). O prêmio é considerado o "Oscar" do
empreendedorismo social.
2015 O CDI entra na lista da Global Geneva das 100 organizações sociais mais influentes no mundo.
Fonte: <www.cdi.org.br/quem-somos/premios-e-reconhecimento> acesso em 28 ago. 2016.

Enquanto Baggio seguia colecionado títulos e premiações, o CDI parece que
seguia caminhos mais desafiadores para a sua própria manutenção e sobrevivência.
O campo de produção cultural é feito de relações de poder e, portanto, relações de
forças, estratégias e interesses. Nas disputas por controle e legitimação nas diferentes relações
e posturas, a contestação a regras e posições fazia parte do CDI como elemento que define o
campo, conforme nos assegura Bourdieu. Se por um lado, certas posições podiam ser
relacionadas a estratégias definidas na Matriz no Rio de Janeiro, de outro lado, na regional
Sergipe, poder-se-ia ancorar entre a conservação e a contestação do que era definido pela base
do CDI.
O campo também pressupõe confronto, tomada de posição, luta, tensão, poder, já
que, de acordo com Bourdieu, todo campo “é um campo de forças e um campo de lutas para
conservar ou transformar esse campo de forças” (BOURDIEU, 2004, p. 22-23). Em 2004, o
CDI apoiou os índios Ashaninka, cujas terras estão a oito quilômetros da fronteira com o Peru,
na luta contra madeireiros e traficantes. Tudo começou no Acre, numa EIC que existia
naquela comunidade, como espaço de práticas específicas, dotada de uma história própria,
onde eram discutidos problemas e levantadas possíveis soluções. Ou seja, as práticas
incentivadas pelo CDI, além de serem legítimas em prol da cidadania, tinham um caráter de
tomada de posição, como um campo de conflitos que fosse fomentador de ideias.
As relações sociais definem o campo intelectual que se constitui como um sistema
de linhas de força, onde os sujeitos estão em uma relação de ora repelir e ora aproximar, se
opondo e se agregando, em um determinado tempo e lugar.
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Portanto, esse conceito básico na obra de Bourdieu, pode ser entendido nesse
contexto, como o espaço de práticas, com características orientadas a uma busca de problemas
para as devidas resoluções. Nesse entendimento, as relações estabelecidas entre as posições
ocupadas pelos sujeitos determinam o lugar, a luta e os interesses daquele grupo.
Paradoxalmente, esses mesmos interesses acabaram promovendo também
desinteresses... Por parte do conselho regional do CDI Sergipe e também por parte do CDI
Matriz, que foi paulatinamente perdendo entusiasmo ou disposição para entrar em uma luta
que pudesse garantir mais tempo de vida últil ao CDI Sergipe e aos seus propósitos locais.
Em setembro de 2016, uma educadora do CDI Matriz esteve em Sergipe para
capacitar alunos em um projeto das Casas Bahia. Procurei conversar com ela algumas vezes.
As atividades estavam concentradas numa tenda cultural no município de Nossa Senhora do
Socorro, foi o máximo que consegui obter de informações. Da mesma forma tentei conversar
com o Rodrigo Baggio por telefone e email, sem sucesso. Ou seja, o CDI não necessariamente
precisou de uma constituição local para desenvolver qualquer serviço em Sergipe. E dessa
forma compreendi melhor os silêncios e as omissões.
A possibilidade de uma entrevista na qual a tal “democracia” proclamada pelo
CDI fosse posta em questionamento foi reduzida a zero. Ao que parece, a “democracia”
defendida por Baggio não compreendeu os processos decisórios dentro da sua tão complexa
ONG. Quando o assunto é cortar a própria carne, a orientação sugere que se evitem perguntas.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O CDI ocupou dois momentos em Sergipe. O primeiro teve à frente o grupo de
idealizadores que trouxe o projeto e era formado por integrantes da ASSESPRO/SE. Nessa
ocasião, havia uma identidade, uma missão e compromisso com a causa da inclusão. Cada um
desses integrantes contribuía com aquilo que sabia fazer. Como o projeto era de inclusão
digital, tais envolvidos podiam ajudar, bem como possuíam as ferramentas para que isso
pudesse acontecer.
Por sua vez, fazer parte do segundo do segundo momento da equipe de
colaboradores era trazer outros olhares para o projeto do CDI: havia conselho fiscal, pessoal
da publicidade, dos números e da visibilidade. Eram contextos diferentes e visões diferentes
para um mesmo objeto, ou será que ainda era o mesmo objeto? Hobsbawm nos ajuda a
compreender a importância desse olhar ao dizer que “é muito importante que os historiadores
se lembrem de sua responsabilidade, que é, acima de tudo, a de se isentar das paixões de
identidade política — mesmo se também as sentirmos” (HOBSBAWM, 1997, p. 22).
Por essa razão, os depoimentos dos entrevistados foram importantes para
demarcar essas fases. As variadas perspectivas sobre o ciclo de vida do CDI em Sergipe
possibilitaram uma análise mais crítica da realização de uma proposta que era idealizada e até
mesmo romantizada. As pessoas discorrem sobre suas experiências com sentimentos que
carregam as paixões. Compreender que não estava caminhando sobre um terreno tão
uniforme, tal como ponderei no início da pesquisa, ou quando conheci o CDI, constituiu um
aprendizado e um exercício constantes.
Já mencionamos que existia por parte do CDI Matriz uma sugestão de que as
parcerias partissem dela própria. Isso era o que ocorria com a Vale, que distribuía recursos
para vários CDIs regionais, sempre a partir do CDI Matriz. Segundo a coordenadora de
projetos, Magnacilda Oliveira, durante muito tempo a matriz não permitiu parcerias que não
fossem articuladas através dela, o que, de certa forma, engessou as regionais. No momento em
que o produto do CDI foi ficando obsoleto, os gerenciadores da Matriz transferiram para os
setores regionais a responsabilidade de se manterem. A partir daí, contraditoriamente a Matriz
deixou de inserir nas suas parcerias as unidades regionais. Havia uma preocupação grande da
unidade central em manter os salários de sua própria equipe e não mais o das equipes da rede.
Isso fragilizou alguns estados que foram perdendo seu fluxo de atividades.
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O depoimento de Magnacilda Oliveira, a última funcionária a ser desligada do
CDI, já no período do fechamento, condiz com o que nos expõe Melo, o qual fazia parte do
conselho do CDI/SE. Para ele, a motivação daqueles que se doavam para manter cada EIC
funcionando foi diminuindo pela falta de financiamento, era gerada pela burocracia na
renovação de contratos de doação.
Ainda em relação ao fechamento do CDI/SE, outro fato relevante em algumas
entrevistas foi o caso das EICs possuírem máquinas já defasadas, pelas doações de
equipamentos, muitas vezes, quase sem condição de uso. As grandes empresas e fundações
passaram a retomar seus próprios centros tecnológicos, com máquinas modernas. O
investimento para manter o CDI/SE funcionando era alto, partindo do princípio que era
necessária uma equipe mínima de quatro profissionais: um técnico de informática, uma
pedagoga, uma assistente social e a gestora de projetos: perfil do quadro que compunha a
última equipe do CDI/SE.
Entendemos que o próprio modelo foi se desgastando pela inserção das TICs no
cotidiano das pessoas e no seu processo educacional. Diante disso, compactuamos com a
afirmação de Castells (2003), de que a sociedade transforma a tecnologia, principalmente em
se tratando de tecnologia da comunicação. Assim, a vida das pessoas é profundamente
afetada.
Se os processos de mudança social originam do movimento social como aquele de
ação coletiva de segmentos da sociedade para defesa de certos objetivos ou interesses –
podemos supor que a premissa “ação local, visão global” deixou de ser verdadeira na medida
em que uma certa ruptura potencializou o deslocamento do CDI Sergipe do CDI Matriz.
Quanto ao fato de ter sido uma iniciativa precursora da educação digital em
Sergipe, podemos afirmar que foi uma das primeiras, porém, graças ao depoimento do exSecretário de Estado, Oliveira Santana, observamos que houve uma proposta de informática
educativa no período de 1991 a 1994, como política pública do então governo de Sergipe.
Convém reafirmar que, como proposta de inclusão digital que buscou promover a
cidadania, o CDI foi precursor em Sergipe. Não existia um formato que buscasse unir técnica
à noção de cidadania, ou seja, à condição do indivíduo em viver em comunidade
politicamente e socialmente articulada, de forma a interligar direitos e deveres, com vistas a
uma sociedade mais justa. Essa organização funcionou como rede, em uma época em que o
conceito de rede era diferente. As redes interligavam as EICs aos CDIs de cada região e estes,
ao CDI Matriz.
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A nosso ver, o sistema entrou em colapso na medida em que políticas públicas, até
então inexistentes, passaram a se estabelecer como supridoras das lacunas que antes eram
campo de atuação de ONGs, as quais nasciam para atender determinadas demandas da
sociedade. Dentre essas atuações públicas, lembremos do Projeto Um Computador por Aluno
(UCA) que foi implantado com o objetivo de intensificar as tecnologias da informação e da
comunicação (TIC) nas escolas, por meio da distribuição de computadores portáteis aos
alunos da rede pública de ensino. Ou seja, as políticas públicas estavam sendo aplicadas na
resolução de problemas que nasceram na ausência delas.
Estimular uma comunidade a exercer a cidadania partia da instrumentalização
dessa consciência pelos direitos e obrigações de modo a garantir sua aplicabilidade. E, nesse
sentido, as EICs tinham essa disposição, constitucional em sua essência, posto que o exercício
da cidadania deve ser um dos maiores objetivos da educação de qualquer país.
O CDI se tornou uma franquia social, tendo sido pioneiro nisso em quase todos os
estados do Brasil e também fora do país, levando essa marca como um portal de
possibilidades. A promoção da cidadania era uma bandeira e seus alunos deveriam ser agentes
de transformação nas suas comunidades, atuando de maneira ativa e responsável. Nesse
aspecto, pensamos que essa tarefa foi executada com êxito, ao observarmos os depoimentos
colhidos, tendo o cuidado de considerar o tempo e o espaço daquelas ações.
As EICs formaram embriões que foram gestados no ciberespaço. Nesse
comparativo, como organismos em constante desenvolvimento, talvez o modelo autônomo e
autossustentável estivesse ainda precisando o útero materno. Ao deslocar a EIC do CDI, a
instrumentalização que ficou mais evidente foi a proposta da inclusão social, considerada a
alma do CDI e necessária para continuar o ciclo de vida, independente da celula mater.
Sem querer produzir uma espécie de “escola privada para pobre” – termo utilizado
em algumas reuniões internas -, o afastamento entre o CDI Sergipe e a Matriz provocou
justamente essa situação, mesmo as escolas ainda exibindo na parede o quadro com a missão
de promover a inclusão social por meio da tecnologia.
Todavia, se a cibercultura nasceu da relação entre comunidade e tecnologia, sim, o
CDI foi (ou é) um exemplo de um fenômeno social coligado às comunicações e ao
ciberespaço. Essa correlação sociocultural deriva do nexo entre a sociedade, a cultura e as
tecnologias. Nesse contexto, as comunidades que receberam a proposta do CDI ampliaram e
popularizaram a utilização da Internet e outras tecnologias de comunicação, possibilitando
assim maior aproximação entre as pessoas.

