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RESUMO 

TELES, Adonai. Piraí Digital e a Teoria Ator-Rede: a trajetória de inclusão e 

desenvolvimento de Piraí. 291 f. Tese (Doutorado) – Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EBAPE-FGV), Rio 

de Janeiro, 2010. 

 

A cidade de Piraí, no estado do Rio de Janeiro, Brasil, é palco do programa Piraí 

Digital, um leque de iniciativas, em cinco áreas de atuação – governo, educação, saúde, 

negócios e cidadania –, com o objetivo de vencer a exclusão digital no município e 

contribuir para seu desenvolvimento. O programa foi estudado por meio da associação 

entre um modelo heurístico para análise da inclusão digital e a Teoria Ator-Rede 

(ANT). O trabalho apresenta a descrição da evolução do programa segundo os atores 

que o construíram. Entre 1997 e 2009, Piraí Digital contribuiu para uma série de 

mudanças positivas em Piraí, notadamente nas áreas de educação, a qual adotou a 

computação 1:1 em toda a rede municipal no ano de 2009; saúde, que utiliza a estrutura 

de rede de computadores e internet da cidade para disseminar seus sistemas; e governo, 

onde a administração pública teve ganhos de produtividade e arrecadação por meio da 

informatização da máquina administrativa. O estudo de Piraí Digital permite 

compreender a importância da associação de artefatos – rede de computadores, 

telecentros, Planos Diretores e outros – e das pessoas nos esforços para vencer a 

exclusão digital e contribuir para o desenvolvimento local. Explorando o contraste entre 

a grande notoriedade de Piraí Digital fora do município e o baixo conhecimento do 

programa pela população local, o autor faz a analogia com uma obra de saneamento, 

pouco conhecida e visível, mas essencial para a população. Em Piraí, o saneamento 

digital está pronto, com bits jorrando das torneiras nas escolas e a saúde se beneficiando 

da TI para escoar seu fluxo de informações para benefício dos cidadãos piraienses. 

 

Palavras-chave: Piraí Digital, Teoria Ator-Rede (ANT), Inclusão Digital, Tecnologia da 

Informação (TI), Brasil  

 



ABSTRACT 

TELES, Adonai. Piraí Digital and Actor-Network Theory: the course of inclusion 

and development of Piraí. 291 f. Tese (Doutorado) – Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EBAPE-FGV), Rio 

de Janeiro, 2010. 

 

The city of Piraí, in the state of Rio de Janeiro, Brazil, hosts the program Piraí Digital, a 

set of initiatives, in five areas - government, education, health, business and citizenship 

– aimed to bridge the digital divide in the city and contribute to its development. The 

program was studied through the association between a heuristic model for analysis of 

digital inclusion and Actor-Network Theory (ANT). This work presents a description of 

the evolution of the program according to the actors who have built it. Between 1997 

and 2009, Piraí Digital contributed to a number of positive changes in Piraí, especially 

in the areas of education, which adopted the 1:1 computing in its public system in 2009; 

health care, which uses the city‘s network structure and Internet access to disseminate 

its systems; and government, where public administration has increased productivity 

and taxes revenues through the computerization of the administrative machinery. The 

study of Piraí Digital allows us to understand the importance of the association of 

artifacts - a computer network, telecenters, Master Plans and others - and people in their 

efforts to overcome the digital divide and contribute to local development. Exploring 

the contrast between the strong reputation of Piraí Digital outside the municipality and 

the little knowledge about the program by the local population, the author makes an 

analogy with the work of sanitation, almost unknown and invisible to many people, but 

essential for the population. In Piraí, digital sanitation is ready, with bits gushing from 

the taps in schools and the health care system profiting from IT to spread its information 

flow for the benefit of the citizens. 

Keywords: Piraí Digital, Actor-Network Theory (ANT), Digital Divide, Information 

Technology (IT), Brazil 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 31 de julho de 2009, a cidade fluminense de Piraí se tornou, segundo fontes 

jornalísticas (ver Anexo 1), a primeira cidade do mundo a distribuir computadores 

pessoais portáteis a todos os alunos de sua rede pública de ensino. Grande parte dos 

professores da rede também recebeu um notebook. Para a entrega simbólica dos 

computadores a alguns desses alunos, o Presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula 

da Silva, esteve na cidade, acompanhado, entre outras autoridades, do vice-governador 

do estado do Rio de Janeiro e prefeito de Piraí na gestão de 1997 a 2004, Luiz Fernando 

de Souza – o Pezão. 

O evento em que ocorreu a distribuição de computadores foi o ponto alto do 

programa Piraí Digital
1
. Esse programa de desenvolvimento do município iniciou-se no 

final da década de 1990, período em que a cidade se viu imersa em uma crise de 

emprego motivada por expressivo número de demissões na Light e na Companhia de 

Papel Piraí, empresas de grande importância para a economia local naquele momento. 

O programa Piraí Digital se propunha desenvolver ações nas áreas de 

administração, saúde e educação (no âmbito do poder público municipal) e disseminar o 

uso da tecnologia da informação pela população e empresas da iniciativa privada (ver 

Anexo 2). Ele foi apontado por vários entrevistados e por outras pessoas, dentro e fora 

do município, como o principal responsável pela melhoria da autoestima da população 

local. Esse aumento de autoestima se expressa, por exemplo, na mudança de sentido da 

confusão que muitas pessoas fazem entre Piraí e a cidade vizinha
2
 (Barra do Piraí), bem 

como nas oportunidades abertas para muitos dos que são identificados, que trabalham 

ou trabalharam no programa – caso do atual vice-governador do estado do Rio de 

                                                 

1 O programa Piraí Digital conta com um verbete em português na Wikipédia 

(http://www.wikipedia.com). Ver também o Anexo 2, que reproduz parcialmente o conteúdo original do 

portal oficial da cidade de Piraí com as informações sobre o programa. Silva (2002) e Sadao (2004) são 

boas referências sobre os programas de desenvolvimento e digital. 

2 Os moradores de Piraí se ressentiam de que sempre que mencionavam sua cidade para pessoas de fora, 

estas acreditavam se tratar de Barra do Piraí, o município vizinho. Atualmente, por conta da notoriedade 

de Piraí como cidade digital, muitos barrenses são confrontados com a necessidade de esclarecer que não 

é ali, e sim na cidade vizinha, onde as crianças tem computadores nas escolas. (nota pessoal do 

pesquisador). 

http://www.wikipedia.com/
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Janeiro e da equipe técnica da Prefeitura Municipal de Piraí (PMP). O programa 

também é associado, por Pezão e por outros entrevistados, a avanços no sistema de 

educação pública na cidade, avanços entre os quais está o aumento expressivo do Índice 

de Desenvolvimento do Ensino Básico (IDEB) na primeira escola municipal que muniu 

cada um de seus alunos com um computador pessoal, em setembro de 2007. A referida 

escola está localizada no distrito de Arrozal.  

As conquistas de Piraí e do programa Piraí Digital contribuíram para 

impulsionar a carreira política de Luiz Fernando da Silva, o Pezão, prefeito da primeira 

gestão após o início da crise de emprego que se abateu sobre o município, em 1996. Sua 

imagem política está fortemente associada a todo o processo de desenvolvimento da 

cidade. Desde 2005, Pezão exerce o cargo de vice-governador do estado do Rio de 

Janeiro. 

Em 2004 a revista Newsweek (ver Anexo 3) denominou Piraí ―a mais humilde 

das cidades digitais‖ (MARGOLIS, 2004), em uma edição que apresentava tais cidades 

em várias áreas do mundo. Em meio a projetos de bilhões de dólares, segundo Pezão, o 

orçamento de Piraí para realizar sua empreitada digital mal atingia 400 mil dólares, à 

época. Em 2009, o governo do estado do Rio de Janeiro anunciou a implantação do 

programa Baixada Digital, que levará acesso à internet a, aproximadamente, dois 

milhões de moradores de 11 cidades da baixada fluminense. O coordenador do projeto é 

o mesmo do programa Piraí Digital, o professor Franklin Dias Coelho, da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). 

A equipe técnica do programa, formada por funcionários da Prefeitura 

Municipal de Piraí (PMP), frequentemente profere palestras e apoia prefeituras que 

pretendem seguir os caminhos de Piraí. O mesmo ocorre com profissionais de 

informática que trabalham na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A monitora de um 

telecentro público em Arrozal refere-se com orgulho à sua atuação como orientadora 

dos usuários do telecentro e como instrutora do curso sobre Linux (sistema operacional 

de código aberto) que ministra ali. Esses são alguns exemplos que ajudam a 

compreender a impressão de aumento da autoestima do cidadão piraiense. Mas há 

outras características e conquistas do programa a serem ressaltadas. 
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Com a conclusão da incorporação das máquinas dos alunos
3
 e professores da 

rede municipal (iniciada no segundo semestre de 2009), o poder público local passará a 

contar com cerca de oito mil computadores, contra apenas dois em 1996. Todos esses 

computadores estarão integrados à rede municipal e à internet, diretamente pela rede da 

prefeitura ou por meio de convênios e de instituições parceiras (ver Anexo 4) nas 

iniciativas de inclusão digital coordenadas na cidade. O município de Piraí recebeu 

prêmios da Fundação Getúlio Vargas (prêmio Gestão Pública e Cidadania, em 2001), do 

Congresso de Informática Pública (iniciativa de sucesso na área de tecnologia da 

informação - TI, em 2005) e do Intelligent Community Forum (Top Seven Intelligent 

Communities, em 2005). Todos os prêmios estavam vinculados, em alguma medida, à 

visão do uso da tecnologia da informação (TI) que Piraí desenvolveu a partir de 1997, 

com a elaboração do Plano Diretor de Informática (PDI) da cidade. 

Esses fatos ilustram porque Piraí Digital se tornou um fenômeno de atração da 

atenção daqueles que se interessam pelos temas da inclusão digital e do 

desenvolvimento de cidades digitais. Apontam, ainda, o principal motivo da seleção de 

Piraí como objeto de interesse deste trabalho. Alguns desses fatos vieram a aguçar a 

curiosidade do pesquisador, que se viu impelido a compreender o que se passava a 

apenas 70 km da cidade do Rio de Janeiro, em um município extenso e de pequena 

população, que se apresenta com o sobrenome Digital, atraindo atenções de muitos. 

Com formação e atuação profissional desde 1991 na área de tecnologia, o pesquisador já 

havia ouvido falar da existência de uma cidade digital no interior do Rio de Janeiro, mas 

não tinha qualquer informação mais detalhada sobre o que estava acontecendo no lugar.  

Em 2007, cursando uma disciplina sobre tecnologia da informação no programa 

de doutorado da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) e 

necessitando fazer uma alteração no projeto apresentado para ingresso no curso, veio a 

oportunidade de conhecer, em profundidade e com método, o significado de Piraí 

Digital. Com a decisão de estudar Piraí tomada, os demais elementos para a pesquisa 

                                                 

3 Todos os computadores se encontravam no município, prontos para uso, em outubro de 2009, mas 

sujeitos a um cronograma de treinamento de professores e alunos, além da solução de alguns problemas 

operacionais relativos à guarda dos computadores, o que os faria chegar às mãos de seus usuários, em 

lotes, apenas nos meses seguintes. Até novembro de 2009 este processo não havia sido concluído. 
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foram adicionados no curso da disciplina: a Teoria Ator-Rede (ANT)
4
 e um modelo de 

análise de inclusão digital. 

A ANT foi uma opção construída ainda no decorrer da disciplina cursada em 

2007. Naquele momento, estudando artigos sobre o uso da tecnologia da informação em 

organizações, a ANT apareceu como alternativa para analisar temas relacionados à TI, 

de modo a valorizar o papel dos artefatos tecnológicos que frequentemente ocupam 

papel de destaque nesses estudos (CALLON, 1986; HEEK e STANFORTH, 2000; 

MUTCH, 2002). Além dos aspectos da ANT como teoria, também se mostrou possível 

explorá-la como método (RUBINOFF, 2003 e 2005; MITEV, 2009; POULOUDI ET 

AL, 2004). Nesse sentido, a ANT prescreve uma regra básica: seguir os atores. O 

movimento de cada ator – humano ou não – na busca de seus interesses é o que importa 

para aqueles que adotam a ANT como método. 

Já o modelo para análise da inclusão digital serve a dois propósitos na pesquisa: 

(a) a orientação no uso de um referencial teórico e de um método de diretrizes bem 

amplas; e (b) a ratificação do entendimento inicial do pesquisador, reafirmado em várias 

entrevistas e pela mídia em geral, de que a ideia Piraí Digital dizia respeito, 

primordialmente, a uma iniciativa de combate à exclusão digital.  

Desse modo, a opção pelo modelo heurístico para avaliação da inclusão digital, 

proposto por Joia (2004), permitiu que a pesquisa, sem deixar de atender à premissa de 

seguir os atores aonde quer eles fossem – uma máxima da ANT –, estivesse também 

pautada em uma tarefa de foco menos amplo: a de analisar o programa sob a ótica do 

modelo. 

Hoje, com o trabalho concluído, é possível confirmar que a proposta de combate 

à exclusão digital dá conta apenas parcialmente do escopo do Piraí Digital. Não 

obstante, analisar o programa sob o ponto de vista da inclusão digital, com o suporte da 

ANT, revelou-se uma abordagem bastante rica e de grande valor para o 

desenvolvimento da pesquisa que fundamenta este trabalho.  

                                                 

4 Neste trabalho optou-se, a fim de obter melhor compatibilidade com a literatura relacionada à Teoria 

Ator-Rede, por utilizar a abreviatura própria da língua inglesa em lugar da abreviatura TAR, já utilizada 

em publicações de autores brasileiros (ALCADIPANI e TURETA, 2008; MELO, 2007, por exemplo). 
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Para que isso acontecesse, o primeiro passo consistiu em harmonizar o modelo 

heurístico com a ANT. Neste processo, denominado de extensão do modelo 2iD, cada 

elemento do modelo original foi associado a um ou mais dos principais processos – 

tradução e inscrição – propostos na teoria. A partir dessa tarefa, o modelo foi 

reinterpretado e redesenhado, com acréscimos, expurgos e alterações, que fizeram 

resultar na versão estendida aplicada ao caso de Piraí. 

O trabalho de pesquisa, além da literatura sobre o modelo heurístico utilizado e a 

ANT, constou da revisão de literatura sobre temas relacionados aos elementos do 

modelo, ao processo de desenvolvimento de Piraí, às TIs e às propostas do programa 

Piraí Digital. Esses temas englobam cidades tradicionais e cidades digitais, governo 

eletrônico (com detalhes sobre saúde), educação e tecnologia e o par exclusão-inclusão 

digital.  

O trabalho foi completado com o material obtido em entrevistas pessoais – 

gravadas e /ou anotadas – vídeos, documentos e reportagens. Essas tarefas tiveram 

como objetivo traçar, com uma perspectiva temporal que abarca o período de 1996 a 

2009, o mapa de relações dos atores ligados ao uso da tecnologia da informação no 

contexto de desenvolvimento local de Piraí. 

1.1.OBJETIVO DA PESQUISA 

Este trabalho teve como objetivo descrever a evolução do programa Piraí 

Digital, dentro do contexto das iniciativas de desenvolvimento do município de Piraí, 

sob a ótica da ANT e do modelo heurístico de inclusão digital. 

Para atingir esse objetivo, definiram-se os seguintes objetivos intermediários: 

 Compor um referencial sobre os temas relevantes para análise da 

inclusão digital e da cidade digital; 

 Explorar as áreas de atuação do programa Piraí Digital; 

 Expandir o modelo heurístico de inclusão digital original com base nos 

processos descritos pela ANT; 

 Aplicar o modelo heurístico aperfeiçoado, pela primeira vez, a um caso - 

o da incorporação da tecnologia da informação ao cotidiano de Piraí e 
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 Identificar os principais atores, suas relações e os traços que deixaram no 

decorrer do período de tempo considerado. 

1.2.DELIMITAÇÃO 

A adoção de um modelo heurístico associado à abordagem da ANT (teoria e 

método) é uma maneira de delimitar aquilo que será focalizado em meio ao que foi 

apontado pelos atores e intermediários no processo de construção do uso da TI como 

apoio para o desenvolvimento de Piraí. 

Neste sentido, mesmo se tratando do caso de uma unidade geopolítica bem 

definida - o município de Piraí - não há uma delimitação geográfica para o que pode e o 

que não pode ser abordado dentro do universo de atores capazes de agir em Piraí. Há, 

sim, uma limitação de temas, definida pelo modelo e pelas diretrizes do programa Piraí 

Digital, que serão selecionados nos discursos dos atores. 

1.3.ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está construído em sete capítulos, incluindo esta ―Introdução‖. 

O capítulo dois, intitulado ―A cidade de bits‖, apresenta a literatura utilizada 

para compreensão dos diversos aspectos relativos às cidades e sua face digital.  

O capítulo seguinte, ―A teoria do ator-rede - ANT‖, apresenta uma compilação 

do que foi estudado sobre a ANT, seus aspectos teóricos, sua taxonomia, segundo seus 

principais articuladores e os muitos trabalhos executados com base na teoria. 

No capítulo quatro, ―O modelo heurístico para avaliação da inclusão digital‖, 

são apresentados o modelo heurístico 2iD e sua extensão com auxílio da ANT. O 

resultado é o modelo aperfeiçoado aplicado em Piraí. 

Em ―Método de pesquisa‖, o capítulo cinco, é exposto, em detalhes, o método de 

pesquisa utilizado. 

No sexto capítulo, ―Piraí e sua obra de saneamento digital‖, o município de Piraí 

é apresentado e o seu caso descrito com base na análise da inclusão digital vis-à-vis o 

modelo heurístico, na ação dos vários atores com interesses de defender, apoiar ou 

combater a ideia, no decorrer do programa Piraí Digital. 
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O capítulo sete, ―As redes heterogêneas de Piraí‖, traz a trajetória ilustrada e 

comentada da adoção da TI por Piraí e o oitavo capítulo, intitulado ―Conclusões‖, é 

reservado para as conclusões do autor. Nele se argumenta que a opção de Piraí pelo uso 

da TI como uma ferramenta de desenvolvimento apresenta uma grande face de projeção 

da cidade em nível nacional e internacional e, paradoxalmente, pouca visibilidade no 

plano local.  

Além das referências bibliográficas, documentais e eletrônicas, o trabalho ainda 

conta com alguns anexos. Manchetes e matérias jornalísticas sobre a computação 1:1 

em Piraí formam o Anexo 1; Partes do portal digital de Piraí são reproduzidas no Anexo 

2; A matéria da revista Newsweek de junho de 2004 compõe o Anexo 3; A lista de 

parceiros do programa Piraí Digital está no Anexo 4; A apresentação institucional da 

prefeitura de Piraí sobre o Programa de Modernização da Administração Tributária 

(PMAT), no Anexo 5; Finalmente,  a tabulação do levantamento (survey) eletrônico 

realizado na cidade é apresentada no Anexo 6. 

Esta tese foi redigida e estruturada com base nas NBR de números 6023, 6024, 

6027, 6028, 10520, 12225 e 14724, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 
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2. A CIDADE DE BITS 

Neste capítulo é apresentada uma revisão da literatura sobre temas relacionados 

à inclusão digital e à formação de cidades digitais. Os temas são governo eletrônico, 

educação e inclusão/exclusão digital, com uma última seção que pretende consolidar os 

temas, relacionoando-os ao conceito de cidade digital. 

Santos (1996, p. 19) descreve a seguinte experiência:  

Ali mesmo, onde moro, frequentemente não sei onde estou. Minha 

consciência depende de um fluxo multiforme de informações que me 

ultrapassam ou não me atingem, de modo que me escapam as 

possibilidades hoje tão numerosas e concretas de uso ou de ação. 

 As palavras do autor dão o tom de como se deseja caracterizar a cidade de Piraí. 

Suas coordenadas geográficas, a área de 504 km
2
, o número de habitantes e os 

municípios com que se avizinha são apenas referências àquilo que se pode dizer de mais 

objetivo sobre a dimensão palpável da cidade. Piraí é uma cidade do interior do Brasil 

que se insere num mundo digital despido de fronteiras e cuja população, 

paulatinamente, vai se dando conta e, em alguns casos, se apropriando das 

possibilidades ―tão numerosas e concretas de uso ou de ação‖ relativos à tecnologia. 

O objeto de atenção desta pesquisa – Piraí e sua face digital – é uma composição 

dos aspectos físicos, demográficos e das ações que lhe dão, no cotidiano, forma e 

conteúdo. A trajetória digital de Piraí pode nos levar - e o faz efetivamente – para além 

de suas fronteiras geopolíticas, conforme seguimos um ou outro ator relevante. Desta 

forma, a cidade de Piraí não é apenas o espaço físico e as coisas – fixas ou móveis – que 

nele se encontram. O lugar que atrai o interesse do pesquisador é mais bem definido 

como meio técnico-científico-informacional (SANTOS, 1996, p. 139). 

Ainda de acordo com Santos (1996, p. 44), o meio técnico-científico-

informacional, ―a nova cara do espaço e do tempo‖, recebe a influência da cibernética, 

da biotecnologia, das ―novas químicas‖ e da eletrônica. O autor observa que ―o 

território se informatiza mais, e mais depressa, que a economia ou que a sociedade‖. Do 

seu ponto de vista de geógrafo, ele revela que os objetos geográficos, que conformam o 

território, são cada vez mais ―carregados de informação‖ e, por extensão, o território é 
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fortemente marcado pelo ―desenvolvimento exponencial do sistema de transportes e do 

sistema de telecomunicações‖ (SANTOS, 1996, p. 140-141) 

A abordagem de Piraí como meio técnico-científico-informacional, no qual ―a 

informação tanto está presente nas coisas como é necessária à realização sobre essas 

coisas‖ (SANTOS, 1996, p. 51), se torna especialmente relevante para os propósitos 

deste trabalho, visto que nesse meio se destaca a expansão das formas de produção não 

materiais nos campos da saúde, da educação, do lazer, da informação e ―até mesmo das 

esperanças‖ (SANTOS, 1997, p. 141).  

A concepção da cidade como meio técnico-científico-informacional também se 

revela importante para esta pesquisa porque nela se procurou compreender como esse 

meio, que no caso em foco atende pelo nome de Piraí Digital, não fica restrito a uma 

vitrine digital. Leodoro (2008, p. 4) salienta que vivemos imersos num ambiente 

influenciado pela ciência e a tecnologia, ―mas necessitamos apurar o olhar para o 

relacionamento mais ativo e crítico com os artefatos tecnológicos e a ideias científicas‖ 

e não apenas olhar deslumbrados para as maravilhas da técnica e da ciência. 

O foco da pesquisa é a cidade e sua interação com a TI
5
, mas é importante frisar 

que sistemas tecnológicos como o de transportes, elétrico e hidráulico, entre outros, 

também compõem o meio técnico-científico-informacional. A camada da informação, 

no entanto, tem destaque neste trabalho. Afinal, a informação é um dos recursos 

fundamentais da humanidade e, segundo Zhong (2003), o total de bens informacionais 

consumidos pode ser infinito. 

No sítio Mundo Geográfico (2005) há uma menção à superposição das redes de 

circulação e comunicação, permitindo a ―aceleração nos processos de integração 

produtiva, integração de mercados, integração financeira, integração de informações‖. 

Esse pode ser o caso do uso de rodovias, ou mais especificamente de suas margens, 

como passagem prioritária do cabeamento de redes de dados ou dutovias. No caso da 

                                                 

5 Aqui se utiliza apenas tecnologia da informação (TI) em lugar de tecnologia da informação e 

comunicação (TIC). Isso decorre do entendimento da comunicação como um tipo de informação, 

especialmente quando se fala da convergência da tecnologia rumo aos meios digitais que são capazes de 

portar texto, voz e imagem, sob o mesmo formato. 
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TI, a disseminação de sinal digital por meio da rede elétrica (PLC)
6
 é um bom exemplo 

dessa superposição.  

Assim, a vida na cidade, como meio técnico-científico-informacional, demanda 

a superação de uma possível dicotomia entre homem e a máquina ou artefatos, 

superação esta que pode ser apoiada por uma cultura técnica de apropriação do uso de 

novas tecnologias da informação. Freitas (2001, p. 2), destaca o papel dos objetos 

técnicos na superação dessa dicotomia: 

[...] faz-se necessário a incorporação dos objetos técnicos à cultura e a 

primeira condição para que isso ocorra é a consciência de que o homem 

não é nem inferior e nem superior aos objetos técnicos. Ele precisa 

compreender, aprender e conhecer objetos técnicos, mantendo uma 

relação social com eles. 

É com base na conceituação de Piraí como meio técnico-científico-

informacional que aqui são apresentados alguns temas relevantes para a compreensão da 

relação da cidade com a tecnologia: governo eletrônico, tecnologia na educação e o par 

exclusão-inclusão digital. Camadas postas sobre a cidade tradicional que, 

potencialmente, podem transformá-la em uma cidade digital.  

2.1.GOVERNO ELETRÔNICO 

Esta seção apresenta uma revisão de textos sobre o tema do governo eletrônico. 

Nela se procura destacar alguns aspectos sobre governo eletrônico que permitem 

compor uma visão daquilo que vem a ser uma cidade digital.  

 

 

 

 

                                                 

6 A PLC (Power Line Communications) ou BPL (Broadband over Power Line) é a tecnologia de 

transmissão de dados que utiliza uma das redes mais comuns no mundo, a rede de energia elétrica. A 

idéia desta tecnologia não é nova, consiste em transmitir dados e voz em banda larga pela rede de energia 

elétrica. Como utiliza uma infraestrutura já disponível, não necessita de obras em uma edificação para ser 

implantada. A PLC trabalha na de enlace (camada 2) do modelo OSI. Dessa forma, pode utilizar o 

protocolo de rede TCP/IP (camada 3). Fonte: http://www.bit.ly/plcInternet. Acesso em outubro de 2009. 

http://www.bit.ly/plcInternet
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A grande característica desse processo (governo eletrônico) está na 

capacidade de aumento da transparência das ações estatais e da 

possibilidade de interação dos cidadãos com os serviços e os órgãos 

públicos. Por meio da tecnologia da informação seria possível, por 

exemplo, distribuir recursos a regiões afastadas, promover processos de 

fiscalização, realizar treinamento dos servidores públicos, coletar 

impressões sobre o funcionamento de um programa com seus 

beneficiários e promover accountability com o incremento de controles 

de forma a induzir boas práticas de gestão pública (FGV, 2006, p.79, 

grifo nosso) 

Em sintonia com as características apresentadas, as iniciativas de implantação de 

governo eletrônico (e-gov ou e-governo) são, segundo Chahin et al (2004, p. 12 e seg.), 

um catalisador serve para garantir, entre outros, a melhoria da qualidade e inovação nos 

serviços prestados ao cidadão; transparência e acesso à informação pela sociedade; 

planejamento, avaliação e controle da ação governamental e redução de custos e 

qualificação e mudança do perfil do servidor público. Os autores ainda apresentam as 

fases de desenvolvimento do e-governo: presença na internet, interação, 

transação/interação bidirecional e transformação. 

As primeiras fases são bastante autoexplicativas, refletindo uma primeira 

abordagem do governo eletrônico na qual o que é feito offline, mesmo com ajuda de 

processos computadorizados, é migrado, com pouca ou nenhuma alteração, para um 

ambiente online e apenas o grau de interação entre os serviços e seus usuários é afetado. 

A última etapa já reflete a redefinição dos serviços e da operação do Estado e a 

integração crescente dos serviços oferecidos (CHAIN ET AL, 2004, p.16). 

A fase de transformação pode ser compreendida com a ajuda de Ciborra (2005), 

que apresenta o caso da Jordânia e aponta que a busca de eficiência na implementação 

de serviços públicos eletrônicos ―levará, na melhor das hipóteses, ao ponto onde uma 

transformação radical é exigida para fazer as aplicações funcionarem, mas as TIC 

(tecnologias da informação e comunicação) não promovem essas mudanças per se: elas 

as pressupõem‖ (CIBORRA, 2005, p. 270, grifo nosso).  

Ainda a respeito da fase de transformação, Ruediger (2003) apresenta uma 

escala que, para além da transformação dos serviços e do próprio Estado, sinaliza a 

possibilidade de um governo eletrônico dotado de ―total integração dos serviços de e-

government por meio de uma agência virtual, sem fronteiras entre organismos 

governamentais‖ (UN/ASPA, 2002 apud RUEDIGER, 2003, p. 1264).  
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Em sintonia com o trabalho de Ruediger (2003), que destaca as iniciativas de e-

procurement
7
 pelo governo federal, Pinto e Fernandes (2006, p. 172) apresentam o 

portal de compras públicas federais – Comprasnet – como aplicação com alto potencial 

de transparência das ações governamentais. Mesmo com exemplos de sucesso como o 

do Comprasnet, é preciso considerar que os movimentos rumo ao e-gov envolvem a 

necessidade de ―mudanças culturais de difícil implementação‖ (COSTA, 2007, p. 222) 

para transformar um folheto eletrônico em um serviço de informações.  

Reengenharia de processos e investimento em pessoal, por exemplo, seriam 

requisitos para se implementar serviços transacionais. A ―secretária de e-mail‖
8
, a 

quebra do poder engastado na burocracia tradicional e a necessidade de reciclagem de 

funcionários para engajá-los nos processos de mudança são barreiras identificadas por 

Costa (2007, p. 222-223) para a implementação de bons serviços de governo eletrônico. 

Chahin et al (2004, p. 8) apresentam um mapa de dimensões estratégicas e 

frentes de ações no âmbito do programa Sociedade da Informação (SocInfo) do 

Ministério da Ciência e Tecnologia (Figura 1). O SocInfo demonstra o tipo de iniciativa 

que pode ser desenvolvida no sentido de implantar governo eletrônico, no caso 

específico, em nível federal.  

Na Figura 1, vários aspectos relevantes na concepção de programas 

relacionados às iniciativas de implantação de governo eletrônico são apresentados 

segundo cada dimensão considerada e mesmo nas suas interseções.  

 

                                                 

7 Tipicamente, os sítios de e-procurement permitem que usuários qualificados e registrados encontrem 

compradores ou vendedores de bens e serviços. Dependendo da abordagem, compradores ou vendedores 

podem especificar custos, preços e solicitar propostas. Transações podem ser iniciadas e completadas 

(Fonte: http://www.en.wikipedia.org/wiki/E-procurement, texto reproduzido em tradução livre.). 

8 Esta personagem representa aquela pessoa que imprime as mensagens de correio eletrônico de um 

superior ou chefe para que este as leia e indique as respostas a serem dadas, por exemplo, sem interagir 

com o computador (Nota do Autor). 

http://www.en.wikipedia.org/wiki/E-procurement
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Figura 1: Dimensões estratégicas e frentes de ação correntes 

Fonte: Adaptada de Chahin et al (2004, p. 8) 

 

Os pontos que se pretende ressaltar são (a) a inclusão digital, tanto em termos 

amplos, quanto especificamente para empresas, (b) o destaque das micro, pequenas e 

médias empresas (MPME) na dimensão econômica e (c) o uso de arquiteturas abertas e 

os elementos da dimensão de inovação, esta mesma definida como o encontro das 

demais dimensões. A implementação do e-gov pode variar conforme a ênfase dada aos 

projetos de e-governo ou e-governança: a centralidade dos aspectos técnicos (naquele) 

em detrimento de um foco no cidadão (neste), segundo a diferenciação proposta por 

Saxena (2005, p. 502). 

O foco nos aspectos técnicos está relacionado à eficiência e eficácia do governo 

por meio da internet e tecnologias afins, provimento de acesso público, também pela 

internet, aos serviços do governo ou o uso da tecnologia para aumentar o acesso e 

entrega de informação aos cidadãos e negócios (SAXENA, 2005, p. 502-503). Por outro 

lado, o foco no cidadão ou na governança se dirige mais à efetividade do governo 
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eletrônico e seus impactos e menos às saídas do processo, desconsiderando o uso 

exclusivo de medidas de eficiência. Em Saxena (2005) essa visão é bem retratada. 

Assim, uma visão centrada na governança (ou no cidadão) pode presumir que a 

qualidade para serviços governamentais é diferente por eles serem universais (por 

exemplo, pagamento de impostos) ou por serem direcionados a grupos específicos 

(auxílio a desempregados, por exemplo). Desse modo, essa visão deve focalizar a 

capacidade do governo em atender as necessidades de vários grupos, incluindo os 

idosos, os deficientes, aqueles com recursos escassos ou inadequados (tais como acesso 

à tecnologia, conhecimento de uma língua como o inglês, etc.) e aqueles em áreas rurais 

ou remotas (TEICHER et al, 2002 apud SAXENA, 2005, p. 503)  

Essa forma de encarar as iniciativas de governo eletrônico é chamada por 

Saxena (2005, p. 504) de excellent e-governance ou e2-governance. As conclusões da 

autora revelam que as implementações de governança eletrônica sofrem pelo infortúnio 

de serem tratadas como um projeto centrado na tecnologia e por perderem a linha de 

foco na ‗governança‘ ou excelência. Além disso, a leitura feita pela autora revela que 

uma visão tecnocêntrica domina também as formas de medir os efeitos das iniciativas 

de governo eletrônico, ou seja, é a ‗quantidade‘ de e-governo que é medida, não a 

qualidade, não a efetividade ou o impacto real sobre os cidadãos etc. 

Exemplos dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Comitê Europeu, 

França, Áustria, Canadá e Singapura, apresentados em Anthopoulos et al (2007), 

parecem suportar as conclusões de Saxena (2005). Para chegar à conclusão de que os 

programas de governo eletrônico não contemplam o cidadão e a administração pública, 

considerando a oferta parcial de serviços públicos digitais e definição de objetivos 

comerciais e financeiros (ANTHOPOULOS ET AL, 2007, p. 371), os autores revelam 

alguns dos objetivos dos portais governamentais dos países citados: apresentar 

informações públicas, oferecer formulários online, apresentar legislação, direcionar 

formulários às agências responsáveis. 

Ho (2002) destaca a aplicação dos princípios do comércio eletrônico às 

iniciativas de governo eletrônico no seu estudo sobre a técnica de loja única (one-stop 

shopping) e de orientação ao consumidor. O autor sugere que a adoção de tais princípios 

indica a mudança de um paradigma burocrático, com foco na padronização e eficiência 
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em custos, para a construção de redes coordenadas, colaboração externa e serviços ao 

consumidor, denominado paradigma de e-governo (HO, 2002, p. 434).  

Para justificar seu ponto de vista, o autor avaliou os portais de governo 

eletrônico de várias cidades, com base na premissa de que eles fornecem evidências 

sobre o alinhamento paradigmático daquele e-governo (HO, 2002, p. 347), 

classificando-os como orientados à administração (paradigma burocrático), à 

informação ou ao usuário (paradigma de e-governo). Na orientação à administração, os 

portais se estruturam de acordo com as divisões administrativas do governo e não 

refletem um redesenho substancial no provimento do serviço público (HO, 2002, p. 

437). Nos outros casos, o autor destaca ainda que há uma quebra da 

departamentalização tradicional dos governos e a diferença está no grau de busca de 

atendimento das necessidades do cidadão. Esta busca é mais evidente na orientação ao 

usuário, quando informações e serviços são oferecidos de maneira abundante, 

independentemente do órgão administrativo de onde se originam, e categorizados de 

acordo com as necessidades de diferentes grupos de interesse, tais como residentes, 

comerciantes locais e visitantes. 

Letch e Carroll (2008) abordam a relação com o comércio eletrônico de modo 

distinto. Para eles, o fato de o governo eletrônico ter suas origens na difusão e 

aclamação de benefícios do comércio eletrônico no final dos anos 1990 e início dos 

anos 2000 pode explicar o motivo pelo qual 

as iniciativas iniciais de e-governo se voltaram a reproduzir melhorias 

em eficiência, integração e satisfação do cliente, valorizadas pelo setor 

comercial, a partir de investimentos em sistemas baseados em 

tecnologias da informação e comunicação. A subsequente difusão de 

sistemas baseados na web, empresariais e interorganizacionais no setor 

público visaram obter maior eficiência, diversidade e acessibilidade a 

serviços do governo (LETCH e CARROLL, 2008, p. 285) 

Na contramão do que seria a governança eletrônica centrada no cidadão, o tipo 

de implementação de governo eletrônico focado na eficiência e na tecnologia pode levar 

ao aprofundamento, ou à criação, de barreiras para indivíduos e comunidades. Isto exige 

que elas tenham que se adequar, por força da padronização levada a cabo no contexto de 

programas de governo eletrônico (CHIANG e LIAO, 2009), a procedimentos que não 

contemplam especificidades, as quais eram resolvidas localmente antes do uso dos 

sistemas padronizados. Esse é o caso apresentado por Letch e Carroll (2008) sobre a 



 

 Página 33 

implementação de um novo sistema de concessão de carteiras de motorista, vinculado a 

um padrão nacional, em uma comunidade indígena da Austrália, que gerou grandes 

dificuldades associadas ao novo processo padronizado. 

Dugdale et al (2005) destacam o acesso aos sistemas e serviços que compõem o 

governo eletrônico como um desafio para a universalização de seus impactos sobre a 

população alvo. Eles estudaram as dificuldades por que passam cidadãos e organizações 

para obter acesso ao e-gov. Analisando os padrões de uso da internet pela população e a 

necessidade de acesso a sistemas como, por exemplo, o da seguridade social australiana, 

os autores buscaram saber como os desconectados – pessoas sem acesso ou com acesso 

precário (indisponível em casa, por exemplo) – poderiam usufruir do e-gov. Dugdale et 

al (2005) salientam a importância dos governos na garantia de disseminação dos 

benefícios da sociedade da informação por toda a população.  

Governos australianos desenvolveram iniciativas para aumentar o acesso das 

comunidades à internet. Jovens, pessoas de baixa renda, desempregados e população 

indígena são os mais numerosos usuários de pontos de acesso público à internet. Isso 

destaca a importância do provimento de serviços na eliminação da brecha de acesso a 

tecnologias online. 

Tem havido vários programas australianos voltados à disseminação do acesso à 

internet, correio eletrônico e outras tecnologias da informação e comunicação. Tais 

programas demonstram que os governos australianos reconhecem que têm um papel em 

garantir que todos os australianos possam se beneficiar da sociedade da informação 

(DUGDALE ET AL, 2005, p. 115). 

O problema abordado por Dugdale et al (2005), porém, pode ser detalhado e 

expandido, afinal, há que se considerar também as preferências relativas aos canais 

selecionados pelos cidadãos para interação com o governo e a obtenção de serviços. Em 

Em Ebbers et al (2009), se verifica que atualmente há três canais que se destacam no 

uso pela maioria dos cidadãos na sua interação com agentes governamentais: web site, 

telefone e balcão (EBBERS ET AL, 2009, p. 184). Assim, seja por questões pessoais ou 

ligadas à natureza do serviço, governos e cidadãos podem divergir – e o fazem – sobre o 

melhor canal para provimento/obtenção de serviços públicos. O governo prefere a web, 

por motivos relativos à eficiência em custos, armazenagem de dados, precisão e seleção. 
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Por outro lado, os cidadãos, para assuntos que demandam conversas ou consultas, 

preferem o telefone e o balcão (EBBERS ET AL 2009, p. 187). 

Garot (2006) ressalta que, a despeito da crescente disseminação do acesso à 

internet pela população, a implantação de serviços de governo eletrônico não pode levar 

ao esquecimento de grupos de cidadãos que não estão conectados e que merecem 

consideração por parte dos governos. As novas tecnologias não devem gerar novas 

discriminações (GAROT, 2006, p. 6) 

Heeks e Stanforth (2007, p. 168) relatam o caso do Integrated Financial 

Management Information Systems (IFMIS), do governo do Sri Lanka, cujo objetivo era 

o de integrar a gerência financeira do governo em uma única aplicação. Os autores 

descrevem as diversas fases do projeto: construção de uma proposta e garantias de 

financiamento; fracasso da implementação da proposta inicial por falta de compromisso 

de vários ministérios, mudança de atores do projeto e confecção de nova proposta e 

retomada da busca de financiamento para a implantação do IFMIS. Os autores 

concluem que a trajetória de um sistema de governo eletrônico é função de três ações: 

mobilização de uma rede global de atores que provê subsídios para estes projetos, 

mobilização de uma rede de atores locais que implementa tais projetos e a imposição 

desse projeto como conexão única entre essas duas redes (HEEKS e SANTFORTH, 

2007, p. 174).  

Garot (2006, p. 8) trata ainda da democracia digital. Ele ressalta o papel das 

aplicações voltadas a melhorar as informações para os cidadãos, abrir novos lugares de 

debate público e permitir o uso do voto eletrônico como ferramenta para enfrentar a 

baixa participação nas eleições (o autor fala de países onde o voto é facultativo). 

Lembra-se ainda dos pessimistas que acreditam que a internet cria novas discriminações 

na sociedade, dos otimistas que crêem na possibilidade da internet envolver as pessoas 

em novas formas positivas de democracia e dos que pensam que nada muda com a 

mediação tecnológica pela administração eletrônica (GAROT, 2006, p. 13-14). Sua 

proposta de análise da maturidade da democracia digital passa por três parâmetros, 

sendo um deles a dimensão temporal. Além dela, Garot (2006, p. 28) considera que 

seria preciso levar em conta os atores primários, quer sejam cidadãos, governantes, altos 

funcionário ou organizações ‗colaterais‘, bem como a estrutura de administração 

eletrônica, incluindo serviços oferecidos, ferramentas de democracia eletrônica, 
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aspectos organizacionais da administração, acesso do cidadão, estratégia de 

desenvolvimento e aspectos financeiros. 

O e-desenvolvimento é uma estratégia de aceleração do crescimento pautada por 

ações que visam ―a melhoria da governança institucional, o contato com os cidadãos, a 

promoção da inclusão social e a redução dramática dos custos de transação em toda a 

economia‖ (KNIGHT, 2008, p. 81). Educação à distância e governo eletrônico fazem 

parte do e-desenvolvimento. O governo eletrônico ainda está associado ao ―controle 

social dos gastos públicos e à luta contra a corrupção‖. A implementação de compras 

governamentais eletrônicas permite diminuição dos preços pagos pelo governo e do 

custo de participação em licitações pelas empresas interessadas (KNIGHT, 2008, p. 88-

9). Esses ganhos são benéficos para toda a sociedade. 

Em outro trabalho, Knight (2007, p. 7) também associa o governo eletrônico 

com a gestão do conhecimento e apresenta as características das iniciativas de e-gov 

paulistas a respeito dessa associação: (a) baixa interação entre agências, limitando a 

troca de conhecimento, (b) esforços embrionários de disseminação de aprendizados, 

práticas e melhorias, (c) falta de diretivas claras a respeito de gestão de conhecimento e 

inovação, (d) cultura que não privilegia o compartilhamento de conhecimento e (e) a 

falta de métricas para avaliar a aplicação do conhecimento nos processos de inovação. 

Este tópico, então, apresentou uma série de temas relativos ao governo 

eletrônico, com ênfase no foco em tecnologia ou na autonomia do cidadão nas várias 

implementações dessa aplicação da TI, na forte procura por eficiência nas 

implementações de e-gov e em temas como e-democracia e e-desenvolvimento. Passa-

se, então a apresentar o tema da educação e sua interação com a tecnologia, em especial 

a TI, no contexto da cidade digital. 

2.2.EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA 

A educação é um tema central na estrutura de análise de Piraí, que será 

apresentada no capítulo seis. Nesta seção se apresenta o tema da educação a partir de 

alguns tópicos que tratam de sua relação com a tecnologia, com destaque para a TI, 

sempre com a visão da composição da cidade digital. 

O uso da tecnologia na educação pode tomar vários nomes. Chaves (1999, p. 2) 

expressa preferência pela expressão ―tecnologia na educação‖, por considerá-la neutra e 
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capaz de permitir referência a qualquer forma de tecnologia relevante para a educação. 

Porém, ele observa que, atualmente, o termo está geralmente relacionado ao uso de 

computadores, especialmente quando conectados à internet. É com esse foco que será 

abordado o tema da tecnologia na educação. 