166

Por isso, entendemos ter sido o CDI uma espécie de precursor ao propor a
inclusão digital aliando a cidadania nesse paradigma de mudanças sociais.
Convém, entretanto, ressaltar que o fato de popularizar o uso da internet não
significa dizer que foi franqueada a sua democratização. O ciberespaço não é democrático. A
liberdade é um conceito cada vez mais limitado nesse lugar, que não está sujeito somente à
vontade dos seus consumidores, posto que é regrado a leis e a condicionamentos. Basta abrir
um email em algum provedor dito gratuito para perceber o rol de produtos e serviços que são
“aleatoriamente” colocados à disposição do usuário.
Outro fato pertinente é também considerar que, para a expansão do CDI, o
contexto político e econômico foi muito importante. A ausência de políticas públicas para
resolver o problema da exclusão digital e a conjuntura neoliberal, em que se buscam
alternativas capazes de favorecer o desenvolvimento econômico do nosso país.
Em Sergipe, algumas iniciativas que mereceram destaque, como, por exemplo, o
trabalho desenvolvido pela EIC de Cumbe foi perdendo fôlego que, talvez, pudesse ser
prolongado, caso houvesse uma estratégia mais definida de apoio a tais ações desenvolvidas
pelas EICs.
A proposta da inclusão digital/social disseminada pelo CDI, paradoxalmente,
propunha uma economia autossustentável, mas na medida em que os recursos acabaram, pelo
menos no caso do CDI Sergipe, o sonho também acabou. Diante desta constatação, como me
apropriei de Bloch (2011), ainda na introdução da presente pesquisa, farei o mesmo aqui, no
fechamento do trabalho. Ao tentar explicar os motivos da derrota da França, o autor afirmou:
[…] essa guerra acelerada necessitava, naturalmente, de um material
próprio – que os alemães tinham e a França não, ou pelo menos não
em quantidade suficiente. Isso foi dito e repetido: não temos tanques
suficientes, aviões suficientes, caminhões, motos ou tratores
suficientes e, com isso, fomos impedidos desde o início de realizar
operações do jeito certo. Isso é verdade, incontestavelmente, e não é
menos verdadeiro que as causas dessa lamentável e fatal penúria não
eram todas de ordem especificamente militar. Não esconderemos nada
sobre esse assunto quando o momento chegar. No entanto, as falhas de
alguns não desculpam as dos outros, e o alto-comando teria, por seu
lado, dificuldades para alegar inocência (BLOCH, 2011, p. 34).
Faço minhas as constatações de Bloch, como autocrítica e de forma conjunta,
atribuindo a derrota de um projetos a várias responsabilidades compartilhadas.
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Os esforços dos integrantes da última composição do CDI/SE poderiam ter sido
semelhantes ao empenho que o grupo inicial dos idealizadores tiveram, mas a formação de um
comitê alheio à comunidade, como foi o caso do CDI Sergipe, impulsionou uma decrescente
motivação numa dedicação com mais afinco às atividades da organização. Pessoas cada vez
mais ocupadas com suas funções laborais tributavam a outras pessoas uma disponibilidade
que não tinham por falta de tempo. Tudo isso aliado a projetos que acabaram tendo uma
atenção maior por parte do CDI Matriz a outras regionais com maior visibilidade perante os
patrocinadores e mantenedores, também foram minguando recursos que inviabilizaram a
manutenção da regional Sergipe.
Outrossim, a iniciativa realizada em Sergipe foi considerada pioneira no modelo
de inclusão digital no estado, levando em consideração a proposta de promoção da cidadania.
O fato de já existir um formato muito mais de informática educativa em alguma escola
pública sergipana, como aventado no depoimento de Oliveira (a) (2016) não descarta o
protagonismo do CDI como proposta de educação digital. O objetivo da escola pública era
muito mais de utilizar o computador como uma ferramenta pedagógica, do que promover uma
autonomia do sujeito conscientizando-o a ser agente do seu próprio exercício da cidadania.
Sob a ótica dos idealizadores, o modelo era desenvolvido para incluir o excluído,
a fim de que esse pudesse ser o ator principal da sua vida, buscando conhecimento, educação
e empregabilidade. O sujeito deveria exercer sua cidadania como uma marca indelével,
inexorável e definitiva que pudesse traduzir aquele espaço público de promoção do bem-estar
social.
Ao finalizar as atividades em Sergipe, não apenas os membros da diretoria
concordaram que não haveria mais como manter uma estrutura que demandava custos fixos
como aluguel, luz, telefone, folha de pagamento e impostos. No entanto, o próprio CDI Matriz
não colaborou para que outras possibilidades pudessem ser admitidas para a manutenção do
escritório em Sergipe.
Uma sociedade emergente, caracterizada como da informação ou do
conhecimento, conectada e desenvolvida por uma cibercultura, deve ser dinâmica na medida
em que forma uma base para que novas capacidades e novas organizações produzam uma
também nova sociedade cuja técnica e cultura se relacionam.
Mesmo diante de todas essas nuances, é bem verdade também que o CDI
continuou (e continua) presente em alguns outros lugares, mesmo diante das adversidades e
problemáticas, algumas das quais já destacadas aqui.
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De uma certa forma, o CDI precisou se reinventar. Prova disso está na sua forma
atual de se apresentar, definindo-se como uma “organização social voltada ao empoderamento
digital, que busca formar jovens autônomos, conscientes e conectados, aptos a reprogramar o
sistema em que estão inseridos, por meio do uso da tecnologia”56. Inclusive as campanhas
publicitárias anunciaram uma nova “marca”, abandonando o agora antigo nome CDI para
abraçar o novo denominado RECODE57.
O site foi todo reconfigurado e intensificada a parceria com instituições
comunitárias, bibliotecas e escolas públicas “para formar multiplicadores, que replicam
nossos programas para o público final. Juntos, formamos uma grande rede de educadores,
professores e bibliotecários para promover uma nova consciência e gerar oportunidades aos
jovens brasileiros. Estamos presentes em sete países e nove estados brasileiros e impactamos
até hoje mais de 1,68 milhão de vidas”. O site ficou mais interativo, com opções para as
pessoas se cadastrarem para atuar como educadores ou parceiros. Também é possivel verificar
que existe um ícone do lado direito da tela principal, para pessoas que desejam atuar na região
metropolitana de São Paulo ou Rio de Janeiro possam realizar seus cadastros para educadores.
Simples assim.
Democratizar a informática deixou de ser o problema. O chamado
“empoderamento digital” reprogramou um sistema e procura agora redefinir uma nova
cibercultura, criada por uma nova plataforma e novo recomeço.
Para finalizar, é interessante pontuar como a construção da história é um elemento
da narrativa. O filme americano “Amnésia”, lançado em 2000, nos mostra um homem que
sofre de um tipo de amnésia que impossibilita que lembre de fatos que acabaram de acontecer.
Leonard Shelby, o protagonista, precisa fazer registros que sabe que irá esquecer. Porém, são
informações que ele vai montando para arrumar sua memória ou criar sua história ou sua
verdade em eventos que constróem o mundo como representação.
Se, por um lado, os esquecimentos produzem uma história, a memória prodigiosa
também as produz, mesmo que em sentido inverso. Jorge Luis Borges, escritor e poeta
argentino, no seu conto Funes, o Memorioso, narra a história de um rapaz cuja memória o
transformava numa enciclopédia viva, mas que não conseguia articular tantas informações
para elaborar conhecimentos (BORGES, 1975).

Informações extraídas do “novo” site do CDI, reconfigurado para <www.recode.org.br> Acesso em: 20
out. 2016.
57
Ao que parece, a mudança de nome do CDI para RECODE foi fruto de um processo judicial referente a direito
de marcas e patentes que teria como autora uma instituição denominada CDI existente no Paraná.
56
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No contexto do CDI, o que isso significa? Que tanto os apagamentos quanto as
lembranças definidores da nossa memória possibilitaram apenas escrever uma parte da
história do CDI, vivida por pessoas que ora tiveram sua amnesia, tal qual o protagonista do
filme, ora foram exímios “Funes”, como o personagem de Borges.
Nesse sentido, as outras histórias que começam a ser contadas, neste momento sob
uma lente chamada “recode.org.br”, metaforicamente nos propicia esquecer o que vimos ou
ouvimos e até mesmo o que vivemos. E assim, uma nova página começa a ser escrita com as
mais variadas cores, fontes e (res)significações de histórias que parecem não possuir
fronteiras nem verdades absolutas.
Atualmente, o próprio site do CDI não está mais no ar, ou seja, vários caminhos
de pesquisa, inclusive aqui mesmo citados, não possuem mais destino certo. Isso reforça a
importância em se produzir trabalhos como a presente tese, para concretizar uma história que
por não ter sido ainda contada e/ou por conter fragmentos na virtualização, pode,
simplesmente, ser apagada ou desconstruída entre cliques e atualizações.
Diante de tudo isso, muitas brechas podem ainda ser preenchidas e muitas são as
possibilidades de continuar o estudo aqui iniciado. A atuação dos egressos desses cursos, seus
educadores e sua atuação, sem dúvida seria uma impotante contribuição para entender ainda
mais iniciativas como a do CDI e a sua importância no contexto social, politico e econômico
do nosso Brasil.
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DEPOIMENTO DE JORGE SANTANA, DIA 28/10/2015
O caso da Escola Alexandro Alcino… já era uma escola que existia na comunidade, mas mesmo
assim, houve algum problema depois porque como Paulo era o dono da escola [regular], em alguns
momentos ele não entendia que a EIC tinha outra concepção. Lembro de alguns debates em relação a
isso, que apesar da EIC estar hospedada lá, possuía sua própria identidade. O que achava interessante é
que havia todo um conceito por trás da EIC, todo um fundamento, um projeto pedagógico
diferenciado. Não era uma escola para ensinar informática nas comunidades pobres, não era isso. Era a
informática como instrumento de emancipação. As pessoas iriam ali adquirir um conhecimento que
era útil para a empregabilidade delas e também para adquirir um conhecimento de cidadania, enfim.
Até as atividades eram vinculadas com a realidade daquela comunidade, os exemplos, os projetos que
eles faziam. Tudo isso fazia com que a escola cumprisse o seu papel.
Naquela mesma época, o governo federal tentou disseminar projetos de inclusão digital, com o
incentivo à criação de centros de inclusão digital, mas era de governo, então ele instalava e as pessoas
chegavam, roubavam, quebravam... então acho que o Rodrigo Baggio deu essa compreensão clara que
era como modelar o projeto para que as comunidades entendessem como seu.
[sobre o início da educação digital em Sergipe] tem uma iniciativa anterior, que participei como
consultor, no segundo governo de João Alves (1991-1994); o Secretário de Educação era João Barreto,
e foi solicitado pelo governador um projeto para levar informática para as escolas públicas. Nós
fizemos o projeto e instalamos em duas escolas, no Atheneu e no João Alves, dois laboratórios para
informática educativa. Esses laboratórios foram instalados, na época eram computadores específicos
para informática educativa, com linguagem específica. A UNICAMP liderava esse assunto no Brasil e
no projeto, alguns professores que foram selecionados, foram fazer cursos dessa linguagem e do
método na própria UNICAMP. Em termos de escola pública, penso que foi uma experiência pioneira.
Lembro bem da inauguração, com cobertura da TV e autoridades políticas. [...] Durante o projeto,
fomos conhecer duas experiências: uma em Recife e outra em Fortaleza. Tudo isso nos ajudou a
formatar esse projeto.
O fim do CDI em Sergipe pode ter sido gerado pelo fechamento de um ciclo. O tema da inclusão tem
saído das agendas públicas. Na medida que o cidadão tem um smartphone, computadores mais
acessíveis, em todas as escolas... a melhor inclusão digital é possibilitar que ele tenha condições de
comprar um computador e usar em casa. Criar centros, incentivar as lanhouses, tudo isso foi
importante também para a inclusão digital, mas poder comprar seu próprio computador foi
fundamental nesse processo [...] Do outro lado, ainda acho o computador na escola muito pouco
utilizado, o computador como instrumento, como recurso... o giz e o apagador ainda são fortes. É um
processo muito lento e tímido. O professor ainda exerce um papel muito convencional, me parece.
Logo na área que deveria estar na linha de frente, mas vejo o computador na educação ainda muito
subutilizado e limitado.
Aracaju(SE), 23 de novembro de 2015.