Do mesmo modo que nas iniciativas de governo eletrônico, o uso da tecnologia 

na educação traz a discussão da autonomia do indivíduo e do viés tecnológico que pode 

dominar a sua adoção. Borges (2007) refere-se a uma visão tecnicista, no campo da 

tecnologia educacional, que avaliza a utilização de instrumentos na educação de 

maneira instrumental, sem reflexão sobre suas finalidades e contradições. O autor 

destaca que ―A aplicação de meios na educação fundamentava-se na esperança de que 

estes, por representarem modernidade e objetividade, pudessem solucionar os 

problemas da educação‖ e acrescenta que, atualmente, o campo procura refletir a 

tecnologia dentro do processo educativo, ―apontando que não basta apenas utilizar 

tecnologia, é necessário inovar em termos de prática pedagógica‖ (BORGES, 2007, p. 

37).  

Há polarização entre aqueles favoráveis e contrários à introdução de 

computadores na educação. Entre os que são contrários, grassam os argumentos 

relativos a ―problemas básicos nas escolas (estrutura física ruim, falta de material 

didático, baixos salários) que devem ser priorizados antes de se pensar na inserção de 

computadores no ensino‖, de acordo com Borges (2007, p. 43). No front dos 

entusiastas, a argumentação passa pela presença dos computadores no cotidiano de 

todos, o que tornaria inevitável sua incorporação ao dia-a-dia escolar. Além disso, 

avaliam o computador como ―somente mais um recurso didático, como outros já 

utilizados pelos docentes; que motiva a criança, propiciando um ambiente desafiador e 

estimulante para eles‖. 

 O autor, porém, adverte que os argumentos dos entusiastas não são suficientes 

para garantir bons resultados no uso da tecnologia em sala de aula. Borges (2007) relata 

que o potencial de uso da tecnologia educacional é revelado quando há os professores 

mudam sua percepção sobre ensinar e aprender e as instituições de edcuação também 

mudam (BORGES, 2007). Essa afirmação encontra eco em Kuiper et al (2005, p. 286), 

quando se lê que o uso da tecnologia da informação e comunicação (TIC) na educação 

em geral, e da web em particular, tem consequências para a organização da educação e a 
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relação entre aluno e professor. O desafio que essas mudanças representam parece ser 

grande. 

Assim, como se vê em Kuiper (2005), embora, pela primeira vez na história da 

educação, não se possa presumir que os professores estão à frente de seus alunos em um 

campo em particular, fica mantida a necessidade de um processo de intermediação, pois 

entre encontrar o conhecimento de que se necessita e a utilização desse conhecimento, 

os alunos precisam de orientação e de critérios. Essa orientação deve ser dada pelos 

professores, a fim de que os alunos estejam aptos a estabelecer a relevância e a 

confiabilidade da informação na web (KUIPER ET AL, 2005, p. 286-293). A 

preocupação com o papel do professor e, por extensão, do projeto pedagógico em que o 

uso da tecnologia na educação é desenvolvido, se revela na compreensão de que a 

tecnologia não determina os resultados da aprendizagem - estes são definidos pelas 

escolhas que professores, estudantes e outros fazem acerca dos objetivos, conteúdo e 

pedagogia, que dão significado e limitam essas escolhas (BENSON ET AL, 2002, p. 

141).  

A necessidade de supervisão dos estudantes parece encontrar respaldo em um 

trabalho divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2007
9
, objeto de matéria da 

Revista Veja. Segundo a reportagem, ‖estudantes que usam computadores nas escolas 

estão seis meses atrasados nas matérias curriculares em relação aos alunos sem acesso 

ao equipamento‖ (ANTUNES, 2007, p. 102). Seguindo-se na mesma página, a 

reportagem fornece pista de uma das possíveis razões para esse quadro: ―Aqui [no 

Brasil] os professores mal sabem ligar o computador‖, é o que relata Roseli Lopes, 

coordenadora do Núcleo de Sistemas Integrados da Universidade de São Paulo. A 

mesma pesquisa, porém, mostra ainda que, quando há acesso à internet, professores 

capacitados (e orientando os alunos) e recursos educacionais disponíveis, os resultados 

do desempenho dos alunos nos exames promovidos pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao Ministério da Educação 

(MEC), são positivos. 

                                                 

9 BIONDI, Roberta Loboda e FELÍCIO, Fabiana de. Atributos escolares e o desempenho dos 

estudantes : uma análise em painel dos dados do Saeb. Brasília : Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2007. 
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Em 2008, segundo reportagem publicada no portal de notícias G1, um estudo da 

Universidade de Campinas indicou que ―na hora de realizar tarefas escolares, o 

computador pode funcionar mais como um inimigo do que como aliado dos alunos‖ 

(G1, 2008). Na mesma reportagem, o pesquisador Jacques Wainer, do Instituto de 

Computação da Unicamp, argumenta ainda que, apesar de a pesquisa não revelar as 

causas do problema indicado (o desempenho de alunos usuários esporádicos ou 

contumazes de computadores ser pior que o de não usuários), os resultados estão em 

linha com pesquisas internacionais. Segundo o G1, o pesquisador acrescenta que ―ideias 

como dar um laptop para cada criança parecem péssima opção, principalmente 

considerando que ele piora o desempenho escolar entre as crianças mais pobres‖ (G1, 

2008). 

Mais uma vez, pode ser que o problema tenha relação com a capacidade dos 

professores orientarem os alunos no seu cotidiano escolar. Almeida (2000 apud 

CASTRO e ALVES, 2006, p. 1384, grifo nosso) diz que, ―Em geral, professores ainda 

não têm confiança a respeito do uso desta ferramenta [o computador] e a escola, apesar 

de pesquisar alternativas para essa implementação, tem encontrado dificuldades em 

arranjar a agenda dos laboratórios e em consolidar a mudança de comportamento 

pedagógico de todos‖. A este problema, Castro e Alves (2006, p. 1378) acrescentam, a 

partir de sua experiência em Niterói (RJ), dificuldades com a agenda de laboratório de 

computação, número de computadores disponíveis e manutenção de equipamentos 

como complicadores da relação entre educação e tecnologia no Brasil. Ainda assim, há 

uma série de iniciativas de uso da tecnologia na educação no Brasil.  

Borges (2007, p. 57) localiza a primeira delas em 1979, no contexto da 

implantação da Política Nacional de Informática. Na cronologia de seu trabalho, a 

autora destaca o Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO), do MEC, 

cujo objetivo era disseminar o uso pedagógico das tecnologias da informação e da 

comunicação nas escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio, pertencentes às 

Redes Estadual e Municipal. Para atingir esse objetivo, o programa investiu na 

aquisição e instalação de equipamentos e na formação de recursos humanos, em 

parceria com instituições formadoras (BORGES, 2007, p. 63-64). 

Duas avaliações do PROINFO – uma sobre o treinamento de professores 

multiplicadores no estado Rio Grande do Sul e outra, mais abrangente, no Espírito 
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Santo – apresentam alguns resultados dessa iniciativa de modificar o perfil da educação 

brasileira por meio da tecnologia na educação.  

No Rio Grande do Sul, o Laboratório de Estudos Cognitivos (LEC) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) aplicou o treinamento de 

professores multiplicadores analisado por Joia (2001). O laboratório utilizou um modelo 

de interação entre a TI, as habilidades e conhecimentos (chamadas competências) e a 

criatividade (ideias). Esse modelo é apresentado na Figura 2. 

 

 

  

Figura 2 - Modelo teórico para o treinamento 

Fonte: Heitor (1998) apud Joia (2001) 

 

Com base no modelo, o LEC pretendia ―orientar modificações na prática de sala 

de aula‖ (JOIA, 2001, p. 5). Esse objetivo seria alcançado por meio de desenvolvimento 

de projetos interdisciplinares de uso da TI. Os projetos seriam elaborados durante o 

treinamento, parte presencial e parte a distância, por meio da internet, dos 

multiplicadores. O objetivo era, de acordo com JOIA (2001, p. 6) que os 

multiplicadores treinados – 320 horas presenciais, em Porto Alegre e outras 120 horas 

pela internet – voltassem aos seus núcleos de tecnologia educacional (NTE) para 

desenvolver projetos em pequenos grupos. A proficiência no uso da TI e a relação com 

seu uso pedagógico foram consideradas pelo grupo do LEC.  

Observações sobre a avaliação do treinamento de professores, que atuariam 

como multiplicadores das práticas em seus NTEs indicaram que os multiplicadores, na 

parte do treinamento efetuada com outros professores nas suas NTEs de origem, 
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tentaram ajudar, apresentando rápida e diretamente uma maneira de resolver um 

problema. Essa atitude, em contradição com a visão construtivista adotada pelo LEC, é 

atribuída pelo avaliador como, possivelmente, derivada de um modelo mental antigo 

(instrutivista) (JOIA, 2001, p. 37, grifo nosso). Mesmo com um curso de 440 horas para 

sua preparação como multiplicadores, de acordo com Joia (2001, p. 25), os professores 

acharam o treinamento muito intenso e consideraram que o tempo não foi suficiente 

para lidar com as transformações a que foram submetidos. 

No Espírito Santo, a avaliação teve um caráter menos detalhado sobre o 

processo de treinamento em si, debruçando-se sobre a comparação entre objetivos e 

realizações do PROINFO no estado, com recomendações do avaliador para correção de 

rumos. Ali, os problemas de infraestrutura, especialmente ligados ao suporte técnico, 

são claros, porém, os professores compreenderam o uso da TI como sendo uma 

ferramenta para transformação e mudanças no processo de ensino e aprendizagem 

(JOIA, 2000, p. 31). 

Em relação ao treinamento, os professores consultados, em sintonia com seus 

colegas do Rio Grande do Sul, consideraram o tempo curto – 150 horas para formação 

de facilitadores nos laboratórios, segundo Joia (2001, p. 7) – e demasiadamente focado 

em questões pedagógicas, negligenciando questões mais práticas, sendo que o uso dos 

computadores não foi plenamente explicado aos treinandos (JOIA, 2001, p. 32). Não 

obstante, a avaliação no Espírito Santo revelou o entusiasmo dos professores (64% dos 

consultados) em relação ao programa, fortemente marcada pela possibilidade de mudar 

a educação pública brasileira e pela percepção de que o programa pode favorecer 

melhorias pessoais e profissionais (JOIA, 2001, p. 25). 

Vários aspectos do uso da tecnologia na educação, além de exemplos dessa 

aplicação no Brasil, foram apresentados neste tópico. Destaque para a propriedade do 

uso de computadores em sala de aula e, à semelhança da discussão sobre e-governo, 

para a disputa em relação ao foco em aspectos técnicos ou naqueles ligados à autonomia 

dos alunos.  

Em seguida, será apresentado o tema da exclusão/inclusão digital – um par de 

difícil separação – o qual está estreitamente relacionado à educação, ao governo 

eletrônico e às cidades digitais.  
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2.3.O PAR EXCLUSÃO/INCLUSÃO DIGITAL 

Este tópico do capítulo referente a cidades digitais traz uma revisão de textos 

sobre exclusão e inclusão digital. O tema é de central importância na análise de Piraí. 

Hargittai (2003, p. 2) apresenta uma evolução da taxonomia sobre o tema. 

 Divisão digital: a brecha entre aqueles que têm e os que não têm acesso 

às tecnologias digitais. 

 Desigualdade digital: uma compreensão refinada da divisão digital que 

enfatiza o espectro da desigualdade entre segmentos da população 

considerando diferenças em várias dimensões do uso e acesso à 

tecnologia 

Em relação à exclusão digital, Hargittai (2003) expõe dois termos distintos – 

divisão digital e desigualdade digital – a fim de explicitar a evolução do debate sobre os 

impactos das tecnologias da informação sobre a sociedade. O argumento da autora se 

dirige à superioridade do termo desigualdade sobre o termo divisão. Neste trabalho 

serão usados os termos exclusão digital – considerando-se a abrangência do termo 

desigualdade digital – e inclusão digital, salvo quando houver referências explícitas a 

termos alternativos indispensáveis para descrever qualquer um dos fenômenos. 

Almeida et al (2005, p. 59) adicionam aos tipos mais tradicionais de excluídos – 

por outras exclusões sociais (econômica, cultural), por falta de recursos técnicos locais 

ou sob barreiras culturais – aqueles excluídos por falta de empenho pessoal e mesmo 

por opção. Além desses excluídos por diversas razões, é preciso considerar o tipo de 

inclusão propiciada, que pode ser tão somente um arremedo de inclusão, uma inclusão 

precária, com base em uma inserção desigual que faz com que parte significativa da 

população assuma posições sociais precárias (THEODORO, 2007, p. 82). Algumas 

destas possibilidades estão caracterizadas na Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação no Brasil 2008 (ver Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Motivos para nunca ter usado a internet 

Fonte: CGI.br, 2008 

 

Takahashi (2002) ressalta que a exclusão digital é um dos maiores desafios que 

o mundo enfrenta atualmente, especialmente pelo seu potencial de aumentar a distância 

entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Zhong (2003) vê no processo de 

inclusão digital a possibilidade de os países em desenvolvimento queimarem etapas 

usando tecnologia, inclusive a TI, para implementar infraestrutura avançada e forças 

produtivas diretamente, em lugar de se capacitarem na infraestrutura tradicional da 

sociedade industrial para fomentar a inclusão de pessoas e organizações. Assim, abordar 

a inclusão digital de um modo menos focado na tecnologia, de foma mais abrangente, 

holística e dinâmica tornou-se o tema de atenção de vários pesquisadores (DE HAAN, 

2004; MARTIN, 2003; WARSCHAUER, 2003; NORRIS, 2001 e WILSON, 2000). 

A difusão da internet na segunda metade dos anos 1990 e o advento de 

navegador (browser) gráfico em 1993 (HARGITTAI, 2003, p. 4) são importantes para 

situar, no tempo, o momento em que a exclusão começa a se fazer mais intensa e clara 

no que diz respeito ao uso de computadores e da internet. Neste período, tornou-se mais 

claro o potencial que computadores e redes tinham para aumentar a exclusão social 
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(AVGEROU, 2003; AVGEROU e WALSHAM, 2000). Para que esse potencial 

negativo não se confirme, Peters (2003, p. 1) destaca que para a TI fazer diferença na 

vida das pessoas é essencial que, além do acesso a computadores e conexões, elas a 

utilizem para melhoria de seu padrão de vida. 

A autora apresenta uma primeira lista de fatores interrelacionados que 

determinam se a TI pode ser usada efetivamente pela população: acesso físico, preço 

acessível, capacitação, conteúdo relevante, integração, fatores socioculturais, confiança, 

estrutura jurídica e normativa, ambiente socioeconômico local, ambiente 

macroeconômico e vontade política (PETERS, 2003, p. 4). Warschauer (2003), por sua 

vez, delineia as disparidades entre nações se referindo à capacidade que indivíduos ou 

grupos possuem de participar da sociedade e controlar seu próprio destino. Ele 

considera fatores como recursos econômicos, emprego, saúde, educação, habitação, 

recreação, cultura e engajamento civil. Sorj e Guedes (2005, p. 1) sugerem ainda que ―a 

exclusão digital se refere às consequências sociais, econômicas e culturais da 

distribuição desigual no acesso a computadores e à internet‖. 

Hargittai (2003, p. 8-9) aponta divergências sobre o combate à exclusão 

associada ao uso da TI. Mesmo utilizando uma mesma base de dados (Computer and 

Internet Use Supplement of the Current Population Survey do U.S. Census Bureau), 

existe, segundo a autora, uma ―considerável discordância‖ sobre como as desigualdades 

em acesso e uso aumentam ou diminuem considerando-se diferentes categorias 

demográficas. Há partidários da falta de necessidade de uma política para garantir 

acesso e uso à maioria da população e outros indicam que o uso da Internet conduz a 

lacunas informacionais sugerindo, com isso, a necessidade de políticas para combater 

essas lacunas. 

Para compreender o par exclusão/inclusão, a autora sugere (HARGITTAI, 2003, 

p. 10) algumas medidas a serem acrescentadas às ―medidas básicas de acesso a meios‖: 

meios técnicos (qualidade do equipamento), autonomia de uso (lugar de acesso, 

liberdade para uso nas atividades preferidas), redes de suporte social (outras pessoas 

capazes de orientar o uso e o tamanho das redes que encorajam esse uso) e experiência 

(número de anos usando a tecnologia e os padrões de uso). Essas medidas compõem 

aquilo que a autora denomina nível de habilidade, que deve refletir a ―habilidade de usar 
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uma nova tecnologia de forma eficiente e efetiva‖. O nível de habilidade e seu 

detalhamento devem indicar ações para sua elevação sobre uma determinada população. 

Sorj (2003, p. 58-59) também apresenta algumas dimensões que devem ser 

consideradas para a determinação do nível de igualdade no acesso a sistemas de TI, 

mesclando itens ligados a acesso e uso. Elas são: existência de estrutura física para 

transmissão, disponibilidade de conexão, treinamento no uso de computadores e da 

internet, capacidade intelectual e inserção social dos usuários e produção e uso de 

conteúdos específicos. Deursen e Dijk (2009, p. 334) citam quatro tipos de habilidades 

digitais: operacionais (operar meios digitais), formais (manusear estruturas especiais dos 

meios digitais – menus e hiperlinks), informacionais (busca, seleção e avaliação da 

informação em meios digitais) e estratégicos (capacidade de empregar informações 

obtidas em meios digitais para atingir objetivos pessoais ou profissionais). Ainda nesse 

trabalho os autores concluem, com base em dados levantados em julho de 2007, que os 

canais de governo eletrônico na Holanda não são acessíveis a todos os cidadãos, apesar 

de uma parcela de 80% da população ter acesso à internet e poder consultar informações 

do governo por meio dela (DEURSEN e DIJK, 2009, p. 336-337). 

Várias das tentativas de estabelecer medidas contra a exclusão digital, que 

também podem ser traduzidas em indicadores para medir a inclusão digital, são 

contribuições para a criação de instrumentos de avaliação desses fenômenos que 

transcendam as lentes atômicas ou monotípicas (BARZILAI-NAHON, 2006, p. 269-

270) ou de fator único, tal como acesso. Essas ferramentas devem ter caráter holístico 

ou abrangente, sendo capazes de considerar o contexto da análise, não se restringindo a 

medidas determinísticas tecnologicamente usadas para justificar alocação de recursos 

por aqueles que elaboram políticas públicas. Ferramentas mais abrangentes podem 

contribuir para a minimização do problema indicado por Barclay e Duggan (2008, p. 1), 

ao afirmarem que altos gastos com TIC não levaram os países em desenvolvimento para 

perto das maiores nações, nem se traduziram em ganhos econômicos. Não obstante, é 

possível que, analisados por índices monotípicos, alguns países em desenvolvimento 

tenham alcançado melhorias significativas e se aproximado de nações mais 

desenvolvidas. 

Buscar essa percepção – abrangente e holística - do par exclusão-inclusão digital 

deve colaborar para a compreensão e melhor direcionamento das ações vinculadas à 
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inclusão digital. Essas podem ser dirigidas a vários aspectos relacionados ao uso de 

computadores e outra mídias capazes de interagir com a internet. Sorj (2003, p. 63-66) 

sugere uma série de usos da internet que podem ser objetos de ações de inclusão digital. 

Uma lista com aspectos principais de cada um deles é apresentada no Quadro 1, à 

página seguinte. 

A discussão sobre exclusão/inclusão, até este ponto, pode ser resumida 

utilizando-se Natriello (2001, p. 260). O autor lembra que as disparidades no acesso a 

computadores e à internet, associadas a condições econômicas e sociais (a primeira 

exclusão digital), foram usadas para chamar atenção para as disparidades no uso do 

computador e da nternet, que constituem a segunda exclusão digital.  

Neri et al (2006, p. 216) explicam, ainda, porque se deve buscar a inclusão 

digital, ressaltando que ela não é um fim em si mesma. Os autores argumentam que é 

necessário estimar os ―efeitos concretos do acesso às TIC na vida das pessoas‖. Entre 

eles estão os impactos na empregabilidade, na renda dos ocupados, na desigualdade de 

oportunidades, no desempenho escolar, na habilidade para suavizar o bem-estar ao 

longo do tempo e na cidadania, pelo acesso ao governo eletrônico. Assim, deixam mais 

uma contribuição para a necessidade de uma compreensão abrangente do par 

exclusão/inclusão digital. 
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Quadro 1 - Usos da Internet 

Fonte: Adaptado de Sorj (2003, p.40-47) 

 

Alguns pontos relativos às iniciativas de inclusão digital e combate à exclusão 

são detalhados a seguir. 

2.3.1. Aspectos do combate à exclusão: inclusão digital 

Afonso (2000, p. 10-11), em trabalho sobre inclusão digital no Brasil, propõe 

quatro componentes interdependentes para estratégias de capilarização do acesso à 

internet. Esses componentes devem complementar a oferta de infraestrutura, conexão e 

uso de serviços na ‗última milha‘ (conexão domiciliar, comercial, escolar ou a centro 
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comunitário) e compreendem infraestrutura e acesso, capacitação (pessoal capaz de 

configurar, operar e desenvolver serviços e sistemas), gestão e custeio (viabilidade 

econômica e financeira dos serviços locais) e conteúdo (conteúdos locais, serviços e 

sistemas no idioma local e útil para a população). 

É inegável, com base em Afonso (2000) e outros autores (BARZILAI-NAHON, 

2006; SACCHI ET AL, 2009), que a infraestrutura não pode ser negligenciada e aparece 

como uma premissa para todas as demais tentativas de inclusão. No Brasil, o 

estabelecimento de uma infraestrutura eficaz ainda enfrenta problemas. Apenas em 

março de 2008 a ANATEL aprovou a modificação do Plano de Metas de 

Universalização (PGMU), que permitiu a troca dos Postos de Serviços de 

Telecomunicações (PSTs) por backhaul (infraestrutura de rede) para internet em banda 

larga em todos os municípios brasileiros. Tal modificação fazia parte do decreto, 

posteriormente publicado pela Presidência da República, que visava corrigir a 

defasagem do PGMU em relação aos avanços na TI que tornaram suas metas de 

universalização anacrônicas. A universalização da linha discada, por exemplo, por meio 

dos PST, nitidamente não atende às necessidades para a inclusão digital. Atualmente, 

seguimos sem uma regulamentação para o uso da tecnologia Wi-Max
10

 para transmissão 

sem fio de longo alcance, o que poderia favorecer em muito a disseminação da banda 

larga no país.  

 

 

 

 

                                                 

10 O padrão IEEE 802.16, concluído em outubro de 2001 e publicado em 8 de abril de 2002, especifica 

uma interface sem fio para redes metropolitanas (WMAN). Foi atribuído a este padrão, o nome WiMAX 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access/Interoperabilidade Mundial para Acesso de Micro-

ondas). O termo WiMAX foi criado por um grupo de indústrias conhecido como WiMAX Forum cujo 

objetivo é promover a compatibilidade e inter-operabilidade entre equipamentos baseados no padrão 

IEEE 802.16. Este padrão é similar ao padrão Wi-Fi (IEEE 802.11), que já é bastante difundido, porém 

agrega conhecimentos e recursos mais recentes, visando a um melhor desempenho de comunicação.O 

padrão WiMAX tem como objetivo estabelecer a parte final da infra-estrutura de conexão de banda larga 

(last mile) oferecendo conectividade para uso doméstico, empresarial e em hotspots (Fonte: 

http://www.pt.wikipedia.org/wiki/WiMAX).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
http://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/2002
http://pt.wikipedia.org/wiki/WMAN
http://www.wimaxforum.org/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banda_larga
http://www.pt.wikipedia.org/wiki/WiMAX
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À época de seu trabalho, Afonso (2000, p. 21) conjecturava sobre as 

dificuldades de se levar a cabo projetos ambiciosos de inclusão digital no Brasil: 

se em um elemento tão crucial como o saneamento, em que cada dólar 

investido significa economia de três dólares em gastos sociais 

posteriores em saúde, é essa a política do estado [desde o final de 1998 

o investimento em saneamento havia sido cortado para cumprimento de 

metas do Fundo Monetário Internacional], o que dizer de um projeto 

como o nosso [implantar um telecentro para cada 25 mil habitantes do 

país]?  

Rye (2008, p. 171-173) analisa a exclusão digital a partir da observação da 

participação de estudantes em cursos a distância de nível superior. O autor ressalta que 

os efeitos no sentido de fechar a brecha [digital] guardam, de várias maneiras, 

similaridades com o movimento de educação a distância. A internet é uma das 

tecnologias aplicadas em iniciativas de ensino a distância.  

Considerando-se que uma pessoa participa socialmente de uma iniciativa de 

educação à distância, ela deve ser capaz de se apropriar plenamente da tecnologia digital 

envolvida no processo. Para isso, precisa estar motivada para o uso dessa tecnologia, ter 

acesso a ela e possuir as habilidades para utilizá-la (RYE, 2008, p. 174-175). Nesse 

sentido, o ambiente em que o (potencial) aluno se encontra pode ser identificado como 

estrutura de informação e comunicação, composta de bibliotecas, livrarias, acesso à 

internet e correios, bem como recursos humanos para operação das estruturas físicas de 

informação e comunicação. Ou seja, educação a distância acontece em algum lugar e ele 

provavelmente importa (EVANS, 1989, 1995 apud RYE, 2008, p. 174). 

Sorj e Guedes (2005, p. 116) consideram que ―as escolas são instrumentos 

centrais para socializar as novas gerações na internet‖. Isto não deve significar, no 

entanto, segundo eles, transformar a tecnologia da informação em instrumento 

privilegiado do sistema educativo ou realizar superinvestimento em quantidades 

exageradas de computadores por escola. Loureiro (2006, p. 190-191), por sua vez, 

chama a atenção para o ―papel primordial que a educação básica precisa desempenhar‖ 

nas iniciativas de inclusão digital. O autor ressalta que enquanto em países centrais a 

relação alunos/computador gira em torno de 10/1, no Brasil, em 2006, ela estava em 197 

alunos para cada computador disponível nas escolas públicas. Uma boa exemplificação, 

que se reporta ao assunto da tecnologia na educação, é dada no trabalho de Bolt e 

Crawford (2000). Eles observam que apesar do rápido aumento no número de escolas 
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públicas oferecendo acesso à internet, a disponibilidade de treinamento e pessoal de 

suporte ficou para trás (BOLT e CRAWFORD, 2000 apud HARGITTAI, 2003, p. 19). 

Parecem faltar elementos para que meios técnicos, autonomia de uso e as redes de 

suporte social contribuam para o aumento do nível de habilidade dos indivíduos. 

Em outro campo, Santos (2006, p. 186) utiliza a analogia do iceberg para 

descrever as ações de governo eletrônico no contexto de uma política pública de 

inclusão digital e para mostrar como se dividem as ações de governo eletrônico 

relativamente àquilo que é apresentado ao público. A parte visível é composta de 

serviços, questões de inclusão digital, telecentros e escolas de informática, entre outros. 

Lembrando do iceberg, fica abaixo da linha d‘água uma grande quantidade de questões 

―que são as mais complicadas, mais difíceis e cada dia mais intangíveis, como a gestão 

do conhecimento‖ (SANTOS, 2006, p. 187). Segundo o autor, todas essas questões mais 

complicadas são o suporte da pequena parte visível do governo eletrônico. Estão na 

parte submersa, por exemplo, os Padrões de Interoperabilidade do Governo Eletrônico 

Brasileiro (e-PING), que estabelecem uma série de premissas e especificações técnicas 

para a interação entre os entes governamentais nos níveis federal, estadual e municipal. 

O tema do software livre (SoL) também precisa ser abordado quando se fala de 

exclusão/inclusão digital. Gama (2006, p. 199) apresenta razões para que o modelo de 

software livre e o Linux (sistema operacional de código aberto) tenham um papel de 

extrema importância no combate à exclusão digital. Elas são: custo de entrada baixo e 

poucas restrições de direito autoral, confiabilidade e estabilidade, flexibilidade, interesse 

nacional (independência), incentivo à indústria nacional e disseminação do 

conhecimento. Esta afirmação é corroborada por Wall (2008, p. 29) que cita uma série 

de trabalhos que abordam os aspectos vantajosos do uso de software livre e sua 

importância para países em desenvolvimento. Adicionalmente, ele menciona que 

barreiras relativas a aspectos políticos, institucionais e de capacitação devem ser 

vencidas para que os benefícios possam acontecer.  

Em Santa Catarina, o representante do CDI local relatou, em 2003, que as 

crianças que frequentavam os treinamentos oferecidos pela organização rejeitavam o 

uso dos programas em software livre e o sistema operacional Linux, por entenderem que 

os cursos não teriam aplicação na busca de trabalho. Seu desejo era receber treinamento 

em programas da plataforma Windows. O representante do CDI também tinha a 



 

 Página 50 

expectativa de que o Linux e programas em software livre vencessem a resistência 

observada naquele momento (GUESSER, 2004, p. 14-15). Esse exemplo indica a 

importância prática do software livre nas iniciativas de combate à exclusão digital. 

Outro elemento recorrente nas iniciativas de combate à exclusão digital é o 

telecentro, ou centro de tecnologia comunitária (CTC) – nome genérico dado a um 

laboratório de computadores aberto ao público. O telecentro, nome usado na Europa e 

no Brasil (O`NEIL, 2002, p. 84) para designar um centro de tecnologia comunitária 

(CTC), é um componente bastante citado em relatos sobre projetos e ações de combate à 

exclusão digital no Brasil, como é possível observar no portal Guia das Cidades 

Digitais
11

. Sorj e Guedes (2005, p. 117) ressaltam a importância dos telecentros no 

processo de universalização do acesso, destacando o impacto quantitativo residual e o 

alto valor do efeito de demonstração que tem nas comunidades. Exemplos de 

implantação de telecentros são abundantes. Iniciativas no Canadá, Holanda, Austrália, 

Portugal, País de Gales, Senegal, Suécia, África do Sul, México e diversos estados nos 

EUA são mencionadas por O‘Neil (2002, p. 82). A diversidade de objetivos dessas 

iniciativas é muito ampla, o que não permite definir um conjunto básico de metas 

aplicáveis aos telecentros, dificultando avaliações baseadas na medição de metas. Desse 

modo, a sua avaliação deveria se basear na busca dos objetivos de cada telecentro, com 

foco na direção e velocidade com que estes objetivos são perseguidos. 

No Brasil, o projeto Sampa.org se apoiou em uma rede de telecentros para 

disseminar o acesso à internet na cidade de São Paulo. Implantados segundo a lógica de 

perseguir os menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) dentro do município, 

os telecentros visavam oferecer acesso a serviços públicos, pela internet, à população 

dos bairros mais pobres. Revitalizar os arredores dos locais onde eram instalados os 

telecentros era outro objetivo do Sampa.org, pois foi observado o afastamento do tráfico 

de drogas e sua substituição por negócios legais, tais como padarias, nas imediações dos 

telecentros. (AZEVEDO, 2008, p. 13-15). 

                                                 

11 Guia da Cidades Digitais em http://wwwguiadascidadesdigitais.com.br. A busca interna no portal pelo 

termo ―telecentro‖ retorna mais de 120 resultados. O portal contava, em 7/11/2009, com 46 ―experiências 

de sucesso‖ de cidades digitais registradas. Piraí é uma delas. O guia cita ainda o Mapa dos Telecentros 

do Brasil que, em 2008, contava com mais de 5 mil telecentros cadastrados. 

http://wwwguiadascidadesdigitais.com.br/
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A despeito da grande relevância dos telecentros nas discussões sobre inclusão 

digital, há indícios de que as chamadas lan houses – estabelecimentos comerciais que 

oferecem acesso à internet – são cada vez mais relevantes como elementos de inclusão 

digital e de que os telecentros são pouco efetivos nos seus propósitos de ampliação do 

acesso para todos. A pesquisa do CGI.br (2008) (ver Gráfico 2) e dados do IBGE do 

mesmo ano refletem a participação substancial desse elemento como opção de acesso à 

internet de uma significativa parcela de internautas.  

 

Gráfico 2 - Local de Acesso 

Fonte: CGI.br (2008) 

 

Um caso de telecentro público (indiretamente) pago, que não é exatamente uma 

lan house, mas que cumpre suas funções, é relatado por Sacchi et al (2009, p. 113). É o 

McInternet, que consiste na disponibilidade de computadores conectados à internet, 

disponíveis em restaurantes da cadeia McDonald´s. O McInternet começou em uma 

ação conjunta entre a cadeia de fast food e parceiros como Terra (provedor de 

conteúdo), Telefonica (provedor de acesso), HP (provedora de equipamentos) e o banco 

Itaú. Foi inicialmente implantado em 50 restaurantes no Rio e São Paulo, escolhidos de 
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modo a maximizar a variação de classe social dos potenciais usuários. Para qualquer 

item consumido no restaurante o cliente recebia um voucher que lhe dava direito a 15 a 

60 minutos de acesso. Um funcionário do restaurante, treinado para a atividade, cuidava 

dos procedimentos. No início de 2007, o projeto havia se tornado a maior rede privada 

de acesso à internet no Brasil, com aproximadamente 5, 7 milhões de usuários 

utilizando os serviços em 480 restaurantes. 

Melhorias no projeto incluíram a adoção de uma estrutura de base de dados 

integrada, que ajuda na manutenção da estrutura física, oferta de recursos educacionais 

para preparação de funcionários para vestibulares, inclusão digital de funcionários que 

podiam ser classificados como excluídos digitais e, como um efeito adicional de grande 

benefício para a rede de restaurantes, o compartilhamento de dados operacionais dos 

restaurantes conectados em rede, o que facilitou as decisões de compras e da cadeia de 

suprimentos (SACCHI ET AL, 2009, p. 113-116). Cerca de 25% dos usuários tiveram 

seu primeiro contato com a Internet em um dos computadores da rede McInternet. Essa 

experiência foi facilitada pela disponibilidade de conteúdo educacional, desenvolvido 

para o projeto, que provia as primeiras instruções sobre a interação com o computador e 

navegação pela internet para os usuários de primeira viagem. Houve problemas com 

respeito à infraestrutura de comunicações, que dificultaram a montagem da rede em 

alguns lugares, e com respeito à segurança dos equipamentos, que foram furtados ou 

danificados. Não obstante, o sucesso do McInternet supera esses problemas, levando 

Sacchi et al (2009) a classificar o projeto como um grande sucesso com o qual lições 

valiosas podem ser aprendidas (SACCHI ET AL, 2009, p. 116). 

 A preocupação com os efeitos de longo prazo das iniciativas de inclusão digital 

está presente em Madon et al (2009, p. 96). Os autores argumentam que um processo de 

institucionalização dos projetos de inclusão é necessário para que eles exerçam seus 

efeitos sobre sucessivas gerações. Mais uma vez o suporte da comunidade, juntamente 

com o de governos, políticos, é posto no centro da questão da sustentação desses 

projetos, que não é uma questão, portanto, apenas financeira. Esse processo de 

institucionalização é estudado por meio de uma comparação entre projetos na Índia, 

África do Sul e Brasil.  

Na Índia, é importante o caso do estado de Kherala, também analisado pelos 

autores (MADON ET AL, 2009, p. 99). Naquele lugar a instalação de 630 telecentros 
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experimentou um grande sucesso inicial, por conta de sua ligação com processos de e-

alfabetização (e-literacy), que receberam tanto apoio local como estrutura apropriada.  

Fases posteriores, como a tentativa de estimular atividades empresariais ligadas 

aos telecentros e conectá-los ao sistema de saúde, por exemplo, não contaram com 

apoio material e não conseguiram estabelecer uma ligação institucional com as 

organizações locais. 

Na África do Sul, os autores analisam o projeto de tutoria educacional 

suplementar na província de Mpumalanga, que revela o sucesso de uma iniciativa 

operada por pessoas da localidade, que permitiu que alunos graduados do local 

encontrassem empregos em atividades relacionadas à computação (MADON ET AL 

(2009, p. 100-102). A Universidade de Pretória foi um apoio institucional essencial a 

essa fase do projeto. Posteriormente, quando se tentou uma expansão dos objetivos do 

projeto e de sua abrangência geográfica, aprofundando o envolvimento da comunidade e 

objetivando benefícios financeiros a partir das instalações de treinamento de 

computação, o sucesso não se repetiu. A falta de ligação com as comunidades, o apoio 

material deficiente e a incapacidade de auto-sustentação das instalações, levaram ao 

insucesso da expansão pretendida. 

No Brasil, apesar do vigor e expansão do programa paulistano de telecentros (o 

já mencionado Sampa.org), há, segundo os autores (MADON ET AL, 2009, p. 103), 

uma significativa diferença entre os seus propósitos originais, centrados na parceria 

entre comunidades e telecentros para desenvolvimento de serviços, e os padrões de uso 

atuais. As parcerias com as comunidades não aconteceram.  

De acordo com os estudos realizados, os conselhos de gestão dos telecentros 

foram dissolvidos com base na percepção de que passaram a ser locais de disputa 

política. A descontinuidade política foi mencionada como algo a ser considerado na 

trajetória dos telecentros de São Paulo. O caráter fortemente político dos processos de 

institucionalização de projetos de inclusão digital em países em desenvolvimento 

também foi explicitado pelos autores. Madon et al (2009, p. 104-105) ainda oferecem 

algumas indicações do que pode funcionar em projetos de inclusão digital, começando 

pela persistência em ultrapassar eventuais dificuldades iniciais. Além disso, eles 

destacam a aceitação simbólica pela comunidade, a estimulação de uma atividade social 

relevante para os grupos sociais locais, a associação do projeto com fluxos viáveis de 
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receitas e, por último, um processo considerado importante e frequentemente crucial: a 

conquista de suporte governamental. 

Ainda cabe ressaltar um grupo de interesse relevante no debate sobre 

exclusão/inclusão digital: o das crianças. Suss et al (2001) destacam o computador 

como a mais recente mídia a ter um papel importante nas relações entre grupos de 

crianças (SUSS ET AL, 2001 apud VALENTINE e HOLLOWAY, 2002, p. 303-316). 

Segundo os autores, as crianças são capazes de estabelecer redes online de amizades 

nacionais e internacionais, aptas para reconfigurar suas relações e identidades online e 

produzir interações off-line com colegas para uso de TI ou falar sobre suas atividades 

online .  

Mas, além dos indivíduos, a exclusão digital pode ser aplicada também às 

organizações e, dentre elas, às pequenas e médias empresas (PME). Alvim (2007, p. 

239-241) alerta para o fato de que estas empresas não possuem acesso à informação, ao 

mercado, ao conhecimento, à tecnologia e a serviços financeiros, entre outros. A 

inclusão digital destas empresas exige a ampliação da oferta de ferramentas de TI 

adequadas ao segmento, informação relevante e treinamento para o uso das ferramentas, 

além de uma preparação de caráter administrativo dos negócios. Como contrapartida, 

ela pode trazer ganhos ―inquestionáveis‖ para a melhoria da sua gestão, determinar 

ganhos de produtividade, ensejar a racionalização de processos internos, e contribuir 

para redução de custos pela automação e outros.  

Medidas da exclusão digital, dimensões da inclusão e exemplos de iniciativas de 

diminuir a distância entre os que têm acesso e sabem utilizar os recursos de TI e os 

demais foram os pontos que se procurou destacar neste tópico sobre o par 

exclusão/inclusão digital. Nele, além da apresentação do par propriamente dito, ocorreu 

uma primeira síntese dos três assuntos selecionados para o quadro de referência inicial 

do trabalho: governo eletrônico, educação e inclusão digital. Na próxima seção será 

apresentada uma segunda síntese, com o uso do tema da cidade digital para articulação 

de todos os três temas mencionados, abordados como camadas que se somam à cidade 

tradicional. 
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2.4.CIDADE DIGITAL 

Coloquialmente, a cidade é o lugar onde vivemos, conjunto de ruas, bairros e 

distritos marcado por uma unidade política e dotado de uma série de órgãos 

administrativos e de prestação de serviços aos seus cidadãos. Na cidade digital, novos 

sistemas, ou camadas, são agregados à cidade, coloquialmente entendida. 

São variados os tipos de cidades: família, tribal ou comunitária; rural ou campo; 

artesã; industrial; operária; administrativa; monumento; jardim; travessia; histórica; 

hídrica ou sagrada. Estas são algumas das classificações propostas por Guerreiro (2006, 

p. 55). Outras cidades descritas por ele são de especial interesse aqui. Uma delas, a 

cidade tecnológica, conta com recursos intelectuais e científicos para prover a base para 

diversas aplicações tecnológicas, transformando-se em polo tecnológico. No Brasil são 

exemplos São José dos Campos e Campinas. Dublin, Tel Aviv e Bangalore são 

exemplos no exterior. Por sua vez, a cidade digital, informacional ou cibercidade 

(Valência, Boston, Puebla, Niterói, Curitiba e Piraí, são exemplos citados pelo autor) é 

uma extensão da cidade tecnológica e  

se constitui com infraestrutura de telecomunicação implantada e 

conectada em rede compartilhada para o acesso, permitindo o fluxo de 

informações em infovias, o que acaba por formar uma grande rede em 

que cada habitante pode desempenhar sua atividade em qualquer lugar, 

desde que as conexões digitais sejam acessíveis (GUERREIRO, 2006, 

p. 55). 

A cidade digital de Silva (2004) é um novo conteúdo da cidade real e se 

apresenta como uma camada de ciberespaço
12

 sobreposta a esta. Na visão de Couclelis 

(2004, p. 14), a cidade digital é a interseção da área urbana física, das pessoas que ali 

vivem e trabalham, do nexo de possibilidades tecnológicas, econômicas e culturais e 

daquilo que se chama sociedade em rede. A representação gráfica deste encontro é 

apresentada na Figura 3, à página seguinte. 

Diferentemente de Couclelis (2004), Fernandes e Gama (2006, p. 4) veem a 

cidade digital como uma primeira etapa da cidade inteligente. Consideram que ―a 

informação e a evolução tecnológicas, que se encontram na base da criação das cidades 

                                                 

12 Ciberespaço (cyberspace) foi usado originalmente pelo autor William Gibson, no conto de ficção 

Burning Chrome, de 1982. O termo ganhou notoriedade com o livro Neuromancer, de 1984. 
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digitais, são importantes para o espaço urbano‖ (FERNANDES e GAMA, 2006, p. 4). 

Para eles, a cidade inteligente ainda deve contar com a combinação do físico com o 

virtual na criação de uma região de aprendizagem ou conhecimento, onde haja pessoas 

com elevado nível de instrução e uso de inovações.  

 

 

Figura 3 – A cidade digital na interseção de três domínios 

Fonte: Adaptado de Couclelis (2004) 

 

No relato sobre a cidade digital de Quioto, Ishida et al (1999, p. 4) destacam o 

papel da tecnologia para armazenamento de conteúdo produzido localmente pelos 

cidadãos da cidade digital. Em sua opinião, a tecnologia como ferramenta para 

ultrapassagem de barreiras culturais dentro de um modelo de cidade que contempla toda 

a estrutura da vida urbana: compras, negócios, transportes, educação, seguridade social 

e outros (ISHIDA ET AL, 1999, p.23). Com base na experiência da Digital City Kyoto, 

os autores propõem uma arquitetura de cidade digital em três camadas: informação, 

integrando a web e os sensores espalhados pela cidade; interface, que provê modelos 2D 

e 3D da cidade e interação, que ajuda moradores e visitantes da cidade. O aspecto de 

tecnologia é predominante no relato sobre Quioto. 
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Em Egler (2007, p. 14-15), a pólis é a cidade tradicional com acréscimos de 

participação pública mediada pela TI. Os atores socioeconômicos abrangem uma gama 

de atividades, práticas e arranjos institucionais propiciados e demandados pela provisão 

de serviços da cidade real pela web. Já a cidade tecnológica é orientada para os aspectos 

mais técnicos como aplicações geograficamente referenciadas, sensores e tecnologias 

sem fio. Esta última teria traços de uma cidade inteligente, ou seja, portadora de uma 

extensa infraestrutura telemática no solo, acoplada a modelos computadorizados de alta 

resolução.  

A participação pública mediada pela TI remete à autonomia e participação 

política dos indivíduos (FERNANDES e GAMA, 2006; HANZL, 2007; INFANTE, 

2006 e LEODORO, 2008). Nesse sentido, o próprio Guerreiro (2006, p. 73) acrescenta 

que as cidades modernas devem se pautar pelo desenvolvimento humano local, por 

exemplo, dando ―condições permissivas para [o excluído] se incluir nas novas 

demandas técnicas e nos avanços sociais do mundo‖.  