Jorge Santana de Oliveira
CPF: 199.716.055-20
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DEPOIMENTO DE ASHTON VITAL BRAZIL, DIA 05/08/2015
O crescimento, o CDI fomentou a ideia de ser franquia social. Logo depois o CDI fechou um contrato com
a Vale, que contratou os serviços do CDI. Foi uma fase complicada pois era patrocínio, mas eram serviços.
A Vale tinha criado escolas de informática, mas que tinham problemas de funcionamento que começaram a
refletir negativamente na imagem da Vale. Eu fiz a capacitação da Vale, foi a primeira capacitação, na sede
do CDI e foi conduzia pela Raquel, que mais tarde seria coordenadora pedagógica. Ela era da pastoral da
criança, e era muito boa [...] na época ela já fazia algumas críticas ao processo de parcerias. Quando você
vai crescendo você precisa de recursos e quando você precisa de recursos tem que fazer parcerias, tem que
ter patrocínio, então uma das discussões era se aceitava ou não patrocínio da Souza Cruz. Você vai aceitar
o patrocínio da Souza Cruz? Logo depois houve um patrocínio da Sadia ou Perdigão, um negócio desses,
foi interessante, também fui fazer a capacitação. Quando vim de lá já vim com um kit para reproduzir aqui.
Vieram todos os materiais. Começamos a procurar aqui as EICs. Tinha uma demanda de uma escola lá em
Rosário do Catete, de uma escola muito complicada, que tinha muitos problemas e a gente começou então
Rosário do Catete, Alessandro Alcino [Terra Dura], Cumbe, tinha a Joana de Angeles [Orlando dantas],
tinha nessa favelinha que fica aqui no pé da ponte que vai pra Barra que eu não sei o nome, tinha no
Marcos Freire [...] Esse pessoal era capacitado por mim, às vezes no lugar e às vezes aqui na faculdade
[Faculdade São Luís] que foi a capacitação que Josenito foi capacitado, ele fez aqui na sala de informática
[Laboratório] dois ou três dias. Ele queria abrir uma escola na Paróquia do Orlando Dantas. Nessa época o
CDI ficava no CISE, a gente ficou lá até o CISE colocar a gente pra fora. A gente estava lá sem falar para
ninguém. Depois o escritório foi lá para a Rua Laranjeiras, em frente aos Correios. Ali a já era com Samira
[a coordenação].
O grande problema era o seguinte, como não era formalizado ainda [não tinha CNPJ] você não conseguia
captar recurso e vivia única e exclusivamente dos recursos do CDI Matriz. E aí você queria procurar, por
exemplo o BANESE, mas não tinha como captar dele pois não tinha o CNPJ.
Na programação no contato com a Vale tinha encontros periódicos que a gente ia pro Rio [de Janeiro], eu
fiz essa capacitação da Vale depois fiz uma outra capacitação que foi na Universidade Estácio de Sá lá em
Copacabana, fiz uma outra que foi na UFRJ, de vez em quando tinha, né? Trabalhavam muito com tarjeta,
com FOFA [ferramenta de gestão], assim, as ferramentas eram muito boas. Daí teve um outro encontro que
eu fui que foi em um convento lá em Santa Tereza, mas dai já passou a ter CDI internacional. Tinha CDI
Guatemala, CDI México, foram os dois anos que eu fui... daí tivemos contato com os primeiros doadores.
Quando o CDI foi crescendo foi incorporando os figurões, teve aquele cara que que inventou o buscador
Cadê que vendeu por não sei quantos milhões... a gente tinha uma dinâmica de como vender um projeto.
Formava um grupo, tinha que fazer um projeto e você tinha cinco minutos para convencer um doador se ele
colocaria dinheiro ou não. Então tinha executivos da IBM, esse cara do Cadê, tinha um cara lá da Perdigão,
então era muito interessante. Tivemos muitos trabalhos sobre padronização, qualidade. Lembro que
trabalhei num grupo com o pessoal da Guatemala e era uma realidade completamente diferente da gente. A
Guatemala era interessante porque eles tinham uma vivência grande com o software livre. Eles eram contra
a parceria com a Microsoft. O Chile era mais brando pois era coordenado por uma brasileira. Esse lance da
cultura é que é engraçado, pois era uma brasileira que tocava o Chile [o CDI]. Depois disso eu continuei
tocando e ai veio a possibilidade de se contratar alguém [como coordenador] e aí eu indiquei a Samira, que
passou a ser contratada, paga pela Vale do Rio Doce. Foi nessa época, que a gente recebeu doação das
tralhas do G.Barbosa. Era um caminhão de lixo [tecnológico], devia ter assim, trinta impressoras matriciais
que não funcionavam, cinquenta monitores... daí nessa época começou a surgir o problema que era quem
vai consertar? Passávamos o final de semana limpando e muita coisa foi consertada pela empresa do
Roberto, o Bob, muita coisa foi consertada por ele. Algumas escolas já funcionavam bem, como Cumbe, a
Joana de Angelis funcionava bem, o Marcos Freire funcionava bem. Funcionava assim: eles davam aula de
Word e quando iam dar aula de Excel tinha que desinstalar o Word, pois não havia espaço para os dois no
HD. Era tudo assim e depois conseguimos captar recursos de um projeto da Fundação Vivo que bancou
computador novo, reformou a sala, pois os meninos de lá tinham construído um prédio [em Cumbe] que
chama-se Osiris Ashton Vital Brasil (risos). Pois é, deram meu nome no prédio lá em Cumbe. Lá mais de
mil pessoas nesse período foram capacitadas. Eles faziam formatura... Aqui no Marcos Freire também
andou bastante, formou muita gente, que foi uma indicação do Walker [Carvalho,] que na época conheceu
o Bob fazendo faculdade. Ele já era político. O Josenito, que hoje é diretor da FAPITEC, na época tinha
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uma pequena experiência como professor informática para crianças no Salesiano e começou dando aula no
CDI. Ele tem muita coisa da EIC, pois era muito separado assim do CDI, que não interferia diretamente na
escola, quer dizer, a gente cuidava para preservar a metodologia mas não interferia na gestão da escola.
Lembro uma vez que o Josenito me chamou com um problemão. É o seu Francisco, que tem um problema
de memória, mas não perde uma aula, é o melhor aluno em assiduidade, vem a todas as aulas, mas o que ele
aprende hoje ele esquece amanhã. Então quando a gente faz avaliação, a gente não consegue aprovar ele.
Tinham coisas que aconteciam assim, pois o pessoal lá [na EIC] era muito cartesiano, pois apesar da
instituição ser espírita, tinha todo um rigor. Eu disse, deixa o seu Francisco ai, ele não gosta?
Tinha questões de remuneração de professor que eram complicadas na época. A EIC recolhia dinheiro mas
tinham aqueles problemas de encargos trabalhistas, se é empregado, se é voluntário. E tudo isso vinha no
CD da franquia social, com as instruções, mas tinha essas brechas que a gente não sabia como funcionava,
né? Por exemplo, o que se fazia com um computador muito velho? A minha empresa tinha horas que era
um depósito de lixo, né?
Com o BANESE, pegamos uma época boa, o presidente era o Paulo Andrade, que era ligado ao Teófilo.
Acho que tive uma interação com o CDI até 2004 ou 2005, daí me afastei, pois foi justamente no período
que fui fazer o mestrado e quando voltei já estava no SERGIPETEC, que acho que já foi com o Paulo do
Eirado à frente. Tinha alguns conflitos ideológicos do Paulo Eirado com o Teófilo, né? Tudo que envolve
muita gente é assim mesmo. Se você pegasse, sei lá, quinze escolas vezes um determinado número de
alunos, daí a coisa vira política, não tem jeito.
Lembro que num dos encontros do CDI [no RJ] quando eu falei que a EIC em Cumbe prestava serviços à
comunidade, quase me bateram. Como é que funcionava em Cumbe, se você quisesse chegar lá e cadastrar seu
CPF, o que é muito comum em interior, né? Eles cobravam um real. Se você quisesse digitar um trabalho escolar
eles cobravam também. E ai eles diziam que o CDI não podia fazer isso... só que daí depois o CDI vira lan
house..... na verdade, os meninos de Cumbe foram arranjando um jeito de manter aquilo ali. O acesso a internet
veio depois. Quando começamos não tinha telefone, eu ligava para o posto de serviços e tinha que esperar
alguém ir chamar. Eles depois prestaram serviços para o Banco do Nordeste, para o Crediamigo, a agência do
Banco do Nordeste enviava para lá para preencherem os formulários e eles ganhavam, parece que dois reais por
formulário preenchido. Para os meninos de 13 e 14 anos, era muito dinheiro.
[sobre a EIC na Terra Dura] A rigor o Instituto Alexandre Alcino não deveria ser uma EIC, pois não preenchia
os requisitos de sustentabilidade econômica exigidos pelo CDI. Contudo, o sentimento da direção foi que deveria
ser relevado pelo propósito, além disso o Instituto fora, de certo modo, uma indicação do BANESE que durante
algum tempo ajudou o CDI, durante a gestão do Teófilo. Além disso, o senso comum da sociedade sergipana,
neste caso incluem-se os parceiros do CDI, a maior parte da direção das EICs e parte dos dirigentes do CDI
percebiam, mesmo que de forma subjetiva as ações sociais em um viés filantrópico e, muitas vezes,
correlacionado a instituições de cunho religioso com instituições espíritas, paróquia ou comunidades
evangélicas. Estes fatores levaram a criação da EIC no Alexandro Alcino.