Em Portugal, o projeto Gaia Digital, desenvolvido na cidade de Vila Nova de 

Gaia, contempla o aspecto social da cidade digital (GOUVEIA, 2002, p. 1-3), com o 

argumento de que nas cidades digitais ―a tecnologia deve seguir as necessidades de 

informação e a informação só existe para suportar a interação entre as pessoas‖. Ali o 

objetivo é conectar o lugar físico e a comunidade com uma sua contrapartida digital, 

promovendo a visibilidade externa de Vila Nova de Gaia, influenciando o 

aperfeiçoamento de áreas como saúde, educação e ambiente, criando condições para 

aumento do investimento na região e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida 

e níveis de participação dos cidadãos. Uma adição pertinente ao dito sobre Gaia Digital 

é a cidade digital considerada como ―um conceito de ‗política territorial‘ inserida em 

uma sociedade em rede; um sistema de pessoas e instituições conectadas por uma 

infraestrutura de comunicação digital (como a internet) que tem como referência uma 

cidade real, cujos propósitos variam e podem incluir diferentes objetivos‖ 

(FERNANDES e GAMA, 2006, p. 3). 

Sanford e Rose (2007, p. 406) discorrem sobre a participação eletrônica (e-

participação), que é a participação em processos consultivos democráticos com a 

mediação das tecnologias da informação e comunicação.  
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A e-participação também é mencionada por Infante (2006), que a situa no centro 

do seu conceito de cidade digital. Para o autor, as cidades digitais devem se constituir 

em um avanço da democracia, pois 

O desenvolvimento de cidades digitais constitui um meio para 

acrescentar a participação cidadã nas decisões relevantes da 

comunidade, além de prover soluções específicas para problemas 

concretos das pessoas, junto com assegurar transparência da gestão 

pública. Assim, o conceito de cidade digital desloca seu centro do social 

para o público. [.] As cidades digitais hão de se constituir em uma 

forma explícita de boas práticas de governo e de aprofundamento da 

democracia, pela via da participação cidadã em nível local e de base 

(INFANTE, 2006, p. 3). 

Infante (2006) também faz uma interessante distinção entre a visão de cidades 

digitais do ponto de vista de provedores de serviços (de informática) e de outra 

abordagem centrada nas pessoas. Para os provedores de serviços, a cidade digital é uma 

―translação de modelos de cidades que existem no mundo real para o ambiente 

telemático‖ (INFANTE, 2006, p. 6-7). Sob a outra ótica apontada, trata-se de um espaço 

de conhecimento, que considera a identidade dos cidadãos e é inteligente com 

capacidade de aprender e apreender, rearticulando-se em forma de redes. Infante (2006, 

p. 16) ainda prescreve o que deve estar presente na cidade digital: e-governo ou e-gov, 

mecanismos de saúde à distância, oportunidades e gestão do teletrabalho, capacitação e 

formação a distância, e-democracia, apoio de infraestrutura (cabo, wi-fi
13

 etc) e-

business, gestão do turismo e gestão da cultura. Os atributos de um portal de cidade 

digital também são discriminados: informação útil para os residentes, facilidade de uso, 

ser visualmente atrativo, acesso a trâmites de processos públicos, espaços de 

participação e links de interesse do público (INFANTE, 2006, p. 13). 

                                                 

13 Wi-fi (pronunciado /uaifai/) é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance, que pode ser usada com 

produtos certificados que pertencem à classe de dispositivos de rede local sem fios(WLAN) baseados no 

padrão IEEE 802.11. Por causa do relacionamento íntimo com seu padrão de mesmo nome, o termo Wi-

Fi é usado frequentemente usado como um sinônimo para a tecnologia IEEE 802.11.O padrão Wi-Fi 

opera em faixas de frequências que não necessitam de licença para instalação e/ou operação. Este fato as 

tornam atrativas. No entanto, para uso comercial no Brasil é necessária licença da Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel). Para se ter acesso à internet através de rede Wi-Fi deve-se estar no raio de 

ação ou área de abrangência de um ponto de acesso (normalmente conhecido por hotspot) ou local 

público onde opere rede sem fios e usar dispositivo móvel, como computador portátil, Tablet PC ou PDA 

com capacidade de comunicação sem fio, deixando o usuário do Wi-Fi bem à vontade em usá-lo em 

lugares de "não acesso" à internet, como aeroportos (Fonte: http://www.pt.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Nacional_de_Telecomunica%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Nacional_de_Telecomunica%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hotspot
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador_pessoal
http://pt.wikipedia.org/wiki/PDA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://www.pt.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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As cidades tecnológica, digital e inteligente, além da e-participação e das 

métricas, possuem aspectos importantes para a compreensão das expectativas geradas 

quando se fala da interação das cidades com a TI. Mas ainda há que se explorar uma 

última expressão da cidade, mencionada por Guerreiro (2006) e Silva (2004), a 

cibercidade. Silva (2004) explicitamente se refere a uma camada de ciberespaço 

aplicada sobre a cidade. Nas palavras de William Gibson, em seu romance 

Neuromancer, o ciberespaço é 

Uma alucinação consensual experimentada diariamente por bilhões de 

operadores legítimos, em cada nação, por crianças aprendendo 

conceitos matemáticos [.] Uma representação gráfica de dados 

abstraídos de bancos de cada computador no sistema humano, 

Complexidade inimaginável. Linhas de luz organizadas no não-espaço 

da mente, blocos e constelações de dados. Como luzes da cidade, 

retrocedendo. (GIBSON, 1984, p. 34)
14

. 

Lopes (2004, p. 9) destaca que ―As cibercidades nascem no contexto das novas 

tecnologias da informação e integram o campo da análise da interpretação do fenômeno 

da comunicação humana e social de onde emerge uma nova disciplina: a cibercultura‖, 

enquanto Lemos (2002, p. 7) salienta que as cibercidades atendem ―ao crescimento da 

insegurança social, a instalação de não lugares e ao fluxo comunicativo crescente, 

transformando-se em uma espécie de salvação das cidades reais‖. 

Gibson (1984) enfatiza a relação entre homem e máquina dentro da sua rede 

global de informação (―The Matrix”) na qual está localizado o ciberespaço. Lemos 

(2004a) afirma que agora compreendemos que ―as cidades são artefatos que se 

desenvolvem sempre em relação às redes técnicas e sociais‖ (LEMOS, 2004a, p. 19) e 

as cibercidades são formas de ―reestabelecer o espaço público, colocar em sinergia 

diversas inteligências coletivas, ou mesmo reforçar laços comunitários (LEMOS, 2004a, 

p. 20). ―As cibercidades nascem no contexto das novas tecnologias da informação e 

integram o campo da análise da interpretação do fenômeno da comunicação humana e 

social de onde emerge uma nova disciplina: a cibercultura‖ (LOPES, 2004, p. 9). André 

Lemos (2002) salienta que as cibercidades atendem ―ao crescimento da insegurança 

                                                 

14 No original: Cyberspace. A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate 

operators, in every nation, by children being taught mathematical concepts [.] A graphic representation 

of data abstracted from the banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines 

of light ranged in the non space of the mind, clusters and constellations of data. Like city lights, 

receding."(GIBSON, 1984, p. 34). 
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social, a instalação de não lugares e ao fluxo comunicativo crescente, transformando-se 

em uma espécie de salvação das cidades reais‖ (LEMOS, 2002, p. 7). 

Silva (2004, p. 6-13) lembra que a cibercidade – cidade digital, cidade virtual, 

município digital, cidade eletrônica, cidade inteligente e outros nomes – terá suas 

funções e especializações definidas pelos seus gestores, indutores e freqüentadores. 

Segundo o autor, a geografia dos trabalhadores se altera, quando o local de trabalho e a 

residência, ou qualquer outro espaço, pode ser o mesmo lugar. Elas são uma etapa da 

evolução urbana moderna que começa em 1820, com a cidade mercantil, passa pela 

cidade industrial, uma cidade de negócios e a cidade máquina da década de 1970 

(LEMOS, 2004b, p. 3, 4).  

Esse rápido trânsito pela cidade digital, denominação que será usada daqui em 

diante para referência ao resultado da aplicação da TI para criação de uma nova camada 

de inteligência cibernética sobre a cidade real e a disseminação de seu uso em benefício 

da população local e dos visitantes, mostra que há bastante interesse pelo assunto e 

variadas formas de abordá-lo. 

Em seguida será apresentada a ANT que vai direcionar a extensão do modelo 

heurístico de inclusão digital e a construção da trajetória de Piraí em sua interação com 

a tecnologia da informação. 

Os vários aspectos da cidade digital foram abordados a fim de compor um 

quadro conceitual do objeto de estudo. Desse modo, a cidade que se estuda fica 

caracterizada como um agregado de camadas sobre a cidade tradicional, física que 

frequentemente observamos. 
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3. A TEORIA ATOR-REDE (ANT) 

Neste capítulo são apresentados elementos importantes, ainda que não 

exaustivos, da Teoria Ator-Rede e as razões de sua utilização neste trabalho. Trata-se de 

um referencial teórico e de procedimentos metodológicos em processo de construção, se 

notabilizando pela simetria proposta no tratamento de atores humanos e não humanos 

(artefatos). A sociologia da tradução e a sociologia das associações, que podem ser 

considerados dois momentos da ANT, são destacados. 

Na ANT qualquer pessoa ou artefato que seja capaz de impor sua linguagem a 

outros pode ser considerado ator em uma rede (network), ou em uma worknet, como 

Latour (2005, p. 132) gostaria de poder chamar o esforço contínuo de manutenção da 

estabilidade das redes. Sistemas operacionais, mecanismos de busca, programas de 

automação de escritório, leis, prédios, cabeamento de redes são artefatos que podem 

criar um campo de atração ao seu redor, bem como influenciar comportamentos e o uso 

da tecnologia, configurando-se, deste modo, em atores. Law (1999, p. 5) explica que 

atores são efeitos da rede, pois, na medida em que se formam, se fortalecem por meio da 

inclusão de atributos e interesses de várias entidades nas redes. Os atores são elementos 

de centralização de interesses em uma rede descentralizada. 

As redes na ANT são heterogêneas. Essa característica deriva da abordagem 

simétrica da teoria, que trata os artefatos humanos em pé de igualdade com o homem na 

possibilidade de serem protagonistas na formação de uma rede de interesses alinhados 

(HARDY e WILLIAMS, 2008, p. 159). Esta simetria tornou a ANT especialmente 

atraente para aqueles que se dedicam a estudar o uso e impactos da tecnologia na 

sociedade, incluindo a TI (Guesser, 2004; Santos & Diniz, 2006; Tatnall, 2009). A 

simetria postulada na ANT deriva da simetria generalizada, mencionada por Latour 

(1993, p. 94-96). Natureza e sociedade devem ser explicadas e, em momento algum, 

uma deve ter preponderância explicativa sobre a outra. Desde esse ponto de vista, a 

ANT procura combater várias dicotomias presentes nas ciências sociais, tais como 

agência e estrutura, micro e macrossocial, e humanos e não humanos. 

A primeira das tarefas a cumprir neste capítulo é a de justificar o uso da ANT, o 

que será feito em seguida, passando-se daí para a definição dos aspectos mais relevantes 

da ANT para o trabalho. 
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3.1.A OPÇÃO PELA ANT 

 

Figura 4 - A ANT não tem respostas prontas (veja nota com tradução livre)15 

Fonte: Latour (2005, pág. v) 

 

A ANT é fruto de estudos realizados no campo da sociologia, dos estudos de 

ciências e tecnologia ou Science and Tecnology Studies (STS), de Bruno Latour e 

Michel Callon e, posteriormente, de John Law (RAMOS, 2009, p. 54), para não 

estender a lista de autores além dos três mais frequentemente citados na literatura 

revista para esta pesquisa. 

Ivakhiv (2008) lembra que a ANT foi formulada, reformulada, desenvolvida e 

refinada; sua terminologia se desenvolveu e seu nome foi muitas vezes reescrito, com e 

sem hífens. Além disso, foi chamada, inclusive por seus principais autores, de 

sociologia da tradução, actant-rhizome ontology, semiótica do material, event-network 

theory e outros neologismos. Latour (2005) a chama de sociologia das associações em 

seu livro Reassembling the Social. John Law afirma que apenas as teorias mortas e as 

práticas mortas celebram sua autoidentidade e se apegam a seus nomes, insistindo em 

sua reprodução perfeita (LAW, 1999, p. 10). A ANT, para ser fiel a suas propostas, está 

constantemente sob pressão para se reinventar.  

Sua adoção neste trabalho não está relacionada a algum tipo de seleção da teoria 

ideal. Sua escolha se confunde com a própria elaboração do projeto de pesquisa, no 

âmbito de uma disciplina do programa de doutorado da EBAPE. A decisão de estudar 

Piraí, portanto, foi tomada juntamente com aquela de usar a ANT, especialmente por 

conta de sua incorporação do conceito de simetria que permite analisar, sem 

                                                 

15 Tradução do autor: ―- Está escrito no sexto capítulo de provérbios ‗Vá até a ANT, preguiçoso. medite 

sobre seus caminhos e seja sábio. - Eu tentei isso. A ANT também não sabia a resposta.‖ 
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precedências ou valoração ética, humanos e não humanos (TURETA e ALCADIPANI, 

2009, p. 51). Esta característica da ANT foi, então, o primeiro atrativo que a tornou 

adequada ao propósito de descrever um fenômeno claramente composto de pessoas e 

tecnologias, em especial a TI. Assim sendo, não houve a preocupação de se avaliar se a 

ANT é melhor ou mais completa que outras teorias que poderiam ser utilizadas como 

base para a pesquisa. Porém, é importante salientar sua recorrente comparação ou 

associação com algumas delas.  

Scholl et al (2006, p. 481-482) apresentam um conjunto de teorias utilizadas 

para tratar um dado fenômeno, no caso específico, o governo eletrônico. Entre elas estão 

a Teoria dos Stakeholders, a Teoria Institucional, a Teoria da Estruturação e a ANT, 

entre outras. Essas teorias podem ser utilizadas em associação ou alternativamente à 

ANT. Pouloudi et al (2004) usam a Stakeholder Theory juntamente com a ANT para 

aprimorar a identificação de atores, enquanto Bailur (2006) a utiliza, exclusivamente, 

para analisar projetos de telecentros. Em 2008 a autora volta ao tema dos telecentros, 

dessa feita pelas lentes da Teoria Pós-colonial (BAILUR, 2008). Lagendijk e Cornford 

(2000) usam a ANT, em associação com os conceitos de campo e isomorfismo da 

Teoria Institucional, para estudar novas formas de políticas de desenvolvimento 

regional. Madon et al (2009) preferiram usar apenas a Teoria Institucional para discutir 

iniciativas de inclusão digital em várias cidades pelo mundo. 

A Economia Evolutiva (Evolutionary Economics, EE) e a Construção Social da 

Tecnologia (Social Contruction of Tecnology, SCOT) são teorias que também 

consideram a tecnologia como uma construção, refutando, assim, que ela tenha caminho 

próprio, independentemente de como os grupos humanos a utilizam. O trabalho de 

Brunn e Hukkinen (2003) ilustra um esforço de composição entre estas teorias e a ANT 

no estudo de mudanças tecnológicas. Hardy e Williams (2008) fazem uso da ANT em 

conjunto com a perspectiva da construção social de políticas, proposta por Colebatch 

(2002 apud HARDY e WILLIAMS, 2008) para estudar iniciativas de uso do e-

procurement dentro de um contexto de governo eletrônico. Rammert (1997, p. 173), 

referindo-se aos STS, ressalta que, mesmo que seu trabalho se apoie fortemente sobre a 

ANT, é importante lembrar toda uma trajetória de pesquisa fundamentada na teoria da 

estruturação proposta por Anthony Giddens. 
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Logo, mesmo não ignorando outras teorias que poderiam servir ao propósito de 

estudar Piraí e a TI em conjunto, a ANT foi a opção feita, não por uma convicção de sua 

superioridade sobre outras teorias, mas pelos seus próprios predicados entre os quais se 

destacam, além da simetria, seu caráter ontológico de concepção da realidade (ou o 

social) como uma construção cotidiana e a sua abertura para receber influências, como é 

o caso do uso do modelo heurístico utilizado neste trabalho.  

Adicionalmente, o uso da ANT em estudos relacionados à tecnologia já é 

bastante disseminado e aparece em diversos contextos e áreas de interesse. Alguns 

exemplos: políticas públicas de inclusão digital (AZEVEDO, 2008); aplicações na 

saúde (BLOOMFIELD ET AL, 1992 e SINGLETON e MICHAEL, 1993); problemas 

no desenvolvimento de uma cidade digital (BROSVEET, 2004); indicadores de ciência 

e tecnologia (CANCHUMANI, 2008); desenho de sistemas de informação (GASSON, 

2006), adoção e desenvolvimento de software livre (GUESSER, 2004 e WALL, 2008); 

políticas e prática de governo eletrônico (HARDY e WILLIAMS, 2008); interação de 

mulheres com o ciberespaço (RUBINOFF, 2003 e 2005); uso da Internet em bancos 

(SANTOS e DINIZ, 2006); adoção de sistemas de informação (TATNALL, 2009); 

prestação de serviços (UDEN e FRANCIS, 2009), administração pública (WALSHAM 

e SAHAY, 1999). 

Uma peculiaridade da ANT relativamente a este trabalho em especial é a de que, 

na pesquisa realizada sobre a literatura ANT disponível, foi encontrado apenas um 

trabalho que versava sobre inclusão digital em uma comunidade tão complexa como 

uma cidade. Azevedo (2008) utiliza a ANT para desenvolver seu argumento sobre 

políticas públicas, com base na avaliação do programa Sampa.Org. Não há, portanto, 

uma preocupação com inclusão digital ou com a cidade de São Paulo em especial. Em 

outros textos que tratam de usos da TI, Rubinoff (2003 e 2005), por exemplo, focaliza 

em seus estudos as mulheres camponesas de um país centro-americano e o contato 

destas mulheres com o mundo digital no contexto de um projeto que registra suas 

histórias de vida e as compartilha pela internet. Já Brosveet (2004), apesar de estudar 

uma cidade digital, se debruça sobre a intervenção de especialistas que impedem a 

execução do projeto para sua implantação, contra a expectativas de outros grupos de 

não-especialistas envolvidos. Logo, aplicar a ANT ao tema da inclusão digital em Piraí 

foi considerado uma forma relevante de colaboração com a comunidade científica 

acrescentando um trabalho que une a ANT, um modelo de análise e os vários aspectos 
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da inclusão digital em uma cidade. Isso, acredita-se, valoriza a opção do pesquisador 

pela ANT. 

Isto posto, considera-se que a ANT é um referencial com credenciais para apoiar 

este estudo sobre Piraí e sua vertente digital. Em seguida a esta declaração de motivos, 

aspectos mais detalhados da ANT serão apresentados. 

3.2.ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA ANT NO ÂMBITO DA PESQUISA 

Não raramente, à tecnologia é atribuído um papel no processo de redefinição 

contínua da sociedade, o que a credenciaria a ser um sujeito no processo. Entretanto, 

quando alguém se refere à internet, a um computador, a um tomógrafo computadorizado 

ou a um sistema de informações, atribuindo-lhes características humanas e mesmo 

algum tipo de ação, esbarra na limitação de que à tecnologia ou aos artefatos 

tecnológicos não é comumente conferido o poder de agir socialmente, como fazem os 

seres humanos. A ANT é um referencial teórico que permite ultrapassar essa barreira, 

oferecendo uma abordagem simétrica e que reconhece que aquilo que alguns definem 

como técnico pode ser visto como social (MITEV, 2009, p. 12). 

Em poucas palavras, conforme Law (2003) aponta em suas notas sobre a ANT, a 

teoria: 

 Favorece a compreensão dos fenômenos sociais como um emaranhado 

de relações entre as pessoas e os artefatos que elas produzem;  

 Permite a não-discriminação entre dicotomias tradicionais como micro e 

macrossocial, local e global, agência e estrutura;  

 Facilita reconhecer que os processos de formação das redes são 

contingentes e locais;  

 Destaca a incorporação de materiais mais duráveis (artefatos) como uma 

contribuição positiva para o aumento da durabilidade das redes;  

 Ajuda a focalizar a mobilização e a estabilidade dos atores e de seus 

relacionamentos;  

 Adota a simetria entre humanos e artefatos (não humanos), não como 

uma posição ética, mas analítica. 
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Callon (1987, p. 93) destaca o caráter amplo do termo ator rede, ainda sem hífen 

naquele momento, como o de simultaneamente ser o ator, cuja atividade é de botar em 

rede elementos heterogêneos, e a rede que é capaz de redefinir e transformar aquilo de 

que é feita. Alcadipani e Tureta (2008) ressaltam a ontologia relativista de uma 

abordagem pós-estruturalista, na qual agência e estrutura não devem ser vistas como 

separadas. Em 2009, os mesmos autores mencionam o caráter de teoria da prática social 

da ANT, que com características pós-humanistas, nos demanda conhecer a constituição 

recíproca entre materiais e agência humana e se referem aos ciborgues – híbridos de 

máquina e organismo – que saem da ficção e ajudam a compreender a realidade social 

(TURETA e ALCADIPANI, 2009, p. 51). 

Uma destas criaturas híbridas e sua ação no ambiente de uma universidade, é 

apresentada em um trabalho muito curioso de Bruno Latour (Johnson, 1988; Latour, 

1992)
16

. Trata-se de um mecanismo de fechamento de portas (door closer) que pode ser 

delicado ou rude, preguiçoso ou expedito e, inclusive, obter a patente de tenente 

(lieutenant). Um não-humano, ou não-exclusivamente humano, no qual foram 

registradas características humanas e ao qual foram delegadas competências de um ser 

humano (fechar as portas) e que nos acompanha em nossa história, no nosso cotidiano, 

repetindo, incansavelmente e desde que a manutenção esteja em dia, as tarefas que 

foram inscritas em sua constituição. Não se trata de um ciborgue no sentido literal, mas 

de um tipo que, em lugar de componentes biológicos, junta traços humanos com sua 

estrutura mecânica.  

Ainda no tema dos não humanos, Cordella e Shaik (2006) afirmam que a ação 

destes não é explícita e, como tal, deve ser buscada na interação dos atores. Latour 

(1992) já indicava que para saber a ‗ação‘ de um não-humano, haveria que se observar o 

que humanos e outros não humanos precisariam fazer na ausência daquele ator. 

Além dos exemplos já citados de estudos sobre temas com foco na tecnologia, a 

ANT também instrui uma série de estudos de caso sobre a formação estratégica de 

sistemas de informações (MUTCH, 2002; NIJLANDS e WILLCOCKS, 2003), posto 

                                                 

16 Johnson é o próprio Latour sob um heterônimo – um engenheiro de minas norte-americano (nota do 

autor). 
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que ela foi importada para o campo dos sistemas de informação como um modo 

interessante de entender as influências e as ações da tecnologia (MUTCH, 2002).  

Mas, por conta de sua origem na sociologia, ela não se liga apenas a estudos 

voltados para a tecnologia da informação. Outros tipos de tecnologia ou técnicas são 

estudadas pela lente da ANT, quando há interesse em destacar o papel importante das 

relações dos homens e dos artefatos, inclusive conceituais, que elas criam. Callon 

(1999) a utiliza para descrever o mercado, mais especificamente um mercado de 

comercialização de morangos, como uma rede de atores. Ele afirma que a ANT destaca 

a importância de dispositivos materiais e da ciência natural, mas também das ciências 

sociais em geral e da economia em particular, na produção da economia (CALLON, 

1999). Com esse estudo, registra-se o uso da ANT para a compreensão, como uma rede 

heterogênea que liga homens e suas criações, daquilo que parece ser um fenômeno 

puramente baseado em relações humanas. 

Desse modo, a inclusão digital em um dado local reúne dois campos de estudo – 

tecnologia e relações sociais – que são objetos privilegiados de investigação por meio 

da ANT. Os computadores, seus programas, sua cadeia de manutenção, redes formadas 

por eles, a conexão à internet, decisões relativas ao financiamento deste parque 

tecnológico, prioridades definidas no decorrer dos projetos de inclusão, a ação da 

população local, dos governantes e empresários: todos são atores em potencial, 

presentes em um ambiente propício para a aplicação da ANT. 

Estudar a inclusão digital em uma cidade, com todas as suas peculiaridades e 

contexto, acrescenta ainda mais consistência à opção pela ANT. As suas premissas de 

que cada ordenamento, ou rede, tem suas especificidades e só pode ser analisado de 

forma empírica (ALCADIPANI e TURETA, 2008; BLOOMFIELD, 1992) reforçam a 

necessidade de usar os termos do lugar para descrever sua realidade. Desse modo, 

abordagens baseadas em macroestruturas ou construtos teóricos generalistas, que nos 

façam ver a realidade por meio de lentes não conectadas diretamente com o local, 

podem nos dar um retrato menos fiel do fenômeno naquele contexto específico.  

Vista em perspectiva, toda a sociedade, bem como seus subconjuntos, é formada 

por um grande número de atores-rede. Essas redes heterogêneas devem ser analisadas a 

fim se compreender porque algumas delas são mais duráveis que outras, posto que, 

fundamentalmente, todas estão permanentemente em movimento (ALCADIPANI e 
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TURETA, 2008). Para este fim, a ANT oferece uma série de elementos e um 

vocabulário próprio que serão apresentados no próximo tópico. 

3.2.1. Elementos e Vocabulário da ANT – Sociologia da Tradução 

Um dos textos mais referenciados sobre a sociologia da tradução (sociology of 

translation) parece ser aquele em que Michel Callon descreve o processo de estudo da 

reprodução de um tipo de ostra, a vieira, na baía de Saint Brieuc, na França. Nele o 

autor (CALLON, 1986, p. 1) descreve os quatro momentos da tradução: 

problematização, despertar do interesse, engajamento e mobilização. O estabelecimento 

de pontos de passagem obrigatórios (PPO) também é mencionado no texto. 

Fundamentalmente, a tradução enfatiza ainda, segundo Callon (1986, p. 18) a 

continuidade de transformações e deslocamento de metas e interesses, artefatos, pessoas 

e inscrições. 

A ANT, com seus atores-redes e o processo de sua formação e manutenção, é 

suportada por um vocabulário para construção de redes que permite descrever um 

processo de coordenação social e atores como uma cascata de traduções (UDEN e 

FRANCIS, 2008, p. 24). Este vocabulário é dotado, segundo Latour (1999), de uma 

ridícula pobreza, a qual é um claro sinal de que nenhuma das palavras utilizadas 

(associação, tradução, aliança, pontos de passagem obrigatórios etc) pode substituir o 

rico vocabulário da prática dos atores (LATOUR, 1999, p. 20, grifo do autor). A ANT 

trabalha com uma infralinguagem que permite que o vocabulário dos atores seja ouvido 

alto e claro (LATOUR, 2005, p. 30). Com essa observação, Latour o autor que o 

pesquisador não poderia substituir a sociologia, a metafísica e a ontologia dos atores 

pelas suas próprias. 

Os principais mecanismos que permitem a descrição de redes, por meio da ANT, 

são a tradução e a inscrição. Além desses, o estabelecimento de pontos de passagem 

obrigatórios (PPO) e a conquista da irreversibilidade, segundo vários autores 

(WALSHAM e SAHAY, 1999; SARKER ET AL, 2006; CHO ET AL, 2008), são 

importantes referência para a teoria.  

O processo de tradução é uma negociação entre atores sobre os quais está o foco 

da ação que a rede vai executar, ou ainda, a empreitada e o resultado de alinhar o 

interesse de múltiplos atores (HARDY e WILLIAMS, 2008, p. 6). A tradução demanda 
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a cooptação e a mobilização de atores e recursos. Esses processos de tradução podem 

ser relacionados, também, por definição, a atores não humanos. O fato de determinada 

tecnologia ser utilizada faz dela um ator que orienta uma série de fatos posteriores à sua 

adoção. Com a efetivação de uma tradução, dois resultados são alcançados: o 

estabelecimento de pontos de passagem obrigatórios (PPO); e a materialização de 

relacionamentos por meio de sua inscrição em artefatos técnicos – textos, pessoas e 

dinheiro – algum material heterogêneo que ajuda na consolidação das redes (COMBER 

ET AL, 2003; MURDOCH, 1998, 2006; DUIM, 2007). Redes com inscrições tendem a 

ser mais estáveis e duradouras. As que não as possuem – como aquelas formadas por 

acordos verbais entre seus componentes – tendem a ser mais instáveis e menos duráveis. 

O estabelecimento de pontos de passagem obrigatórios (PPO) é a maneira pela 

qual os atores-rede tornam seus interesses um imperativo para demais atores-rede na 

busca de seus próprios objetivos. Os PPOs se constituem em fortes pontos de referência 

nos campos organizacionais e podem tomar a forma de instituições centrais, conceitos 

ou métodos fundamentais, segundo os quais os interesses dos agentes se definem 

(LAGENDIJK e CORNFORD, 2000, p. 211). As redes, a partir de seus processos de 

tradução, vão, então, se consolidando por meio de inscrições, tais como a introdução de 

artefatos técnicos que garante a proteção dos interesses de um ator (LATOUR, 1992). 

As inscrições ensejam a formação de ―caixas-pretas‖ – termo utilizado por Latour 

(1987) em alusão à Caixa de Pandora – que expressam conceitos, métodos, instituições 

ou outros elementos, tal como o poder, que se tornam dominantes e incontestáveis, pelo 

menos temporariamente, no processo contínuo de formação e redefinição de atores-rede. 

O termo foi utilizado, originalmente, para sustentar o argumento de que quanto mais 

caixas-pretas uma teoria científica acumula, mais difícil se tornava sua refutação. As 

inscrições ocorrerão frequentemente no ciclo de vida da rede e contribuem para o 

estabelecimento da sua irreversibilidade, ou seja, um ponto a partir do qual é 

praticamente impossível haver alternativas para os envolvidos na rede ou para aqueles 

que nela pretendem ingressar (LATOUR, 1987). 

Porém, como é regra na ANT, a irreversibilidade não deve ser considerada 

perpétua, bem como as caixas-pretas não são elementos imutáveis. A dinâmica dos 

processos sociais determina que as caixas podem ser reabertas, conforme as articulações 

dos atores traga novas controvérsias sobre o efeito daquela caixa-preta na rede como um 

todo. Quando isso acontece, as condições de irreversibilidade que foram úteis a algum 
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interesse, podem ser desfeitas. Em um estudo sobre capital social, Gargiulo e Benassi 

(2000) mencionam que, tradicionalmente, o fechamento das redes (network closure) em 

torno de normas e sanções é visto como um fator positivo para a confiança e cooperação 

sociais. Por outro lado, a diversidade de informações obtida da falta de conexão entre 

diferentes aglomerados (clusters), configurando redes mais permeáveis, é que favorece 

a formação do capital social (GARGIULLO e BENASSI, 2000). A ANT, com a figura 

da caixa-preta, é capaz de acomodar a visão de capital social apresentada: mesmo 

funcionando de maneira fechada e inacessível ao exterior, as caixas-pretas estão 

permanentemente sujeitas a reabertura por atores que se interessam em mudar um 

estado de coisas e acumulam força suficiente para fazê-lo. Elas são elementos de 

fortalecimento da rede, mas não impedem sua natureza dinâmica. 

Também é importante ressaltar que nos estudos feitos com base na ANT, não há 

um desprezo pela atuação política e pelo poder que dela emana. Bloomfield et al (1992) 

ressaltam que a política de criação e manutenção de alianças está no centro da 

construção das redes. O modelo utilizado para dirigir o foco das investigações sobre o 

tema da inclusão digital, que será apresentado adiante, é especialmente feliz nesse 

sentido, pois, incorpora explicitamente a sustentabilidade política em sua estrutura de 

análise do fenômeno. 

Em resumo,  a não-diferenciação, a priori, entre elementos sociais e técnicos em 

uma rede sociotécnica encoraja a descrição detalhada dos mecanismos concretos que 

trabalham para manter a rede conectada, sem que haja distração relativa aos meios, 

técnicos ou não, pelos quais isso se dá  (HANSETH e MONTEIRO, 1998, p. 5).  

Em seguida são apresentadas outras características relacionadas ao uso da ANT 

neste trabalho. Estas características estão ligadas àquilo que Latour (2005) chamou de 

sociologia das associações. 

3.2.2. Trajetórias na ANT – A Sociologia das Associações 

Bruno Latour publicou Reassembling the Social – An Introduction to Actor-

Network Theory, originalmente em inglês, em 2005. Aibar (2006, p. 1) a descreve como 

a primeira apresentação sistemática, ordenada e detalhada da ANT. Latour parece dar 

uma resposta aos que consideravam a ANT um monstro que havia escapado ao controle 

de seus criadores e desenvolvido uma essência própria (DUREPOS, 2008). Desse modo, 
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ele procura fortalece a teoria que apresentava apenas quatro dificuldades: as palavras 

teoria, ator, rede e o hífen (LATOUR, 1999, p. 15). Na verdade Latour revaloriza o 

hífen a fim de reforçar a ideia de integração entre atores e redes (LANGLAIS, 2006). 

Assim, em Reassembling the Social, Latour apresenta sua sociologia das 

associações, reiterando que o importante é seguir os atores e aprender deles aquilo que a 

existência coletiva se tornou em suas mãos, quais métodos elaboraram para fazer as 

coisas se encaixarem e o que melhor define as associações que tiveram que estabelecer 

(LATOUR, 2005, p. 12). Pode-se, então, afirmar que a ANT tem como elemento central 

o ator-rede (com hífen) – o qual, normalmente, envolve humanos e não-humanos – e 

cujo conceito sugere uma combinação de agência e estrutura, em que nenhuma delas 

existe independentemente da outra (GREEN ET AL, 1999). O processo de formação de 

redes é, em termos abrangentes, a própria vida ou trajetória do ator, que participará de 

inúmeros destes processos como protagonista ou coadjuvante. É pela formação de redes, 

e como resultado da sua participação em muitas redes, que os atores criam sua 

identidade social (o que são) e sua função social (o que fazem e como o fazem). 

 Não obstante, Latour faz uma ressalva quanto ao que significa uma rede. Ele 

lembra que, nos primeiros momentos da ANT, os objetos descritos nos trabalhos eram 

redes no sentido físico – metrô, telefones – e que o termo, na década de 1980, ainda não 

havia sido apropriado pela Internet ou pela Al-Qaeda (LATOUR, 2005, p. 131-132). 

Naquele momento, de acordo com o autor, o termo serviu ao propósito de diferençar os 

objetos de interesse, de ―coisas‖ como instituições, cultura, sociedade, campos e outros 

que tinham definições claras no campo da sociologia. Hoje, as redes, especialmente a 

Internet, estão em todos os lugares. Elas, então, ficaram no nome da teoria, mas não 

devem ser consideradas como algo com existência própria ou mesmo uma topologia. As 

redes devem ser consideradas ferramentas que ajudam a descrever um fenômeno, uma 

coisa e não a coisa em si. 

A fim de esclarecer suas intenções, Latour (2005, p. 131) menciona ainda que, 

caso acreditasse em jargões e achasse que o nome pudesse se estabelecer, ele preferiria 

falar de worknets em lugar de networks. Com esse neologismo seria possível fazer a 

diferença entre redes técnicas (networks) e o modo de os cientistas sociais as 

compreenderem (worknet). As worknets permitiram ver o trabalho de desenvolver as 

redes. Elas seriam os mediadores e as redes o conjunto estabilizado de intermediários. 
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Desse modo o autor recupera o tema das associações, das relações que devem ser o 

objeto de estudo do cientista social que, por meio da ANT, considera que aquilo que se 

chama social é um reconstrução permanente, um fazer e refazer de associações ou 

fluxos de traduções, recuperando um termo bem estabelecido no corpo da teoria. E o 

hífen ressurgido? Ele é a alternativa viável proposta por Latour para, em lugar da 

inviável worknet, expressar a necessidade de se perseguir as conexões passíveis de 

serem seguidas, gravadas empiricamente e que necessitam de esforço constante para 

serem mantidas (LATOUR, 2005, p. 131). O ator-rede ou a worknet são nomes distintos 

para expressar a eliminação da dicotomia agente-estrutura no âmbito da ANT.  

Para expressar o ponto de vista da ANT como sociologia das associações, Latour 

define, então, algumas fontes de incertezas que devem pautar um trabalho de pesquisa 

com base na teoria. Essas incertezas são assim chamadas em alusão ao Princípio da 

Incerteza de Heisenberg, pois, assim como no mundo subatômico, a observação pode 

influir no fenômeno observado, modificando seu comportamento ou o modo como é 

descrito. É com base na alimentação dessas incertezas, perseguindo-as sem o 

subterfúgio de preconceitos e respostas prontas, que se deve seguir os atores. 

As cinco fontes de incertezas são, conforme tradução feita pelo autor
17

, com 

base naquela de Ramos (2009):  

 nenhum grupo, apenas formação de grupos;  

 a ação é determinada externamente;  

 objetos também agem;  

 de questões de fato a questões de conexão;  

 escrever relatos.  

Na primeira fonte de incertezas – nenhum grupo, apenas formação de grupos – 

fica clara a visão de que os fenômenos sociais são formações dinâmicas que se recriam 

constantemente. Não há grupos prontos e disponíveis para que atores simplesmente 

ingressem neles. Apesar de alguns grupos serem bastante bem equipados, não há 

nenhum que prescinda de seus animadores, mantenedores e porta-vozes (LATOUR, 

                                                 

17 No original, em inglês: No group, only group formation; Action is overtaken; Objects too have 

agency; Matters of fact vs. matters of concern; Writing down risky accounts. 
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2005, p. 32). Esses grupos estão em constante movimento. Caso se pare de fazer e 

refazer grupos, não há mais grupos. De acordo com o autor (LATOUR, 2005, p. 35-41), 

a estabilidade dos grupos necessita de veículos, instrumentos capazes de mantê-la, ou 

seja, sem trabalho constante, não há grupo. Além disso, os grupos devem contar com 

mediadores – atores com poder de ação e que podem representar a si próprios ou a 

muitos – e não apenas com intermediários – aqueles que apenas transportam 

significados ou força sem modificá-los. O vocabulário utilizado, conforme mencionado 

anteriormente, não deve substituir aquele que os atores utilizam. O equipamento leve 

aqui mencionado – busca do movimento, estabilidade dinâmica, mediadores e 

vocabulário simples – deve bastar para o pesquisador explorar a incerteza relativa aos 

grupos e registrar relações e traduções derivadas da interferência ativa de vários atores e 

entidades distintas (RAMOS, 2009, p. 57). A capacidade de influência destas entidades 

sobre a ação dos indivíduos é abordada na segunda fonte de incerteza. 

O modo como se dão as ações no contexto da ANT é o tema da fonte de 

incerteza seguinte – a ação é determinada externamente. Fundamentalmente, é aqui que 

Latour procura resgatar o termo ator-rede, hifenizado. A ação não fica sob total domínio 

da consciência individual e deve ser entendida como um conglomerado de vários grupos 

de agências que deve ser lentamente destrinchado (LATOUR, 2005, p. 44-46). A ação, 

na ANT, não é o desejo puro e simples do ator, mas a convergência de muitos desejos e 

interesses, ou o alvo móvel de um grande grupo de entidades que se aglomeram nele. 

Desse modo, a ação é um processo que envolve compreender os próprios desejos e 

interesses e compô-los com os desejos e interesses externos. Quando um ator é chamado 

de ator-rede, isso deve significar que ele representa a maior fonte de incerteza quanto à 

origem de suas ações. Nesse ponto, as controvérsias e hesitações relativas às ações 

observadas podem ser de grande valia para a construção do relato sobre o fenômeno 

observado. Logo, essa fonte de incerteza implica compreender como se faz alguém agir 

de determinada maneira. Quando muitas agências convergem, a ação não será 

simplesmente o ato individual, mas a composição possível a partir dos muitos 

interesses. Segundo Latour, não estamos sozinhos no mundo e nossas ações são 

tomadas de outros, compartilhadas com as massas. Compreender a natureza das ações 

ajuda a ―identificar as situações em que os objetos de fato têm importância na criação de 

laços sociais‖ (RAMOS, 2009, p. 63). A terceira fonte de incerteza, portanto, vai 

endereçar o tema dos artefatos que agem. 
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Na terceira fonte de incertezas da ANT – objetos também agem – reside ―a 

proposta de se rever a idéia de que o mundo material e o mundo social são separados, de 

acordo com Ramos (2009, p. 62). Social, na ANT, designa um movimento, uma 

transformação, uma tradução, um engajamento (LATOUR, 2005, p. 65). E estes podem 

tomar a forma ou serem levados a cabo por um agente não-humano. Latour (2005, p. 

75) lembra que é preciso aceitar que a continuidade de um curso de ação qualquer, 

raramente consiste apenas em relações humano-humano ou objeto-objeto, mas sim em 

um zigue-zague entre homens e objetos. Ou ainda, que os laços que criam o social são 

interações entre humanos e não humanos, em que estes têm capacidade de ação, 

interferem, medeiam (CALLON, 1986b apud RAMOS, 2009, p. 63). Porém, o alerta é o 

de identificar quando um objeto é relevante na criação de associações sem que isso 

impeça o pesquisador de arguir sobre a capacidade de ação de todos os tipos de objetos 

(LATOUR, 2005, p. 76). Alguns bons exemplos da influência de objetos na construção 

do que é social são dados por Latour (2005, p. 83). Segundo ele, o avanço de um sinal 

de ‗pare‘ por um ciclista ou um martelo cruzado com uma foice em uma bandeira são 

momentos em que objetos comuns – sinais, bicicletas, martelos e foices – se graduam 

no mundo social. A construção do social é o foco da próxima incerteza.  

A construção social da realidade está no centro da quarta fonte de incertezas – de 

questões de fato a questões de conexão. Neste momento, Latour (2005, p. 90-91) deseja 

explicitar que não se deve considerar que algo construído signifique algo artificial, 

elaborado ou inventado, em oposição a real ou não construído. Para Latour o 

construtivismo deve ser diferenciado do construtivismo social, pois a construção se 

refere à mobilização de várias entidades, cuja montagem pode falhar. Por outro lado, o 

construtivismo social propõe a substituição daquilo que compõe a realidade por outra 

coisa, o social que efetivamente a produz. Desse modo, aqueles que se utilizam da ANT 

em suas pesquisas devem entender que seu papel não é o de substituir o que é 

construído por uma série de construtos sociais – paradigmas, instituições, sistemas 

econômicos –, mas descrever as construções em termos das associações que as 

produzem. As questões de conexão, então, exigem que o pesquisador dê voz aos atores 

e resista a enquadrar suas contribuições, suas ontologias, suas práticas em referenciais 

prontos, abrangentes, que não tenham sido explicitamente trazidos para o estudo pelos 

próprios atores. Latour (2005, p. 106-109) também estabelece, de maneira ainda mais 

marcante, a continuidade na evolução da ANT, ou sociologia da tradução – nome que 
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ele preferia que tivesse sido adotado para designar esse referencial teórico –, na sua 

sociologia das associações, recuperando o termo tradução e reafirmando sua 

importância para o registro da realidade. Em resumo, ações devem ser abordadas ―não 

como questões factuais, mas [.] como questões de relações, conexões, com seus modos 

de fabricação bem visíveis [.] com o máximo apoio empírico possível‖ (RAMOS, 2009, 

p. 69). 

Finalmente, sobre o tema das fontes de incertezas da sociologia das associações, 

entra em pauta o modo como o pesquisador expõe seu trabalho de pesquisa por meio de 

um relatório, um texto. Escrever relatos envolve a capacidade de tornar claro para o 

leitor os caminhos percorridos ou, em termos da ANT, as associações, seus traços, suas 

traduções, sua dinâmica. Para Latour, um bom texto ANT deve mostrar os atores em 

ação e não apenas marcando lugares. Mais uma vez, ele vai realçar um conceito 

importante para explicar sua incerteza: o de rede. Recuperando a rede como uma 

ferramenta de descrição de algo e não o que é descrito, ele enfatiza a necessidade de que 

ela se manifeste a partir do texto, seja clara para o leitor, que deve, então, compreender 

que não foi ela aquilo que foi apresentado, mas que ela representa toda a dinâmica do 

objeto estudado. Afinal, a rede não é feita de náilon, palavras ou de alguma substância, 

mas de traços deixados por agentes em movimento (LATOUR, 2005, p. 132). Por fim, 

de acordo com Latour, descrição e explicação formam uma falsa dicotomia, como 

muitas que a ANT procura superar. Se uma descrição necessita de alguma explicação, 

isso significa que ela é uma descrição ruim, de acordo com Latour (2005, p. 137). No 

capítulo sobre o método, onde algumas características adicionais da ANT serão 

abordadas, o relatório apresentado será detalhado em seus objetivos. 

3.2.3. ANT, Traduções e Associações: Uma Síntese 

O paralelo com o princípio da incerteza de Heisenberg não deve ser visto apenas 

como uma curiosidade utilizada para batizar um modo de analisar o social proposto por 

Bruno Latour. A analogia com a física pode ser expandida para a compreensão da ANT 

de outra maneira. Assim como a observação afeta aquilo que é observado no espaço 

subatômico, o mesmo pode acontecer no nosso ambiente macroscópico, nas relações 

sociais nas quais todos – humanos e seus artefatos – no engajamos continuamente para 

produzir nossa realidade. 
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De acordo com Capra, (1984, p. 67), até hoje não encontramos uma teoria 

completa capaz de descrever esse mundo das partículas atômicas; dispomos, no entanto 

de vários modelos teóricos capazes de descrever muito bem alguns aspectos desse 

mundo e todos eles se contradizem entre si em certos aspectos. Todos mostram que as 

propriedades de uma partícula só podem ser compreendidas em termos de sua atividade 

– de sua interação com o ambiente circundante – e que a partícula não pode ser encarada 

como uma entidade isolada, devendo ser compreendida como parte integrante do todo. 

Do mesmo modo que a pesquisa com base na ANT, que busca os traços 

deixados pelos atores no estabelecimento de suas associações, os físicos observam o 

mundo subatômico (ver Figura 5) por meio dos traços que partículas deixam em um 

ambiente de pesquisa, a câmara de bolhas.  

 

Figura 5 - Traços de partículas subatômicas em uma câmara de bolhas 

Fonte: Extraído de Capra (1984, p. 67) 

 

Os atores que os pesquisadores da ANT perseguem só podem ser identificados 

pelos seus traços, pelas associações e conexões que foram capazes de estabelecer, pelos 

interesses, atores e entidades que foram capazes de agregar num ponto, sempre fugaz, 

de uma rede. E a fugacidade dos pontos da rede é tão maior quanto mais tênue é o 

material que os compõem: pensamentos são baratos, mas não duram muito, e o discurso 

dura apenas um pouco mais. Mas quando começamos a estabelecer relações – em 

particular quando as incorporamos em materiais inanimados como textos ou prédios – 

elas podem durar mais.  

Assim, uma boa estratégia de ordenamento é incorporar uma série de relações 

em materiais duráveis. Consequentemente, uma rede relativamente estável é aquela 
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incorporada em e estabelecida por um espectro de materiais duráveis (LAW, 2003, p. 

6). Nossa relação com os objetos nos permite essa elasticidade no tempo. Com eles 

somos capazes de materializar todo o esforço dispendido na formação de nossas 

associações em um elemento que poderá manter a estabilidade da rede quando nossa 

presença não seja mais possível, desejável ou conveniente. 

A ANT é um referencial para apoiar a tarefa de capturar traços por meio de 

traduções, inscrições e incertezas de modo a apresentar um fenômeno, um objeto de 

estudo do modo como ele foi construído pelos atores identificados e cuja voz o 

pesquisador foi capaz de escutar. 

Sociologia da tradução ou sociologia das associações, a ANT não é uma 

contradição. É a tentativa de se retratar o fenômeno em estudo sem camadas de 

pressuposições e, assim, atento a todas as incertezas do processo, procurar refletir o 

esforço constante de produção da realidade. 

No escopo deste trabalho, a primeira das aplicações da ANT foi servir de base 

para a expansão do modelo heurístico de inclusão digital utilizado na pesquisa. O 

modelo original, sua interação com a ANT e o modelo expandido resultante serão 

apresentados no próximo capítulo. 

A ANT foi apresentada por meio da sociologia da tradução e da sociologia das 

associações. Seu vocabulário ―ridículo‖, suas características principais – simetria e a 

não intervenção no local – foram destacados. Os aspectos da ANT como método – 

seguir os atores como destaque – também fizeram parte dessa apresentação. 
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4. O MODELO HEURÍSTICO PARA AVALIAÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL 

Aqui são apresentados o modelo heurístico original, sua expansão por meio da 

ANT e sua formulação final, que foi aplicada em Piraí. O modelo heurístico tem a 

função de orientar a pesquisa que utiliza um referencial teórico e de método com 

baixíssimo nível de prescrições sobre como seguir os atores. 

Definida a utilização da ANT como referencial teórico e de método de pesquisa, 

e destacando a grande liberdade que a teoria oferece ao pesquisador, um modelo de 

análise foi considerado a fim de oferecer pontos de referência para o trabalho. Decidiu-

se por utilizar um modelo de características contemporâneas e holísticas ou aquilo que 

Barzilai-Nahon (2006) chama de modelo abrangente (comprehensive). Modelos desse 

tipo devem evitar lugares comuns e simplificações, tais como análises estatísticas com 

base em acesso ou número de computadores por habitante, por exemplo. O modelo 

heurístico proposto por Joia (2004) preenche esses requisitos, porém, cabe destacar que 

outros modelos conhecidos e bastante utilizados foram avaliados. Nenhum daqueles, 

entretanto, atende às premissas estabelecidas. Entre os modelos considerados estão 

OECD (2000, 2001), NTIA (1999, 2000, 2002), Robinson et al (2003), Lenhart e 

Horrigan (2003) e Mason e Hacker (2003), para citar alguns. Desse modo, decidiu-se 

pela utilização do modelo inicialmente considerado, e nunca antes aplicado a um caso 

prático, o que foi considerado relevante no contexto deste estudo. 

Além das características abrangentes do modelo, que são detalhadas adiante, 

abriu-se a possibilidade de proceder à expansão de um modelo heurístico relativamente 

a um referencial teórico, a ANT, avançando na sua concepção e aderência ao fenômeno 

que pretende refletir. 

4.1.MODELO DE INFOINCLUSÃO DINÂMICA (2ID)  

Um modelo heurístico se caracteriza por ocupar uma posição intermediária entre 

uma lista indiscriminada de pontos que podem ser relevantes e um modelo teórico 

plenamente formulado. No âmbito de um modelo heurístico, há espaço bastante para 

várias formulações específicas do problema, apesar de haver bastante estrutura para 

guiar e focalizar a discussão (WINTER, 1998, p. 172-173). 
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O modelo heurístico de infoinclusão
18

 dinâmica (2iD) foi proposto por Joia 

(2004) como uma expansão do modelo de Afonso (2000), que é retratado por meio de 

um tetraedro de infoinclusão (ver Figura 6).  

 

Figura 6 - Tetraedro da infoinclusão 

Fonte: Extraído de Afonso (2000, p. 11) 

 

Segundo o 2iD (ver Figura 7, a seguir), são condições essenciais para que 

ocorra a inclusão digital dos indivíduos de uma coletividade:  

 Sustentabilidade econômica, política, ética e legal do processo;  

 Existência de infra-estrutura física e acesso disponível a computadores e 

à internet;  

 Existência de conteúdo produzido localmente e/ou adaptado para o uso 

local; 

 Educação voltada para a autonomia dos indivíduos e sua capacitação 

para aproveitar as oportunidades da sociedade da informação.  

                                                 

18 Infoinclusão é ―a tecnologia utilizada em prol da inclusão social, disponibilizando equipamentos e 

aplicando seus serviços como instrumentos de educação e de mobilização social, viabilizando políticas de 

inclusão digital, através do acesso às tecnologias da comunicação e informação‖ (SILVA ET AL, 2005). 

No restante do trabalho se dará preferência, como já foi mencionado, ao termo inclusão digital. 

Infoinclusão será utilizado apenas em citações de elementos do modelo original ou expandido. 
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Figura 7 - Modelo de Infoinclusão Dinâmica original (2iD) 

Fonte: Joia, 2004 

 

Essas condições devem responder, dinamicamente, aos seguintes momentos de 

um ciclo, o Ciclo Virtuoso de Participação e Empoderamento (CiV): 

 Implementação de ferramentas de TI; 

 Consequente aumento da conscientização dos usuários quanto às 

possibilidades de uso da TI; 

 Consequente aumento da demanda por infra-estrutura e aplicações da TI; 

 Necessária retro-alimentação do processo, por meio daqueles já nele 

inseridos, com crescimento tanto do número de novos participantes, 

quanto do senso de cidadania e da autonomia dos já integrados. 

Desse modo, o modelo funciona, didaticamente falando, a partir da construção 

do triângulo da pirâmide de infoinclusão. Essa construção, no entanto, se dá em um 

ambiente dinâmico, no qual as ações deflagradas a cada momento do processo de 

construção da pirâmide movimentam o ciclo virtuoso ao seu redor. A implementação de 

processos ou sistemas que visam a inclusão digital altera as características ambientais e, 

segundo a proposta do modelo, altera a conscientização da comunidade, a demanda por 

outras ações e, a partir do retorno de observações sobre o processo como um todo, acaba 
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por demandar novas implementações que exigirão adaptações da pirâmide. Assim, 

mesmo completamente construída, a pirâmide nunca estará acabada. 

Para permitir a inclusão digital, é preciso garantir a sustentabilidade dos 

programas e projetos que visam seu fomento. Essa sustentabilidade, porém, não deve 

ser apenas econômico-financeira. É necessário garantir a continuidade dos programas 

além das transições de caráter político dos governos, provendo ainda marcos 

regulatórios e um ambiente ético para incluir aqueles à margem da sociedade digital 

(JOIA, 2004). Adicionalmente, a infra-estrutura de equipamentos, o estabelecimento das 

redes eletrônicas e o acesso universal a essas redes são condições indispensáveis à 

inclusão digital. 

O conteúdo disponível para os usuários das redes voltadas para a inclusão digital 

deve ser relevante para esses participantes e estar relacionado ao ambiente no qual 

vivem (FREIRE, 1970 apud JOIA, 2004). Esse aspecto da inclusão digital está 

intimamente relacionado com a educação, conforme quer salientar a linha pontilhada na 

parte superior da pirâmide.  

A existência de conteúdo local relevante para a comunidade está ligada à 

capacidade de criação desse conteúdo pelos indivíduos da localidade. Na internet, o 

idioma predominante no conteúdo disponível é o inglês, com Estados Unidos e Europa 

como seus principais produtores. Essa predominância será sentida por muito tempo, 

conforme ressalta Castells (2003, p. 176-177), que acrescenta que esta concentração é 

maior que na maioria das demais indústrias e se dá pelo controle de espaços virtuais a 

partir de um pequeno número de lugares físicos.  

Considerando-se esse cenário, fica clara a importância da inclusão digital para 

que os pontos de vista e a cultura das comunidades excluídas da sociedade da 

informação – que guardam uma estreita relação com comunidades afetadas por outras 

exclusões já engendradas pela história (avanços na medicina, telefonia, geração de 

eletricidade, etc.) – contribuam para o aumento da diversidade de origem de conteúdo 

relativo aos muitos locais físicos que vão se inserindo na internet.  

Além destes excluídos, também há que se pensar naqueles excluídos por opção e 

no tipo de inclusão que se oferece. 
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Assim, a educação, para permitir a construção deste patamar da pirâmide da 

infoinclusão, deve ser abrangente e fomentar a conscientização dos indivíduos sobre as 

oportunidades geradas pelas tecnologias relacionadas a mudanças sócio-econômicas 

(JOIA, 2004). 

Para trabalhar o modelo heurístico com base na ANT, cada um de seus 

componentes foi expandido e fortalecido em função dos elementos daquele corpo 

teórico. 

4.2.A EXPANSÃO DO MODELO 2ID 

O modelo 2iD foi objeto de duas atividades de grande importância no trabalho 

de pesquisa apresentado: seu aperfeiçoamento por meio da ANT e sua aplicação, pela 

primeira vez, em um caso prático que permitiu avaliar sua adequação como ferramenta 

de análise da realidade. Nesta seção se apresenta os passos do aperfeiçoamento do 

modelo. 

O aperfeiçoamento consta da releitura e reconfiguração gráfica do modelo com 

base nos elementos da ANT discutidos. O resultado é uma nova forma de declarar o 

funcionamento do modelo, que será chamado de 2iD+ (2iD mais ou 2iD plus), posto 

que ao modelo heurístico se soma uma camada adicional de vínculo com a ANT e novas 

apresentação e leitura. Logo, não se trata da produção de um modelo teoricamente 

justificado, o que seria uma mudança extremamente radical de sua natureza, mas de 

agregar alguns itens a um modelo heurístico que logo em seguida é aplicado pela 

primeira vez. Com este passo, acredita-se ser possível ratificar Peci (2004, p. 40, grifo 

nosso), que afirma que ―talvez a maior contribuição da perspectiva aberta com a 

superação da dicotomia objetividade-subjetividade (cerne da teoria ator-rede) para o 

estudo e pesquisa no campo social e de organizações seja a superação de fronteiras 

disciplinares e metodológicas‖. Adicionalmente, espera-se haver feito uma contribuição 

para o desenvolvimento de uma abordagem ao tema da inclusão digital que conjuga 

objetividade e profundidade suficientes para orientar um bom estudo científico do 

fenômeno. 

A função de um modelo é concebida como sendo a de, no amplo espectro de 

fenômenos sociais interrelacionados que ocorrem em qualquer grupo social, oferecer ao 

pesquisador um conjunto de elementos sobre os quais focalizar sua atenção. A ANT, por 
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sua vez, favorece a compreensão dos processos cíclicos de negociação, redefinição e 

apropriação de interesses em redes, até o ponto de identificá-los nos processos de 

inscrição de artefatos técnicos (HANSETH ET AL, 1996). Essa composição deve ser 

suficiente para um primeiro esforço de aperfeiçoamento do modelo. Nesse sentido, 

observando-se o discurso que rodeia as tecnologias da informação, é possível considerar 

que a sociedade incorpora a tecnologia em sua linguagem e torna o domínio dessa 

linguagem um fator de inclusão social. Pode-se argumentar, então, que a linguagem, ou 

outros artefatos humanos, podem exercer protagonismo em processos sociais. Em uma 

linguagem ANT, qualquer elemento que seja capaz de impor sua linguagem a outros 

pode ser considerado um ator na rede. Sistemas operacionais, mecanismos de busca na 

internet, programas de automação de escritório, por exemplo, são artefatos que, por 

força de sua influência sobre outros elementos, criam um campo de atração ao seu 

redor, determinando comportamentos e usos da tecnologia que afetam diretamente o 

crescimento, a estabilidade e a durabilidade de redes em que eles próprios participam.  

O modelo 2iD oferece uma estrutura básica para que o pesquisador se dedique à 

tarefa de observar o conjunto de atores que podem influenciar no processo de inclusão 

no uso das tecnologias da informação. Os componentes do modelo permitem que uma 

linha de investigação seja seguida, delimitando-se o espaço onde procurar os traços 

indicativos da passagem dos atores no processo de traduzir seus interesses em inscrições 

em redes heterogêneas. Por meio do modelo, o pesquisador poderá avaliar a influência 

da ação das pessoas e da tecnologia na estruturação física e social de uma rede que se 

compõe de protocolos de comunicação, sistemas computacionais, pessoas, regras 

sociais, interesses, poder e bits fluindo pelos seus nós. 

A expansão do modelo 2iD é, então, o esforço de relacionar cada um de seus 

elementos com aspectos da ANT. Fundamentalmente, considera-se que cada etapa de 

construção do processo de inclusão digital pode ser associada à história de formação de 

uma rede, cujo interesse central está associado aos elementos da pirâmide e do ciclo 

virtuoso.  
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4.2.1. A Pirâmide da Infoinclusão e a ANT 

A pirâmide do modelo 2iD identifica os elementos de construção política, física, 

técnica e educacional do fenômeno da inclusão digital. Os Quadros 2, 3 e 4 apresentam 

o resumo das relações estabelecidas entre os elementos da pirâmide do 2iD com a ANT. 

Primeiro Nível: Sustentabilidade 

A base da pirâmide trata dos aspectos de sustentabilidade do processo de 

inclusão digital em um grupo social. Identificar problemas a serem abordados, 

elaborando-os de acordo com regras compartilhadas pela sociedade a fim de aumentar o 

nível de consciência sobre eles e congregar atores que apoiem o encaminhamento de 

suas soluções, é o fundamento desse primeiro nível da pirâmide da infoinclusão. 

Em termos de associação com a ANT (ver Quadro 2), esse nível deve ser visto 

como a tradução de interesses relativos à adoção da tecnologia da informação como um 

elemento de estruturação do desenvolvimento econômico e social do local. A criação de 

marcos regulatórios, resoluções, leis, acordos políticos e outras ações de caráter 

articulador para que ações concretas de inclusão digital aconteçam são necessários neste 

momento. Eles podem ser inscrições ou dar vez a que elas sejam feitas na rede. 

 

Primeiro nível: Sustentabilidade 

Traduções 

Premissas sobre a necessidade de uso da TI pela comunidade, tais como 

geração de emprego, atração de empresas intensivas em tecnologias, criação 

de pólos tecnológicos, ações de sustentabilidade ambiental. 

Inscrições 
Códigos, normas, acordos políticos, textos legais, contratos, arranjos e 

justificativas políticas, valores compartilhados 

Quadro 2 - Sustentabilidade do 2iD e elementos da ANT 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Atingir a fase em que esses instrumentos políticos e legais sejam considerados 

na formulação de políticas sociais – relativas a emprego e educação, por exemplo –, 

incorporados ao modo de agir do poder público, da iniciativa privada e da população 

pode ser considerado um ponto de irreversibilidade das redes que formam esse nível. 
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É necessário, ainda, refletir sobre a propriedade do uso do termo 

sustentabilidade no modelo. Especialmente em função da importância crescente de 

questões relativas às agressões e à preservação do meio ambiente, o termo 

sustentabilidade é frequentemente associado à questão ambiental, ou ao que é 

ecologicamente correto, muito embora contemple, também, os aspectos de viabilidade 

econômica, justiça social e aceitação cultural. A fim de evitar este tipo de interpretação, 

e sem prejuízo do significado que o modelo lhe atribui originalmente, ele será alterado 

para sustentação.  

Um tópico sobre o meio ambiente foi adicionado ao modelo expandido. Ele visa 

dar condições ao modelo de lidar com questões específicas sobre o tema da 

sustentabilidade dentro da sustentação de iniciativas de inclusão digital. Nesse item 

deverá ser considerado no planejamento da nova camada de artefatos que será 

adicionada à cidade por conta das iniciativas de inclusão digital. As preocupações 

relacionadas a esse novo elemento a ser analisado no contexto das iniciativas de 

inclusão digital passam: pelo uso de energia elétrica; pelas adaptações de prédios 

públicos; pelos impactos causados pelos espaços abertos e edificados para instalação de 

estrutura de rede; pela manutenção de equipamentos; pelo descarte de lixo eletrônico 

gerado em função da disseminação de uso de equipamentos de TI; todos são exemplos 

de preocupações ambientais a serem consideradas no processo de inclusão digital. 

Segundo Nível: Infraestrutura & Acesso 

No caso da infraestrutura e acesso (ver Quadro 3), que aparece como um 

segundo momento na construção da pirâmide, outras questões emergem como centrais. 

Os atores envolvidos precisarão convergir energia para a resolução de temas relativos 

aos aspectos técnicos e financeiros da empreitada tecnológica, incluindo a abrangência 

das ações e a prioridade de atendimento dos diferentes públicos alvo da inclusão digital, 

a tecnologia a ser implementada em cada etapa do processo de difusão e como essas 

opções serão ofertadas aos diferentes públicos. Telecentros, laboratórios em escolas, 

automatização de repartições e serviços públicos, incentivos para aquisição de 

computadores pessoais, modalidade de acesso e características físicas da internet na 

localidade (cabos ou sem fio, gratuito e público ou pago e privado) são pontos que 

poderão ser abordados nesse momento. As inscrições e a conquista da irreversibilidade 
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podem ser bastante claras neste nível, pois demandam obras e equipamentos que devem 

servir para o uso da tecnologia.  

 

Segundo nível: Infraestrutura & Acesso 

Traduções 

Premissas técnicas, econômicas e financeiras sobre infraestrutura: tipos de 

redes, sistemas operacionais, natureza do código-fonte de programas, tipo de 

acesso à internet, seja ele particular ou público, pago ou gratuito.  

Inscrições 

Estabelecimento de redes, e seus padrões, compra e instalação de 

computadores; Celebração de contratos de manutenção, oferta de crédito, 

locais para acesso –telecentros, laboratórios escolares e lan houses, por 

exemplo – redes físicas e lógicas. 

 Quadro 3 - Infraestrutura e acesso do 2iD e elementos da ANT 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os telecentros – também conhecidos como telecentros comunitários de múltiplos 

propósitos, pontos de acesso público à internet ou quiosques de informação – são locais 

de acesso à internet (e outras tecnologias de comunicação) com objetivo primário de 

responder a questões de desenvolvimento social e econômico, tais como saúde, 

agricultura, microfinanças e educação (BAILUR, 2006, p. 61 e 62).  

Uma definição mais simplificada desse equipamento é dada por Azevedo 

(2008), em seu trabalho sobre o projeto Sampa.org, na cidade de São Paulo. Ali os 

telecentros são descritos como ―salas de informática, localizadas em espaços 

comunitários, equipadas com uma rede de computadores interligada à Internet‖, os 

quais deveriam despertar o interesse e a participação das comunidades assistidas pelo 

projeto (AZEVEDO, 2008, p. 8-9).  

Esses elementos de relevância para o aspecto do acesso de pessoas sem 

condições de possuir um computador são parte importante, e frequentemente central, de 

vários processos de inclusão digital. Não obstante, outros aspectos não físicos, como 

padrões de comunicação e programas são de grande importância para a formação desse 

nível.  

Até esse ponto, o processo de inclusão digital passa por uma fase que pode ser 

chamada de fundamental ou primária, na qual as bases políticas, físicas e técnicas para 

sua disseminação vão sendo estabelecidas. Porém, o modelo prevê uma fase superior 
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para que a inclusão digital em processo não se restrinja a uma fachada de modernidade 

tecnológica em um vazio de utilização consciente pela população local. 

Terceiro Nível: Educação & Conteúdo local 

O nível da educação e do conteúdo local (ver Quadro 4) é de central 

importância no processo de inclusão digital. É por meio da educação, seja ela na forma 

de capacitação para domínio de ferramentas básicas e avançadas disponíveis, mas, 

principalmente, pela capacidade de se aprender a usar a tecnologia disponível em 

benefício próprio e da comunidade, que parte substancial de um processo de inclusão 

digital pode ser levado a cabo. A experiência com a TI deve permitir ao indivíduo 

reconhecer seu local de ação no mundo virtual, por meio de soluções pensadas para 

atender demandas locais (JOIA, 2004), em lugar de modelos exóticos e/ou impostos de 

maneira vertical. 

 

Terceiro nível: Educação & Conteúdo local 

Traduções 

Definição da tecnologia da informação como ferramenta de apoio 

administrativo e pedagógico da educação; Qualificação da população para 

trabalho com as tecnologias da informação; Valores, necessidades e 

conhecimento locais como aspectos relevantes do uso da TI 

Inscrições 

Modelo pedagógico adaptado ao local; Capacitação de professores e usuários 

em geral; Implantação de sistemas de governo eletrônico; Portais de interesse da 

população local; Grupos de discussão de temas locais; Empregos vinculados à 

tecnologia, seja como fim ou meio; Produção de conteúdo local 

 Quadro 4 - Educação e conteúdo local do 2iD e elementos da ANT 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nesse nível, há uma grande variedade de interesses a serem compostos no 

processo de formação e atualização dos atores-rede.  

A conquista da infoinclusão, segundo o 2iD, demanda transcender o aspecto de 

treinamento meramente habilitador do uso de computadores e da internet para um 

patamar superior. Este patamar se caracterizaria pela apropriação de tecnologias pelos 

cidadãos para uso em suas atividades pessoais e profissionais cotidianas e para apoio à 

educação formal e continuada da população local. 



 

 Página 88 

Um potencial ator-rede de um processo de inclusão digital é o tipo de software a 

ser preferencialmente utilizado nos projetos ou por organizações chave que os integrem: 

livre ou licenciado. O pacote de automação de escritório, navegadores web e mesmo o 

sistema operacional dos computadores utilizados em projetos de inclusão digital tem um 

importante efeito sobre o público. A esse respeito, Guesser (2004) relata a experiência 

do CDI em Santa Catarina. Ali ele mostra como a ―cultura do Windows‖ se impõe na 

mente de usuários que, no processo de treinamento em editor de texto, planilha 

eletrônica e navegadores web, têm a expectativa de usar os programas da família 

Microsoft e não as versões em plataforma de software livre equivalentes.  

Conforme salienta Guesser (2004, p. 15), ―o usuário simples correlaciona o fato 

desses programas serem os mais utilizados e solicitados com o fato de que podem 

oferecer uma maior vantagem e utilidade para suas vidas‖. O outro lado dessa moeda 

está nos efeitos do uso de software livre em ambiente escolar retratado por Lin e Zini 

(2008, p. 1097): o aumento da conscientização dos benefícios das plataformas livres 

leva as escolas a se tornarem elementos ativos no desenvolvimento de programas e usos 

das plataformas livres; a diminuição da pirataria de programas; o conteúdo conceituado 

como livre passa a ser utilizado pela comunidade escolar, incentivando os professores a 

adotá-lo em lugar de material licenciado. 

A valorização dos professores no processo de inclusão digital nas escolas é 

ilustrada no estudo de Sánchez e Salinas (2008, p. 1625-1626) sobre a experiência 

chilena do projeto ‗Enlaces‘. Ali, destacam os autores, os professores receberam 

especial atenção nos projetos, por conta da expectativa, com base em experiências 

internacionais, de exercerem influência positiva sobre os alunos e se apropriarem de 

maneira ativa dos projetos pedagógicos adaptados para o uso da TI como ferramenta.  

No ‗Enlaces‘, o uso da tecnologia da informação não é tratado como uma 

disciplina formal, mas utilizado de maneira a dar aos alunos a experiência diária em 

resolver os problemas das disciplinas que estudam. A permanente formação de 

professores em um projeto pedagógico com suporte da TI é essencial para que suas 

próprias falhas e méritos, bem como os dos alunos, sejam permanentemente 

acompanhados, para que a integração da tecnologia no processo pedagógico tenha êxito 

(SANCHEZ e SALINAS, 2008, p. 1631). 
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Adicionalmente, a geração de conteúdo local pode se dar no campo dos serviços 

públicos e privados oferecidos ao público local – informações e serviços relacionados 

ao sistema de saúde, tributos e educação, por exemplo. O uso de ferramentas da internet 

para publicação de conteúdo próprio por usuários da rede, que tenham função de 

mobilização local, tais como grupos de interesse conectados pela internet ou portais 

comerciais e institucionais que divulguem temas pertinentes à realidade local, constitui 

outra forma de geração de conteúdo local. O estudo do Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro (TCE-RJ), mencionado adiante no estudo preliminar sobre Piraí, mostra 

como diversos tipos de serviços – informativos, interativos e transacionais19 – podem ser 

providos para favorecer a cidadãos e empresas nas suas relações com as diversas esferas 

e competências dos governos. Os serviços de governo eletrônico, porém, precisam ser 

eficientes além de presentes e isto demanda modificações na administração pública: 

―conexão horizontal de agências separadas, motivação de servidores, avaliação de 

desempenho no setor público e estabelecimento de transações públicas transparentes‖ 

(ANTHOPOULOS ET AL, 2007, p. 361-362), além de ações para estimular a 

participação de servidores e cidadãos nos serviços de governo eletrônico. Nesse 

contexto, também é importante a capacidade da população local se capacitar para o 

trabalho mediado pela tecnologia. Desse modo, o local pode se constituir num polo de 

prestação remota de serviços passíveis de serem disseminados pela rede, aumentando, 

por consequência, sua atratividade para empresas interessadas em unir estrutura de 

acesso à internet com disponibilidade de mão de obra qualificada no uso da TI. 

A pirâmide foi associada a elementos da ANT. Resta descrever o Ciclo Virtuoso 

de Participação e Empoderamento em termos de elementos daquela teoria.  

4.2.2. Ciclo Virtuoso de Participação e Empoderamento (CiV) 

O CiV receberá um tratamento conceitual diferente daquele dado à pirâmide. 

Diferentemente dos elementos da pirâmide, que podem ser associados a uma sequência 

                                                 

19 O TCE considerou os seguintes tipos de serviços relacionados a governo eletrônico nos municípios 

fluminenses: serviços para disseminação de informações sobre os mais diversos órgãos e departamentos 

dos vários níveis de governo foram denominados informativos, serviços que permitem aos usuários 

(cidadãos, empresas e outros órgãos) enviar informações e dados interagindo com o poder público são 

ditos interativos e serviços que permitem trocas de valores que podem ser quantificáveis, como 

pagamentos de contas e impostos, educação à distância, matrículas na rede pública, marcação de 

consultas médicas, pregões eletrônicos e outros são ditos transacionais (TCE, 2007, p. 33). 
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de elementos da ANT e, finalmente, associados a um processo claro de inscrição, o 

ciclo tem um caráter menos objetivo. Trata-se de processos que serão observados 

indiretamente por meio de reflexos na própria pirâmide, que é formada e atualizada em 

função dos momentos do ciclo. Assim sendo, cada uma das etapas do ciclo é melhor 

descrita por meio de um único elemento ANT (ver Quadro 5) que tem reflexos sobre 

todos os elementos da pirâmide, como será descrito a seguir. 

 

Ciclo Virtuoso de Participação e Empoderamento (CiV) 

Elementos 2iD Elementos da ANT 

Aumento da 

conscientização 

Problematização e Despertar do interesse (momentos de tradução): 

discussão de pontos até então estáveis (desafio da irreversibilidade) e 

novas perspectivas para o desenvolvimento do processo de inclusão 

digital  

Aumento da 

demanda 

Engajamento e Mobilização (momentos de tradução): as discussões 

que evoluem positivamente são apresentadas como novas 

necessidades para expansão do processo de inclusão digital 

Retroalimentação 

e crescimento 

Descartados por se considerar que são, em última análise, parte e 

resultado dos vários processos de implementação 

Implementação 
Deslocada para dentro dos vários elementos do modelo, 

correspondendo a inscrições na linguagem ANT 

Quadro 5 - Ciclo virtuoso do 2iD e elementos da ANT 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O aumento da conscientização por parte da população local, o aumento da 

demanda por conteúdo, educação, serviços e acesso e a retroalimentação e crescimento 

são momentos que indicam traduções, seja por meio da problematização, inclusive de 

questões já consideradas momentaneamente irreversíveis, como por meio de 

engajamento de novos atores no processo. Esses são momentos motores do processo, 

podendo acelerá-lo ou freá-lo. 

A implementação é o momento de inscrições na rede, que se dá incessantemente 

e que, por isso, está ligada a cada um dos aspectos já discutidos, ocorrendo em 

momentos e formas distintas dentro de cada um dos demais elementos do modelo. As 

inscrições, conforme já observado a partir das noções da ANT apresentadas, são uma 

espécie de validação dos processos de construção dos atores-rede. Elas registram sua 
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influência sobre o processo, pela transformação de interesses em elementos mais 

duradouros.  

No processo de aumento da conscientização, principalmente por meio da 

problematização e do despertar do interesse por questões referentes ao uso de TI, 

antigos e novos atores se dão conta de ganhos obtidos e inscrições já feitas no processo 

de inclusão digital em curso. Isso deve acontecer por sua própria observação, por 

exemplo, quando da sua exposição ao uso da TI, ou induzido por outros atores no 

intuito de cooptar adeptos para suas causas. Mudanças de discurso e ações a respeito da 

TI podem indicar esse aumento. A partir de um novo patamar de consciência sobre as 

questões relativas à inclusão digital, novos problemas, possivelmente mais complexos, 

podem emergir. O processo como um todo, então, se trata de uma tradução, com a 

problematização emergindo como um aspecto central do processo.  

Já o aumento da demanda pode ser considerado um efeito da conscientização de 

usuários antigos e da inclusão de novos usuários ao processo, conforme são capazes de 

notar as possibilidades que a TI pode oferecer para sua vida profissional, por exemplo. 

Essas novas demandas vão necessitar de novos planos, novos projetos, novos braços 

envolvidos na tarefa (engajamento e mobilização) de construir uma realidade nova. 

Nesse sentido, essa etapa do ciclo é um momento, ainda, de tradução, no qual a 

cooptação de novos adeptos pelos atores-rede já estabelecidos pode aumentar a força de 

suas posições e as chances de inscrição de suas demandas no processo. Deve ficar claro 

que novas demandas podem enfraquecer posições tomadas, de acordo com o princípio 

dinâmico do processo. 

Quando as pessoas, mais conscientes e cientes das demandas que desejam ver 

atendidas, se organizam para decidir ou orientar decisões que deverão ser tomadas por 

outras instâncias – influência da opinião popular sobre a ação dos governos –, vai se dar 

um processo de calibragem dos objetivos do processo de infoinclusão, que se apropria 

de novas instruções para executar novas implementações.  

Retroalimentação e crescimento é um momento do CiV que foi considerado 

como resultado de uma parte ou resultado de uma implementação. Estas 

implementações, por sua vez, podem ser associadas a inscrições que se dão dentro de 

cada um dos elementos do modelo. 
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Esses elementos do modelo podem receber uma roupagem mais tecnológica. A 

participação eletrônica (e-participation ou e-participação) é a ―extensão e transformação 

nos processos consultivos e democráticos mediados pelas tecnologias da informação e 

comunicação (TIC)‖ (SANFORD e ROSE, 2007, p. 406).  

No seu aspecto tecnológico, a e-participação se favorece do potencial da TI para 

aumentar a participação por meio de ―alcance e escopo estendidos (inclusão); aumento 

da capacidade de armazenagem, análise, apresentação e disseminação de contribuições 

para políticas públicas e serviços; melhor gerenciamento de escala; e melhorias nos 

processos de organização de debates na esfera pública‖ (SANFORD e ROSE, 2007, p. 

410). Deliberar sobre assuntos relativos ao uso da tecnologia da informação para o 

provimento de serviços de governo eletrônico é um fator que pode estimular a adesão da 

população aos serviços de governo eletrônico. Assim, várias formas de participação dos 

cidadãos comuns na tomada de decisão sobre o uso da tecnologia da informação são 

descritas por Hamlett (2007). Essas práticas têm por objetivo fazer interagir pessoas 

comuns, especialistas e elaboradores de políticas públicas para discussões e 

deliberações sobre os usos da tecnologia no aprofundamento da democracia e 

participação da sociedade nos negócios públicos. 

O modelo 2iD, após essa associação de seus componentes a elementos da ANT, 

deve ser graficamente reinterpretado, como apresentado na próxima seção. 

4.3.O MODELO 2ID EXPANDIDO - 2ID+ 

Um novo modelo emerge do esforço de sua expansão por meio da ANT. A 

associação teórica do modelo aos mecanismos da ANT parece exigir uma nova 

representação gráfica, com menos arestas, e que sugira a dinâmica que o processo 

insinua. O uso de elipses em lugar de níveis de uma pirâmide é parte dessa tentativa. A 

nova representação é apresentada na Figura 8. 
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Figura 8 - O modelo expandido 2iD+  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A formulação gráfica do modelo 2iD+ procura mostrar que precedências entre 

os elementos não são obrigatórias. Apesar de, heuristicamente, ser plausível que exista 

uma sequência das ações de sustentação, infraestrutura e acesso e educação, elas não 

vão, necessariamente, apresentar-se sempre nessa ordem, como a pirâmide pode levar a 

crer. É possível que, hipoteticamente falando, projetos de infraestrutura e acesso ou 

educação e conteúdo local, em iniciativas isoladas, sejam, posteriormente, encampados 

por organizações, entidades, atores que lhes proporcionem as diversas formas de 

sustentação. Aumento de demanda, aumento de conscientização, retroalimentação e 

crescimento e implementações também podem ser considerados dentro de cada 

elemento. Desse modo, a vida própria de cada um dos elementos fica mais claramente 

identificada no modelo pelos pares setas curvas e ―i‖ dentro de cada elemento. 

Com tal reformulação, o modelo se torna menos prescritivo, posto que não existe 

uma ordem a priori para que a inclusão digital se dê, ordem essa essencial quando se 

trata de uma pirâmide. Especialmente depois que o processo entra em andamento, novas 
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traduções e inscrições podem acontecer em qualquer elemento do modelo, em suas 

elipses. Essas mudanças não demandarão, necessariamente, ajustes nos demais 

elementos. Não obstante, todos fazem parte de um mesmo processo e a dinâmica de 

cada elemento pode pedir, ou mesmo exigir, novas discussões e arranjos nos outros 

elementos, com o efeito de reciprocidade e perpetuação das mudanças que estes 

movimentos insinuam. Este é o espírito de constante adaptação das redes que a ANT 

valoriza. 

O modelo, desse modo, parece ficar mais alinhado com a constante 

indeterminação dos arranjos estabelecidos pelos diversos atores para levar a cabo suas 

iniciativas em âmbito local, que é uma característica teórica importante da ANT. Ou 

seja, não existe uma única maneira certa de construir a inclusão digital, mas uma série 

de arranjos que podem favorecê-la de forma eficaz. 

O modelo heurístico expandido, o 2iD+, resulta do esforço de robustecer o 

modelo original para sua aplicação em Piraí. A ANT contribuiu com sua linguagem 

simples a fim de ilustrar o que pode ser considerado em cada um dos elementos, a fim 

de se obter a inclusão digital no ambiente alvo da análise. 
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5. MÉTODO DE PESQUISA 

A pesquisa realizada não teve por objetivo fazer levantamentos ou construir 

modelos estatísticos ou quantitativos para apreciação do caso de Piraí. Seu caráter é o de 

pesquisa qualitativa na qual a lógica e coerência não se baseiam em relações estatísticas 

e visam permitir ao pesquisador avançar em relação às suas concepções iniciais. Por 

meio da pesquisa qualitativa se busca oferecer descrições ricas e fundamentadas com 

relação a processos observados em contextos locais identificáveis (VIEIRA, 2004, p. 

17-18). Esta descrição é, ainda, extremamente afinada com a ANT, a qual está 

intimamente vinculada ao caráter precário e local das relações que formam o social. O 

caráter temporal do trabalho é longitudinal, pois o relato sobre Piraí remonta a 1997 e 

busca apresentar a trajetória da cidade desde então.  

Vergara (2006, p. 46-47) sugere dois critérios básicos para informar o leitor do 

tipo de pesquisa: quanto aos meios empregados e quanto aos fins. Esta pesquisa pode 

ser caracterizada, segundo seus fins, como descritiva, posto que com ela se procurou 

expor características de um fenômeno (a opção de Piraí pela TI como ferramenta de seu 

desenvolvimento) e pretende servir de base para a explicação desse fenômeno, sem, no 

entanto, ter um compromisso com essa explicação.  

Essa característica se fundamenta na sugestão de Latour (2005, p. 147) de que 

uma boa descrição não necessita de uma explicação. O autor afirma ainda que a 

dicotomia entre explicação e descrição é falsa (LATOUR, 2005, p. 136-137). Além 

disso, a ação de registrar qualquer coisa já demanda habilidade e artifícios capazes de 

transformar o que se observa em um texto ou outro tipo de registro. Assim sendo, o 

próprio relato que se faz de um assunto estudado é, em si mesmo, uma fonte de 

incertezas, um mediador entre o fenômeno e seus leitores. A descrição é, portanto, 

indistinguível de uma explicação daquilo que foi capturado a partir do que os atores 

insinuaram e o pesquisador conseguiu traduzir em textos, fotografias, gráficos ou outro 

artifício capaz de transmitir uma mensagem. Um artefato a mais que se incorpora ao que 

existe de social sobre aquele tema. 

Neste contexto, a conclusão do trabalho se configura como uma observação do 

caso pelo próprio autor da descrição apresentada, sem que se pretenda, assim, criar 
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alguma nova explicação para o fenômeno estudado. Em outras palavras, o autor se torna 

um leitor e tece considerações sobre o trabalho apreciado.  

Segundo os meios, a pesquisa é de campo, documental, bibliográfica e de estudo 

de caso (VERGARA, 2006, p. 46-49). Esta última classificação demanda uma 

explicação especial. 

A caracterização de estudo de caso é aplicável não como uma opção de método, 

conforme sugere Yin (2001), mas sim pelo interesse em um dado objeto, segundo 

afirma Stake (1998, p. 86-88). Assim, ele é explícito ao afirmar que o estudo de caso 

não é definido pelo método, mas pelo interesse no objeto de estudo. Além disso, 

especificar este trabalho como um estudo de caso intrínseco ajuda a formalizar a opção 

por estudar Piraí. O autor afirma que tal tipo de estudo de caso não é realizado porque 

ilustra um problema ou questão, ou porque se deseje extrair generalizações a partir dele. 

Sua escolha se dá em função de suas peculiaridades, o caso em si – uma pessoa, um 

hospital ou uma cidade – é de interesse (STAKE, 1998, p. 89-90). Piraí é exatamente 

um caso peculiar por conta da notoriedade alcançada com sua opção pela TI como 

ferramenta de desenvolvimento local. Conhecer os caminhos formados por conta dessa 

opção, conforme já declarado na introdução, é a função do estudo realizado. 

Mas as contribuições de Yin (2001) não são ignoradas. A maioria das fontes 

previstas pelo autor (Quadro 6) foi utilizada no trabalho. A única exceção, descartada 

por não ser considerada positiva em função do risco envolvido – a manipulação do 

observador na intermediação entre participantes e o contexto do trabalho –, foi a 

observação participante. 

Neste trabalho, de caráter interpretativo e de foco qualitativo, a seletividade 

tendenciosa e a visão tendenciosa não devem ser encaradas como um ponto fraco, mas, 

sim, como uma característica dos atores seguidos, das idiossincrasias do autor e de sua 

postura frente ao mundo. Este é um dos possíveis relatos sobre Piraí e sua opção digital, 

fruto das várias opções, habilidades e limitações do seu autor e dos informantes que 

contribuíram para sua confecção.  

Em última análise, e sendo um ‗fundamentalista‘ da ANT, mesmo o programa 

de edição e os colegas que colaboraram com leituras e críticas são fontes de algum tipo 

de viés no trabalho. 
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Fonte de Evidências Pontos Fortes Pontos Fracos 

Documentação  

(cartas, memorandos, agendas, 

minutas, relatórios, recortes de 

periódicos) 

Estável, discreta, exata, 

ampla cobertura 

Recuperabilidade pode ser baixa, 

seletividade tendenciosa, versões 

tendenciosas, pode ser negado 

acesso 

Registros em arquivos (mapas, 

tabelas, listas, registro de 

serviço, registros 

organizacionais, registros 

pessoais, dados de 

levantamentos) 

Os mesmos acima, além 

de precisos e 

quantitativos 

Os mesmos acima 

Entrevistas  

(espontânea, focal, 

levantamento formal) 

Direcionadas, 

perceptivas 

Visão tendenciosa popr questões 

mal elaboradas, respostas 

tendenciosas, imprecisões devido 

à memória fraca do entrevistado, 

reflexibilidade 

Observações diretas Realistas, contextuais 

Consomem muito tempo, custo 

elevado, seletividade, 

reflexibilidade 

Observação participante 

Os mesmos acima, além 

de perceptiva em 

relação a 

comportamentos 

individuais e razões 

interpessoais 

Os mesmos acima, além de visão 

tendenciosa devida à manipulação 

do observador 

Artefatos físicos 

Percepção de aspectos 

culturais e ocupações 

técnicas 

Seletividade, disponibilidade 

Quadro 6 - Seis fontes de evidências para estudos de caso 

Fonte: Adaptado de Yin, 2001  

 

Agora serão destacados os aspectos da ANT ligados à sua vertente 

metodológica. Em seguida, o uso do modelo heurístico e outros itens sobre o método 

completarão o capítulo. 