Aracaju, 05/08/2015.
Osires Ashton Vital Brazil
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DEPOIMENTO DE ROBERTO DA COSTA SANTOS, DIA 21/08/2015

Conheci o CDI através do Teófilo (José Teófilo de Miranda), empresário da área de tecnologia da
informação e Presidente da ASSESPRO/SE. Naquela época, também trabalhava na área de informática
e fazia parte da diretoria da Assespro.
Sempre tive um particular interesse pelos assuntos ligados à responsabilidade social e a proposta do
CDI, de INCLUSÃO DIGITAL utilizando equipamentos descartados aliando a auto-suficiência e
auto-gestão de escolas me atraiu em dose dupla: primeiro era um assunto que agregava valor ao curso
de administração que fazia na São Luís e, por outro, lado poderíamos utilizar uma série de
equipamentos, inservíveis para alguns e excelentes para muitos que não podiam ter acesso pelos
próprios meios.
Assim, após conhecer o criador do projeto, Rodrigo Bagio, bem como as suas ideias de ampliar as
ações do CDI, bastando, apenas, a somação de esforços de outras pessoas, não pensei duas vezes: vou
ajudar na implantação do CDI em Sergipe.
Foi uma decisão muito mais pela emoção do que racional. Éramos três malucos e até certo ponto
irresponsáveis: Roberto, Ashton e Teófilo! Malucos porque queriam transformar utopias em
realidades. Irresponsáveis porque precisavam concentrar as energias nos negócios para sobreviver (não
tínhamos recursos para nos darmos o luxo de ser voluntários). Precisávamos trabalhar para pagar as
contas e muitas vezes deixávamos as tarefas e íamos nos reunir com associações, igrejas, entidades
assistenciais; montar escolas (EIC's), treinar pessoas, inaugurar escolas, dentre outros.
Era preciso convencer as pessoas. Muitos não acreditavam na proposta. Era muito em troca de nada!
Lembro do Pe. Gilvan, da Paróquia do Marco Freire, que depois da nossa explicação sobre o CDI e a
proposta de implantação da Escola, ele nos interrogou: sim, tá tudo muito bom! mas o que vocês
querem em troca? não é possível que vocês tragam tudo isso e não nos peçam nada? Ninguém faz isso!
Tínhamos uma espécie de trato: Teófilo era o articulador, o Ashton cuidava da capacitação e eu dava o
suporte da manutenção e instalação dos equipamentos. Os técnicos de minha empresa (VRS
Informática) ajudavam nos trabalhos sem cobrança adicional pelo que era feito. Peças e serviços a
VRS asumia.
Esta experiência foi marcante e fortaleceu as minhas crenças na capacidade que cada um possui de
ajudar as pessoas.
Também, seguindo as orientações do meu grande Prof. Ashton, a experiência com o CDI serviu de
base para o Trabalho de Conclusão do Curso de Administração, na FSLF.
Foram muitas batalhas. Acredito que muito realizamos com o pouco que tínhamos. Com o passar do
tempo e a constatação dos resultados obtidos, novos parceiros foram identificados e muitos
equipamentos lotavam as dependências da VITAL (empresa do Ashton) e da VRS até a parceria com a
Arquidiocese de Aracaju que ofereceu um bom espaço para instalação da sede do CDI.
O crescimento da rede e a estruturação organizacional permitiram, gradativamente, que o afastamento
dos primeiros voluntários acontecesse naturalmente. Minhas atividades não permitiram mais conciliar
o tempo dedicado com o voluntariado. Assim, meu afastamento foi acontecendo naturalmente.
Aracaju, 21/08/2015.

Roberto da Costa Santos
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DEPOIMENTO DE TELMA OLIVA BARBOSA, DIA 28/09/2015

No ano de 2003, começou a parceria com o CDI, apoiando a instalação de diversas Escolas de Informática
e Cidadania – EIC’s. Conhecemos sua proposta e metodologia de trabalho. Nos apaixonamos pela sua
proposta fundamentada nos conceitos de Paulo Freire, possibilitando a sua aplicação em diferentes
cenários. Tínhamos o que eles precisavam para a montagem da EIC’s: equipamentos de informática
(computadores e impressoras), as instituições/comunidades que iriam ser trabalhadas e os educadores que
iram ser capacitados. Todas as instituições e pessoas indicadas eram de comunidades carentes e conhecidas
pelo Banco a sua realidade social. Entregávamos o espaço pronto para o CDI: computadores, instalação
elétrica, iluminação e a turma. Fizemos publicidade e propaganda para divulgar os cursos básico de
informática e formação dos instrutores de informática das EICs parceiras do Banco. As
escolas/instituições/associações, parceiras do Banco, que possuíam as EIC’s tinham autonomia para formar
as turmas e assegurar sua auto-sustentabilidade cobrando taxas simbólicas de seus alunos ou atendendo a
família dos alunos e comunidade do entorno.

Aracaju, 28/09/2015.

Telma Oliva Barbosa
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DEPOIMENTO DE QUÍMICO IAMAMOTO PACHECO, DIA 21/09/2015

As dificuldades começaram a surgir porque os regionais tinham que captar os recursos para se
manterem. Também houve a mudança de EICs para CDI Comunidades. Nesta fase, o CDI GO que
contava com 40 EICs teve sua redução para 20 CDIs Comunidades. Através da Matriz ainda tivemos o
Projeto Coletivo Coca Cola por dois anos. Foi a época do surgimento do CDI LAN. Aqui em Goiânia
para este projeto, a matriz fez parceria com SEBRAE Nacional e assim teve apoio local do
SEBRAE/GO. No segundo ano, o projeto CDI LAN passou a ter gestão centralizada no CDI São
Paulo. Então o CDI GO não participou mais na gestão local do projeto. Coincidindo com isto, as Lan
Houses passaram a ter menos importância devido à aquisição de computadores nas residências. O CDI
GO para manter sua equipe operacional possui projetos locais em parceria com empresas e Instituições
que, como mantenedores dos espaços CDIs comunidades, repassam recursos financeiros ao regional.
Mas não tem sido fácil porque temos que fazer as renovações anualmente e acaba não acontecendo em
10% dos casos.