5.1.A ANT COMO MÉTODO DE PESQUISA  

Para alguns autores, a essência da ANT não está em teoria profunda, mas no seu 

aspecto metodológico, com ênfase na tarefa de se seguir os atores (LAGENDIJK e 
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CORNFORD, 2000, p. 212), oferecendo abertura para inclusão de artefatos e pessoas 

nas redes e uma taxonomia para descrever em seus termos – tradução, inscrição, 

irreversibilidade e outros (SARKER ET AL, 2000) – as histórias contadas pelos muitos 

atores. Segundo Duim, o pesquisador tem que seguir quais significados e tarefas são 

atribuídos entre pessoas e coisas. Ele tem que seguir e elucidar processos de 

ordenamento (DUIM, 2007, p. 962). 

A ANT, como método, não define regras para determinar como atores e redes 

devem ser seguidos. Ela, tampouco, determina a forma que deve ser desenhada [em uma 

comparação com as regras do desenho em perspectiva], mas apenas como ir 

sistematicamente gravando as habilidades de construção de locais a serem 

documentadas e registradas. Essas são implicações de uma teoria sobre o social que não 

pretende explicar o comportamento e as razões dos atores, mas apenas encontrar 

procedimentos que os habilitam a negociar seus caminhos nas atividades de construção 

com outros atores (LATOUR, 2007, p. 21). Essas indeterminações, que estão tanto no 

aspecto teórico, quanto no metodológico da ANT, mostram como teoria e método se 

comunicam em um movimento cíclico. Vergara (2005, p. 9) destaca a interdependência 

entre ambos os aspectos de estudos científicos – teoria e método – ressaltando que 

―ambos buscam realizar o sentido da pesquisa. [...] Ambos se nutrem‖. 

Logo, em termos metodológicos, a ANT dá uma grande liberdade ao 

pesquisador, que não tem, a priori, qualquer definição de quem são os atores do campo 

organizacional20 em estudo.  

Assim, não há qualquer definição inicial de quem são os atores relevantes, posto 

que eles serão revelados por observação empírica e análise (HARDY e WILLIAMS, 

2008, p. 5). O importante é que o ator seja alguém, ou algo, que efetivamente execute 

traduções de seus interesses, contribuindo para a formação de redes, criando conexões. 

Essas conexões, ao contrário do que a metáfora de redes poderia sugerir, não são 

meros transportes, enlaces neutros entre os atores, como os links da Internet. Ao 

contrário, são tais que medeiam, modificam, interferem nos atores, levando-os a tomar 

                                                 

20 Campos organizacionais são agregações de organizações envolvidas em atividades similares. Sua 

utilização, oriunda da teoria institucional, juntamente com a ANT é objeto de atenção dos autores 

(LAGENDIJK e CORNFORD, 2000, p. 210) 
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determinadas ações. O objetivo da ANT é perseguir esse movimento, essas conexões e 

seus atores e, com isso, remontar o social (RAMOS, 2009, p. 107). 

As técnicas, a natureza dos sistemas sociais, a evolução da história são 

elementos que estruturam os objetos de pesquisa na ANT. Os atores podem aglutinar 

blocos compostos de milhões de indivíduos, ou promover alianças com o aço (ver 

MISA, 1992), grãos de areia, opiniões e afetos (CALLON e LATOUR, 1981, p. 292-

293). Acompanhar um ator se fortalecer é uma tarefa baseada em observar sua 

capacidade de se associar firmemente a um grande número de elementos, ou seja, 

estabilizar um estado de relações de poder por meio da associação de uma série de 

elementos irreversíveis. O uso da ANT leva às últimas consequências a ―necessidade de 

compreender-se o objeto de pesquisa como algo preliminar até o final da pesquisa‖ 

(FLICK, 2009, p. 26). As redes estão, sempre, sujeitas a novos arranjos pela constante 

ação de novos ou antigos atores, posto que, como uma teoria do social que não se 

contenta com estruturas perenes, a ANT demanda que a presença do social deve ser 

demonstrada novamente a cada momento (LATOUR, 2005, p. 52). Em outras palavras, 

atores se propõem a reabrir questões estabilizadas (caixas-pretas) ou introduzir novas 

questões e, deste modo, realinhar atores, antigos e novos, de acordo com as renovadas 

preferências. 

As associações, sempre em busca de novas estabilizações das redes, também 

podem ser chamadas de traduções e estas ―só podem ser válidas (ou úteis) conforme 

determinados propósitos práticos e critérios localmente contingentes‖ 

(CANCHUMANI, 2008, p. 3). Utilizar um método capaz de apontar essas traduções, 

como é a pretensão da ANT, é uma tentativa de capturar, segundo Canchumani (2008, 

p. 2) ―a transformação e o deslocamento do interesse dos diferentes atores sociais 

envolvidos‖. Essas traduções ocorrem, então, no local, ainda que, eventualmente, sob 

influência ou com a ajuda de atores distantes. Logo, compreendê-las demanda uma 

posição ontológica construtivista, compreendendo a realidade sob uma ótica relativista, 

considerando que ela é construída em planos locais e específicos (LINCOLN e GUBA, 

2006, p. 171).  

Porém, como argumentam Cordella e Shaikh (2006, p. 14) e em consonância 

com a importância da tecnologia para o estudo em pauta, diferentemente de outras 

abordagens construtivistas, a ANT não considera a ação de atores ou grupos como um 
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movimento que busca dar forma à tecnologia de acordo com um plano próprio. A ANT 

considera, sim, a interação entre os diferentes atores, incluindo a tecnologia, como uma 

força constitutiva do que seja social. Ou seja, a realidade é construída nessa interação, 

incluindo humanos e não humanos com igual possibilidade de protagonismo e, dessa 

maneira, não tem existência autônoma (LATOUR, 1987; LAW, 1997, 2003). Ainda 

segundo Latour (2005, p. 149), são os próprios atores que, ativa e obsessivamente, 

comparam, produzem tipologias, desenham padrões, disseminam suas máquinas e 

organizações, suas ideologias e estados da mente. Além disso, eles produzem suas 

teorias, seus contextos, sua metafísica e mesmo sua ontologia (IBID, p. 147). 

Como, segundo a ANT, artefatos – lâmpadas fluorescentes e baquelite em 

Bijcker (1992 e 1987, respectivamente), filmes de cinema em Carlson (1992), resíduos 

radioativos em Bruhéze (1992) – e outros elementos desprovidos de voz, tais como 

mexilhões ou vieiras (CALLON, 1986) podem ser atores, qualquer método que se use 

deve ser capaz de, juntamente com a captura do discurso das pessoas, incorporar 

maneiras de registrar a influência dos artefatos nas redes observadas. 

Em função da grande liberdade que a ANT propugna enquanto método, sentiu-se 

a necessidade de algum tipo de orientação geral para o trabalho de pesquisa. Essa 

orientação se apresentou na forma de um modelo heurístico de análise do fenômeno da 

inclusão digital, tema que está ligado ao de cidades digitais, em geral, e à cidade de 

Piraí, em especial. 

5.2.ANT E MODELO HEURÍSTICO COMO FERRAMENTA DE PESQUISA 

O modelo heurístico serve como linha mestra dos temas para compreensão do 

processo de inclusão digital. Sua incorporação ao método de pesquisa busca aliar o 

desejo de se compreender um determinado objeto sem, no entanto, limitar ou prescrever 

os atores e processos que devem fazer parte dele. Ele também se torna relevante porque, 

frequentemente em discussões pessoais, aulas, reportagens e mesmo nas entrevistas 

preliminares para esta pesquisa, o tema da inclusão digital foi abordado quando se 

falava do Piraí Digital. A fim de harmonizar um elemento de caráter mais 

determinístico, tal como o modelo, a um referencial teórico-metodológico de grande 

liberdade como a ANT, um processo de aprimoramento do modelo frente a ANT foi 

levado a cabo, conforme foi apresentado no capítulo quatro sobre o modelo heurístico. 
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O modelo heurístico 2iD+ foi, finalmente, composto com aspectos do programa 

Piraí Digital, conforme sua concepção original. Assim, a análise da inclusão digital 

segue um processo de busca, no discurso dos vários atores identificados, de traduções, 

inscrições e pontos de irreversibilidade que se apresentam na junção dos elementos do 

modelo com os elementos do programa Piraí Digital. Toda a análise será feita por meio 

do cruzamento dos elementos do modelo 2iD+ com as áreas de atuação do programa 

Piraí Digital. Deste modo, a análise seguirá a ordem das áreas do programa: governo, 

educação, saúde, comércio e cidadania. 

Ao final da apresentação da análise segundo o 2iD+, será apresentada uma série 

de quadros de desenvolvimento dos relacionamentos entre atores que se desenvolveram 

em função da introdução da TI como vertente de desenvolvimento local de Piraí.  

Uma última ferramenta utilizada na pesquisa foi um levantamento, por meio de 

formulário eletrônico, junto a vários públicos da cidade: funcionalismo, alunos da rede 

pública, professores e público em geral. Houve grande dificuldade em conseguir apoio 

institucional para a divulgação deste levantamento. Contatos com a Prefeitura 

Municipal de Piraí (PMP) foram interrompidos com a realização do evento anual de 

gastronomia e música - Piraí Fest – e, em seguida, não houve resposta às tentativas de 

retomá-los. Tampouco houve grande receptividade por parte dos diretores de escola e 

professores, mesmo aqueles que se dispuseram a divulgar a pesquisa junto a alunos e 

professores. Cerca de 300 convites foram distribuídos, sendo 100 deles para o público 

em geral, abordado nas ruas de Piraí. Os demais 200 convites foram entregues a 

diretores de escola, professores e, pessoalmente, a cerca de 30 funcionários da sede da 

prefeitura. No total foram conseguidas apenas 25 respostas, sendo sete do público em 

geral, oito de funcionários públicos, quatro de professores e seis de alunos. Os 

resultados serão utilizados para ilustrar algum aspecto da análise, e tratados como uma 

voz adicional na cidade. 

Outras características da pesquisa são apresentadas a seguir, incluindo o modo 

como se procurou ilustrar a evolução da adoção da TI como ferramenta de 

desenvolvimento local de Piraí, de acordo com aquilo que pontifica a ANT e por meio 

dos artifícios desenvolvidos para a composição do relato. 
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5.3.CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

Para seguir os atores e capturar aquilo que os entrevistados indicam, optou-se 

por utilizar, como principal insumo da pesquisa, entrevistas semiestruturadas com uma 

série de informantes inicialmente selecionados por sua importância na cidade e 

representatividade em grupos sociais relevantes – dirigentes políticos (prefeito e 

secretários), funcionários do executivo municipal, pessoas diretamente envolvidas nos 

projetos ligados a Piraí Digital, representantes da sociedade civil, estudantes e 

comerciantes.  

A seleção inicial de entrevistados seguiu a orientação da análise de interessados 

(stakeholders) e visou, a partir de fora da cidade, elementos que refletissem a dinâmica 

e o contexto locais (POULOUDI ET AL, 2004, p. 707). Cada um desses interessados 

indicou – direta ou indiretamente – outros potenciais entrevistados ou elementos não 

humanos. Pouloudi et al (2004) destacam ainda que interessados não humanos, um 

texto, por exemplo, podem se referir a outros interessados e, para efeito de identificação 

de outros interessados, agir como uma pessoa dentro do contexto da pesquisa. Artigos e 

notícias de jornais, por exemplo, também foram utilizadas para selecionar possíveis 

entrevistados. Artefatos relevantes, que não fossem por natureza textuais, tiveram seu 

―discurso‖ produzido a partir da fala dos entrevistados. 

Essa forma de seleção deixa bem claro, e alinhado com a ANT, o caráter 

contingente, em relação ao pesquisador, dos atores e atores-rede identificados e 

incluídos no relato final, destacando a natureza marcadamente interpretativa do estudo 

feito com base na teoria e com a ajuda da análise dos interessados (POULOUDI ET AL, 

2004, p. 708). 

Adicionalmente a essa busca de interessados, os entrevistados também foram 

selecionados de acordo com um cruzamento de aspectos relacionados ao modelo 

heurístico – em seus diversos elementos constitutivos – e às várias vertentes do 

programa Piraí Digital mencionadas.  

Desta forma, foram então realizadas 33 entrevistas semiestruturadas em agosto 

de 2007 e entre julho e outubro de 2009. Deste total, 32 foram realizadas em Piraí e uma 

única na cidade do Rio de Janeiro. As entrevistas duraram entre 20 e 80 minutos, com 

média de 40 minutos. Sete entrevistas foram gravadas em 2007 e outras 12 em 2009. 

Todas foram objeto de anotações escritas. 
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As entrevistas foram ancoradas em uma pergunta inicial sobre a importância, no 

âmbito da área de atuação do entrevistado, da opção de Piraí pela tecnologia da 

informação como ferramenta de desenvolvimento da cidade. No desenvolvimento da 

entrevista eram formuladas perguntas que ajudassem a estabelecer o foco no tema de 

conhecimento do entrevistado. A área de atuação do entrevistado, para efeitos da análise 

que se seguiria, sempre foi vinculada a algum aspecto do modelo heurístico e das áreas 

de ação do programa Piraí Digital, conforme descrito anteriormente. Perguntas sobre a 

relação do entrevistado com a cidade – residência, vínculos familiares, trajetória de 

vida, mudanças observadas, ter sido estudante na cidade, frequência de filhos à 

educação pública local, etc. – também ocorreram com frequência.  

Sempre que necessário, para entrevistados que declaravam uma longa relação 

com a cidade, foi feita referência aos anos de 1996/1997, marco temporal relacionado a 

uma grave crise de desemprego na cidade e marco das mudanças que desembocaram no 

programa Piraí Digital e outras iniciativas para o desenvolvimento de alternativas 

econômicas para o município. 

Em 2007 foram realizadas 12 entrevistas:  

 o prefeito Tutuca; 

 dois secretários municipais (planejamento e educação); 

 um servidor municipal ligado à tecnologia e suporte técnico de 

informática do governo; 

 um servidor municipal cedido ao escritório da agência de empregos do 

estado do Rio de Janeiro; 

 uma professora da rede municipal; 

 dois membros da coordenação do programa Piraí Digital vinculados ao 

CEDERJ
21

; 

 dois atendentes de telecentros; 

                                                 

21 O Consórcio CEDERJ reúne o Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Fundação CECIERJ e 

as seis Universidades públicas sediadas no Estado. Com o objetivo de contribuir para a interiorização do 

ensino superior público, gratuito e de qualidade no Estado do Rio de Janeiro; concorrer para facilitar o 

acesso ao ensino superior daqueles que não podem estudar no horário tradicional, entre outros. (Fonte: 

http://www.cederj.edu.br. Acesso em janeiro de 2009). 

http://www.cederj.edu.br/
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 a representante do SEBRAE
22

 na cidade (contratada pela prefeitura e 

cedida à entidade); e  

 uma comerciante local.  

Em 2009, além de duas entrevistas com pessoas já consultadas anteriormente 

(não incluídas no total de entrevistas feitas), foram 21 eventos, realizados com:  

 o vice-governador do estado e ex-prefeito de Piraí entre 1997 e 2004, 

Pezão; 

 o representante da associação comercial local; 

 dois funcionários do setor de informática, uma funcionária administrativa 

e a coordenadora de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS); 

 uma diretora e uma professora de uma escola estadual; 

 o encarregado da Casa do Empreendedor do município; 

 dois diretores de escolas municipais; 

 uma funcionária de uma escola municipal; 

 a sub-secretária e uma funcionária da Secretaria de Educação (SEMEC); 

 um superintendente, dois sócios e um gerente de empresas locais; 

 o secretário municipal de Governo; 

  uma atendente de telecentro; 

  uma gerente de ‗lan house‘; 

 uma funcionária contratada do município. 

A representante do SEBRAE foi novamente entrevistada e o funcionário que em 

2007 estava a cargo da tecnologia foi novamente ouvido na condição de secretário 

municipal de planejamento e tecnologia.  

                                                 

22 O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade privada sem 

fins lucrativos que tem como missão promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos 

empreendimentos de micro e pequeno porte. (Fonte: http://www.sebrae.org.br).  

http://www.sebrae.org.br/
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Algumas pessoas importantes no contexto do programa Piraí Digital – apesar de 

terem sido numerosas vezes solicitadas por correio eletrônico, telefone e mesmo 

pessoalmente – não puderam ser ouvidas diretamente. Não obstante, elas também 

tiveram suas vozes incluídas na pesquisa por outros meios. Uma entrevista durante a 

Campus Party
23

 2009 e uma palestra em um evento da Federação das Indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN)
24

, ambas em vídeo, além de entrevistas impressas e 

artigos acadêmicos, trazem a voz do professor Franklin Coelho, coordenador geral do 

Piraí Digital, para a pesquisa. Outro vídeo, de um evento municipal de entrega de 

computadores portáteis para os professores da rede municipal de Piraí, permitiu incluir 

as professoras Maria Helena Cautiero, coordenadora da parte educacional do Piraí 

Digital e a secretária de educação do município entre os interessados ‗ouvidos‘ na 

pesquisa.  

O discurso dos entrevistados foi analisado sob uma perspectiva qualitativa, com 

a finalidade de compreender a existência e a evolução das características estáticas e 

dinâmicas do modelo 2id+ na cidade, além de se procurar pelos traços deixados pelas 

suas ações. O que foi dito pelos entrevistados – seja em entrevistas gravadas ou apenas 

anotadas – foi revisto diversas vezes, tendo sido objeto de novas anotações e de procura 

por indícios dos elementos do modelo e de traduções, ostensivas ou camufladamente 

sugeridas.  

Essa busca guarda semelhanças com as técnicas de análise de discurso e análise 

de conteúdo, conforme descritas por Vergara (2005). Da primeira vem a característica 

de procurar saber como o conteúdo é usado para o alcance de um determinado efeito 

(VERGARA, 2005, p. 27).  

No caso da análise de conteúdo, Vergara (2005, p. 19) destaca a vertente 

qualitativa da técnica, que enfatiza o que é significativo e relevante sem ser, 

                                                 

23 O Campus Party é considerado o maior evento de inovação tecnológica, internet e entretenimento 

eletrônico em rede do mundo. Trata-se de um encontro anual realizado desde 1997, que reúne, durante 

sete dias, milhares de participantes com seus computadores com a finalidade de compartilhar 

conhecimento, trocar experiências e realizar todo o tipo de atividades relacionadas a computadores, às 

comunicações e às novas tecnologias. (Fonte: http://www.bit.ly/cparty. Acesso em janeiro de 2010.). 

24 A FIRJAN representa a classe industrial fluminense nas esferas regional e nacional, congregando os 

interesses dos sindicatos a ela filiados. É uma instituição prestadora de serviços às empresas, atuando 

como fórum de debates e de gestão da informação para o crescimento econômico e social do estado. 

(Fonte: http://www.firjan.org.br. Acesso em janeiro de 2010.). 

http://www.bit.ly/cparty
http://www.firjan.org.br/
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necessariamente, frequente. Essa análise forneceu a base prática para compreensão da 

evolução da integração entre dos atores do município por meio da TI e dos impactos 

desta na vida do município.  

Em outras palavras, o método de pesquisa se volta totalmente para a tentativa de 

se identificar, em especial, traduções no interior de redes, perpetradas por atores que 

oferecem novas interpretações para interesses e voltada para se contar a história de uma 

rede divergente, sobre a qual não se pode contar e calcular (CALLON, 1991 apud 

SANTOS, 2006).  

Uma história que descreva os traços deixados por agentes em movimento 

(LATOUR, 2005, p. 132) e se expresse num texto capaz de traçar uma rede, um texto no 

qual se revelem as bifurcações onde os atores precisaram se decidir por um ou outro 

caminho (SANTOS, 2006, p. 13-14). 
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6. PIRAÍ E SUA OBRA DE SANEAMENTO DIGITAL 

Piraí, Piraí, Piraí, Piraí bandalargou-se há pouquinho 

Piraí infoviabilizou os ares do município inteirinho 

Por certo que a medida provocou um certo vento de redemoinho 

 

“Banda Larga Cordel”, Gilberto Gil 

 

Neste capítulo, após uma breve introdução sobre Piraí e o programa Piraí 

Digital, é apresentado o relato sobre a pesquisa feita entre julho de 2007 e novembro de 

2009. Trata-se de uma síntese das entrevistas, da leitura, dos vídeos e da observação da 

cidade no decorrer das muitas visitas do pesquisador, orientada pela ANT e o 

cruzamento do modelo 2iD+ e as áreas de ação propostas no programa Piraí Digital. 

Durante o ano de 2009 e com o aprofundamento do contato com a realidade 

local – conforme apresentada pelos entrevistados e observada nas andanças e 

contemplações do pesquisador –, surgiu a analogia da obra de saneamento básico para 

ilustrar a incorporação da tecnologia, com destaque para a TI, no esforço de 

desenvolvimento de Piraí. O uso da tecnologia como ferramenta de desenvolvimento 

compartilha um aspecto importante das obras e serviços de saneamento básico 

(provimento de água, coleta e tratamento de esgoto): pouca gente se dá conta deles 

depois que estão funcionando. Como é comum escutar no jargão da política, a respeito 

do saneamento, é uma obra enterrada, pouco visível para a população em geral.  

A vivência do pesquisador em Piraí ressaltou o baixo nível de conhecimento da 

população sobre as iniciativas de inclusão digital do município, de suas ações no sentido 

de se fazer uma cidade digital. Para a população em geral, a cidade digital não é bem 

percebida e suas manifestações não são plenamente compreendidas. Em resumo, Piraí 

desfruta de benefícios de sua jornada digital, mas a dimensão desse benefício é pouco 

percebida em profundidade pela população. São os detalhes dessa analogia que serão 

apresentados nos próximos tópicos. 

6.1.PIRAÍ: CRISE E DESENVOLVIMENTO 

Com seu primeiro núcleo formado por volta de 1772, Piraí está localizada na 

região do Médio Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, e tem cerca de 504 km
2 

de área. 
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Sua população se aproxima de 25 mil habitantes que ocupam cerca de 8 mil domicílios 

em áreas urbanas e rurais. Mais de 90% da água que abastece a cidade do Rio de Janeiro 

passa por Piraí, produzindo cerca de 20% da energia elétrica da capital nas usinas 

operadas pela Light (SILVA, 2002). 

 

 

Figura 9 - Piraí e cidades vizinhas 

Fonte: Torres, 2009 

 

Nas palavras do vice-governador do estado do RJ, Luiz Fernando de Souza, o 

‗Pezão‘, a cidade sempre desfrutou de uma posição geográfica privilegiada, 

especialmente após a abertura da rodovia Presidente Dutra, a Rio-São Paulo, que corta o 

município.  

Piraí está a 70 km da capital do estado, ao lado da cidade de Volta Redonda e 

conta com instalações da Light, empresa de distribuição de energia elétrica de grande 

parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Porém, ainda segundo Pezão, isso não 

se configurava em uma vantagem para a população.  
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Desse modo, em 1996, quando eclode uma grave crise de emprego na cidade, 

motivada pela demissão de um grande número de empregados da recém privatizada 

Light e da Fábrica de Papel Pirahy (fornecedora da Souza Cruz vendida para um grupo 

estrangeiro), se estabeleceu a urgência de mudar e diversificar as fontes de arrecadação 

do município e de geração de renda para a população. Esta urgência decorre das 

demissões, mas mudanças já vinham sendo consideradas pelo poder público local. 

Naquele momento, a economia agrícola e periférica (em relação a Volta 

Redonda e Rio de Janeiro, especialmente), nas palavras do professor Franklin Coelho, 

em entrevista para a IPTV durante a Campus Party 2009
25

, foi drasticamente golpeada e 

o poder público se viu impelido a agir com vigor e rapidez. Foi lançado o Programa de 

Desenvolvimento Local de Piraí, em janeiro de 1997 (SILVA, 2002. p. 3) que visava 

combater o déficit de empregos que montava a 10% da população economicamente 

ativa e a queda da produção agropecuária. A arrecadação municipal necessitava de um 

substancial incremento para fazer face às obrigações do poder público. A Light foi 

chamada a pagar impostos sobre as áreas de sua propriedade no município e a cidade 

obteve na justiça o direito de recolher os impostos sobre a geração de energia elétrica, 

que anteriormente eram recolhidos na capital. 

As prioridades da cidade foram definidas: fomentar empreendimentos 

econômicos; integrar empreendimentos populares às cadeias produtivas; garantir acesso 

a crédito, capacitar e prover assessoria técnica a setores econômicos populares; 

estabelecer o comércio solidário; monitorar o perfil econômico do município e criar 

meios de acesso à Internet para potencializar as relações entre o mercado e a economia 

territorializada dessas comunidades (SILVA, 2002, p. 5). 

O Condomínio Industrial de Piraí (CONDIP) foi criado, às margens da Rio-São 

Paulo, a fim de atrair novas empresas e diminuir a dependência histórica da Light e da 

fábrica de papel. Ali se instalou a Cervejaria Cintra, posteriormente comprada pela 

Ambev. Atualmente há empresas de montagem de componentes para computadores, 

fábricas de isopor, fraldas geriátricas, achocolatados e medicamentos fitoterápicos e a 

própria Ambev. Incentivos fiscais foram estabelecidos para aumentar a atratividade do 

CONDIP e favorecer a criação de postos de trabalho para a população. A Secretaria de 

                                                 

25 Veja a entrevista em http://bit.ly/iptv2009.  

http://bit.ly/iptv2009
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Promoção Social tem feito a intermediação entre a necessidade das empresas e os 

cidadãos cadastrados em sua base de dados.  

Piraí desenvolveu o Polo de Piscicultura, a fim de complementar e diversificar 

atividades que não competissem diretamente com a pecuária leiteira. A produção de 

tilápias e do filé do pescado foi disseminada pelo município. Cooperativas de 

trabalhadores, especialmente aqueles de baixa qualificação e idade a partir de 40 anos, 

foram estimuladas em várias áreas, com destaque para artesanato e produção de 

macadâmia, e pessoas foram capacitadas para atuar cooperativamente (SILVA, 2002, p. 

9). Fomentar o empreendedorismo é, ainda hoje, um desafio em um município sem essa 

tradição, dependente de dois grandes empregadores por várias décadas. Acões na área 

de habitação e saneamento foram desenvolvidas. Na saúde, os alvos iniciais foram 

diminuir o número de cesarianas e erradicar a desnutrição infantil. A educação teve 

mais de 31% de recursos municipais garantidos.  

Essas iniciativas ligadas ao desenvolvimento fazem parte de uma visão do então 

prefeito, Pezão, que em julho de 2009, defendendo uma verdadeira ‗emancipação‘ dos 

município e sua busca por autonomia financeira, disse que ―o que é preciso é resolver os 

municípios. Resolvendo os municípios o país se resolve‖ (Pezão, entrevista concedida ao autor). 

No seu entender, essa busca – ―resolver os municípios‖ – deve ser uma iniciativa local, 

com o município se articulando para obter recursos, internamente, com aumento de 

arrecadação, e por meio de parcerias com outras instâncias de governo, iniciativa 

privada e com a própria população.  

Para conseguir essa articulação e superar a falta de funcionários preparados para 

planejar o desenvolvimento e atender as demandas geradas a partir dele (SILVA, 2002, 

p. 15), a prefeitura procurou o apoio das universidades. Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade 

Federal Fluminense (UFF) e Universidade de Brasília (UnB) são exemplos de 

instituições de ensino superior que, até hoje, trabalham junto ao município participando 

de diversos projetos relacionados às iniciativas de desenvolvimento. 

Em resumo, o processo de desenvolvimento do município, cujo catalisador foi a 

crise de emprego de 1996, se fundamenta em uma concepção de desenvolvimento não 

mais restrita ao componente econômico, mas articulada com as questões social e 

ambiental, articulando ações nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, geração de 
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emprego e renda e aproximação entre áreas rurais e urbanas, com apoio de práticas 

gerenciais voltadas para parcerias e participação popular (SILVA, 2002, p. 17). Durante 

esse tour de force para recuperação do município foram lançadas as bases para a 

empreitada digital de Piraí 

 O foco do trabalho exige um recorte do processo de desenvolvimento local 

sobre a utilização da tecnologia da informação. Porém, dado que a estrutura da análise 

que foi feita contempla o cruzamento dos elementos do modelo 2iD+ com as áreas de 

atuação do programa Piraí Digital, vários do desenvolvimento em geral de Piraí foram 

revistos em sua relação com a TI. Ficará claro, então, para o leitor como foram feitas as 

associações entre diversos atores que propiciaram um aprofundamento desigual em cada 

um dos aspectos do desenvolvimento como planejado.  

Na próxima seção, os aspectos ligados ao acesso à internet, incorporados ao 

processo de desenvolvimento de Piraí, serão abordados por meio de uma introdução ao 

programa Piraí Digital. 

6.2.PIRAÍ: DESENVOLVIMENTO POR VIAS DIGITAIS 

 

  

Figura 10 - Portal no principal acesso a Piraí  

Fonte: Foto do autor 
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O projeto (de cidade digital) de Piraí teve origem em uma crise 

econômica. (…) Seus desdobramentos levaram Piraí a tornar-se o 

primeiro município digital brasileiro. A proposta de revitalização 

econômica integrava ações de desenvolvimento local com 

modernização da gestão, que incluiu um Plano Diretor de Informática 

(elaborado em 1996), que previa a interligação de todos os prédios 

públicos (GUIA DAS CIDADES DIGITAIS, 2007, grifo nosso). 

A crise de emprego já mencionada foi o catalisador dos movimentos de mudança 

em Piraí. Mas pouco antes, entre 1993 e 1996, segundo o prefeito Arthur Henrique, o 

Tutuca, o poder público local havia se dado conta da dimensão da dependência do 

município em relação ao maior empregador de mão-de-obra local, a Light. Assim, a 

prefeitura começou a identificar maneiras de atrair novas empresas para Piraí, a fim de 

aumentar e diversificar a oferta de empregos no município. Nesse período, a cidade 

iniciou sua movimentação para oferecer aos empresários incentivos para que se 

instalassem ali. Esses incentivos, imaginaram, passavam por uma boa estrutura de 

comunicação (a internet fora dos meios acadêmicos era uma novidade no Brasil) e uma 

população capacitada para trabalhar nessas empresas. Em relação a essa estrutura de 

comunicação, passando pelo Plano Diretor de Informática (PDI), elaborado entre 1966 e 

1997 pela UnB, o programa Piraí Digital é o destaque absoluto no contexto do 

município. Aqui cabe ressaltar que Piraí Digital, não obstante sua notoriedade, carece de 

uma ‗certidão de nascimento‘. O nome aparece, conforme pareceu ao pesquisador, mais 

um nome fantasia que não recebeu a chancela de um documento oficial. Não 

surpreende, então, que tenha ficado conhecido como ‗projeto‘ apesar de claramente ter 

características de um programa e até mesmo de uma política municipal para o uso da TI, 

conforme foi salientado pelo secretário de Governo, Gustavo Ferreira, o Gustavo 

Tutuca
26

. Várias fontes consultadas o tratam dessa maneira. Para efeito de 

                                                 

26 Para efeito de consolidação de nomes e funções dos entrevistados, segue uma lista com aqueles citados 

maior frequência no trabalho e sua ocupação/cargo à época da(s) entrevista(s): 

 Luiz Fernando da Silva, Pezão, vice-governador do RJ e ex-prefeito de Piraí (1997-2004); 

 Gustavo Ferreira, secretário de Governo de Piraí; 

 Albanéa Trevisan, chefe da atenção primária em saúde da Secretaria de Saúde de Piraí; 

 Márcio Silvestre, chefe do setor de informática da Secretaria de Saúde de Piraí; 

 Jayr Guimarães, diretor da Escola Municipal Castello Branco (Castelinho) em Santanésia, Piraí; 

 Jocemar Moraes, diretor do CIEP de Arrozal, em Piraí; 
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simplificação, ele será doravante referido apenas como programa, conforme fez Sadao 

(2004). 

O programa Piraí Digital foi oficialmente inaugurado apenas em 2002. Sadao 

(2004) fez uma primeira avaliação do programa em 2004. O objetivo e o processo de 

criação e financiamento inicial do programa são descritos por ele que, naquele momento 

utilizou outro nome para designá-lo.  

O objetivo do programa ‗Piraí – Município Digital‘ é a democratização do 

acesso aos meios de informatização e comunicação com o intuito de gerar 

oportunidades de desenvolvimento econômico e social. Assume-se, como pressuposto, a 

visão estratégica de uma sociedade de informação local, na qual o cidadão se torna o 

principal ator na produção, gestão e usufruto dos benefícios das novas tecnologias de 

informação e comunicação (SADAO, 2004, p. 21) 

A sua gênese, no entanto, deve ser localizada, conforme Pezão sugere em suas 

conversas sobre o tema e na entrevista concedida ao autor, junto à confecção do PDI 

que contemplou a qualificação de cerca de 300 servidores municipais que passariam a 

utilizar recursos computacionais em suas atividades (SADAO, 2004, p. 22). Nesse 

grupo estava a equipe técnica que viria a participar de toda a implantação das várias 

etapas do programa e que seguia exercendo suas funções no município quando da 

execução deste trabalho. 

Em 2000, o município foi enquadrado no Programa de Modernização da 

Administração tributária (PMAT) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES). Piraí foi o primeiro município de pequeno porte enquadrado neste 

programa. Em maio de 2001 foram liberados cerca de 400 mil reais para a cidade por 

meio do PMAT (TORRES, 2009).  

                                                                                                                                               

 Fábio Silva, chefe da área de tecnologia da Prefeitura de Piraí (2007) e secretário de 

Planejamento e Tecnologia (2009); 

 Heloísa Vilhena, funcionária da administração da SMS, contadora; 

 Lívia Torres, gerente do escritório do Sebrae em Piraí; 

 Anderson Martins, gerente administrativo da IFER, empresa instalada no CONDIP; 

 Franklin Coelho, professor da UFF, coordenador geral do Piraí Digital; 

 Maria Helena, professora da UFRJ, coordenadora da área de educação do Piraí Digital; 

 Sandra Simões, secretária de Educação de Piraí (2007) . 
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Esses, somados à contrapartida em igual montante da Prefeitura Municipal de 

Piraí (PMP), foram os primeiros recursos consideráveis aplicados no que viria a ser o 

programa Piraí Digital.  

Com esse dinheiro foi implantada uma solução tecnológica de rede mais barata – 

Sistema Híbrido com Suporte Wireless (SHSW) – e foram desenvolvidas ações com o 

objetivo de descentralizar os serviços de atendimento ao contribuinte, integrar sistemas, 

controlar gastos públicos com apoio de software gerencial, capacitar servidores e 

aumentar a eficiência e transparência da gestão pública.  

O DNA do Piraí Digital possui genes tributários e ligados à eficiência. Além 

disso, desde junho de 2002 ele tem, oficialmente, a participação da UFF no 

desenvolvimento de um projeto amplo para a rede educacional municipal, que se 

converteu na área de maior destaque e exposição do programa. Piraí Digital contava 

ainda, segundo Sadao (2004), com um Conselho da Cidade para acompanhar a execução 

do Plano Diretor da Cidade Digital, com 25 mil endereços eletrônico disponíveis para a 

população de Piraí. O programa teria, ainda, resultado no crescimento do número de 

―bons empregos‖, que ajudam a fixar os talentos na cidade (SADAO, 2004, p. 24).  

Os vários aspectos do desenvolvimento global de Piraí são abordados na gênese 

do programa Piraí Digital. Ele trata do fomento a ações relativas ao uso da TI e internet 

em cinco frentes: governo, educação, comunidade, empresas e saúde.  

O portal de Piraí mantém o documento mais estruturado sobre Piraí Digital, até 

onde foi possível saber durante a pesquisa (Figura 11 e Anexo 2). Desse modo, redes 

governamentais, comunitárias e corporativas seriam integradas, democratizando o 

acesso aos meios de informação e comunicação no município. Alguns dos objetivos 

específicos do programa são (PIRAÍ, sem data): 

 Assegurar a disponibilidade e o acesso às novas tecnologias; 

 Eliminar as barreiras físicas do acesso à informação; 

 Democratizar e otimizar o uso dos recursos tecnológicos da informação e 

da comunicação; 

 Modernizar e racionalizar a administração pública; 

 Incorporar a comunidade à sociedade do conhecimento; 
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 Apoiar ações de inclusão digital. 

 

Figura 11 - Áreas de atuação e seus objetivos dentro do programa Piraí Digital 

Fonte: Adaptado de http://www.pirai.rj.gov.br, sem data. Acesso em julho de 2007. 

 

O programa Piraí Digital foi premiado em várias ocasiões por organizações 

nacionais e internacionais. Em 2007, o município foi escolhido como um dos quatro 

primeiros no Brasil a receber os computadores do projeto ―Um Computador por Aluno‖ 

(UCA) do governo federal.  

Os computadores – 400 para os alunos e 30 para os professores, todos portáteis – 

foram doados ao CIEP do distrito de Arrozal, que contava com 398 alunos na ocasião. 

O UCA foi oficialmente inaugurado em setembro de 2007 (Figura 12). 

http://www.pirai.rj.gov.br/
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Figura 12 - Placa indicativa da reforma do CIEP de Arrozal para implantação do projeto 

piloto do UCA em 2007  

Fonte: Foto do autor 

 

Quase dois anos depois, em julho de 2009, Piraí anunciou, com a presença do 

Presidente da República na cidade, a compra de computadores portáteis para todos os 

alunos e professore regentes da rede pública municipal de ensino. O anúncio da 

computação 1:1 em Piraí (Figura 13) foi o ponto mais alto do programa Piraí Digital 

testemunhado no decorrer da pesquisa sobre a cidade.  

 

Figura 13 - Foto de divulgação da visita do Presidente Lula, em julho de 2009  

Fonte: Prefeitura Municipal de Piraí 
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Uma última observação deve ser feita sobre a propriedade de análise de cada 

área por meio do modelo 2iD+. Como ficará visível adiante, nem todos os elementos do 

modelo 2iD+ possuem traduções ou inscrições em todas as áreas do Piraí Digital. Desse 

modo, em algumas situações a análise do elemento em uma dada área remete à análise 

feita em outro momento. Fundamentalmente, todas as análises podem ser 

intercambiadas no âmbito do projeto como um todo, mas a sua apresentação por áreas 

favorece o relato, evitando um texto muito longo, caso cada elemento fosse avaliado 

para todas as áreas de uma só vez. Essa maneira de apresentar também ajuda no 

agrupamento das falas, posto que, em sua maioria, os atores e informantes estão 

associados a alguma das áreas do Piraí Digital. 

6.3.PIRAÍ DIGITAL SOB A ÓTICA DA ANT E DO MODELO 2ID+ 

Sadao (2004) afirmou que havia resultados observáveis do programa Piraí 

Digital 

na modernização das secretarias e dos órgãos públicos; dinamização das 

escolas ao inserir as novas tecnologias da comunicação e informação 

como uma espécie de catalisador do projeto pedagógico, respeitando a 

cultura local e a velocidade de absorção das ferramentas tecnológicas; 

ampliação das oportunidades de uma formação educacional continuada, 

em cursos de graduação e de pós-graduação; inclusão digital em caráter 

universal, garantindo o direito ao acesso, uso e usufruto das 

informações a todos, sem qualquer distinção (SADAO, 2004, p. 23). 

A análise de Piraí com base no modelo 2iD+ permitiu ratificar, retificar, 

expandir e aprofundar as afirmações de Sadao, desenhando um quadro atualizado da 

situação da inclusão digital em Piraí. Para isso, cada uma das áreas originais do 

programa Piraí Digital foi cruzada com os elementos do modelo 2iD+, dando forma às 

unidades de análise utilizadas como referência para apresentação do caso. Ao final da 

apresentação por meio do cruzamento do 2iD+ com as áreas de atuação do programa, 

que fornecem um quadro abrangente da inclusão digital no município, é apresentada 

uma sequência de figuras com os relacionamentos estabelecidos pelos atores, ilustrando 

a trajetória da empreitada digital da cidade.  

A área de governo concentrará alguns relatos que serão recuperados em outras 

áreas, posto que considera-se que, uma vez discutidos em uma área, apenas fatos 

extraordinários em outras áreas necessitarão menção especial. Além disso, o governo 

municipal é o grande animador do Piraí Digital. 
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Deve ficar claro para o leitor que o uso do nome Piraí Digital vai designar o 

processo de incorporação da TI no desenvolvimento local de Piraí, substituindo essa 

longa expressão e similares. Desse modo, o nome Piraí Digital também foi utilizado 

para tratar de eventos anteriores ao seu advento em 2002. 

6.3.1. Área de Governo - .gov 

No âmbito da área relacionada ao governo no programa Piraí Digital, aparece no 

estudo o primeiro grande ator da trajetória digital de Piraí, o ex-prefeito da cidade entre 

1997 e 2004, Luiz Fernando de Souza, o Pezão, vice-governador do estado do RJ 

durante o período em que foi feita a pesquisa. O ex-prefeito foi nominalmente citado 

por quase todos os entrevistados para este trabalho. Sua trajetória política é marcada 

pela sua atuação como prefeito de Piraí e presidente da associação de prefeitos do 

interior, mas, sem margem a dúvidas, Piraí Digital tem um papel fundamental na 

expansão da esfera de ação política de Pezão. 

―Decadência pra tudo que é lado‖ foi o que ele declarou no início da entrevista 

concedida ao autor. Pezão contextualizou o momento por que Piraí passava ao final de 

2006 – a Light anunciou as demissões três dias após a sua eleição para prefeito – com as 

mesmas cores já antecipadas na apresentação de Piraí.  

Sua configuração como ator-rede no contexto do desenvolvimento de Piraí por 

meio da TI é exemplar: ele é indivíduo e grupo. Pezão é uma pessoa reconhecida pela 

população da cidade onde nasceu e viveu e, sem dúvida, foi capaz de traduzir as 

premissas de desenvolvimento local de Piraí por agregar, por meio de sua ação política, 

uma série de entidades que estão no centro da sustentação política, legal, econômica e 

ética do processo.  

Área „.gov‟ e o Elemento Sustentação 

Em Piraí, a sustentação política do processo de desenvolvimento da cidade e de 

sua vertente digital parte do momento de transição entre o primeiro governo do prefeito 

Tutuca (1993-1996) e o início do primeiro mandato de Pezão, em 1997. Reeleito em 

2000, Pezão governou até se tornar candidato a vice-governador do RJ, em 2004. Nesse 

ano, Tutuca foi novamente eleito como prefeito de Piraí. Em 2008, Tutuca foi reeleito 

para governar a cidade até 2012. 
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A necessidade de fazer frente às mudanças necessárias para avançar no 

programa de desenvolvimento do município exige ações rápidas. Entre outras ações 

ligadas aos programas de desenvolvimento em geral, aquelas ligadas ao uso intensivo da 

tecnologia da informação deveriam levar a cidade, que possuía dois computadores e 

dois telefones na prefeitura, a ser um lugar no qual os empresários tivessem suas 

necessidades de comunicação atendidas, favorecendo seu estabelecimento ali. 

O prefeito Tutuca lembrou que  

Em 1996, iniciamos um processo de diversificação das opções de 

geração de renda e emprego no município. Entendemos que a 

tecnologia deveria ter um papel nessa mudança e que ela passava, 

também pela modernização da própria gestão municipal. Em 1997, já 

no governo do Pezão, o pessoal da UnB veio nos ajudar a dar uma 

ordem (elaborando o PDI) nas nossas boas ideias (Tutuca, entrevista 

concedida ao autor, grifo do autor). 

O PDI de Piraí, em 1997, é o primeiro artefato inscrito na rede de modo a 

traduzir uma decisão eminentemente política que, concebida na gestão anterior, seria 

implementada no início do novo governo. A existência do PDI permitiu que Piraí 

avançasse no seu caminho digital. Nessa inscrição também foi traduzida outra premissa 

presente no discurso de Pezão: incorporar à cidade a capacidade de fazer projetos 

instalada nas universidades brasileiras. 

Por isso (conseguir dinheiro por meio de bons projetos) que eu usei as 

universidades. Onde foi o meu segredo? Onde deu certo? Eu tinha 

parceria com todas as universidades, com a UERJ, UFRJ, com a UFF, a 

Rural. Um dia que um cara desse vai dentro de um município pequeno 

desse aí vale mais, às vezes, do que o salário do secretário que você 

paga o ano inteiro. (Pezão, entrevista concedida ao autor, grifo do 

autor). 

O PDI é um ótimo exemplo de transformação de uma vontade, de interesses em 

um artefato durável, capaz de resguardar os interesses nele registrados mesmo após o 

afastamento do ator que o concebeu. Fruto de uma solicitação do então prefeito Pezão à 

UnB, o PDI de Piraí se converteu num guia de uma série de ações que, por exemplo, 

multiplicou em várias vezes o número de computadores disponíveis nas instalações do 

poder público municipal. O PDI ilustra bem a tradução de interesses (que compõem o 

seu texto), a inscrição de um dispositivo tecnológico (o programa em si) e a 

irreversibilidade, pois ele se encontra em vigência há vários anos. Mesmo desatualizado 
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em termos de soluções técnicas (até o momento do trabalho de campo, ele não havia 

sido atualizado), segue sendo utilizado pelo Secretário de Planejamento, por exemplo, 

para orientar as ações em cada secretaria da prefeitura. Desse modo, este ator-rede em 

especial tem a capacidade de agregar ao seu redor uma série de atores e entidades que, a 

fim de se legitimarem na rede, aderem aos seus valores. Pode-se avaliar que a sua força 

é um reflexo da força do ator que orientou sua produção e, com isso, o PDI se converte 

num ator-rede, não humano, relevante no processo. 

A sustentação política das ações de inclusão digital foi garantidat também, até o 

presente momento, pela manutenção do mesmo grupo político no poder municipal por 

quatro mandatos consecutivos. Entre 1993 e 2012, com a alternância entre Tutuca 

(1993-1996 e 2005-2012) e Pezão (1997-2004), o mesmo grupo político completará 20 

anos à frente do poder executivo local. Na última eleição, conforme informado por um 

dos entrevistados, nenhum vereador de oposição ao governo foi eleito.  

Em relação à sustentação legal, o PDI, que com sua aprovação passou a ter valor 

como diretriz para as ações ligadas à informatização e aplicação de recursos em 

tecnologia da informação no município, também deve ser destacado. Outro aspecto 

legal e relevante a dar sustentação aos objetivos do Piraí Digital deriva da decisão 

política de que a rede própria do município servisse às escolas e aos postos de saúde, e 

que, para sua manutenção, ela também fosse utilizada para comercialização de acesso à 

internet para a população em geral. Isso exigiu que a Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL) se posicionasse e criasse um tipo de licença para 

operação de serviços de telecomunicações que permitisse aos municípios operar redes 

próprias.  

Josgrilberg (2008) descreve a disputa legal com a ANATEL, que durou cerca de 

dois anos, e a negativa inicial para a operação de serviços de comunicação multimídia 

(SCM) feita pela cidade. O plano era vender o acesso por banda larga à população a 

preços entre 39 e 90 reais mensais. Após essa negativa, em 2006, a cidade recorreu e, 

atualmente, conforme informado pelo professor Franklin em entrevista à IPTV, em 

2009, a licença criada pela ANATEL permite que, apesar de não poder comercializar o 

acesso à internet para a população, os municípios operem suas próprias estruturas de 

comunicação, inclusive o acesso à internet, e prestem serviços de interesse público, por 

exemplo, em educação, cultura e saúde. Isso possibilita que as escolas tenham acesso à 



 

 Página 121 

internet, por exemplo, diretamente pela estrutura da prefeitura sem necessidade de 

recorrer a uma empresa comercial de telecomunicações ou algum provedor comercial. 

Essa licença, um artefato que inscreve, ainda que parcialmente, na rede da inclusão 

digital brasileira as aspirações de Piraí, é uma contribuição da cidade para o marco 

regulatório das telecomunicações no Brasil.  

Em função desse episódio, também foi tomada a decisão, posteriormente 

abandonada, de se cobrar não pelo acesso em si, mas pela rede de acesso como um 

benfeitoria, artifício que encontra respaldo legal para ser aplicado. No entanto, essa 

cobrança, bem como o provimento de acesso à internet pelo município, foram 

abandonados sem previsão para serem retomados, inclusive porque hoje há provedores 

comerciais instalados na cidade e não há interesse da prefeitura em competir com eles. 

Piraí Digital, segundo Fábio Silva, secretário municipal de planejamento, opera 

atualmente frequências que não necessitam de licenciamento da ANATEL, com o 

cuidado de observar todas as normas da agência no caso de necessidade de 

enquadramento futuro. A população pode comprar acesso domiciliar dos provedores 

comerciais e, em caso de acesso público, utilizar os telecentros, quiosques e hotspots
27

 

da cidade. 

Voltando ao PDI, ele colabora, ainda, para a sustentação ética do processo por se 

tratar de documento público e sujeito a debate. Nesse ponto, junta-se a ele uma auditoria 

feita pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em fevereiro de 2007, que 

avaliou positivamente as contas relativas aos gastos com tecnologia da informação. O 

resultado positivo dessa auditoria permite considerar que os gastos com esse tipo de 

investimento são feitos dentro da lei e isso reflete o respeito pelo cidadão e seus 

impostos. Piraí também demonstra a sustentação ética do programa por meio de 

discursos e práticas que valorizam as pessoas, conforme demanda o modelo 2iD+. As 

ações voltadas para a capacitação da população no uso da TI, levada a cabo nos 

telecentros, os esforços para atração de empresas de tecnologia para o município e os 

investimentos em educação, elementos presentes na cidade, são indicativos da 

                                                 

27 Hotspot é o nome dado ao local onde a tecnologia Wi-Fi (tecnologia de interconexão entre dispositivos 

sem fios) está disponível. São encontrados geralmente em locais públicos como cafés, restaurantes, hotéis 

e aeroportos onde é possível conectar-se à internet utilizando qualquer computador portátil que esteja 

preparado para se comunicar em uma rede sem fio do tipo Wi-Fi. (Fonte: pt.wikipedia.org) 
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preocupação em posicionar os cidadãos no centro da cadeia de interesses ligados ao 

desenvolvimento e uso da TI na cidade. 

Um elemento adicional de sustentação ética, traduzido e incorporado à rede , é o 

de ela cumprir a função de servir ao cidadão como veículo para demandar soluções do 

poder público. 

O que ia fazer a ouvidoria, de o cara tá acessando o seu imposto, 

poderia ser uma fonte para fazer reclamação. Quando eu botei isso na 

cidade foi um horror. Secretário ‗tudo puto‘ lá: Porra, Pezão, tem gente 

reclamando do plano de cargos e salários pela internet, na ouvidoria.‖ 

(Pezão, entrevista concedida ao autor). 

Além disso, o PDI também foi a chave para abertura de portas para a sustentação 

financeira da informatização do município e a obtenção de recursos do BNDES (em 

2001) e do Ministério das Comunicações (em 2005). Foi com o PDI, literalmente, 

embaixo do braço, que Pezão bateu às portas do BNDES para incorporar o banco às 

entidades que, por meio de sua ação, se ligam ao processo de adoção da TI em Piraí.  

A inscrição seguinte é muito importante, nem tanto pela importância financeira, 

mas pelo precedente aberto e pela exigência de adequação dos projetos originais 

concebidos para a estrutura física de comunicação da cidade, é a obtenção de 

financiamento por meio do PMAT
28

. O programa foi desenhado para atender cidades 

com mais de 500 mil habitantes e Piraí recebeu recursos com uma população de 22.700 

pessoas indicada no censo de 2000. 

 

 

                                                 

28 O Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos 

(PMAT), do Banco Nacional de Desenvolvimento Ecônomico e Social (BNDES), vem servindo de 

degrau para projetos de Cidades Digitais, ao financiar diversas atividades de atualização tecnológica. 

Criado em agosto de 1997, até hoje o PMAT já emprestou R$ 670 milhões a 322 municípios brasileiros. 

"No momento de sua criação, o objetivo fundamental do PMAT era estimular o aumento das receitas 

próprias, de modo a diminuir a dependência municipal em relação às transferências federais e estaduais. 

Posteriormente, em maio de 1999, o PMAT passou a se chamar "Programa de Modernização da 

Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos". Adicionaram-se aos objetivos 

originais a melhoria da qualidade de atendimento ao cidadão e a maior transparência na ação 

governamental", conta Angela Fernandes, chefe do Departamento de Gestão de Participação do BNDES 

(Fonte: http://www.bit.ly/gcd-pmat).  

http://www.bndes.gov.br/social/municip.asp
http://www.bndes.gov.br/social/municip.asp
http://www.bit.ly/gcd-pmat
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Quando saiu a regulamentação do PMAT eu levei pro (senador) Paulo 

Hartung, que disse:  

– Pô, Pezão, só pelo Plano Diretor seu, que nenhuma das capitais do 

Brasil tem, vamos ao senado pra mudar isso (PMAT apenas para 

cidades com mais de 500 mil habitantes) (Pezão, entrevista concedida 

ao autor, grifos nossos). 

Na visão de Pezão (o professor Franklin Coelho, da UFF, também é relacionado 

com frequência a essa saga), o PMAT seria uma saída para injetar recursos que fizessem 

a prefeitura dar um salto de qualidade na sua administração de tributos e para, 

simultaneamente, munir a cidade de uma rede de comunicações que interligasse todos 

os prédios públicos, escolas e postos de saúde do município. Afinal, como disse Pezão, 

porque focalizar apenas na cobrança do tributo se com a mesma estrutura física se pode 

apoiar, por exemplo, a educação, a saúde, as cooperativas.? 

O que é o cara de visão, o Lessa (Carlos Lessa, presidente do BNDES à 

época). Eu cheguei pro Lessa e falei: deixa a gente inovar. A filosofia 

do PMAT é muito de cobrar o cidadão, aumentar a arrecadação, 

modernizar a máquina administrativa. Qual é a filosofia do nosso 

projeto: com a mesma tecnologia que você cobra o cidadão, você pode 

passar com a rede pelas escolas e pelos postos de saúde, servindo ao 

cidadão (Pezão, entevista concedida ao autor). 

O primeiro pedido de financiamento foi rejeitado pelo BNDES, que considerou a 

solução muito cara. Com essa restrição em pauta – aqui o banco expressa seu interesse 

em financiar algo que lhe parece mais viável – o projeto é refeito e a solução 

tecnológica é revista para se adequar aos limites que o banco impunha. Em 2001 o 

município é enquadrado no programa e, entre 2003 e 2004, o dinheiro é liberado. Foram 

400 mil reais, que juntamente com a contrapartida do município, outros 400 mil reais, 

permitiram a intensificação do processo de informatização do município. 

Entre 2003 e 2005, esses recursos sustentam o andamento da capacitação de 

servidores, a contratação de serviços e a construção da estrutura física do município. 

Nesse período, o sistema SHSW interligou 29 prédios públicos, instalaram-se redes 

internas neles, foram comprados sistemas administrativos e computadores, e começou o 

geoprocessamento da cidade, conforme Fernando Torres, coordenador do PMAT em 

Piraí, informou na sua apresentação quando da conclusão dos pagamentos pelo 

financiamento em fevereiro de 2009.  
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Figura 14 - PMAT em Piraí  

Fonte: Foto do autor 

 

O PMAT permitiu a inscrição de um conjunto grande de artefatos à rede e 

colaborou com a sustentação financeira do processo. No período da vigência do 

contrato, o município aumentou consideravelmente sua arrecadação, saltando de cerca 

de R$ 6 milhões em 2006 para algo próximo de R$ 9 milhões em 2008 (Ver Anexo 5). 

É certo que este ganho não se deve apenas ao uso de TI, posto que várias ações de 

caráter técnico ligadas a tributos foram tomadas simultaneamente à equipagem 

tecnológica da Secretaria de Fazenda. É preciso destacar neste ponto a indisponibilidade 

de pessoas da secretaria para fornecimento de informações sobre a questão. 

O PMAT, então, é uma terceira inscrição importante na rede. Ele traduz o acerto 

da elaboração do PDI, a importância da colaboração das universidades no 

encaminhamento das necessidades do município e a ação política que objetiva vencer os 

obstáculos à expansão da rede de apoio ao projeto definido. Além disso, ele ajuda a 

demonstrar como os atores, conforme Latour previu em suas incertezas a respeito da 

ação (LATOUR, 2005), não agem apenas conforme suas vontades e precisam se 

conformar a vontades externas, traduzi-las e incorporá-las à sua rede. Lembrando 

Ortega y Gasset, em ―O Tema de Nosso Tempo‖ de 1923, somos nós mesmos e as 

nossas circunstâncias, não podendo ser separados do espaço-tempo no qual nos 

situamos (SANTOS, 1999, p. 63). Atualmente, a sustentação financeira do acesso 
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público em telecentros e quiosques fica a cargo da prefeitura, por meio de suas receitas 

tributárias, e de seus parceiros A economia de recursos, como no caso do uso de 

comunicação interna da prefeitura por meio de voz sobre ip (VoIp
29

), pode ser incluída 

no item de sustentação financeira. Segundo o coordenador da divisão de TI em 2007: 

A economia feita só com as licenças (de software proprietário) que 

deixamos de renovar e comprar nesses anos é enorme. Utilizamos uma 

distribuição Linux
30

voltada para a educação, que, no entanto, atende 

perfeitamente bem às necessidades dos vários órgãos da prefeitura. A 

telefonia sobre IP é outra fonte de economia que estamos explorando 

nos prédios públicos e na comunicação da população com a prefeitura 

(Fábio Silva, coordenador de tecnologia da PMP, entrevista concedida 

ao autor, grifo nosso). 

A sustentabilidade ambiental ainda não foi considerada dentro do Piraí Digital. 

Não houve qualquer menção ao tema em qualquer momento da pesquisa. Por exemplo, 

não há no PDI qualquer menção a impactos da introdução em massa de equipamentos 

eletrônicos na prefeitura. Mais recentemente, no pregão para aquisição de computadores 

para alunos e professores, não foi feita qualquer exigência quanto à responsabilidade 

pelo recolhimento e destinação do eventual lixo eletrônico resultante da obsolescência, 

do desgaste natural, aos danos causados a esses equipamentos e suas baterias, por 

exemplo. Caso esse tipo de preocupação exista, ela não foi abordada por qualquer das 

pessoas ou documentos consultados. O aumento de consumo de energia elétrica, por 

exemplo, só foi citado como parte da preocupação com a adequação dos sistemas 

elétricos das escolas que vão receber a computação 1:1. A inclusão da sustentabilidade 

ambiental no modelo 2iD+ serve, então, de alerta para este tema, em um programa que 

muda completamente a face do município em termos da quantidade de aparatos de 

computação disponíveis em seu território.  

                                                 

29 Voz sobre IP, também chamado VoIP, telefonia IP, telefonia Internet, telefonia em banda larga e voz 

sobre banda larga é o roteamento de conversação humana usando a Internet ou qualquer outra rede de 

computadores baseada no protocolo de Internet, tornando a transmissão de voz mais um dos serviços 

suportados pela rede de dados (Fonte: http://www.pt.wikipedia.org/wiki/Voz_sobre_IP).  

30 Uma distribuição Linux é composta do kernel (parte central do sistema operacional) do Linux e mais 

uma série de aplicativos (programas) com vários propósitos. Muitas pessoas e empresas ao redor do 

mundo criam e distribuem - gratuitamente ou cobrando por isso - suas distribuições. Cada distirbuição 

tem o seu propósito. Podem ser feitas especificamente para computadores desktops, laptops, servidores de 

redes, servidores de aplicações, servidores de banco de dados, handhelds, telefones celulares e outros. 

(Fonte: http://www.bit.ly/linuxwikipedia. Acesso em outubro de 2007.). 

http://www.pt.wikipedia.org/wiki/Voz_sobre_IP
http://www.bit.ly/linuxwikipedia
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O elemento de sustentação na área.gov, pode ser considerado atendido, 

conforme demanda o modelo 2iD+. Os esforços para inovar a administração pública, de 

maneira ética e legalmente sustentada estão inscritos na rede sob a forma do PDI, da 

concessão da ANATEL em relação à operação da rede pública e da auditoria do TCE-

RJ já mencionadas. Os ganhos tributários são uma contribuição indireta para a 

sustentação financeira da estrutura física e de pessoal fixo do programa, cujos gastos 

mensais são, segundo Josgrillberg (2008, p. 46), de cerca de 17 mil reais mensais ou 

quase 200 mil reais por ano.  

E, além de todas as inscrições feitas no sentido de favorecer a continuidade do 

processo, a continuidade político-administrativa aparece como um fator positivo de 

apoio ao Piraí Digital frente aos graves efeitos observáveis em cidades onde há 

rivalidade entre grupos políticos que se alternam no poder, prejudicando a manutenção e 

melhoria de projetos, abandonados tão somente por terem sido iniciados por um rival. 

No Quadro 7, são apresentados os destaques da análise da área e-gov relativos 

ao elemento Sustentação do modelo 2iD+, consolidando a seção. Para cada um dos 

componentes do elemento, um ou mais destaques foram destacados. Assim, de modo 

rápido e conciso, é possível apreciar a relevância do PDI, da licença da ANATEL, 

inscrições importantes que assumem o caráter de atores, dada sua capacidade de 

influenciar os rumos do Piraí Digital. Todos os destaques também contribuem para a 

compreensão de como interesses externos – do BNDES, por exemplo, no apoio ao 

aperfeiçoamento da arrecadação de tributos nas cidades brasileira, ou do TCE-RJ, que, 

por meio de sua avaliação dos serviços de governo eletrônico dos municípios 

fluminenses, influencia governos a fim de salientar a importância da tecnologia como 

ferramenta de transparência das atividades dos governos. O Quadro 7 apresenta a 

consolidação da seção, com os destaques de cada elemento Sustentação do 2iD+ na área 

de governo do Piraí Digital.  
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Área „.gov‟ x Elemento Sustentação 

Componentes do elemento Destaques da análise 

Política Superação da crise de emprego; PDI 

Legal PDI - Licença ANATEL 

Ética PDI; TCE-RJ 

Econômica Ganhos tributários; PMAT 

Ambiental N/M 

Quadro 7 - Destaques da área „.gov‟, elemento Sustentação 

Fonte: Elaborado pelo autor// Legenda: N/M = Não Mencionado(a) 

Área „.gov‟ e o elemento Infraestrutura & Acesso 

A Secretaria de Planejamento e Tecnologia prontamente indicou os números e 

os detalhes da implantação física da rede para acesso à internet no município. Essa rede 

– híbrida, com pares metálicos, cabos e transmissão sem fio – contava, em outubro de 

2009, com cerca de 2000 computadores, distribuídos em 94 prédios públicos. São eles 

todos os prédios da administração pública, o pólo do CEDERJ, o hospital, o fórum, os 

seis telecentros, praças e rodoviária (quiosques) e os laboratórios das escolas 

municipais.  

Desse total, 554 executam o sistema operacional Microsoft Windows e os 

demais operam sob o Linux. O pacote de automação de escritório padrão é o Br.Office, 

versão em português da suíte de programas em plataforma livre desenvolvida pela Sun. 

Apenas 77 computadores dispõem do pacote proprietário Microsoft Office.  

A rede de Piraí é do tipo SHSW – sistema híbrido com suporte wireless – e 

funciona a uma velocidade mínima de 54 Mbps em sua porção sem fio. Ela interliga 

todos o prédios públicos, no quais estão disponíveis outras redes locais, e é utilizada 

como suporte da comunicação telefônica sobre IP. São 23 pontos ligados sem fio, 68 

cabeados e três por satélite em áreas rurais de difícil acesso. Em 2002, essa rede ligava 

28 prédios com uma velocidade de 3 Mbps. O acesso à internet, que é distribuído por 

meio da rede SHSW, é feito por meio de links cedidos pela Rede Rio
31

 e pelo Proderj
32

, 

                                                 

31 Criada em 22 de maio de 1992, a Rede Rio de Computadores/FAPERJ realiza atividades à serviço da 

ciência, tecnologia e educação no Estado do Rio de Janeiro. Primeiro canal de acesso à Internet no País 
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no total de 6 Mbps. Esses links atendem a prefeitura de maneira satisfatória durante as 

horas de trabalho dos dias úteis, com prejuízo da velocidade de acesso dos telecentros. 

Algumas escolas municipais contam com acesso à internet fornecido por uma empresa 

privada, remunerada por meio de um convênio com o governo federal. Há quiosques 

para acesso à internet na rodoviária de Piraí (Figura 15). 

 

Figura 15 - Quiosques de acesso à Internet na rodoviária de Piraí  

Fonte: Foto do autor 

 

A respeito da velocidade de acesso, a atendente do telecentro da câmara de 

vereadores informou:  

Aqui têm muitos jovens vêm fazer pesquisa escolar, mas isso não é 

comum em todos os telecentros. Mas o problema durante o dia é a 

lentidão do acesso à internet. às vezes ela para mesmo e tem que esperar 

um tempo pra poder navegar novamente, mas, em geral, dá pra eles (os 

estudantes) fazerem as coisas deles (Atendente do telecentro da Câmara 

Municipal, entrevista concedida ao autor, grifo do autor). 

O acesso à internet é administrado inteiramente pela equipe técnica da 

prefeitura, que está no programa desde a confecção do PDI, em 1996. Todo o tráfego é 

monitorado e, desde 2007, qualquer evento de queda em um dos links (cada um deles 

colabora com um terço da banda disponível) é tratado com prioridade máxima, pois o 

uso pela PMP é de 100% da banda nas horas de trabalho.  

                                                                                                                                               

destinado a atender e interconectar exclusivamente instituições acadêmicas, centros de ensino e pesquisa 

e órgãos públicos fluminenses, a Rede Rio se transformou rapidamente em um dos principais 

instrumentos de desenvolvimento científico do Estado do Rio (Fonte: http://www.rederio.br/ 

historico.php).  

32 Proderj - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro 

http://www.rederio.br/%20historico.php
http://www.rederio.br/%20historico.php
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No decorrer de 2009, discutiu-se, dentro da PMP e com parceiros do Piraí 

Digital, a expansão do link de Piraí até 20 Mbps, medida indispensável – na opinião da 

Secretaria de Planejamento e Tecnologia e de vários entrevistados – para dar conta dos 

novos 5.500 computadores de alunos e professores da rede pública municipal.  

Somando-se aos cerca de 1.100 computadores de alunos já incorporados à rede 

(400 do UCA e 700 comprados posteriormente pela PMP), a rede de Piraí será 

aumentada em quase três vezes em número de computadores conectados. Todos eles 

tem capacidade de se conectar à internet. Até o fim do período de pesquisa em Piraí. 

A atualização tecnológica da rede e as melhorias visando sua otimização, além 

da busca pelo aumento da banda total de acesso à internet, tem sido uma preocupação 

constante da Secretaria de Planejamento. 

Além dos telecentros, das torres, dos protocolos utilizados e dos computadores, a 

opção pelo software livre é uma tradução claramente inscrita na rede da inclusão digital 

de Piraí. Também fica claro que esses artefatos se convertem em atores, conforme 

prediz a ANT, na medida em que é possível notar o efeito que eles causam na rede: 

orientam a formação de profissionais, afetam aspectos econômicos locais (como a 

economia de recursos pela municipalidade) e podem influir nas escolhas de outras 

cidades e empresas que se inspirem neste exemplo.  

Os telecentros são importantes elementos da rede, muito embora sua função nos 

processos de inclusão digital seja contestada atualmente (ver o Capítulo 2), pois, além 

de se apresentarem como um importante marco visível das pretensões digitais da cidade, 

são lugares cuja função é a de permitir o acesso a quem não possui computador e 

mesmo recursos para frequentar uma lan house.  

Sua função de servir como lugar de capacitação não parece ter dado frutos em 

quantidade, embora eles ocorram no município. Em Piraí, entretanto, não foi possível 

observar o uso sistemático desses locais com tais objetivos.  

Apenas no distrito de Arrozal, por demanda da população local, o uso como 

lugar de capacitação foi destacado. O que foi possível observar foi o uso por alunos para 

pesquisas, e de jovens e cidadãos em geral para uso de correio eletrônico, jogos e outras 

atividades sem objetivos profissionais ou educativos. O tema dos telecentros será 

aprofundado na área ‗.org‘. 
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Com base nas informações apresentadas, o elemento da infraestrutura é rico em 

inscrições de artefatos, desde os mais pulverizados, fragmentados como os 

computadores, roteadores e modems até os mais complexos e que parecem seres 

enormes, dotados de uma grande envergadura, tal é o caso da rede de comunicação de 

Piraí com seus quilômetros de cabos, dezenas de antenas e uma boa quantidade de 

soluções alternativas em preço e eficiência para disseminação de seu sinal: transmitido 

pela rede elétrica dos prédios, por cabos e equipamentos wi-fi, por rádio a partir de um 

único cabo que passa sobre prédios com problemas de adaptação na rede elétrica, etc. 

Algumas dessas inscrições são frutos de traduções basicamente técnicas, 

derivadas da determinação de fazer, ao menor custo possível, uma rede que abrangesse 

toda a cidade, desde seu centro populoso – cerca de 75% da população total – até as 

fazendas e vales onde somente o sinal do satélite é uma opção de comunicação.  

Este é o caso da rede em si. Sua presença permitiu o crescimento da notoriedade 

de Piraí como cidade digital e, como será abordado na área ‗.com‘, despertou a 

curiosidade de empresas. Sua existência, que está ligada à intenção original de fazê-la 

passar por todas as escolas e postos de saúde, permitiu desdobramentos na educação e 

saúde que causam espanto a muitos dos cidadãos de Piraí e a uma grande massa de 

cidadãos das cidades vizinhas.  

A opção do governo pelo software livre traz em si, além do atendimento da 

obrigação de gastar sabiamente e com eficiência o dinheiro dos impostos, a semente de 

um futuro no qual as crianças educadas no uso desse tipo de software se sentirão 

confortáveis para desafiar o virtual monopólio atual das opções proprietárias no 

mercado. 

No quadro síntese do elemento Infraestrutura & Acesso (Quadro 8), destaque 

para as redes de computadores de Piraí, tanto internamente à prefeitura, quanto aquela 

que serve a população em geral e as escolas públicas municipais.  

A informatização generalizada da PMP, que contava com apenas dois 

computadores em 1997, é uma grande inscrição do processo de desenvolvimento e 

adoção da TI na cidade, aproximando, ainda que indiretamente, a população dos 

benefícios da informatização e da Internet.  
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Os parceiros do projeto são citados como forma de destacar sua inserção no 

processo por meio de uma iniciativa local de buscar meios de viabilizar o 

desenvolvimento da estrutura de redes informacionais de Piraí. 

O Quadro 8 resume a análise feita na seção. 

Componentes do elemento Destaques da análise 

Infraestrutura 

Rede interna 

Internet 

 Informatização generalizada 

Acesso 
Rede pública 

Parceiros 

Quadro 8 - Destaques da área „.gov‟, elemento Infraestrutura & Acesso 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Área „.gov‟ e o elemento Educação & Conteúdo local 

No tocante à capacitação profissional e da população em geral, não há 

evidências de que as traduções venham ocorrendo e que dispositivos sejam inscritos na 

rede local para lidar com a questão, como acontece em relação às vagas na indústria. 

Estas recebem bastante atenção do governo local, que se movimenta para capacitar os 

piraienses para preenchê-las, conforme lembraram Carla De Carli – responsável pelo 

escritório do Sistema Nacional de Emprego (SINE) em 2007 – Pezão, e Anderson 

Martins, gerente da IFER, empresa instalada no Condomínio Industrial de Piraí 

(CONDIP). À exceção do telecentro de Arrozal, não houve menção a atividades de 

formação de pessoas no uso da TI, em vários níveis de uso, por meio de iniciativas no 

âmbito do Piraí Digital.  

Não obstante, na publicação do PDI foram qualificados para uso de 

computadores cerca de 300 servidores municipais e a equipe técnica foi formada 

essencialmente dentro do programa. Atualmente, esse grupo técnico atua também fora 

do município nas suas áreas de especialização. A qualificação de professores da rede 

pública, que será abordada na área ‗.edu‘, também é frequentemente mencionada apesar 

Área „.gov‟ x Elemento Infraestrutura & Acesso 



 

 Página 132 

de restar dúvidas sobre a sua abrangência quantitativa, considerando-se que não é 

objetivo deste trabalho fazer uma avaliação da qualidade da formação.  

Para a população em geral, existe o Centro de Educação Tecnológica e 

Profissionalizante (CETEP), uma unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica 

(FAETEC), que oferece cursos rápidos sobre operação de computadores e softwares em 

Windows e Linux, além de digitação, montagem e manutenção de microcomputadores.  

O tema da qualificação, na área de governo, parece presente em Piraí, 

atualmente, como efeito do imperativo de uso de computadores pelos funcionários 

públicos municipais.  

No entanto, a frequência, alcance e efeitos dessas atividades não foram 

abordados pelos entrevistados. No levantamento feito na cidade (ver capítulo cinco, 

sobre o método) entre as 12 respostas obtidas de funcionários públicos (oito) e 

professores (quatro), metade delas, sendo que cada grupo também se dividiu 

igualmente, foi positiva sobre ter recebido treinamento para utilizar a TI em suas 

atividades. 

No que se refere ao conteúdo local, a área de governo tem papael relevante na 

sua geração. O TCE-RJ vem realizando, desde 2006, um levantamento descrevendo o 

estado da utilização da internet pelos governos dos municípios fluminenses. Todos eles 

tiveram sua presença na internet avaliada em diversos aspectos relacionados a serviços 

online disponíveis na internet.  

Pela leitura da avaliação do TCE-RJ (Quadro 9), é possível observar que há um 

grande caminho a ser percorrido no provimento de conteúdo em Piraí.  

Os serviços destacados no Quadro 9 correspondem àqueles existentes em Piraí. 

Entre 2006 e 2008, foram acrescentados oito serviços informativos e o serviço interativo 

de licitações. Um sistema de administração pública integrado, que se encontrava em 

fase de especificação funcional, pode fornecer as bases para que serviços interativos e 

transacionais pela internet sejam implementados a médio e longo prazos.  
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Tipo de Serviços Serviços pesquisados 

Informativos 

História do Município, Geografia, Economia, Finanças Publicas, Cultura 

e entretenimento, Saúde, Educação, Meio Ambiente, Infraestrutura, 

Tributação, Legislação, Notícias, Turismo, Estrutura Administrativa, 

Investimentos, Políticas Públicas, Trabalho e emprego, Trânsito, Plano 

diretor 

Interativos 

IPTU, ISS, ITBI, Simples processos,  

Saúde, Educação, Habitação, Iluminação Pública, Água e Esgoto, 

Transportes, Obras e Meio Ambiente, Vigilância sanitária, Concursos, 

Licitações, Cadastro de fornecedores, Balcão de empregos, Ouvidoria 

Transacionais 

Impressão de documentos fiscais, Consulta prévia online - alvará 

provisório, Licitação e pregão, Alvará, Nota fiscal eletrônica, Educação - 

matrícula online, Emissão de certidão negativa de débito 

Quadro 9 - Serviços públicos pela Internet avaliados pelo TCE-RJ 

Fonte: TCE, 2008 

 

Trata-se, assim, de um elemento do modelo 2iD+ – conteúdo local – que é 

pouco desenvolvido na cidade. Apesar de haver muitas ideias para levar serviços já 

informatizados para a internet, esta transição para o ambiente online esbarra em fatores 

técnicos, como a falta de pessoal capacitado, na prefeitura e na cidade, para desenvolver 

os sistemas.  

Com isso, há necessidade de contratação de empresas de fora. Houve, no 

entanto, problemas com algumas delas.  

Por exemplo, os sistemas de administração integrada da prefeitura e da educação 

– este último chegou a ser utilizado pela Secretaria de Educação em 2007 (ver área 

‗.edu‘ na próxima seção deste capítulo – sofreram impactos negativos em fases distintas 

de seu desenvolvimento, comprometendo os planos de integração da gestão municipal 

de governo e da educação por meio de sistemas computadorizados.  
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A análise do elemento Educação & Conteúdo local é resumida no Quadro 10.  

 

Quadro 10 - Destaques da área „.gov‟, elemento Educação & Conteúdo local 

Fonte: Elaborado pelo autor //: N/M = Não Mencionado(a) 

 

Área „.gov‟ e o Ciclo Virtuoso de Participação e Empoderamento (CiV) 

O discurso dos entrevistados revela uma discrepância no grau de conscientização 

da importância da TI para Piraí entre dois segmentos da população: aquele ligado ao 

serviço público, incluindo a educação pública, e a população em geral, com destaque 

para os comerciantes.  

O primeiro grupo – pessoas ligadas ao serviço público municipal – se 

conscientizou da importância de TI para a eficácia de suas ações e demanda. Um 

exemplo dessa conscientização é a especificação, em curso, de um sistema de gestão 

integrada da prefeitura, conforme destacou o secretário de Planejamento e Tecnologia.  

Um recente desdobramento na área fiscal também denuncia a conscientização 

dos membros poder público sobre as iniciativas de inclusão digital no município.  

O programa Piraí Digital ganhou o status de uma conta no plano de contas 

contábeis da cidade, substituindo o lançamento anterior que dificultava a discriminação 

entre itens ligados a tecnologia e modernização. Os últimos incluíam também mesas, 

cadeiras e coisas do gênero. A necessidade do controle sobre os itens específicos ligados 

ao programa exigiu esse marco contábil específico. 

O fim do primeiro financiamento do PMAT e o sucesso de Piraí no contexto do 

programa, conforme informado por Fernando Torres, encarregado da gerência do 

PMAT na prefeitura, ensejou um novo contrato que será feito diretamente com o 

BNDES, sem a participação de um correspondente – agente financeiro que fica entre o 

Área „.gov‟ x Educação & Conteúdo local 

Componentes do elemento Destaques da análise 

Educação Capacitação de servidores 

Conteúdo local Serviços informativos 
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BNDES e o contratante –, o que é uma regalia que Piraí obteve, também, em função da 

sua regularidade como pagador e pelos resultados e notoriedade que Piraí alcançou com 

a contribuição do PMAT. O ‗PMAT 2‘ vai alimentar Piraí Digital com recursos 

dirigidos, especificamente, para dotar Piraí de um centro de controle da cidade digital, 

segundo o próprio Torres informou. 

A dinâmica da área de governo do Piraí Digital parece bem estabelecida e 

agrega, além do marco contábil, uma nova injeção de recursos financeiros para 

manutenção da sustentação financeira do programa. Muito embora Piraí tenha agregado 

muito prestígio ao seu programa digital e isso tenha trazido novos recursos para o 

projeto – o UCA do governo federal, a participação do governo estadual na compra dos 

5.500 computadores de professores e alunos, e as próprias fontes da prefeitura com sua 

arrecadação várias vezes multiplicada desde 1997 –, a renovação do PMAT não deixa 

de ser uma demanda simbólica que ajuda a completar um ciclo de sucesso, pelo menos 

na área de governo, de um programa que, no espaço de 12 anos, mudou a face do 

governo local. 

Já em relação à população em geral, o quadro se apresenta bastante diferente 

daquele observado no serviço público. Apesar dos computadores nas escolas – até 2009 

apenas a escola de Arrozal contava com computadores para todos os alunos – e dos 

telecentros, a importância da TI para o município não é muito bem compreendida pela 

população.  

Conforme a fala de alguns entrevistados, existe um orgulho relativo à cidade 

digital de Piraí, mas esse orgulho não parece muito bem informado, bem relacionado 

com aspectos visíveis dos benefícios da TI para a população em geral. No caso dos 

comerciantes, eles ainda se ressentem de problemas mais básicos na formação de mão-

de-obra local – noções de higiene e atendimento ao público, por exemplo – e não veem 

grandes avanços na cidade por conta de sua empreitada digital.  

À exceção do acesso público e gratuito à internet, que também não é muito forte, 

não há qualquer demanda a ser registrada por parte da população em geral. A 

conscientização da população voltará a ser abordada na análise da área ‗.org‘. 
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O Quadro 11, que resume a seção, destaca a promoção do Piraí Digital como 

uma rubrica orçamentária de PMP, indicando a importância institucional que o 

programa alcançou e que determinou a necessidade de um controle mais detalhado de 

sua movimentação financeira. A nova fase do PMAT também mostra, no âmbito do 

governo, a importância da TI para a cidade, a ponto de demandar um centro de controle 

especial para a camada digital de Piraí.  

Área „.gov‟ x CiV 

Componentes do elemento Destaques da análise 

Aumento da conscientização Rubrica orçamentária em 2010 

Aumento da demanda Novo recurso do PMAT 

Quadro 11 - Destaques da área „.gov‟, elemento CiV  

Fonte: Elaborado pelo autor //Legenda: N/M = Não Mencionado(a) 

 

6.3.2. Área de educação – „.edu‟ 

A proposta de Piraí para a obtenção de financiamento do PMAT e de verbas do 

Ministério das Comunicações passou pela inclusão prioritária da educação no processo 

de adoção da TI no município. Pezão destacou esse tema na entrevista concedida ao 

autor, opinando sobre como a educação poderia ser tratada pelos bancos oficiais: 

Inclusive o uso (dos computadores) para a educação, que é o mais 

importante. Todo mundo fala assim no discurso. você não ouve isso: 

educação não é gasto, é investimento? Se é investimento, por que não 

excepcionaliza o uso da tecnologia da informação para a educação? Por 

que não tem uma linha de financiamento no BNDES, no Banco do 

Brasil, na Caixa Econômica pra dar essa ferramenta tão importante hoje 

pros alunos (Pezão, entrevista concedida ao autor, grifo do autor). 

Piraí não tem escolas particulares fora da educação infantil e as iniciativas de 

capacitação da população em geral são abordadas nas áreas ‗.gov, ‗.com‘ e ‗. org‘. 

Dessa maneira, na área ‗.edu‘ foi abordada a aplicação da TI na educação pública de 

Piraí. 

 

 



 

 Página 137 

Área „.edu‟ e o Elemento Sustentação 

A sustentação da área de educação no programa Piraí Digital é uma função da 

sustentação do próprio programa. Enquanto outras áreas não se desenvolveram e 

poderiam mesmo ser agregadas para fins operacionais, como as áreas ‗.com‘ e ‗.org‘, 

sem maiores impactos sobre a imagem do programa, a área de educação, em vários 

momentos, se confunde com Piraí Digital.  

A opção pela educação está na fundamentação do programa e ela se converteu 

na área onde ocorreram as principais e mais notórias inscrições no processo de 

desenvolvimento tecnológico de Piraí. A cidade reserva um espaço especial para a 

educação no seu portal de entrada (Figura 16). 

 

 

Figura 16 - Destaque para a educação no portal de Piraí  

Fonte: Foto do autor 

 

A imagem atual do Piraí Digital está fortemente vinculada à adoção da 

tecnologia na educação. Essa identificação do programa com a educação garante uma 

virtual irreversibilidade em termos da utilização da TI como ferramenta nas escolas 

municipais. Inicialmente, parte da notoriedade do Piraí Digital passava pelos 

laboratórios das escolas, 100% atendidas com estas instalações.  

Desde 2007, as imagens de alunos portando, cada um, seu próprio computador, 

fornecido pela escola, ganharam força. Em 2010, Piraí, segundo fontes jornalísticas, se 

tornou a primeira cidade do mundo a implantar a computação 1:1 em toda sua rede 

pública de ensino.  
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Essa face de espetáculo da computação 1:1 não passa despercebida para uma 

parcela da população, como leva a crer um comentário feito por José Roberto Carrasco, 

superintendente da Light no município, que retornou a Piraí após cerca de 20 anos em 

outras unidades da empresa no estado. Segundo ele, no seu círculo de amizades local 

existe a impressão de que se trata de uma estratégia de marketing político e que o 

dinheiro investido no projeto poderia ser melhor empregado no município. 

A sedimentação da força política de sustentação da área de educação no Piraí 

Digital passa pela inclusão dos professores Franklin Coelho (UFF) e Maria Helena 

Cautiero (UFRJ) na fundação do programa Piraí Digital. Ambos nascidos no município, 

eles emprestaram sua reputação acadêmica e seus núcleos de estudos universitários ao 

esforço piraiense de desenvolvimento por meios digitais, então liderado diretamente por 

Pezão.  

Atualmente, a professora Maria Helena centraliza todas as ações relativas à 

educação no município. No decorrer das pesquisas, a secretária de educação, Ângela 

Reis, indicava a professora Maria Helena como interlocutora para qualquer questão 

ligada a Piraí Digital na educação.  

A liderança dos professores, todavia, não é isenta de críticas. Alguns 

entrevistados destacam a importância de ambos no processo de uso da TI nas escolas, 

mas, simultaneamente, formulam queixas quanto ao caráter centralizador de exercício 

dessa liderança, tanto na condução dos assuntos da área, como na condição de porta-

vozes do Piraí Digital.  

Em várias ocasiões, em 2009, professores se recusaram a conceder entrevistas 

sem autorização da Secretaria de Educação. Nenhum professor foi ouvido em 2009, à 

exceção dos diretores das escolas de Santanésia e Arrozal. No entanto, professoras da 

escola Lúcio de Mendonça autorizaram a participação do autor em uma sessão de 

treinamento de alunos no uso dos novos computadores, em setembro de 2009.  

Em 2007, a então secretária Sandra Simões concedeu entrevista. Os professores 

Franklin Coelho e Maria Helena não foram ouvidos diretamente
33

.  

                                                 

33 Entre 2007 e 2009, os professores Franklin e Maria Helena foram contactados inúmeras vezes por 

correio eletrônico, um par de vezes por telefone e, no caso do prof. Franklin, até pessoalmente. Ainda 
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Os laços políticos dessa relação passam pela secretária de fazenda de Piraí, 

Maria Luiza Cautiero, irmã da professora Maria Helena e esposa de Pezão. O professor 

Franklin, nascido onde hoje se encontra a barragem da Light, é o consultor da expansão 

da experiência de Piraí para o âmbito estadual, com destaque para o projeto Baixada 

Digital, que levará internet, em banda larga e sem fio, a um milhão e 300 mil pessoas na 

Baixada Fluminense. O professor Franklin seguiu os passos do vice-governador Pezão, 

em termos de abrangência de sua ação nos esforços de inclusão digital no estado. Foi 

com a UFF e o núcleo de estudos liderado pelo professor Franklin que foi feito o 

convênio que forneceu as bases técnicas e gerenciais do Piraí Digital.  

Esses laços, que não foram detectados com o mesmo vigor e representatividade 

em outras áreas do Piraí Digital, indicam a força política da educação dentro do 

programa. Atualmente, o coordenador geral do programa Piraí Digital é o secretário de 

Governo, Gustavo Tutuca, filho do prefeito Tutuca. Ele vincula fortemente sua imagem 

aos ganhos de Piraí na área de educação.  

Os laços políticos e a centralização do processo de uso da TI na área de 

educação indicam a relevância do poder no caso em estudo. Enquanto os laços políticos 

servem para estabilizar o processo e garantir uma grande visibilidade da educação 

dentro do programa, eles também contribuem para uma grande centralização de ações e 

um protagonismo bastante concentrado. Poucas pessoas – mais especificamente os 

professores Franklin e Maria Helena – aparecem como mentores de ações na área.  

Enquanto a tecnologia embarcada nas salas de aulas e nas mãos dos professores 

se amplia grandemente, a informatização da parte administrativa das escolas é 

aguardada com muita ansiedade pelo professor Jadir Guimarães, da EM Presidente 

Castello Branco, em Santanésia, distrito de Piraí.  

Vale lembrar que este sistema – Sistema Gestão da Educaçao – foi posto em uso 

em 2007 e retirado logo depois, por problema com a empresa que o desenvolvia. 

Naquele ano, as palavras da secretária municipal de educação, Sandra Simões, foram  

 

                                                                                                                                               

assim, eles não concederam entrevistas ou fizeram qualquer contribuição para este trabalho de pesquisa. 

Suas falas foram obtidas em vídeos, reportagens ou artigos. 
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Hoje temos todos os números da rede municipal de ensino consolidados 

em um único sistema que permite, muito rapidamente, produzirmos 

relatórios com informações úteis e atualizadas. Essa rapidez permite 

reagirmos, sem demora, a problemas que se apresentam à secretaria. 

Antes, arrumar os dados era muito mais complicado. A merenda e até o 

itinerário dos veículos que pegam nossas crianças na escola foram 

melhorados com ajuda do sistema (Sandra Simões, entrevista concedida 

ao autor). 