Aracaju, 21/09/2015.
Químico Iamamoto
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DEPOIMENTO DE JOSENITO OLIVEIRA SANTOS, DIA 13/09/2015

Criada em 13 de Abril de 2002, a Escola de Informática e Cidadania Bem Aventurado José de
Anchieta atende ao público infantil, adolescente e adulto, na inclusão social e digital, levando a
informática para a comunidade do Conjunto Augusto Franco e toda região do Bairro Farolândia, para
que todos tenham oportunidades de fazer um curso de informática com um diferencial, que são as
aulas de Cidadania, conhecendo melhor sua realidade local e discutindo em debates e palestras entre
educandos e educadores como também temas da atualidades.
Objetivando não só a inclusão digital, mas a inclusão social, através dessas atividades em transformar
as crianças e adolescentes em cidadãos com visão e opinião própria que observem e detectem os
problemas da sua comunidade, buscando formas de mudar essa realidade.
Tudo começou quando o Senhor Fernando Alves, gerente do Banese, em reunião com o Pe. Gilvan
Carvalho e o paroquiano Josenito Oliveira Santos na Igreja do Bem Aventurado José de Anchieta, no
Conjunto Augusto Franco, ofereceu uma proposta de implantação de uma Escola de Informática e
Cidadania (EIC) naquela Paróquia.
A proposta era de que o Banese iria doar cinco computadores, o Comitê para Democratização da
Informática (CDI) em Sergipe entraria com a metodologia, a Igreja cederia uma sala e os educadores
seriam os membros da comunidade com experiência em informática. Depois de debater todos os
detalhes, o Padre Gilvan de imediato aceitou a proposta e nomeou o Senhor Josenito Oliveira para
coordenar a Escola.
Foi firmado um Termo de Parceria entre Igreja Bem Aventurado José de Anchieta, a Associação de
Rádio Comunitária Bem Aventurado José de Anchieta e o Comitê para Democratização de Informática
– CDI.
Para complementar a estrutura de implantação, o Senhor Josenito procurou a ONG Moradia e
Cidadania, vinculada a Caixa Econômica Federal, através da coordenadora, a Senhora Eliana Corso, e
solicitou a doação de cinco mesas, dez cadeiras e um quadro branco para completar a estrutura da
Escola, no que foi atendido prontamente.
Os educadores foram capacitados pelo CDI Sergipe pelo Senhor Osiris Ashton Vital Brazil com a
participação do então presidente do Núcleo Regional Sergipe, o Senhor José Teófilo de Miranda.
Tendo junto conosco a parceria da Igreja Bem Aventurado José de Anchieta, a Associação de Rádio
Comunitária Bem Aventurado José de Anchieta e Comitê para Democratização de Informática - CDI
e todas as pessoas que acreditaram e confiaram no nesse trabalho, a Escola foi inaugurada em um
domingo de festa, logo após a missa, com a presença dos representantes de todas as parcerias,
participação de várias autoridades e comunidade local. Na ocasião foi apresentada uma peça teatral
pelos jovens da Paróquia.
Aracaju, 13/09/2015.
Josenito Oliveira
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DEPOIMENTO DE MAGNACILDA OLIVEIRA SANTOS, DIA 07/12/2015
Fui convidada por uma amiga para conhecer o projeto. Fiquei encantada com a proposta e me tornei
voluntária, durante dez meses, atuava em todas as áreas, hora educadora, hora gestora, hora captava
recursos. Após esse período, o projeto precisou de uma pessoa para cuidar da parte financeira, então
fui convidada para assumir esse setor. Depois fui convidada a ser coordenadora do projeto.
Os recursos chegavam através de parcerias com grandes empresas, feita pelo CDI Matriz. Funcionava
mais ou menos assim: as empresas buscavam junto ao CDI uma forma de contribuir com projetos
sociais dentro de comunidades de interesse das mesmas.
A exemplo da Fundação Vale que durante muitos anos foi uma verdadeira parceira Mantenedora do
CDI Sergipe, a empresa mantinha três escolas dentro do estado, uma na Barra dos Coqueiros, uma em
Capela e outra (essa de maior importância para a empresa) em Rosário do Catete, cidade onde se
encontra a sede da Vale em Sergipe.
As escolas da Vale eram diferenciadas em termos de estrutura, sempre contaram com o apoio
financeiro para realização de pequenas reformas e aquisição de equipamentos a exemplo de:
Ventilador, bebedor, quadro. Outro fator importante era o acesso a internet, (todas escolas Vale tinham
acessos a internet custeados pela empresa).
A Fundação Vale tinha uma grande preocupação com os recursos investidos no projeto, a maior parte
deles eram destinados para capacitação dos educadores e gestores das escolas, (hora aula do
facilitador, transporte, material didático, alimentação, hospedagem de todos educadores e gestores das
escolas), além da preocupação com o acompanhamento e monitoramento das escolas.
Tivemos outros parceiros mantenedores como a Fundação Kellogs, Grupo Votoranrim, Skoll
Foundation, Embaixada da Finlândia.
A preocupação da Mantenedora Vale era tão grande que ela mesma investiu na pesquisa e
desenvolvimento da Proposta Política Pedagógica (PPP) do CDI, Material específico e metodologia
para o público infantil, além do Programa de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação (PAMA)
uma ferramenta bastante utilizada na avaliação de resultados. Essa ferramenta nos permitia conhecer o
nosso educando desde o momento que fazia sua inscrição (momento chamado marco zero), até a
conclusão do curso. Durante o curso, o educando era acompanhado e monitorado, ficava perceptivo
sua evolução técnica, intelectual e principalmente sua evolução crítica.
O CDI Sergipe no período que estive a frente da gestão chegamos a ter 12 Escolas de Informática e
Cidadania (EICs). Dentre as 12 EICs em atividade no CDI-SE, todas atendiam a educandos com
idades que variavam entre 6 e 13 anos – considerados como crianças e adolescentes. Existem aquelas
EICs que desde o princípio possuíam como meta o trabalho de inclusão social voltado para o público
infantil. Em outras EICs, a demanda surgiu ao longo de suas existências, sentindo assim a necessidade
de ampliar o atendimento da Escola de Informática e Cidadania também às crianças.
A falta de metodologia e material específicos para desenvolver aulas de informática e cidadania com
crianças nas EICs gerou uma demanda por parte dos educadores e coordenadores ao CDI-SE a partir
de outubro de 2007.
A equipe do Regional reuniu-se e foram pensadas estratégias para a formação dos educadores, como
capacitações continuadas próprias para o trabalho de inclusão digital com as crianças, mas ainda não
havia materiais disponíveis. Em novembro de 2007, durante o VII Encontro da Rede CDI, o CDI-SE
realizou uma “roda de conversa” para que os Regionais interessados no tema “Criança na EIC”
participassem, discutissem e trocassem informações. O CDI Vale disponibilizou alguns materiais
(textos e softwares) que poderiam ser utilizados nas EICs que desenvolvem um trabalho com crianças.
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Na volta para o SE, as EICs em conjunto com a equipe pedagógica e de projetos sociais,
desenvolveram atividades de informática e cidadania adaptadas a esse público específico, tais como:
horários reduzidos, temas de cidadania envolvendo o universo infantil e adolescente, softwares como o
HagáQuê, EduMusical e paint brush, entre outros utilizados com maior freqüência por crianças e
adolescentes.
Ainda em 2007, o CDI-SE implantou o Projeto EIC itinerante. O projeto consistia na busca pela
geração de emprego e renda, além de fomentar o empreendedorismo dentro das comunidades onde as
EICs estavam instaladas, a cada dois messes era sorteada uma escola que recebia o projeto. O primeiro
passo era feito pelos próprios educandos, os mesmos faziam uma pesquisa dentro da comunidade
(mergulho na comunidade, um dos pilares que regiam o CDI) para identificar os cursos de interesses
da comunidade, ao término da pesquisa, eles voltavam as EICs, de posse dos dados os mesmos,
utilizando-se das informações faziam o tratamento e a tabulação dos dados. Os cursos mais solicitados
eram ministrados dentro das escolas em um grande encontro de toda a rede CDI-SE.
Alguns cursos oferecidos, pintura em tecidos, fabricação velas aromáticas, alimentação enriquecida
(combate à desnutrição infantil), artesanato em biscuit, havaianas decoradas, entre outros. Contávamos
também com um ônibus estruturado com máquinas e acesso a internet, para orientações do uso da
internet. Vale ressaltar que todo material era oferecido pelo CDI-SE. Esse projeto rendeu ao CDI-SE o
prêmio de Inovação no ano de 2007. Alem de dá origem ao projeto Amigos do Planeta da rede de
lojas Casas Bahia. Esse Projeto deu origem ao projeto
No ano de 2008, o CDI-SE faz sua primeira parceria local. O Grupo Votorantim torna-se parceiro
mantenedor do CDI-SE e passa a subsidiar três EICs, no estado.
O CDI-SE preocupado com crescimento do uso da internet entre crianças e adolescente, em
2009, lança a Cartilha Ponto a Ponto que de forma lúdica apresenta o uso Responsável da Internet com
orientações de facil entendimento, indicada para educadores, pais e a sociedade em geral. A criação da
cartilha foi uma parceria com o SENAC SE, SEBRAE SE, o Instituto Micael e a Faculdade São Luís
de França.
Em 2010, o CDI-SE implanta o Projeto Batismo Digital, evento inédito no Estado que tinha como
objetivo, possibilitar o primeiro acesso a pessoas que nunca tiveram contato com as facilidades da
comunicação digital. A ação consistia em utilizar a tecnologia para combater a pobreza e a
desigualdade social e promover a inclusão digital, contribuindo para a formação de cidadãos
autônomos, críticos e empreendedores. O projeto levava um Ônibus, (Buzão Digital) totalmente
equipado com mesas, cadeiras, máquinas e modem para acesso a internet, para feiras livres, povoados
de difícil acesso, com esse projeto atendemos em cinco dias um quantitativo de 927 pessoas.
Não tenho o quantitativo exato, mas acredito ter formado mais de dez mil aducandos, ou seja, foram
mais de dez mil vidas transformadas.
Durante muito tempo a matriz, não permitia parcerias que não fosse através dela, de certa forma
engessou os regionais. No momento em que o produto do CDI foi ficando obsoleto, eles transferiram
para os regionais a responsabilidade e se manter.
A matriz deixou de inserir dentro das parcerias dela, os regionais, havia uma preocupação grande da
Matriz em manter os salários da equipe de lá e não mais manter a equipe da rede.
Em vários estados o CDI fechou, no NE acredito que só existe em PE, pois anos antes, o Presidente do
CDI-PE, rompeu com Rodrigo Baggio (fundador do CDI) e tornou-se totalmente independente, não
seguia as regras da Matriz, nessa mesmo formato, segue o CDI-Campinas. Também segue com o
nome CDI, mas com outra proposta totalmente diferente.
A proposta do CDI teria que ser refeita, a ideia de se pegar máquinas sucateadas (totalmente lixo
tecnológico), para ministrar cursos, deixou de ser atrativa.
Outro fator que contribuiu foi o fato dos grandes institutos e fundações terem seu próprio centro
tecnológico, com máquinas modernas.
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Na época foi pensado em oferecer os serviços do CDI (metodologia), para esses centros, mas não
vingou aqui em Sergipe.
Em Sergipe, não temos grandes empresas dispostas a serem parceiras mantenedoras de projetos
sociais, durante toda existência do CDI-SE, só tivemos um parceiro mantenedor local.
O investimento para manter o CDI-SE funcionando era alto, partindo do principio que era necessária
uma equipe mínima de quatro profissionais (Tecnológico, Pedagogo, Assistente Social, Gestor de
Projetos).

Aracaju, 07/12/2015.

Magnacilda Oliveira
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DEPOIMENTO DE DANIELE ANDRADE MENDONÇA, DIA 28/08/2015
Eu conheci o CDI no ano de 2002, aqui na Igreja São Marcos Evangelista no conjunto Marcos Freire I,
quando fui me matricular na escola de Informática, a qual a coordenadora chamada Romana que hoje
já é falecida tinha esse projeto junto com o CDI e a pastoral da criança e do adolescente, então
comecei a fazer as aulas de informática básica e após o término, fui convidada por ela para ser
Instrutora, que na época acho que como diretora ou coordenadora geral do CDI estava a frente nossa
querida professora SAMIRA, assim já gostando da área de informática aceitei o convite e comecei a
lecionar as aulas de informáticas lá nos fundos da igreja, em uma salinha muitos simples, precária de
equipamentos, de cadeiras e bancadas que eram portas como bancadas, tínhamos 5 equipamentos que,
na maioria das vezes, davam problemas e ficávamos com 2 somente para ministrar as aulas, mas
mesmo assim dávamos conta, tínhamos alunos de todas as idades, mães, filhos, netos, avos, fazendo
aula juntos, tínhamos também, treinamentos para aperfeiçoamento e para conhecermos as outras
EIC’S – Escolas de informáticas e cidadania, geralmente eram feitos no SENAI da Tancredo Neves
próximo ao dia, ou no SENAI próximo ao SEBRAE.
A coordenadora disse que tinha uma porcentagem dos pagamentos dos alunos que na época era de 15
reais por aluno para ser entregue aos instrutores, mas esse repasse nunca foi feito aos Instrutores, e que
outra porcentagem era para melhorias na própria escola, mas isso não ocorria, não sabemos em que era
investido o dinheiro recebido.
Depois de 2 anos dando aula na escola, não tinha mais como continuar porque tinha que trabalhar,
então foi quando informei da minha desistência em continuar dando aula, pois não tinha como
conciliar, trabalhar o dia todo e a noite dar aula, pois estava prestando vestibular para faculdade, assim
Romana, entrou em contato com a senhora Cristiane, e me conseguiu uma bolsa e assim continuei lá
por mais um tempo mais por não ter nenhuma renda e ter despesas para pagar e ajudar em casa,
consegui um estágio no Banese, sendo assim como eu abria e tomava conta da escola como um todo,
em relação a abrir, fechar, dar aula, limpeza, somente no financeiro que era a Romana que tomava
conta, eu não tinha como ficar no estágio e na faculdade a noite e continuar dando aula, sendo assim
tive que sair.
Em relação a experiência, gostei muito não tenho o que falar sobre isso de mal, muito pelo contrário,
pois como trabalhávamos com pessoas de baixa renda eu, em particular, estava podendo incluir por
conta própria algumas noções de organização e planejamento, que já vinha aprendendo na faculdade e
chamando atenção aos jovens da importância dos estudos e da perseverança mesmo as coisa sendo
difíceis mais ensinavam a nunca desistir e acreditar nas suas forças e num mundo melhor desde que
estivéssemos dispostos a fazer nossa parte.
Me afastei somente por falta de tempo e por ter ido buscar na vida profissional o sustento, que muitas
vezes ficamos impossibilitados de ajudar mais por falta de tempo que nem sempre os empresários
entendem que cedendo um pouco de tempo a seus funcionários para fazer o bem ao próximo o bem
retornar para eles, mas faz parte infelizmente da mente ainda pequena dos empresários, que deveriam
buscar se renovar e trabalhar em equipe com seus funcionários e não sendo somente um chefe.
Ainda hoje cruza às vezes pela rua e de longe um “professora” depois de muito tempo, isso é
gratificante, sabermos que podemos com pouco ajudar a tantos.
Aracaju, 28/08/2015.
Daniele Andrade Mendonça
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DEPOIMENTO DE MÁRCIA DE OLIVEIRA ALVES GOMES, DIA 04/08/2016.
1. Fale da sua experiência com o CDI.
Resposta: A minha experiência com o CDI foi e está sendo uma das melhores coisas que já aconteceram na
minha vida. Com o CDI, eu aprendi a ter conhecimento de ações de cidadania e que podemos fazer muito pelas
pessoas, que tudo que tinha e tem no planeta tem utilidades. Com o CDI, eu conheci pessoas com sonhos, ações.
Atitudes diferentes para com a comunidade onde vivem. O CDI para mim mostrou que podemos ir além do que a
gente pode imaginar, pois os trabalhos são sempre feitos em união e em equipe. Uma coisa que aprendi e que
ficou forte foi nunca prevalecer o eu e, sim, o nós, o conjunto, pois juntos damos resultado. Com o CDI,
aprendi ainda: a ter um olhar diferenciado para a comunidade em que vivo, e na qual trabalho, o incentivo aos
jovens e adolescentes a ter um futuro, a saber, cooperar e a fazer pessoas verem que é importante entrar no
mercado de trabalho bem preparado. Aprendi a enfrentar as dificuldades, o medo, a timidez, a ser solidária e a
compartilhar conhecimentos e dá aquilo que aprendi para o outro que necessita. No CDI, os conhecimentos
adquiridos e os aprendizados foram muito enriquecedores, pois fez e faz com que eu esteja até hoje no mercado
de trabalho, sendo valorizada pelo meu conhecimento, conduta, disciplina, ética, organização, inovação,
dinamismo, empreendedora e com olhar no futuro etc. Tudo isso aprendido, vivido e ensinado pelo CDI, quem
foi e é pobre de conhecimento e sim rico.
A maior experiência de tudo foi e é ver os jovens e adolescentes que passaram por nossa escola onde se tornaram
educadores da escola do CDI e a experiência foi tão salutar que hoje tem deles fazendo faculdade em ciência da
computação, fazendo curso de manutenção de hardware e outros etc... Tudo isso por que tive pessoas especiais
que estiveram comigo me guiando como: Magna Oliveira, Cristiane, Silvania, Cassia, Bruno, o filho da Magna e
o Rodrigo Baggio, e o CDI São Paulo que me deu a oportunidade de fazer uma experiência com o projeto
Planeta das Casas Bahia, inspiração tive muito para estar com essa bagagem tão grande.
Enfim a experiência de ser um pouco família de cada educando, sentir e experimentar as alegrias, tristezas, as
dores deles, mim fez crescer e fortalecer a cada dia e não deixar a fechar, mesmo com as dificuldade
continuamos na luta fortes e lutando. Sentindo e presenciando a doação, o apoio a mim dado todo esse tempo, e a