Porém, em 2009, Felícia Torres, funcionária da secretaria da escola Lúcio de 

Mendonça, descreveu sua rotina de trabalho manual para cuidar das matrículas, 

declarações, boletins e documentação em geral dos alunos. Ela afirmou não haver um 

sistema computadorizado para execução de seu trabalho na secretaria da escola. Apenas 

uso de algumas planilhas eletrônicas e editor de textos. Ela mesma nunca utiliza o 

correio eletrônico. Ainda em 2009, segundo Glória Regina, da Secretaria de Educação, 

o Sistema de Gestão da Educação (SGE), aquele ao qual Sandra Simões se referia em 

2007, funciona na secretaria e, parcialmente em fase de testes, em três escolas.  

Em janeiro de 2010, deverá ser estendido a mais três, ainda em fase de testes. Ou 

seja, o sistema de gestão é uma inscrição que se estagnou na rede e hoje ainda não se 

configura em uma solução para as escolas, sendo usado mais intensamente apenas na 

própria secretaria. 

Hoje ainda usamos muito papel. O sistema ainda não facilitou pra 

termos as informações dos alunos, das escolas, da secretaria toda no 

sistema. Também não temos previsão para gestão financeira e RH 

(Glória Regina, entrevista concedida ao autor). 

No Quadro 12, a área de educação é retratada, sinteticamente, pelos seus fortes 

laços políticos e como um pilar do programa Piraí Digital. O convênio com a UFF, na 

figura do prof. Franklin Coelho, destaca a importância das universidades na sustentação 

do programa. A área de educação é a grande vitrine do programa e sua força política 

deixa dúvidas quanto a essa condição. 
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Área „.edu‟ x Elemento Sustentação 

Componentes do elemento Destaques da análise 

Política 
Pilar fundamental do Piraí Digital 

Fortes laços políticos locais 

Legal Convênio UFF 

Ética Avaliada na estrutura de governo 

Econômica Avaliada na estrutura de governo 

Ambiental N/M 

Quadro 12 - Destaques da área „.edu‟, elemento Sustentação 

Fonte: Elaborado pelo autor //Legenda: N/M = Não Mencionado(a) 

 

Área „.edu‟ e o Elemento Infraestrutura & Acesso 

A infraestrutura de TI da educação em Piraí é um ponto de destaque no 

programa digital. Única cidade não-capital de estado a ser escolhida para o piloto do 

programa Um Computador por Aluno (UCA), do governo federal, recebeu 400 

computadores para a escola de Arrozal em 2007. A escola, um CIEP, havia sido 

municipalizada em 2006, quando contava com apenas 126 alunos de Arrozal. 

Atualmente, são mais de 600. Naquele momento, esse lote de computadores equivalia a 

quase 40% de todo o conjunto da prefeitura. 

Mas os computadores demandam uma série de acessórios para serem utilizados 

pelos alunos. Foram construídos armários especiais com ventilação e tomadas para 

recarga de cada computador. Feitos em compensado naval, cada um deles é uma 

pequena fortaleza para os companheiros digitais dos alunos. Salas de aula foram 

climatizadas e toda a rede elétrica da escola foi refeita para assimilar a carga adicional 

de energia demandada pelos computadores. Uma estratégia para manutenção dos 

equipamentos danificados foi desenhada. Em suma, tudo foi pensado em Arrozal para 

acolher os novos computadores de alças azuis (Figura 17). 
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Figura 17 - Os novos laptops (são 5.500 unidades) em distribuição para os alunos da rede 

municipal  

Fonte: Foto do autor 

 

Anteriormente, no entanto, todas as escolas já contavam com laboratórios 

munidos de computadores. Como destaca o professor Franklin, sobre o objetivo dessas 

instalações. 

Os laboratórios não são para ensinar informática, são um ambiente 

virtual de aprendizado onde há construção de nova relação com o aluno 

(Fala do Prof. Franklin, citada em BITTENCOURT, 2008) 

Várias escolas, assim como no caso de Arrozal, precisaram passar por 

atualizações de sua rede elétrica e adaptações para receber seus laboratórios. Foram 

esses laboratórios que permitiram a incorporação gradual da TI na prática pedagógica da 

cidade.  

Com a chegada dos 5.500 novos computadores, que começaram a ser 

distribuídos em julho de 2009, outras adaptações serão necessárias e, apesar de todos os 

computadores estarem na cidade desde então, essas adaptações podem atrasar sua 

utilização por todos os alunos da rede. ―Não estamos preparados para receber os 

computadores‖, declarou um funcionário da prefeitura em setembro de 2009, em 

entrevista concedida ao autor. 

Gustavo Tutuca, falando sobre os armários para armazenagem e recarga de 

computadores (Figura 18), lembra a aprendizagem com o piloto do UCA em Arrozal e 

com os outros 700 computadores que já haviam sido incorporados às escolas antes de 

julho de 2009: 
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Como a gente vai recarregar todos esses computadores? A climatização 

não é necessária. Não precisaria dos armários para os novos 

computadores, que os alunos levariam para casa. Mas aí você começa a 

avaliar: será que os alunos vão carregar os computadores? Será que 

todos vão levá-lo para casa? Então, já estamos pensando em fazer 

armários. Não como os de Arrozal que são muito sofisticados, com 

dissipador de calor, mas não precisamos de tudo que tem lá (Gustavo 

Tutuca, entrevista concedida ao autor). 

 

 

Figura 18 - Armário para guarda e carregamento de laptops em Arrozal  

Fonte: Foto do autor 

 

Essa fala, que é retirada de uma entrevista concedida nos últimos dias de agosto 

de 2009, ilustra que, do ponto de vista da infraestrutura, os novos computadores são um 

grande desafio para o qual a prefeitura não estava plenamente preparada. Como a 

agenda de compra e entrega dos computadores obedece, também, a critérios políticos, a 

cidade ainda tem uma série de questões a resolver para que os novos milhares de 

computadores sejam incorporados à rotina das escolas.  

Os computadores da computação 1:1 devem, portanto, ser considerados, em 

conjunto, como a maior das inscrições do Piraí Digital pela sua espetacularidade, pela 

mobilização de todos os níveis de governo e pelos muitos desafios, até prosaicos, que 

apresentam para uma pequena cidade, cidade esta que vem dando conta dos vários 

passos em rumo à sua maioridade digital e que, ainda sim, se viu atropelada pela 

magnitude dessa inscrição. Um funcionário da prefeitura descreve o momento da 

chegada dos novos computadores pessoais a Piraí: 
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São vários anos de crescimento gradual que teve um choque de escala 

com seis mil computadores chegando de vez (Funcionário da prefeitura, 

entrevista concedida ao autor). 

Os diretores de escola Jadir (Santanésia) e Jocemar (Arrozal) expressam sua 

preocupação e as dos pais de alunos quanto à segurança dos jovens portando 

computadores entre a escola e suas casas. 

Como vai levar pra casa? Vários alunos moram em comunidades 

violentas, com drogados e traficantes. Quase todo mundo vai ter um 

computador em casa (Jadir Guimarães, diretor de escola, entrevista 

concedida ao autor). 

Os pais optaram, na sua maioria, pelos computadores na escola 

(Jocemar Guimarães, diretor de escola, entrevista concedida ao autor). 

Os alunos, por sua vez, adotaram rapidamente o computador como um material 

escolar, nas palavras do professor Jocemar. O pesquisador teve acesso a esses 

computadores ‗personalizados‘ pelos alunos: eles rabiscam suas capas, colam adesivos, 

modificam os parâmetros de uso conforme seu gosto. Os alunos os manuseiam com a 

mesma sem cerimônia com que manipulam um caderno, inclusive facilitados pelo 

formato do computador.  

No caso da expansão da experiência de Arrozal para o restante das escolas do 

município, mais uma vez, Pezão está presente. Sua trajetória no governo estadual se 

vincula à infraestrutura de internet no estado. Implantar a computação 1:1 em seu 

município, o qual seria a escolha natural no RJ para essa iniciativa, por conta dos bons 

resultados do UCA, foi uma empreitada conjunta do governo estadual e da prefeitura 

municipal, que dividiram a conta de R$5, 8 milhões em equipamentos (R$1, 8 milhão 

da PMP). Aqui, Piraí Digital se beneficia da expansão de um ator de sua própria rede 

para um nível diferente de ação, uma rede mais abrangente, que retorna às suas origens 

para beneficiar o programa da cidade. 

Os laboratórios e a computação 1:1 são os destaques da infraestrutura que 

suporta a notoriedade e o sucesso da área de educação do Piraí Digital (resumo no 

quadro 6.16), naquilo que é específico da área, posto que, como no caso do acesso, a 

própria infraestrutura da cidade, analisada na área de governo, dá conta de toda a 

comunicação em rede até as escolas. 

 



 

 Página 145 

O Quadro 13 mostra os destaques da análise, resumindo a seção. 

 

Área „.edu‟ x Elemento Infraestrutura & Acesso 

Componentes do elemento Destaques da análise 

Infraestrutura 
Laboratórios 

Computação 1:1 

Acesso Avaliada na estrutura de governo 

Quadro 13 - Destaques da área „.edu‟, elemento Infraestrutura & Acesso 

Fonte: Elaborado pelo autor //Legenda: N/M = Não Mencionado(a) 

 

Área „.edu‟ e o Elemento Educação & Conteúdo local 

Este espaço (ver síntese no Quadro 14) será utilizado para uma parte substancial 

do relato sobre a relação entre tecnologia e educação no Piraí Digital. A junção da área 

do programa com o elemento do modelo 2iD+ é o espaço para descrever como Piraí 

vem utilizando a educação como elemento de inclusão digital e como vetor de 

desenvolvimento local. 

A Piraí conta hoje com uma rede pública de ensino que abrange, com suporte de 

laboratórios de informática nas escolas, desde o ensino básico ao superior, este 

oferecido pelas universidades federais que têm cursos de graduação a distância 

mediados pelo CEDERJ. Por outro lado, a projeção da cidade, com o programa Piraí 

Digital, um verdadeiro fenômeno de marketing para uma cidade tão pequena, fez com 

que várias oportunidades de hospedar projetos de fomento das práticas educacionais que 

fazem uso de TI – casos do X-Cross
34

, da União Européia, e do UCA, do governo 

brasileiro – fossem aproveitadas pela municipalidade. Assim, a educação no município, 

em seguida ao serviço público como um todo, é um segmento da sociedade piraiense 

que vem se beneficiando fortemente da opção digital da cidade. 

                                                 

34 X-Cross foi concebido como um projeto piloto para ajudar comunidades locais com o uso de 

tecnologias de informação e comunicação e ferramentas multimídia, a fim de melhorar a qualidade da 

docência e do aprendizado em todos os níveis. (Fonte: http://www.x-cross.eu).  

http://www.x-cross.eu/


 

 Página 146 

Um importante momento de tradução foi o de transformar a vontade de fazer 

com que o uso de computadores fosse um meio de atingir objetivos didáticos, e não um 

fim em si mesmo. Esta tradução terminou inscrita num projeto político-pedagógico 

amplo, com apoio dos laboratórios escolares e capacitação de professores. Nas palavras 

da secretária municipal de educação, Sandra Simões, em 2007. 

Não queremos alunos que usem os computadores numa repetição de 

padrões aprendidos, mas que eles sejam capazes de utilizar uma 

planilha eletrônica ou um sistema de busca na internet para resolver 

seus problemas, aumentar seus conhecimentos sobre os temas das 

disciplinas. Por isso, ainda em 2002, começamos a trabalhar os 

professores mesmo sem os laboratórios instalados (Sandra Simões, 

entrevista concedida ao autor). 

A educação tem traduções relacionadas à premissas que norteiam como a 

tecnologia da informação vai ser utilizada no contexto da educação formal no município 

e, em sentido contrário, como o aspecto educacional da população contribui para as 

iniciativas de inclusão digital. A sua aplicação como ferramenta inserida em um modelo 

pedagógico abrangente ou sua utilização como uma espécie de solução para uma série 

de problemas educacionais negligenciados parece ser um ponto crucial a ser resolvido.  

O professor Jadir Guimarães lembra que a educação em Piraí tem um histórico 

de respaldo das administrações municipais desde muito antes de 1997, quando se 

alternavam no poder os políticos Aurelino e Noro. O professor recorda que a educação 

sempre teve destaque e continuidade de projetos nos 38 anos em que ele milita no 

ensino público. Essa é uma informação que pode indicar o motivo do destaque da 

educação no Piraí Digital. 

Em Piraí, o projeto pedagógico que contempla o uso da TI é anterior à adoção de 

equipamentos de informática e implantação de laboratórios nas escolas. Em 2002, o 

primeiro laboratório, ainda sem acesso à internet, já servia para os professores 

utilizarem a TI em suas disciplinas, como relataram em 2007 as professoras Mônica 

Norris e Sandra Simões, então secretária municipal de educação. 

Precisamos de um tempo para os professores se adaptarem ao uso da TI. 

O início foi bem difícil, uma adptação até dolorosa para quem não tinha 

o costume de usar computador em sala de aula (Mônica Norris, 

entrevista concedida ao autor); 
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Já há algum tempo que o município investe na formação continuada dos 

professores. São quatro horas, dentro da carga horária do professor, para 

sua capacitação. É dentro dessas horas que se pretende fazer toda a 

capacitação dos professores (Prof. Jadir Guimarães, entrevista 

concedida ao autor). 

Os coordenadores de área – matemática, geografia, ciências, história, artes, 

educação física, inglês e português – já foram todos treinados no uso dos computadores, 

bem como os diretores e pessoal administrativo. 

Todos os que já fomos capacitados tivemos que montar um plano de 

ação nas escolas para enviar para a secretaria e, em seguida, vamos 

discutir o que cada um montou para fazer um plano de ação único para 

todas as escolas. Nós, que já fizemos capacitação, vamos ser os 

multiplicadores nas escolas. Isso porque as capacitações anteriores não 

abrangeram todo mundo. Tem professor que não pode ir à sede pra 

capacitação, então, ela tem que ocorrer na escola pra atingir todo mundo 

(Prof. Jadir Guimarães, entrevista concedida ao autor). 

Alguns coordenadores de área, na escola municipal Castelo Branco, adotaram, 

no seu tempo disponível (TD) para atividades fora de sala de aula, que inclui 

treinamento em TI, o uso do computador como uma obrigação dos professores das suas 

áreas. Assim, a cada reunião semanal, todos utilizam seus computadores para registrar 

aquilo que é necessário e, em seguida, compartilhar esses registros por correio 

eletrônico. Em Arrozal o professor Jocemar, diretor da escola, lembra que  

os professores tiveram que se empenhar em horas adicionais, além do 

seu TD habitual. Eles aproveitavam as horas de TD, quatro horas por 

semana, pra se capacitar. Para conseguir mais capacitação, tivemos 

muito TD aos sábados (Prof. Jocemar, entrevista concedida ao autor). 

Em 2007, as professoras Mônica e Sandra falavam com orgulho de uma nova 

postura dos alunos, sua atividade aumentada, que eles tinham mais voz dentro da escola. 

Essas impressões encontram eco no discurso dos diretores entrevistados. Ambos 

mencionam algo que Pezão disse em sua entrevista quando destacou o papel dos 

computadores no aumento do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). 

Consciente de que outros fatores devem ter influído na elevaçao do índice na escola de 

Arrozal (2, 6 em 2007 e 4, 2 na edição de 2009), Pezão destacou a queda na evasão e no 

número de faltas dos alunos como um fator que contribuiu para a melhoria do índice.  
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O professor Jadir fala sobre o computador: 

É uma ferramenta, sem dúvida, de muita utilidade. Muda muito o aluno. 

Até o interesse que ele passa a ter pela máquina mesmo, atração pelo 

computador. Ele tem a facilidade de pesquisa na escola, no próprio 

ambiente de estudo por um assunto que ele talvez precisasse ir na casa 

de um amigo pra pesquisar (Prof. Jadir Guimarães, entrevista concedida 

ao autor). 

Em Arrozal o professor Jocemar, que já convive com os computadores pessoais 

desde 2007, lembra que  

Na vida dos alunos mudou a ansiedade que eles sentiram no coração em 

saber que eles receberiam um computador pessoal (Prof. Jocemar, 

entrevista concedida ao autor). 

Ambos os professores, então, ressaltam que o computador, por si só, tem um 

efeito positivo na participação e no interesse dos alunos pelas aulas. Da mesma forma, 

estimula sua presença na escola e, também em sintonia com Pezão, reconhecem que não 

foi o computador, sozinho, que, no caso de Arrozal, elevou o IDEB da escola. 

O advento dos computadores modificou a prática pedagógica da escola, 

porque a tecnologia tira o professor do marasmo. O próprio aluno cobra 

do professor uma aula mais dinâmica. A tecnologia mudou o padrão 

pedagógico da escola. Isso se reflete na diminuição do índice de 

repetência, na frequência de alunos e professores, na melhoria da nota 

do IDEB (Prof. Jocemar, entrevista concedida ao autor). 

Ainda é relevante lembrar que atualmente é possível cursar o nível superior sem 

sair da cidade, por meio dos cursos de graduação a distância que as universidades 

federais e estaduais do RJ oferecem no polo do CEDERJ em Piraí. Juntamente com o 

pré-vestibular comunitário, que é oferecido aos moradores a fim de prepará-los para o 

vestibular do consórcio CEDERJ, os cursos de nível superior eram vistos por Leonardo 

Rosa, que trabalha no CEDERJ, como  

a oportunidade que os jovens de Piraí tem de fazerem todos os seus 

estudos na cidade. Ele estará bem preparado para sair de Piraí e levar 

uma vida profissional fora ou, no futuro, se manter na cidade, onde hoje 

ainda não tem muitas oportunidades de trabalho com tecnologia 

(Leonardo Rosa, entevista concedida ao autor). 

Já o elemento de conteúdo local, no sentido de produção de conteúdo, que 

parece ser bastante relevante no caso da educação, não tem grande destaque no Piraí 
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Digital. O projeto X-Cross, entre 2006 e 2008, no qual alunos do ensino fundamental – 

7ª e 8ª séries – desenvolveram aulas multimídia sobre temas científicos de seu currículo 

escolar, é um tipo de uso da TI que, no médio e longo prazos, favorece a formação de 

cidadãos capazes de aproveitar melhor as oportunidades que a TI, com destaque para a 

internet, oferece.  

Durante o projeto os alunos produziram algum material audiovisual que ficou 

registrado na rede, mas isso não teve continuidade, até onde foi dado a conhecer por 

meio dos entrevistados e da documentação consultada na pesquisa. Piraí teve suas 

peculiaridades como participante do projeto: em lugar do pacote de programas 

proprietários indicados e fornecidos pelos parceiros da União Européia, utilizou 

software livre nas fases de produção das aulas. Apenas a plataforma de 

compartilhamento de experiências foi aquela fornecida originalmente pela coordenação 

do X-Cross, pois precisava ser compatível com todas as demais cidades participantes do 

projeto. 

Enfim, no que diz respeito à educação, há razões para avaliar muito 

positivamente o caminho digital de Piraí. Uma parcela da população – os estudantes e 

professores da rede municipal de ensino – está se beneficiando da informatização das 

escolas.  

A adaptação do projeto pedagógico para transformar a tecnologia da informação 

em instrumento de melhorias do processo pedagógico e em elemento incorporado ao 

cotidiano dessas pessoas, como pode ser constatado, com especial ênfase, nas palavras 

do professor Jocemar, da escola de Arrozal, também contribui para destacar os efeitos 

positivos da TI no Piraí Digital. A inscrição dos computadores pessoais, na forma da 

computação 1:1, tem efeitos positivos muito bem explicitados pelos entrevistados e os 

apresenta como um verdadeiro ator, que pela sua presença impõe a professores e alunos, 

além de membros da comunidade, como será apresentado no próximo tópico, um 

movimento, uma dinâmica, uma renúncia ao marasmo que contagia o sistema 

educacional local.  

O Quadro 14 destaca aquilo que políticos e educadores observaram e relataram 

em suas entrevistas: a introdução da TI nas escolas contribui, ainda que não diretamente 

por meio de programas educativos ou usos didáticos do computador, ajudou a diminuir 

problemas graves relacionados a evasão e absenteísmo. Essa redução, por sua vez, é 
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considerada central na melhoria do IDEB na escola de Arrozal, onde foi implantado o 

UCA. O fenômeno foi observado em outras escolas, mesmo que sem o mesmo efeito 

sobre o IDEB. O X-Cross e o Museu de Piraí são as tímidas expressões de conteúdo 

local encontradas na análise apresentada.  

A análise da área ―.edu‖ no elemento Educação & Conteúdo Local é resumida 

no Quadro 14. 

 

Área „.edu‟ x Elemento Educação & Conteúdo local 

Componentes do elemento Destaques da análise 

Educação 

Capacitação de professores 

Redução da evasão 

Redução do absenteísmo 

Redução na falta às aulas 

IDEB 

Conteúdo local X-Cross, Museu Virtual da História de Piraí 

Quadro 14 - Destaques da área „.edu‟, elemento Educação & Conteúdo local 

Fonte: Elaborado pelo autor //Legenda: N/M = Não Mencionado(a) 

 

Área „.edu‟ e o Ciclo Virtuoso de Participação e Empoderamento (CiV) 

Durante uma sessão de treinamento de alunos da Escola Municipal Lúcio de 

Mendonça, a maior da sede do município, com cerca de 1.500 alunos, o pesquisador 

pôde observar a dedicação dos alunos-tutores na condução das atividades dos colegas 

que estavam recebendo seus novos computadores pessoais.  

Esses jovens professores são alunos da escola de Arrozal, que já usam seus 

próprios laptops há cerca de dois anos. Sua postura de seriedade na aplicação do roteiro 

do treinamento, a cortesia e o carinho com que tratavam os colegas não pode ser sinal 

senão de um alto grau de conscientização sobre a importância da tarefa que 

desempenhavam naquele momento. 
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Figura 19 - Alunos-tutores ensinando colegas no uso  

dos novos computadores com base em seu roteiro de aula 

Fonte: Foto do autor 

Os testemunhos do professor Jocemar, diretor da escola de Arrozal, sobre a 

dedicação dos professores em horas extraordinárias de TD (tempo disponível) de 

treinamento e capacitação no uso da TI como ferramenta pedagógica, também não 

podem deixar de ser avaliados em forma de uma consciência aguda da importância da 

introdução dos computadores do Piraí Digital no ambiente escolar.  

Esses sinais indicados pelos entrevistados ou observados diretamente pelo 

pesquisador, no entanto, não são acompanhados, em termos de uso pedagógico da TI, de 

evidências observadas ou apontadas explicitamente.  

O professor Jocemar destacou a demanda dos alunos por aulas mais dinâmicas, 

desde que passaram a contar com seus computadores pessoais. Não houve destaque de 

ações ou demandas de professores por mais, ou melhor, treinamento, por exemplo. 

Tampouco os diretores entrevistados fizeram menção a necessidades a serem satisfeitas 

com a iminente expansão do uso do computador pessoal para todos os alunos da rede. 

Por outro lado, a área de educação parece ser aquela em que há maior 

centralização de ações no programa Piraí Digital. Notadamente, segundo o que foi 

possível compreender por meio das fontes utilizadas na pesquisa, há na educação uma 

concentração de iniciativas sob a orientação dos professores Franklin e Maria Helena. 

Esta característica da área, que a distingue das demais, onde não foi possível observar a 

mesma centralização de poder decisório na mão de tão poucas pessoas, pode ser um 

motivo para o baixo nível de demandas observado. 

As demandas claramente observadas foram aquelas, de diretores e funcionários 

administrativos das escolas, por um sistema de gestão integrado da educação, 

plenamente aplicado nas escolas e na SEMEC.  
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Porém, em ambos os casos, as expressões utilizadas foram de expectativa por 

uma ação superior que ofereça uma solução para a implantação de tal sistema. Desse 

modo, a impressão que fica é a de que se espera pelos próximos passos dos gestores da 

área para direcionamento realista das expectativas. 

Assim, os destaques da análise (Quadro 15) sobre conscientização no CiV são 

os alunos-tutores, por sua compreensão do papel que desempenham na orientação sobre 

o uso dos novos computadores pelos colegas que os receberão no decorrer de 2010, e a 

dedicação de professores destacada pelos diretores de escola.  

A influência dos computadores no dia-a-dia das escolas, fazendo com que os 

alunos demandem aulas mais dinâmicas, e a possibilidade de melhor e mais eficiente 

gestão das escolas são os pontos altos no caso da demanda estimulada pela adoção da TI 

na educação. 

O CiV, na área ‗.edu‘ é resumido no Quadro 15. 

 

Área „.edu‟ x CiV 

Componentes do elemento Destaques da análise 

Aumento da conscientização 
Alunos-tutores 

Dedicação extra de professores 

Aumento da demanda 

Aulas mais dinâmicas 

Sistema de gestão da educação nas escolas 

Próximos passos dos gestores da área 

Quadro 15 - Destaques da área „.edu‟, Elemento CiV 

Fonte: Elaborado pelo autor// Legenda: N/M = Não Mencionado(a) 

 

6.3.3. Área da saúde – „.saúde‟ 

A área da saúde, relativamente ao programa Piraí Digital, não é a mais 

conhecida ou mesmo aquela em que os principais acontecimentos que dão notoriedade 

ao programa acontecem. Tais características marcam a área de educação. Porém, é na 

área da saúde onde foram encontradas inscrições e traduções que lhe permitem 

contribuir com o programa em autonomia, sustentação ética e geração de conteúdo 
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local. A propósito desse último, o uso da TI na saúde suscita a inclusão de toda a 

população, até mesmo daqueles excluídos por opção. 

Área „.saúde‟ e o Elemento Sustentação 

A história da estruturação e excelência dos serviços de saúde em Piraí é bem 

anterior à do Piraí Digital. Antes mesmo do advento do Sistema Único de Saúde (SUS) 

do governo federal, em 1988, o principal hospital local passou por uma reformulação 

administrativa, sendo gerido desde então pela PMP. Atualmente, 95% da clientela é 

atendida por meio do SUS. Pelo menos desde o ano 2000, o foco da administração da 

saúde é na autonomia da secretaria a fim de montar uma estrutura capaz de obter todos 

os benefícios possíveis para o município junto, principalmente, ao governo federal, por 

meio do SUS.  

Hoje, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) objetiva conquistar a 

autossuficiência do município no atendimento, local ou regional, inclusive de 

procedimentos complexos.  

E é na linha de conquista da autonomia que se localiza a primeira notável 

tradução da saúde em relação ao uso da TI no município. Desde 1998, a SMS conta com 

profissionais próprios na área de informática, sendo a única cidade da região a tê-los, 

conforme relatou Márcio Silvestre, gerente de informática da secretaria, a contar com 

profissionais de TI (são cinco no total, todos concursados).  

O próprio Márcio é um colaborador de um consórcio de municípios da região do 

Médio Paraíba para assuntos ligados a tecnologia e saúde. Ele contribui com a 

experiência acumulada em Piraí, orientando técnicos de outras cidades, os quais não 

trabalham exclusivamente na área de saúde.  

A existência desse quadro, que poderia ser refutada com o argumento de que 

existe essa função no centro do poder executivo com a equipe técnica do Piraí Digital, 

demonstra a força política de sustentação da saúde no contexto do programa. A equipe 

própria pode ser considerada como a inscrição do desejo de autonomia da SMS na rede 

de TI da cidade. 
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Márcio Silvestre argumenta em favor da equipe própria de TI da SMS dizendo 

que 

(...) além da agilidade, a segregação ajuda. Se bem trabalhada, ela ajuda. 

Imagina uma pessoa controlar as 14 unidades de saúde, fora o pronto 

socorro, o centro de especialidades e o prédio da secretaria, que é o que 

a gente faz aqui, além de toda estrutura da cidade (Márcio Silvestre, 

entrevista concedida ao autor). 

Márcio lembra ainda que o conhecimento específico sobre os temas da saúde, 

que todos os técnicos da SMS possuem, ajuda muito no dia-a-dia do uso da TI por 

médicos, enfermeiros, agentes de saúde e administradores da saúde em geral. A chefe de 

planejamento em atenção primária em saúde, Albanéa Trevisan, destaca que no 

processo de melhoria e discussão dos sistemas e do uso da tecnologia na SMS é 

importante a proximidade das equipes administrativas com o pessoal de tecnologia.  

O apoio político às ações de saúde, como um todo, também está assentado sobre 

a atuação do Conselho Municipal de Saúde que delibera, mensalmente, sobre a alocação 

de recursos do Fundo Municipal de Saúde. A secretaria, nas figuras da chefe de divisão 

de administração e finanças, Heloísa Vilhena, da já citada chefe de planejamento em 

atenção primária em saúde e da equipe de tecnologia, trabalha bastante para prover o 

conselho com informações atualizadas e claras para suporte às suas deliberações. 

A menção ao Conselho Municipal de Saúde abre as portas para a introdução da 

sustentação ética da saúde no contexto da tecnologia. Todos os entrevistados ligados à 

saúde – incluindo o vice-prefeito da cidade, Dr. Luiz Antônio, em conversa informal – 

ressaltaram, em algum momento de suas falas, a importância de, nas atividades ligadas à 

saúde, não se perder de vista que o centro está nas pessoas atendidas, no cidadão. 

Todo trabalho que pudesse qualificar nosso serviço de saúde, trazer 

recursos, foi feito no período em que eu estou aqui (2000-2009). Como 

a gente sabe que quando se organiza a saúde os gastos aumentam – com 

mais duração da vida, aumento da complexidade dos atendimentos – 

você investe, você gasta porque é um direito das pessoas e elas tem que 

ter acesso a tudo que possa dar melhor qualidade de vida. Porque saúde 

é uma coisa que todo mundo deve ter (Albanéa Trevisan, entrevista 

concedida ao autor, grifo nosso). 
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Ah! Vou colocar a tecnologia e pronto? Não é assim. Vou desligar um 

servidor? Não é fácil. Você desliga e fica uma pessoa sem ser atendida, 

sem ter sua ficha pronta pra uma transferência, pra emitir uma guia para 

internação em um CTI. Alguém não vai marcar consulta. Tem que 

lembrar que o cara que tá do outro lado é um paciente (Márcio Silvestre, 

entrevista concedida ao autor). 

E isso se reflete, por exemplo, na estrutura de telefonia que a SMS montou para 

atendimento da população. Foi contratado um link específico da secretaria com 30 

linhas e 50 ramais DDR (Discagem Direta a Ramal), que permite que o índice de 

chamadas não atendidas, entre elas as de marcação de consultas por parte da população, 

seja extremamente baixo. Essa é uma forma de se inscrever a preocupação ética com o 

cidadão na infraestrutura de tecnologia da saúde em Piraí. 

A área de administração e finanças da SMS também se envolve com a TI para 

prestar contas das ações da secretaria ao conselho e, também ao próprio SUS, principal 

fonte de sustentação financeira da saúde municipal. Ainda no tocante à sustentação 

ética, o suporte ao conselho demanda que a linguagem contábil dos gastos municipais 

com saúde sejam traduzidas em relatórios de fácil compreensão pelos membros do 

conselho. Um trabalho de Heloísa Vilhena sobre este processo foi premiado pelo TCE-

RJ na edição de 2007 do Prêmio Ministro Gama Filho. Heloísa Vilhena, que trabalha e 

estuda na área de controle social, diz que  

(.) uso aquilo que aprendi durante muitos anos para levar informação 

para muitos. Se você está num escritório de contabilidade, você pode 

atender 100 pessoas, fazendo débito e crédito, mas uma de cada vez. 

Aqui é diferente. A informação que eu produzo faz diferença pra 

muitos. Aqui o meu trabalho faz diferença pra muitos. É isso que eu 

acho bacana (Heloísa Vilhena, entrevista concedida ao autor). 

Desse modo, a emissão de um relatório gerencial sobre os gastos da SMS para o 

suporte ao Conselho Municipal de Saúde se inscreve na rede como uma forma de 

traduzir a preocupação com o controle social da saúde no município. Uma das fontes de 

informação para o relatório do conselho é a prestação de contas para o SUS, importante 

evento da atividade cotidiana da SMS. 

A cidade, por compromisso assumido com o governo federal, deve utilizar uma 

série de sistemas que o Departamento de Informática do SUS (DATASUS) oferece aos 

municípios brasileiros para manutenção do fluxo de informações que estes devem 

prestar obrigatoriamente. Entre eles estão o Sistema de Informações Ambulatoriais 
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(SIA), o Boletim de Produção Ambulatorial (BPA), o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) e o Sistema de Informação de Atenção Básica 

(SIAB). Boa parte do esforço cotidiano do pessoal de TI se destina a descobrir maneiras 

eficientes de utilização dos sistemas obrigatórios do SUS, a fim de minimizar os 

esforços da SMS na prestação de contas ao órgão federal.  

Os sistemas são padronizados e há inclusive sistemas em linguagens bastante 

desatualizadas, com é o caso do Clipper. Atualmente, o esforço se dirige para a 

utilização plena do SisReg, um sistema do DATASUS voltado para o gerenciamento de 

todo complexo regulatório (composição da oferta e da demanda de serviços de saúde) 

que visa maior controle do fluxo e otimização na utilização dos recursos do SUS.  

O modo como Piraí se relaciona com o SUS, creditado em parte à sua 

capacidade de prestar contas com rapidez e precisão para recebimento por serviços 

prestados dentro do sistema, permitiu que a cidade se habilitasse a receber um Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO) do governo federal. Agora, como mais uma 

atribuição, a equipe de TI deve integrar o CEO aos sistemas em uso. O próprio 

DATASUS não possui um sistema para o CEO. 

Outra interface mencionada do município é com os sistemas de fornecimento de 

medicação especial, da Secretaria Estadual de Saúde. O sistema favorece a estatística de 

zero rejeição de pedidos feitos por meio de um Laudo de Solicitação/Autorização de 

Medicamentos de Dispensação Excepcional (LME). O processo de confecção da LME, 

em quatro vias, foi automatizado a fim de facilitar a emissão de todas as vias e 

minimizar os erros. A preocupação com o cidadão volta a aparecer: 

Isso tudo é sistema? Não. Existe a organização da gerência farmacêutica 

que utiliza o sistema. Ele entra facilitando tudo isso. E o efeito de uma 

reprovação é que o cara não está sendo assistido pela medicação que ele 

precisa. O objetivo é dar a medicação pro paciente (Márcio Silvestre, 

entrevista concedida ao autor). 

Aos sistemas do SUS, a SMS agrega os seus próprios, dentro da linha de 

autonomia, procurando desenvolvê-los internamente, como o gerador de LME citado 

acima.  

Entre os desenvolvidos em casa estão farmácia, marcação de consultas, óculos, 

prestação de contas, suporte e vigilância, além do SIARF – sistema para gerenciamento 
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de atendimento do Programa de Saúde da Família (PSF) e dos postos de saúde do 

município.  

Hoje, apenas o sistema de administração é um pacote proprietário adquirido pela 

SMS. Trata-se do mesmo programa em que roda a contabilidade da prefeitura e foi 

adotado pela secretaria a fim de manter a compatibilidade. Na prefeitura só é utilizado o 

módulo de contabilidade do pacote, enquanto na SMS outros módulos já se encontram 

em pleno uso. 

No Quadro 16 o destaque da sustentação ética é o Conselho Municipal de 

Saúde, que ocupa um espaço especial nas preocupações do pessoal de TI da SMS. AO 

provimento de informações para esse conselho demonstra a importância da gestão 

participativa da saúde no município e o papel da TI para suporte a essa gestão.  

O uso da TI na saúde também contribui para a sustentação econômica de todo o 

processo de inclusão digital modelado pelo 2iD+. Sua aplicação permite que a cidade 

mantenha um fluxo de recursos fluindo do SUS, por meio de prestação de contas eficaz 

e eficiente feita com uso de sistemas informatizados.  

A equipe de TI alocada direta e exclusivamente à Secretaria de Saúde dá o tom 

de sustentação política do uso da TI na saúde piraiense.  

O Quadro 16 resume a seção. 

Área „.saúde‟ x Elemento Sustentação 

Componentes do elemento Destaques da análise 

Política Pessoal de sistemas alocado à SMS 

Legal Avaliada na estrutura de governo 

Ética Conselho Municipal de Saúde 

Econômica 
Verbas federais para a saúde 

Sistemas SUS 

Ambiental N/M 

Quadro 16 - Destaques da área „.saúde‟, elemento Sustentação 

Fonte: Elaborado pelo autor //Legenda: N/M = Não Mencionado(a) 
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Área „.saúde‟ e o Elemento Infraestrutura & Acesso 

A infraestrutura da saúde é, basicamente, aquela do Piraí Digital, conforme 

destacou Márcio Silvestre. 

Piraí Digital é a nossa espinha dorsal. Qual é a grande dificuldade dos 

colegas dos outros municípios? Eles não têm a rede. Como que uma 

unidade de saúde vai usar um sistema centralizado se não tem uma rede 

montada? Como dar autonomia pras unidades (de saúde) emitirem o 

cartão de saúde do cidadão? Hoje eu posso distribuir um sistema por 

todos os PSFs (unidades de atenção do Programa de Saúde da Família) 

Hoje, está em implantação, funcionando na sede do município e em Arrozal, o 

sistema de ponto eletrônico biométrico. Com esse sistema distribuído, a identificação de 

entrada do profissional em seu local de trabalho é consolidada, imediatamente, na sede 

da secretaria. Piraí Digital fornece a rede que torna possível o uso de um sistema como 

esse, que incide diretamente sobre o controle de horas extras e de presença do pessoal. 

Apesar de nem todos os profissionais ficarem à vontade com tal tipo de sistema de 

controle de ponto, a rede do Piraí Digital e a fama da cidade também facilitam o uso. 

É essa estrutura que me possibilita levar as soluções de tecnologia pela 

cidade. Você quebrar o paradigma (da autonomia) do médico por meio 

de um sistema: a agenda dele estar num sistema é complicado. Mas, 

como a nossa cidade é digital, como tem o Piraí Digital, ele já chega 

aqui com a cabeça diferente (Márcio Silvestre, entrevista concedida ao 

autor, grifo nosso). 

Hoje, no entanto, o sinal internet da prefeitura não permite que a informatização 

chegue plenamente a todos os níveis do sistema de saúde municipal.  

O que a gente tem de facilidades é propiciado pelo Piraí Digital, mas 

isso pode melhorar, porque isso não chega a 100% das nossas unidades. 

Porque você não tem acesso à internet em determinados bairros de 

Piraí. Como nós estamos em todos os bairros de Piraí isso pode 

melhorar para nos atender. A saúde demanda mais Piraí Digital do que 

tem. Já que temos, temos que ter acesso (Albanéa Trevisan, entrevista 

concedida ao autor). 

O uso de equipamentos específicos para a identificação biométrica de servidores 

da saúde no município é uma adição da SMS à infraestrutura de rede da cidade, que é o 

grande diferencial, indicado pelos entrevistados, entre Piraí e os municípios da região. O 

acesso, no entanto, poderia ser mais abrangente, no que toca às necessidades da saúde.  
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A SMS poderia utilizar mais a internet para apoio às suas ações. Como é um 

serviço público presente, literalmente, em cada casa do município, a saúde mostra que 

Piraí ainda tem algum caminho a percorrer até a cobertura integral – iluminação – de 

seu espaço geográfico com o sinal da internet em banda larga.  

O Quadro 17 sintetiza a análise do elemento Infraestrutura & Acesso na área de 

saúde do Piraí Digital. 

Área „.saúde‟ x Elemento Infraestrutura & Acesso 

Componentes do elemento Destaques da análise 

Infraestrutura Ponto eletrônico biométrico 

Acesso Avaliada na estrutura de governo 

Quadro 17 - Destaques da área „.saúde‟, elemento Infraestrutura & Acesso 

Fonte: Elaborado pelo autor// Legenda: N/M = Não Mencionado(a) 

 

Área „.saúde‟ e o Elemento Educação & Conteúdo local 

A educação, ainda que apenas como treinamento, não foi mencionada na área da 

saúde do Piraí Digital. A capacitação no uso de computadores, em termos gerais, foi 

feita dentro dos processos que ocorreram e ocorrem por conta da prefeitura. Por outro 

lado, o tema do conteúdo local vai suscitar uma discussão sobre o que pode vir ser 

considerado conteúdo quando se fala de inclusão digital. O que aqui se determina como 

conteúdo é a possibilidade de uso de recursos de TI para provimento dos serviços de 

saúde na cidade. 

A população de Piraí usufrui de várias maneiras do conteúdo que flui pelas redes 

da cidade. Basta lembrar a relevância da rede local do Piraí Digital para a distribuição 

de sistemas pelas unidades de saúde. Nela o sistema de marcação de consultas permite 

que um cidadão, ou seu o agente de saúde, agende uma consulta médica, seja isso feito 

em qualquer das unidades de saúde do município, ou por telefone (por meio das linhas 

do link de voz próprio da SMS). Isso ocorre ainda que o cidadão não se aperceba do 

papel da tecnologia no provimento dos serviços de saúde. 
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A população não percebe claramente a tecnologia. Ela identifica a 

relação pessoa a pessoa. Não há nada de ponta que ela percebe. O 

médico tá usando ficha, o agente comunitário de saúde tá com lápis e 

papel pra atender. O uso é muito mais interno que externo (Albanéa 

Trevisan, entrevista concedida ao autor). 

Mesmo sem essa percepção, o cidadão que não tem outro acesso à Internet ou a 

computadores é beneficiado por todo um conteúdo que flui pela rede do Piraí Digital e 

pelos sistemas da SMS. Esse conteúdo, ainda que abaixo da linha d‘água do iceberg já 

mencionado na discussão sobre a Cidade de Bits, chega, indiscriminadamente, a todos: 

ao empresário, ao empregado na iniciativa privada, ao funcionário, ao idoso, ao jovem, 

ao são ou ao acamado, por intermédio do agente comunitário que o visita. Também 

atinge o excluído voluntariamente e aos excluídos do uso da internet. Logo, apesar de 

não ser um conteúdo local mais comumente aceito – páginas ou serviços apresentados 

na web, por exemplo – aquilo que flui pelas redes da SMS é relevante para a população 

local e, muito possivelmente, até mais relevante que os serviços que foram vistos na 

discussão sobre a área de governo. 

Enquanto a educação no âmbito da saúde não conta com qualquer destaque 

(Quadro 18), o conteúdo local apresenta um aspecto importante para o trabalho. 

Primeiramente, a consideração da telemedicina dentro dessa categoria evidencia que o 

conteúdo deve ter uso para a localidade e que isso pode ser mais importante que a 

geração de conteúdo localmente.  

Com a telemedicina, a população de Piraí pode se valer de conhecimento não 

disponível na cidade para seu próprio benefício. Já no caso do atendimento à população, 

surge a questão da abrangência da inclusão digital, inclusive de pessoas excluídas 

voluntariamente ou por barreiras além de suas possibilidades de superação, tais como 

doença, idade avançada, limites cognitivos, por exemplo.  

A população, mesmo não tendo contato direto com a TI, é beneficiada por ela na 

agilidade do atendimento e na eficiência alcançada no uso dos recursos limitados para 

prestação dos serviços de saúde na cidade. Mesmo atrás do balcão de atendimento ou 

sob a ação dos agentes de saúde nos domicílios, a TI inclui toda a população de Piraí no 

mundo digital. A seção foi resumida no Quadro 18. 
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Área „.saúde‟ x Elemento Educação & Conteúdo local 

Componentes do elemento Destaques da análise 

Educação Avaliado na estrutura de governo 

Conteúdo local 
Atendimento à população; 

Telemedicina 

Quadro 18 - Destaques da área „.saúde‟, elemento Educação & Conteúdo local 

Fonte: Elaborado pelo autor //Legenda: N/M = Não Mencionado(a) 

 

Área „.saúde‟ e o Ciclo Virtuoso de Participação e Empoderamento (CiV) 

A saúde tem um caráter ainda mais abrangente que o da educação em termos de 

alcance da população e, em termos do aspecto da utilização da TI em seus processos, de 

efeitos imediatos. Enquanto, por exemplo, muitos dos efeitos que a TI vai apresentar na 

educação em Piraí precisarão de anos para aparecer, na forma de jovens capacitados 

para empregos de maior remuneração e acesso a níveis superiores de educação formal, 

por exemplo, na saúde os efeitos já são vistos atualmente. Eficiência na marcação de 

consultas, maior controle sobre a presença de profissionais nos seus locais de trabalho e 

fluxo constante de informações para recebimento de recursos do SUS são efeitos já 

observados em Piraí.  