credibilidade que tenho com a comunidade dentro e fora da minha comunidade.
O CDI Sergipe deve voltar às suas atividades normais, pois está fazendo muita falta. Há muitos municípios que
precisam do trabalho do CDI, o mundo evoluiu, mas tem muita gente ainda analfabeta na área digital, que não
tem acesso a computador, que nem sabem o que é um computador e nem sabe utilizá-lo. O projeto do CDI
Sergipe está sendo copiado por vários estados do nosso Brasil, que foi o ônibus digital. É preciso retornar com
força e com o potencial e credibilidade que sempre teve o CDI Sergipe para ajudar os jovens na formação da
informatização e da cidadania e melhoramento na vida de cada um.
2. Como você faz para manter a Escola?
Resposta: A escola é mantida com a mensalidade que os educandos pagam, que um valor risório, mas que a
gente saber que o importante é o aprendizado dos mesmos.
O valor é R$ 20,00 (vinte reais) das inscrições e R$ 25,00 (vinte e cinco reais) as mensalidades.
3. Você conta com algum apoio ainda do CDI no Rio de Janeiro?
Resposta: Não, mandei e-mail, entrei no portal dela, mas não obtivesse retorno, estamos sobrevivendo sozinhos
com a ajuda de Deus.
4. Por que você acha que o CDI Sergipe parou de funcionar?
Resposta: pela falta de patrocinadores, de parcerias e de apoio por parte de empresários e empresas que poderiam
ajudar e não ajudam e do apoio do CDI Rio de Janeiro que deveria ter feito algo para que o CDI Sergipe não
fechasse as portas. Mas ainda há esperança do retorno deste órgão tão importante no nosso Estado de Sergipe.
5. Qual o seu sentimento sobre esse projeto?
Resposta: Sentimento de Família, carinho, amor, humildade, dignidade, prosperidade, inovação, empreendedor,
ética, união, equipe.
6. Qual a experiência de alguém que teve a vida transformada depois que passou pelos cursos?
Resposta: experiência de mudança educacional pois o Rivanildo ele fez o curso aqui na nossa escola o básico e
o avançado foi a educadora dele, depois fiz o curso para a educador e ele fez o curso assumiu uma turma do
básico, depois assumiu uma turma do curso avançado, com o tempo incentivei a ele fazer um curso de
manutenção de hardware, neste curso é foi o melhor alunos entre todos de sua classe passou com média 10, então
encantado com a informática que resolveu fazer a faculdade para Ciência da Computação e passou com média
alta para sim adentrar a faculdade e está cursando na Universidade Federal de Sergipe, esse é uma das vitórias de
nossa escola: ver os nossos educandos crescendo na vida educacional e profissional.
7. O que sua Escola já promoveu de melhoria na sua Região?
Resposta: Melhoria na questão do campo de trabalho, melhoria de saneamento básico, melhoria na parte
referente a cidadania, inovação na questão do ser empreendedor. Aprendizado no desenvolvimento de cursos
artesanais, o trabalho em equipe, realizações de eventos de cidadania.
Aracaju, 04/08/2016.
Márcia de Oliveira Alves Gomes
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Quando Ashton nos levou o primeiro computador na nossa comunidade, eu tinha na época dezessete
anos e era o mais velho da turma e isso foi uma revolução pra gente. Nossa faixa etária era de 11 a 17
anos. Na época tive que fazer a minha emancipação para podermos oficializar a associação, criar toda
a diretoria e a gente acabou envolvendo a comunidade nessa formalização, pois somente eu consegui a
emancipação e os demais membros foram representantes da comunidade, do conselho tutelar e do
sindicato dos trabalhadores. Passamos a convidar as outras pessoas da cidade para fazer parte do
grupo. Trabalhamos com artesanato, que era a reciclagem de papel, onde a gente fazia coleta na
cidade, fazia doações de várias cidades próximas e entidades, e, paralelo a isso, fazíamos a nossa
própria inclusão, a nossa inclusão digital com o primeiro computador, nem lembro que modelo era,
mas era uma felicidade enorme. Nós fazíamos uma tabelinha com os horários para saber quem podia
mexer nele, digitar um texto, fazer uma carta para a mãe, o pai, o irmão e imprimir. Era uma grande
alegria e ai veio o CDI onde Ashton nos convidou para fazer parte. Eu fui o primeiro voluntário. Tive
um treinamento na área da informática, um treinamento de instrutor e fui o primeiro instrutor da
comunidade, com o objetivo de multiplicar. Mas por lá passaram uns seis ou sete, todos saídos da
mesma associação e da mesma equipe. O CDI funcionou de cinco a seis anos onde foram capacitados
mais de quinhentos jovens na comunidade, numa cidade pequena como Cumbe, nós conseguimos
capacitar muitos jovens e não só na informática, como a gente criou um ambiente onde eles tinham
aula de informática, aprendiam reciclagem, faziam artesanato, participavam de vários outros cursos
que tinham dentro da associação, como dança, capoeira, enfim, era um leque enorme de cursos que a
gente conseguia com parcerias do governo e da iniciativa privada, como por exemplo tivemos uma
época que conseguimos a parceria com o Instituto VIVO que foi um convênio onde passamos a dar
cursos gratuitos e quando era pago era uma taxa simbólica, acho que uns cinco reais na época. Isso
durou cerca de um ano. Como o CDI estadual passou por diversas mudanças, muitos entraram, saíram,
não sei por que e quando acabou, pois eu já não estava fazendo parte do CDI nem da associação pois
fui trabalhar fora do estado. Uma vez buscando no site informações sobre o CDI foi que vi que na lista
não tinha mais Sergipe. Se não fomos a primeira fomos a segunda comunidade a ter o CDI, acho que a
primeira foi na Terra Dura, pois ainda participei da inauguração dessa escolinha. Foi um orgulho
enorme tanto para mim como para a minha comunidade em estar fazendo essas transformações nos
jovens que ali passaram. Hoje a associação está fechada. A intenção era deixar outras pessoas.
Passamos quatro ou cinco anos exportando nosso material. Tínhamos dezesseis jovens trabalhando.
Tinha um grupo paralelo de meninas que trabalhavam bijuterias também em papel reciclado que
também eram exportados. O problema maior é que tínhamos só um cliente e corríamos o risco dele
chegar a parar de comprar e a gente perder essa exportação e foi isso que aconteceu.
Aracaju, 22/09/2016.
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