Os profissionais de saúde – também estimulados pelo uso da tecnologia na área 

– passaram a comprar notebooks e solicitar acesso em seus locais de trabalho. Albanéa 

Trevisan, chefe da atenção primária em saúde, lembra que existe bastante participação 

dos profissionais nos eventos online promovidos pelo programa Telessaúde, do 

Ministério da Saúde, em parceria com os governos estaduais.  

Médicos, enfermeiros e agentes de saúde participam das sessões orientadas por 

profissionais nas instalações da UERJ, na capital do estado. Porém, a área de 

planejamento da SMS é que tem a mais clara demonstração de aumento da 

conscientização a respeito da estrutura do Piraí Digital. 

Quando falou da demanda por mais Piraí Digital, Albanéa entrou em sintonia 

com Márcio Silvestre. Ela também salienta a importância da estrutura da rede da cidade 

para a saúde, além de indicar que a secretaria pode usar mais dela, talvez levando algum 
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tipo de dispositivo móvel para as mãos dos agentes de saúde, que fazem as visitas 

domiciliares na cidade.  

Ela também mostra sintonia com a área de educação, que pede sistemas 

integrados de gestão escolar. Albanéa espera, com o tempo, superar a fragmentação de 

sistemas em uso na SMS, os quais ainda exigem que informações semelhantes tenham 

que ser inseridas, separadamente, em vários sistemas diferentes. Desse modo, também 

na saúde, a integração de sistemas é uma demanda gerada a partir da maior 

conscientização do papel da TI nos processos de suporte à saúde em Piraí.  

Na síntese sobre o Civ (Quadro 19), a conscientização aparece na forma da 

sisntonia dos servidores da saúde em Piraí com o mundo e com as possibilidades abertas 

pela introdução da TI e da internet no seu dia a dia.  

O aumento da demanda, por sua vez, se caracteriza pelo desejo da integração 

dos sistemas de gestão de saúde e, especialmente, pela demanda de ―mais Piraí Digital‖ 

para que a cobertura da rede do município e da internet abranja, efetivamente, todos os 

domicílios da cidade, o que já é feito pela atenção primária em saúde. 

O CiV, agora na área ‗saúde‘ é resumido no Quadro 19. 

 

Área „.saúde‟ x Elemento CiV 

Componentes do elemento Destaques da análise 

Aumento da conscientização Servidores em sintonia com o mundo 

Aumento da demanda 

Integração de sistemas;  

Aumento da abrangência geográfica de acesso à Internet 

no município;  

Computação junto aos agentes de saúde 

Quadro 19 - Destaques da área „.saúde‟, Elemento CiV  

Fonte: Elaborado pelo autor// Legenda: N/M = Não Mencionado(a) 
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6.3.4. Áreas de comunidade e negócios - „.com‟ e „.org‟  

As áreas de comércio (‗.com‘) e envolvimento da comunidade (‗.org‘) aparecem 

no estudo como aquelas em que houve menos avanços em termos de inclusão digital, 

conforme compreendida no modelo 2iD+.  

Essas lacunas, no entanto, ajudam a compreender o estado atual de coisas no 

Piraí Digital e, segundo o ponto de vista dos entrevistados, a vislumbrar como aquilo 

que vem sendo feito hoje pode afetar o futuro da cidade. Ainda assim, serão 

apresentadas algumas inscrições na rede do Piraí Digital que indicam o potencial de 

disseminação dos benefícios do programa nessas áreas. 

O tema do emprego receberá atenção especial nestas áreas. A estrutura do 

programa Piraí Digital leva a crer que estas áreas, voltadas explicitamente para as 

atividades comerciais e para a participação da população nas iniciativas de inclusão 

digital, devem apresentar os resultados de iniciativas de geração de emprego que são 

inscritas no processo de desenvolvimento da cidade.  

Há novos empregos em Piraí, por conta do processo intencional de atração de 

empresas industriais, porém eles não são empregos intensivos em TI ou mesmo 

resultantes, primariamente, da opção digital da cidade. 

 

Áreas „.com‟ e „.org‟ e o Elemento Sustentação 

No elemento de sustentação, emerge uma primeira iniciativa frustrada no Piraí 

Digital: a venda de acesso à internet diretamente pela prefeitura. Como já foi 

mencionado na área de governo, a licença que a ANATEL concede atualmente para que 

prefeituras operem suas próprias redes de comunicação de dados se baseia no pleito de 

Piraí para fornecer acesso pago aos cidadãos do município. O pedido foi parcialmente 

atendido, posto que as prefeituras podem prover acesso para todos os órgãos públicos, 

incluindo escolas e postos de saúde, e mesmo para os cidadãos, desde que não cobre por 

esse serviço. Vale lembrar que até 2009 a cidade de Piraí não era atendida por qualquer 

das grandes empresas de telecomunicações brasileiras. 

Como o provimento de acesso remunerado, que era um item central da área 

‗.com‘, não avançou, foi quebrada a perspectiva de sustentação econômica da área. Piraí 

já havia tomado a decisão de não oferecer o serviço gratuitamente, por considerar que 
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sua manutenção em um nível aceitável de qualidade exige investimentos que não podem 

ser assumidos exclusivamente com recursos oriundos de impostos. No entanto, o 

serviço já havia sido divulgado e até foi implantado em algumas poucas residências. 

Com a negativa da ANATEL à consulta feita por Piraí, algumas pessoas, que chegaram 

a providenciar a estrutura para recepção do sinal – antena e roteador –, ficaram órfãs de 

algo que nem chegaram a experimentar. Parte da desconfiança e desinformação que 

acompanham uma parcela da população quanto aos objetivos do Piraí Digital tem como 

fonte a frustração da disseminação do sinal de internet para toda a população do 

município. 

A postura de desconfiança quanto ao Piraí Digital não é isolada, segundo leva a 

crer a entrevista com a representante do SEBRAE na cidade, ainda em 2007. Há uma 

parcela significativa do grupo de comerciantes locais que são verdadeiramente 

resistentes à informatização do negócio e totalmente descrentes do Piraí Digital.  

 

Eles dizem que são ‗projetos de papel‘, ‗coisas de político ‗. Vão me 

dizendo que tá bom do jeito que tá, que tudo que conseguiram foi desse 

jeito, que não há motivo mudar. Alguns deles acabaram fazendo um 

endereço de correio eletrônico, que não usam nunca ou pedem pros 

filhos imprimirem as mensagens pra eles lerem. Fazer negócios pela 

internet? Contato com fornecedores? Nem pensar (Lívia Torres, 

entrevista concedida ao autor). 

Em função da frustração quanto ao acesso, algumas pessoas ficaram sem saber o 

que significava Piraí Digital. No levantamento (Anexo 6) feito junto à população, que 

não deve ser considerado como estatisticamente significativo (foram obtidas apenas 25 

respostas distribuídas pelos segmentos funcionalismo, alunos, professores e público em 

geral), esse desconhecimento pode ser observado. Foram feitas duas perguntas, em 

sequência, sobre Piraí Digital: 
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1. Você conhece Piraí Digital? ()Sim ()Não; 

2. O que é Piraí Digital? 

O provedor de Internet da prefeitura de Piraí 

A distribuição de computadores nas escolas de Piraí 

Um site da prefeitura de Piraí 

Os telecentros e quiosques de acesso à Internet em Piraí 

Nada disso. Piraí Digital é:___________. 

Dentre as 25 respostas à primeira pergunta, 20 pessoas afirmaram conhecer o 

programa. No entanto, todos os 25 responderam a questão seguinte, arriscando uma 

descrição do programa. Dentre elas, sete optaram por fazer sua própria descrição do 

programa, rejeitando as descrições das opções anteriores.  

Apenas um respondente, identificado como professor, fez uma descrição perfeita 

do Piraí Digital. A opção mais frequente à pergunta sobre o que é Piraí Digital, com 10 

respostas, foi ‗Os telecentros e quiosques de acesso à internet em Piraí‘.  

A opção ‗O provedor de internet da prefeitura de Piraí‘ se originou da entrevista 

com Ricardo Lugon, administrador do escritório da Associação Comercial e 

Empresarial de Piraí (ACEPI), que disse: 

Sinceramente, eu nunca me preocupei muito com isso (Piraí Digital). 

Piraí Digital não é nada mais, nada menos que o provedor de internet 

que a prefeitura montou pra ela mesma. A prefeitura não poderia ter 

contratado um provedor pra isso? Piraí Digital é uma disponibilização 

de internet para o jovem na escola, telecentro, um provedor estatal, um 

acesso limitado. (Ricardo Lugon, entrevista concedida ao autor, grifo do 

autor). 

Esse relato expressa uma tradução – o desejo de sustentar o acesso público 

provido pelo município com a sua venda – que não se materializou na rede, conforme 

desejava o secretário de planejamento, em 2007, Luiz Antônio. 

 

 

Queremos oferecer um serviço que seja financeiramente sustentável 

com suas próprias receitas, desonerando a população em geral. Estamos 
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procurando soluções que não deixem que toda a carga de manutenção 

dos telecentros, da rede, do nosso programa de inclusão digital fique só 

com a prefeitura (Luiz Antônio, sercretário de planejamento e 

tecnologia (2007), entrevista concedida ao autor). 

A sustentação econômica do processo de inclusão digital pode ser encarada, 

também, como derivada da geração de empregos que o processo pode promover. Nesse 

sentido, algumas vertentes podem ser exploradas: a atração de empresas que valorizem 

a estrutura de rede de comunicações, atratividade por conta da oferta de pessoal 

qualificado para tarefas ligadas à TI e a combinação de ambos, em empresas que 

trabalhem diretamente com negócios ligados à TI. 

O sucesso dos condomínios industriais da cidade são uma prova do acerto da 

iniciativa de diversificação de empresas, parte do processo de desenvolvimento iniciado 

com a crise de emprego de 1996/1997. No entanto, as empresas dos dois CONDIPs não 

tem um perfil que possa ser enquadrado em qualquer das vertentes do parágrafo 

anterior.  

Elas são, basicamente, linhas de montagem bastante simples, que demandam 

poucos insumos tecnológicos – basicamente o maquinário especializado para suas 

atividades – e mão de obra de baixa qualificação, conforme salientou Lívia Torres 

(SEBRAE) e como ratificou Anderson Martins, gerente administrativo da IFER, 

empresa de produção de partes de gabinetes de microcomputadores, domiciliada no 

primeiro CONDIP.  

Até 18 meses atrás a IFER só exigia o primeiro grau e alguma 

experiência de trabalho, não necessariamente industrial. Agora é preciso 

também ter uma formação em operador de máquinas industriais, com 

foco em segurança do trabalho (Anderson Martins, entrevista concedida 

ao autor). 

Os ―bons empregos‖ mencionados por Sadao (2004) ainda não apareceram em 

Piraí, salvo alguns casos bem localizados que serão destacados adiante. O perfil do 

trabalhador das empresas instaladas nos CONDIPs é o de operadores de máquinas em 

linhas de montagem. A remuneração se adequa ao perfil, conforme informou Anderson 

Martins, da IFER. 

 (.) aqui em Piraí todas as indústrias regulam um salário de 600 reais. A 

Ambev paga um pouco mais, chegando a 850 (Anderson Martins, 

entrevista concedida ao autor). 
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José Roberto Carrasco e Alexandre Silveira, ambos da Light, salientam a baixa 

qualidade da mão de obra local. Essa opinião é compartilhada por muitos dos 

entrevistados e, em 2007, Carla De Carli – do escritório local do SINE – disse: 

Eu vejo com otimismo o futuro das crianças do município, que estão 

estudando em escolas onde há computadores, internet e professores que 

receberam orientação sobre como usar essas ferramentas. Infelizmente, 

existe um grupo de gente, de 20, 30 ou 40 anos que não tem mais 

condições de se atualizar e estão aí brigando por empregos de baixa 

qualificação (Carla De Carli, entrevista concedida ao autor). 

Porém, juntamente com o desânimo em relação ao contingente de pessoas entre 

20 e 40 anos mencionado por Caral, o entusiasmo com as novas gerações é 

compartilhado por Anderson Martins, que destacou que a cidade está à frente de suas 

vizinhas nas questões de emprego e educação, visando o futuro.  

Ele acredita que quando chegarem os empregos que necessitam de mão de obra 

melhor qualificada, Piraí estará em melhores condições que suas vizinhas para empregar 

sua população, formada com o apoio dos computadores nas escolas.  

De qualquer modo, é preciso considerar que Piraí iniciou um processo de 

inclusão da TI como ferramenta de desenvolvimento há apenas 12 anos e que parte 

substancial desse esforço é ainda mais recente, por volta de 2004 / 2005. Trata-se de 

uma pequena cidade de um país com graves problemas de educação formal e 

qualificação de mão de obra, quer seja em quantidade ou em qualidade. A escada a ser 

subida, por Piraí e pelo Brasil, é íngreme e longa.  

Outro item destacado por Sadao (2004), o endereço eletrônico dos cidadãos 

piraienses, permanece como pendência na cidade digital. Trata-se de 25 mil endereços 

disponíveis para a população da cidade, o que daria com sobras para dar um deles a 

cada cidadão, que indicam um traço indefectível da modernidade e inclusão permitidas 

pelo programa. A estrutura de hardware e software para prover esse serviço a cada 

pirainse existe, mas a efetividade do endereço eletrônico universal ainda é um projeto.  

―Somos uma cidade de 25 mil habitantes e 25 mil emails‖, destaca o professor 

Franklin (IPTV, 2009). No entanto, até onde foi dado a conhecer, os 25 mil endereços 

permaneciam uma ferramenta disponível para alguns poucos relacionados 

institucionalmente com o Piraí Digital.  
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Mesmo considerando que a informação poderia se basear na posse de qualquer 

endereço eletrônico e não necessariamente naqueles do ´@piraidigital.com.br‘, não foi 

mencionado nenhum levantamento do número de cidadãos piraienses com endereço 

eletrônico que pudesse corroborar a efetividade do ‗endereço eletrônico 1:1‘ (para 

explorar a analogia da computação 1:1 nas escolas municipais). 

A informação apurada no período da pesquisa é outra. O pesquisador obteve, por 

meio do secretário de Planejamento e Tecnologia, uma autorização para criar uma conta 

no domínio ‗@piraidigital.com.br ‗. O entendimento do secretário é que o interesse de 

pesquisa sobre o programa justificava o uso do endereço que, de qualquer modo, seria 

algo para servir, em larga escala, ao cidadão piraiense. No entanto, após a confecção do 

endereço, a professora Maria Helena comandou seu cancelamento sob o argumento de 

que ―é de uso exclusivo para pessoas ligadas ao projeto‖, conforme explicou na única 

mensagem enviada ao pesquisador em mais de dois anos de tentativas de contato por 

esse meio. Por quatro dias existiu adonai.sousa@piraidigital.com.br (Figura 20).  

 

 

Figura 20 - Endereço eletrônico concedido ao autor no domínio @piraidigital.com.br  

Fonte: Produzida pelo autor 

 

O endereço de correio do pesquisador foi criado por Leonardo Rosa, analista de 

sistemas que trabalha há vários anos no Piraí Digital e confirma a existência da estrutura 

necessária para prover endereços para todos os piraienses. Naquela ocasião, em 

setembro de 2009, foi possível verificar que os endereços ativos eram menos de mil. A 

quantidade pequena de usuários ainda permitia o controle manual, por meio de uma 

planilha eletrônica, da criação de cada endereço. Naquele momento estava em discussão 

a criação dos endereços dos alunos da rede pública que já possuíam e daqueles que 

viriam a receber seus computadores pessoais.  

mailto:adonai.sousa@piraidigital.com.br
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O modo de criação desses endereços ainda estava em discussão. O secretário de 

Governo, Gustavo Tutuca, também fazia planos para criar um endereço eletrônico para 

os recém-nascidos na cidade, juntamente com sua liberação no hospital local. No 

entanto, segundo parece claro, essa ainda é uma inscrição que traduziria o desejo de 

levar os CPFs da cidade para o mundo virtual, o que ainda depende de vários passos 

para se concretizar. O primeiro deles pode ser a inclusão de mais de 6.000 alunos no 

domínio.  

Não houve qualquer menção ao Conselho da Cidade
35

, mencionado por Sadao 

(2004, p. 23), cuja função seria a de acompanhar a execução do Plano Diretor da Cidade 

Digital, o qual também nunca foi mencionado por entrevistados ou em qualquer 

documento consultado.  

Josgrillberg (2008) também aponta a existência do conselho, detalhando sua 

composição. Porém, no decorrer da pesquisa, nenhum entrevistado mencionou a 

existência do Conselho da Cidade ou fez qualquer alusão à atuação de um conselho que, 

conforme Sadao (2004) descreveu, cuide da aplicação do Plano Diretor da Cidade 

Digital. Esse plano diretor tampouco foi citado em qualquer momento ou visto em 

qualquer outra fonte. 

A pendência com a ANATEL, que gerou um importante marco para a inclusão 

digital no país, aparece como destaque na análise dos elementos Legal e Econômico da 

sustentação das áreas ‗.com‘ e ‗.org‘(ver síntese no Quadro 20). No primeiro elemento 

ela trata do marco legal para provimento de acesso gratuito à Internet por governos 

municipais no Brasil.  

Na sustentação econômica, no entanto, a solução da pendência gerou um efeito 

negativo, impedindo que a prefeitura de Piraí, e as demais prefeituras brasileiras por 

efeito do alcance da norma, cobrasse valores pelo serviço de provimento de acesso à 

internet.  

                                                 

35 Participam deste conselho: 15 representantes do Poder Executivo; 3 do Poder Legislativo; 1 do Poder 

Judiciário; 1 da Polícia Civil; 1 da Polícia Militar; 18 representantes das Associações de Moradores de 

Bairro; 11 representantes das ONGs, Entidades Profissionais e de Classe, Acadêmicas e de Pesquisa; 6 

representantes de Operadores e Concessionários de Serviços Públicos; 6 representantes dos Trabalhadores 

por meio das Entidades Sindicais e 6 representantes das Indústrias (SADAO, 2004, p. 23). 
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O emprego, especialmente aquele derivado da atratividade gerada pela 

implantação dos condomínios industriais de Piraí, mesmo não diretamente ligados ao 

uso da TI na cidade, são destacados. Isso acontece porque há uma indicação de que as 

empresas também veem com bons olhos a opção digital de Piraí e que sua população 

tem boas expectativas de criação de ―bons empregos‖ na cidade por conta da 

notoriedade e efetividade da cidade digital. 

O resumo da seção é apresentado no Quadro 20. 

 

Quadro 20 - Destaques das áreas „.com‟ e „.org‟, elemento Sustentação  

Fonte: Elaborado pelo autor //Legenda: N/M = Não Mencionado(a) 

 

 Áreas „.com‟ e „.org‟ e o Elemento Infraestrutura & Acesso 

Com a impossibilidade de provimento de acesso público por meio da rede da 

prefeitura, Piraí necessitava de provedores de acesso à internet que fizessem jus à sua 

condição de cidade digital (ver resumo do elemento no quadro 6.28). Na cidade, existem 

dois provedores de acesso à internet, Nova Onda, que, desde 2006, opera por rádio; e 

Tapi, instalada em 2007, que fornece acesso por meio de fibra ótica e cabos coaxiais.  

O primeiro é um provedor tradicional por rádio, que faz parte de um grupo que 

atua em Mendes, Paracambi, Pinheiral, Quatis e Valença. O negócio é focado em acesso 

à internet. O proprietário da Nova Onda, único porta-voz da empresa, não foi 

encontrado em seu escritório de Piraí e não respondeu as mensagens enviadas com 

pedido de entrevista. De qualquer forma, a Tapi era a empresa de maior interesse para a 

 Áreas „.com‟ e „.org‟ x Elemento Sustentação 

Componentes do elemento Destaque da análise 

Política Avaliadas na estrutura de governo 

Legal Pendência com a Anatel  

Ética Avaliadas na estrutura de governo 

Econômica 
Pendência com a Anatel 

Emprego 

Ambiental N/M 
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pesquisa, posto que foi mencionada positivamente por mais de um dos entrevistados 

anteriores.  

A Tapi, conforme destacaram Leonardo e Felipe, sócios na propriedade e 

administração do negócio, fornece acesso à internet como forma de bancar os anos 

iniciais da empresa, cujo plano de negócios é bastante ambicioso para um 

empreendimento do seu porte atual.  

A Tapi objetiva ser o ―porteiro das cidades‖ do Vale do Café – Barra do Piraí, 

Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Paty do Alferes, Paulo de Frotin, Rio das Flores, 

Valença, Vassouras – além de Piraí.  

Com esse termo eles definem a empresa que cuidará dos serviços da ‗última 

milha‘, ou seja, ligaria as grandes empresas, cuja estrutura de cabeamento passa, por 

exemplo, pela Dutra, aos domicílios e empresas das cidades que a margeiam. Telefonia 

e televisão sobre IP são exemplos de serviços que a Tapi pretende prover em grande 

escala na região do Médio Paraíba (Figura 21). 

 

 

Figura 21 - TapiFone e TapiTV, serviços da Tapi em Piraí36 

Fonte: http://www.tapi.com.br  

Eles querem servir as grandes empresas por meio de uma estrutura física de fibra 

ótica e cabos coaxiais que cuidaria da capilaridade em pequenos municípios que, a 

exemplo de Piraí, não despertam interesse de investimentos por parte das grandes teles.  

A Tapi almeja ser um provedor completo, analógico e digital, de TV, áudio e 

dados para as pequenas cidades da região. Dentro do universo pesquisado, a Tapi se 

                                                 

36 O autor informa que não ter interesse financeiro ou de qualquer outra natureza com a empresa Múltipla 

Serviços Inteligentes, dona da marca Tapi, suas parceiras de negócios, seus sócios, empregados ou 

fornecedores. O único vínculo do autor com a empresa citada foi a entrevista concedida para esta 

pesquisa. 

http://www.tapi.com.br/
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configura como o único negócio de base tecnológica a ter se instalado em Piraí desde o 

advento do Piraí Digital. 

As razões para instalação da empresa em Piraí envolvem: o aspecto logístico 

relativo à área em que eles pretendem atuar, a fuga da briga comercial nas grandes 

cidades, a exploração do mercado das pequenas cidades de baixo interesse para as 

‗teles‘ e o fato de Piraí ser considerada uma cidade ―show-room” pelos sócios.  

Segundo Leonardo, ―Piraí não é Brasil‖: é uma cidade digital onde a saúde 

funciona e a educação é muito boa. Hoje, a vaca leiteira dos negócios é o provimento de 

acesso à internet. Sem citar os números absolutos, Felipe estima ser o provedor de 90% 

do comércio da sede do município. Também destaca a crescente participação de 

famílias de baixa renda entre seus clientes de acesso banda larga – 200 Kbps –, 

lembrando como é fácil encontrar casas humildes, em bairros populares, com mais de 

um computador ―Positivo das Casas Bahia‖, comprados em várias prestações. Porém, a 

telefonia IP (TapiFone) vem ganhando adeptos e sua TV (Tapi TV) também já ensaia 

um aumento da base de assinantes.  

Piraí é o lugar certo, segundo os sócios, para desenvolverem seus negócios de 

telecomunicações, porque ali existe um ambiente tecnológico diferente de todas as 

pequenas cidades que conhecem. Na última Piraí Fest, em outubro de 2009, a Tapi fez a 

transmissão dos shows realizados no Centro de Eventos para a Praça de Santana, no 

centro da cidade, além de toda a vigilância eletrônica da cidade. 

Juntamente com a Nova Onda, a Tapi fornece atualmente a conexão à Internet 

que o governo municipal não pode concretizar dentro dos planos originais do Piraí 

Digital. Essas empresas também fornecem acesso às lan houses de Piraí, em número 

que a pesquisa não pode determinar, mas que, assim como no país em geral (ver 

perquisa CeTIC.Br 2008), vai ganhando vulto na cidade.  

A lan house localizada próximo à Praça de Santana, na sede do município, e 

outra em Arrozal, bem em frente ao ponto de ônibus do centro, foram visitadas pelo 

autor. Elas são opções para os que não querem lidar com as restrições dos telecentros: 

limite de tempo de uso quando há fila de usuários, horários dedicados a uso exclusivo 

em cursos (observados apenas em Arrozal) ou o fato de neles só haver máquinas com o 

sistema operacional Linux. A velocidade de acesso não é um elemento de opção pela 

lan house, segundo o gerente daquela de Arrozal.  



 

 Página 173 

Os telecentros não são o centro do processo de inclusão digital de Piraí, mas 

cumprem a função de garantir, mesmo que com algumas restrições, o acesso a qualquer 

pessoa que deseje ou precise utilizar um computador e a internet sem ter que 

desembolsar qualquer valor para isso. 

A consolidação da análise é apresentada no quadro Quadro 21. 

 

 Áreas „.com‟ e „.org‟ x Elemento Infraestrutura & Acesso 

Componentes do elemento Destaques da análise 

Infraestrutura Provedores comerciais privados 

Acesso Telecentros 

Quadro 21 - Destaques das áreas „.com‟ e „.org‟, elemento Infraestrutura & Acesso  

Fonte: Elaborado pelo autor // Legenda: N/M = Não Mencionado(a) 

 

 Áreas „.com‟ e „.org‟ e o Elemento Educação & Conteúdo local 

O elemento da educação parece ser apropriado para o tema do envolvimento da 

comunidade no contexto do Piraí Digital. O distrito de Arrozal é o lugar de Piraí que 

reúne as condições para análise deste tipo de envolvimento no município. Seu destaque 

nesse momento é resultado direto das repetidas referências feitas por entrevistados e ao 

caráter comunitário daquela localidade, o qual também foi objeto de uma dissertação de 

mestrado em 2008 (Saldanha, 2008). 

Segundo Gustavo Tutuca e Tutuca, Arrozal é o lugar onde tudo dá certo, onde as 

coisas acontecem de um jeito diferente. Lívia Torres, do SEBRAE, lembra que isso 

acontece em todas as áreas de interesse da comunidade, porque lá eles se movimentam 

para reinvidicar tudo que acreditam ser bom para o distrito, não deixando que as ações 

da prefeitura se concentrem na sede do município. Kariane Barbosa, do pólo do 

CEDERJ erm Piraí, em 2007, acrescentou:  

Eu não sei dizer o motivo dessa característica do pessoal de lá, da 

comunidade de Arrozal, mas eles adotam as coisas pra eles, fazem 

muito trabalho voluntário, tomam a frente e querem saber como usar, 

como melhorar, quem é que pode ajudar. (Kariane Barbosa, entrevista 

concedida ao autor). 



 

 Página 174 

Saldanha (2008) ressalta que em Arrozal se desenvolve um tipo de comunicação 

comunitária que  

desenvolve no sujeito o senso de autonomia. E (.) torna-se relevante 

para compreender que uma das formas possíveis de realizar a inclusão 

social eplo caminho da comunicação comunitária é a partir de artefatos 

tecnológicos, nesse caso, o telecentro comunitário (SALDANHA, 2008, 

p. 4). 

A monitora do telecentro de Arrozal, em novembro de 2009, era Roseane 

Cristina, que começou a trabalhar ali em 2005, como voluntária. À época, ela trabalhava 

na rádio comunitária e quando soube que o telecentro só funcionava durante o dia, 

mobilizou os amigos para que ele funcionasse durante a noite e aos sábados. Foram 20 

pessoas ajudando voluntariamente.  

Agora, enquanto cursa a faculdade de Letras em Barra do Piraí, ela trabalha no 

telecentro contratada pela prefeitura. Ali ela é instrutora do curso de Linux no qual as 

primeiras noções para utilização do sistema operacional são passadas para o público.  

Ela destaca também o caráter de comunidade de Arrozal, lembrando que ele se 

reflete nas atividades da Pastoral da Criança (Lívia Torres também credita parte do 

caráter participativo e organizado da comunidade de Arrozal à ação dessa entidade), no 

dinamismo da rádio comunitária, e nos clubes de baile, que fazem festas onde se dança 

o jongo, entre outras coisas.  

Além disso, conforme disse Kariane, Arrozal também dá exemplo na condução 

das atividades do seu telecentro: é sempre o telecentro de Arrozal que é citado como 

exemplo de como todos os telecentros deveriam ser usados. 

Com isso o telecentro que temos lá é onde o pessoal usa o banco, faz 

imposto de renda e manda seus currículos pra emprego. O perfil de uso 

é bem diferente dos outros telecentros da cidade (Kariane Barbosa, 

entrevista concedida ao autor). 

Roseane colabora para que a essência dos telecentros seja respeitada em Arrozal. 

Ela cuida para que seu telecentro não seja apenas um lugar para se usar o computador, 

mas um recurso para a comunidade se conectar ao mundo.  

Quando o público do telecentro é capaz de utilizar os computadores e a internet 

para resolver ou encaminhar a solução de problemas, como Roseane afirma acontecer 

frequentemente com pessoas que ela orienta e apoia, o conteúdo relevante para a 
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comunidade é utilizado e se completa o ciclo de uso do telecentro como ferramenta de 

inclusão digital.  

Embora não contando com o mesmo destaque da participação popular em 

Arrozal, outras iniciativas de aproximação da comunidade com a TI na educação são 

feitas em Piraí. O professor Jocemar destaca o Dia da Família na Escola, quando os 

filhos mostram aos seus pais o uso dos computadores do UCA. Kariane também 

destacou, em 2007, uma atividade realizada periodicamente no laboratório de 

computação do CEDERJ. 

Realizamos esse laboratório trazendo os pais, que nunca tiveram 

qualquer contato com computadores ou com o inglês, para vir aqui e ver 

o que seus filhos fazem na escola púiblica. Eles saem daqui curiosos 

pelos computadores e felizes com as oportunidades que os filhos estão 

tendo (Kariane Barbosa, entrevista concedida ao autor). 

A área ‗.com‘ não apresenta qualquer indicação de atender aos requisitos do 

modelo 2iD+ no que toca ao elemento Educação e Conteúdo Local. Não foram 

desenvolvidas ações nessa área que tenham sido mencionadas por qualquer 

entrevistados ou em qualquer documento consultado. Um resumo, que se refere apenas 

à área ‗.org‘, é apresentado no Quadro 22. 

 

 Áreas „.com‟ e „.org‟ x Elemento Educação & Conteúdo local 

Componentes do elemento Destaques da análise 

Educação Telecentros como locais de capacitação 

Conteúdo Local N/M 

Quadro 22 - Destaques das áreas „.com‟ e „.org‟, elemento – Educação & Conteúdo local  

Fonte: Elaborado pelo autor // Legenda: N/M = Não Mencionado(a) 

 

 Áreas „.com‟ e „.org‟ e o Ciclo Virtuoso de Participação e Empoderamento 

(CiV) 

As oportunidades que as crianças estão tendo com o uso de computadores nas 

escolas, conforme já foi visto, é polarizada (ver Capítulo 2) entre os que acreditam na 

sua pertinência e aqueles que acham que usa um dinheiro que poderia ser melhor gasto. 

Entre aqueles que foram ouvidos em Piraí, há quase unanimidade sobre o uso dos 
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computadores nas salas de aula, e a distribuição de um computador para cada aluno, ser 

um fator positivo para o ensino e uma boa oportunidade para os estudantes.  

Uma opinião bastante frequente entre os entrevistados é a de que Piraí Digital, e 

o processo de desenvolvimento de Piraí em geral, contribuíram para a elevação das 

autoestima da população. Carrasco, da Light, vê dessa maneira a cidade que encontrou 

quase vinte anos depois de sair e perder o contato frequente com o local. Gustavo 

Tutuca, secretário de Governo, lembra de um ex-colega que gostaria de morar em Piraí.  

Ele trabalha em casa, fazendo manutenção de servidores pela internet, e agora 

pode trabalhar na cidade, com melhor qualidade de vida para si e seus familiares, 

fazendo um caminho que o próprio Gustavo percorreu há alguns anos, quando veio 

trabalhar com sistemas na Cintra. Também Pezão falou da autoestima local quando 

disse que a antiga confusão com Barra do Piraí, cidade vizinha com a qual Piraí era 

frequentemente confundida, para tristeza de seus moradores, se inverteu.  

Hoje os barrenses é que precisam explicar que não é na sua cidade, mas na 

vizinha Piraí onde a internet flui pelos ares do município. Gustavo Tutuca também 

conta, com prazer, a história do cantor que, fazendo um show em Barra, passou a noite 

saudando o pessoal de Piraí. 

Essas contribuições da camada digital para a autoestima da população, com uma 

forte contribuição do processo de desenvolvimento como um todo, são um momento de 

aumento da conscientização da população. Essa consciência não gerou demandas 

adicionais por parte da população ou mesmo das empresas, que ainda se ressentem de 

problemas mais básicos como o absenteísmo e a falta de engajamento dos piraienses 

com suas empresas, pelas quais costumam ‗rodar‘, empregando-se, sucessivamente nas 

diferentes linhas de montagem que a cidade abriga. 

Mais uma vez, não há indícios da contribuição da área ‗.com‘ para o aumento da 

conscientização e da demanda no contexto do Piraí Digital (Quadro 23).  

O que pode ser observado no discurso dos entrevistados foi a recorrente citação 

do aumento da autoestima do piraiense, além do orgulho de se viver em uma cidade 

digital – muito embora o sentido dessa expressão seja obscuro – e da percepção da 

importância política do Piraí Digital.  



 

 Página 177 

Todos sabem que Piraí Digital isso levou à cidade um ministro de estado, 

Gilberto Gil, em 2007 e, em 2010, contra todas as recomendações de sua segurança, o 

Presidente da República. O piraiense sabe que seu ex-prefeito, Pezão, é um político que 

desfruta de prestígio em nível estadual e federal. 

O Quadro 23 apresenta uma consolidação da seção. 

Áreas „.com‟ e „.org‟ x CiV 

Componentes do elemento Destaques da análise 

Aumento da conscientização Aumento da autoestima local 

Aumento da demanda N/M 

Quadro 23 - Destaques das áreas „.com‟ e „.org‟, Elemento CiV  

Fonte: Elaborado pelo autor // Legenda: N/M = Não Mencionado(a) 

6.4.SÍNTESE DA ANÁLISE 

O Quadro 24, à página seguinte, mostra uma consolidação do que foi 

apresentado na análise de cada área do programa Piraí Digital por meio do modelo 

2iD+. O objetivo desta consolidação é apresentar uma primeira visão completa do 

processo de uso da TI como ferramenta de desenvolvimento em Piraí. 

A força do impacto produzida em cada um dos componentes dos elementos do 

modelo 2iD+ reflete como o autor percebe aquilo que os atores de Piraí lhe 

apresentaram durante a vivência na cidade. Assim, esta síntese permite um primeiro 

momento para expressão do próprio pesquisador. Expressão relevante como elemento 

de um trabalho que pretende expressar, também, essa capacidade de síntese e 

estabelecimento de vínculos por parte de seu autor. 

A avaliação segmentada de acordo com os elementos do Piraí Digital ajudou a 

estabelecer uma boa relação entre o modelo genérico de inclusão digital e o caso 

concreto que se desejava estudar. 
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Elementos e componentes  

do modelo 2iD+ 

Impacto  

em Piraí 

Área de destaque  

no Piraí Digital 

Sustentação 

Sustentação política Forte ‗.GOV‘, ‗.EDU‘ 

Sustentação legal Forte ‗.GOV‘ 

Sustentação ética Forte ‗.SAÚDE‘ 

Sustentação econômica Moderado ‗.GOV‘ 

Sustentação ambiental Sem impacto Nenhuma 

Infraestrutura 

& Acesso 

Infraestrutura Muito forte ‗.GOV‘, ‗.SAÚDE‘ 

Acesso Muito forte ‗.GOV‘ 

Educação 

& Conteúdo 

Local 

Educação Muito forte ‗.EDU‘ 

Conteúdo local Moderado ‗.SAÚDE‘ 

Ciclo Virtuoso 

de Participação 

e 

Empoderamento 

Aumento da 

conscientização 
Moderado ‗.GOV‘, ‗.EDU‘ 

Aumento da demanda Moderado ‗.SAÚDE‘ 

Quadro 24 - Síntese da análise de Piraí por meio do 2iD+ Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Esta seção, portanto, texto procura ir um pouco além da análise já apresentada a 

fim de emular a cidade como um todo e seu processo de incorporação da TI ao 

cotidiano. 

A sustentação do processo de inclusão digital em Piraí é bastante forte, com 

traduções e inscrições em todas as áreas. Uma série de elementos foram incorporados à 

rede de Piraí por outros atores – humanos e não humanos – fortalecendo o aspecto de 

irreversibilidade do Piraí Digital. Hoje é impensável, no dizer dos piraienses conscientes 

do que ocorre na cidade em termos de uso da TI, que haja um retrocesso nas ações 

ligadas ao Piraí Digital, seja quem for quer que venha a liderar o executivo municipal. 

O governo como um todo, com destaque para a saúde e a educação, é o grande 

motor, como indicam o PDI, a licença da ANATEL e a equipe própria da Secretaria 

Muncipal de Saúde (SMS). A força e influência do vice-governador Pezão, inscrito 

também por meio do PDI, trouxe para a órbita do programa o BNDES, por meio do 

PMAT, a própria ANATEL, as universidades, várias expressões do poder político local 
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e a participação da comunidade, como ficou retratado no caso do Conselho Municipal 

de Saúde.  

A importância crescente da TI como veículo de desenvolvimento de Piraí pode, 

com o tempo, superar amplamente, por conta da criação de uma economia digital, a 

frustração da impossibilidade de provimento de acesso à internet pela prefeitura. 

Espera-se, então, que o conceito de acesso à informação como um direito, amplamente 

ressaltado pelo professor Franklin nas suas falas sobre Piraí Digital, compensem a 

impossibilidade de sustentação econômica do programa por meio da comercialização do 

acesso diretamente pela PMP.  

O elemento de sustentação econômica não é considerado forte por conta de uma 

tradução parcial do desejo de autonomia do programa na geração recursos para sua 

manutenção e expansão. Estes seguem sendo providenciados pelo tesouro municipal e 

pelas fontes de financiamento e parcerias inscritas na rede de Piraí.  

A ausência de sustentação ambiental é avaliada como bastante compreensível, 

dado o grau de envolvimento com a visão econômica que perpassa o programa. A 

explosão do número de computadores na cidade, por causa da computação 1:1 nas 

escolas, imagina-se, pode vir a modificar esse quadro em um período de tempo 

relativamente curto. 

A infraestrutura e o acesso são outros elementos de forte presença em Piraí, 

conforme definidos no 2iD+. Porém, ao contrário do que acontece com visões 

monotemáticas da inclusão digital, voltadas para termos quantitativos de computadores 

e acesso, a infraestrutura de Piraí se inscreve na rede como a tradução de um desejo de 

integração, quase como um organismo que não faz sentido senão por prover um 

ambiente no qual todos os seus componentes possam se desenvolver integralmente. 

A maneira como as pessoas da SMS encaram a infraestrutura de rede de Piraí, 

como demandam mais acesso à internet para cumprir mais eficientemente sua função, é 

uma testemunho do poder de atração que este artefato exerce na rede. Também não é 

possível ignorar o entusiasmo que gera em algumas pessoas mais diretamente ligadas a 

ela 
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Tivemos que construir torres em propriedades particulares para levar 

sinal a Santanésia e o satélite permitiu criar um laboratório numa escola 

escondida no meio das montanhas, lá na Serra do Matoso
37

. É um 

laboratório especial, que atende um pessoal onde nem o celular pega. A 

internet deles é tão boa quanto a de qualquer lugar (Fábio Silva, 

entrevista concedida ao autor). 

Além disso, ainda que pese a discussão sobre a eficácia dos computadores na 

escola como vetor de melhor desempenho escolar ( o aumento do IDEB em Arrozal não 

pode ser, pelo menos com o conhecimento disponível atualmente sobre o fato, atribuído 

exclusivamente à implantação da computação 1:1 no CIEP 477, conforme já foi 

mencionado na análise da área ‗.edu‘) ou ferramenta do conhecimento, a 

espetacularidade da computação 1:1 é a tradução de vários objetivos – políticos, 

pedagógicos, sociais – que não pode ser ignorada por qualquer um que se proponha a 

levar a cabo processos de criação de uma cidade digital. Ela pode ser considerada 

dispensável, mas não poderá deixar de ser discutida daqui para adiante. 

Os efeitos de atração dos computadores sobre os alunos e a importância da área 

da educação no programa indicam que a educação, com foco no uso da TI como uma 

ferramenta, é um elemento do 2iD+ fortemente presente na cidade. Ainda que pese a 

questão da centralização das ações, o efeito delas sobre o público jovem e em formação 

pode gerar ganhos muito maiores que os eventuais contratempos e constrangimentos 

que essa centralização possa causar. A opção pela educação é uma tradução de base que 

se inscreve por meio de várias ações que permitem nutrir entusiasmo pelo futuro de 

ciranças que podem, desde muito cedo, se expor à tecnologia de forma construtiva e 

autônoma. 

O elemento do conteúdo local traz à tona a questão daquilo que deve ser 

considerado como conteúdo para a população em termos de inclusão digital. Os serviços 

públicos disponíveis por meio da internet são, ainda, poucos e concentrados no formato 

informativo, no qual não existe interação entre os usuários e os provedores. Tampouco 

houve menção de produção de conteúdo local relevante para apoio a atividades 

comerciais ou de cidadania na cidade.  

                                                 

37 Em julho de 2009, segundo relatado por três dos entrevistados, todo o equipamento do laboratório da 

Serra do Matoso foi roubado e, até novembro daquele ano, não haviam sido repostos. 
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Os serviços prestados pela SMS, no entanto, se destacam pela abrangência em 

relação à população local e aos tipos de excluídos digitais – voluntários ou não –, 

atingindo 100% da população local. O suporte de TI às ações da SMS foram elencados 

como uma forma de conteúdo local de alta relevância e grande impacto para a 

população local. A SMS demonstra, por meio dos serviços prestados com suporte da TI 

– marcação de consultas, controle do PSF, gestão de medicamentos excepcionais e 

prestação de contas ao Conselho Municipal de Saúde – a tradução da preocupação com 

o atendimento integral da população, inscrevendo uma série de sistemas e processos 

automatizados que apoiam a atuação dos profissionais de saúde do município.  

Esse tipo de conteúdo, interno à administração pública, de impacto direto na 

vida do cidadão, pode ser considerado uma forma de uso da TI nos governos que põe o 

foco no cidadão, incluindo todos eles no processo de uso da TI na localidade. Não 

obstante, em função da excepcionalidade do conteúdo local observado relativamente 

àquilo que é tradicionalmente entendido como conteúdo local relevante, o elemento foi 

considerado incipiente em Piraí, especialmente por conta de sua pouca presença da 

administração pública no provimento de serviços públicos informatizados e disponíveis 

por meio da internet para uso direto pelo cidadão. 

Quanto aos elementos do Ciclo Virtuoso de Participação e Empoderamento, 

visíveis especialmente na área de governo, com destaque para a saúde, são considerados 

apenas presentes na cidade. Nesse caso, avaliando-se a cidade como um todo, a 

conscientização da população sobre o programa ainda é baixa. Existe, sem dúvida, um 

orgulho da cidade digital, mas pouca informação sobre o significado mais profundo 

dessa expressão e os benefícios que derivam da busca pela integração da TI à vida na 

cidade. A baixa conscientização geral não permite extrapolar sua força nas áreas de 

governo e saúde para toda a cidade. 

Desse modo, a aplicação do modelo 2iD+ indica a presença de elementos e de 

atores humanos e não humanos (PDI, rede física e telecentros, por exemplo) que 

favorecem a conclusão de que a inclusão digital é uma realidade em Piraí. Existe 

inclusão digital em Piraí, em uma intensidade ainda baixa para que a cidade, por 

exemplo, atraia mais empresas com foco em tecnologia ou com demanda de 

profissionais versados em TI, de modo a mudar o quadro geral de ofertas de empregos 

com baixa exigência de qualificação no município. Essa inclusão digital atinge 
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parcialmente a população, com foco no funcionalismo público, na gestão da saúde e da 

educação pública, e nos estudantes e professores da rede municipal de ensino.  

A análise do Piraí Digital foi estruturada como um cruzamento entre o modelo 

2iD+ e as áreas de atuação do Piraí Digital. Cada área foi analisada em todos os 

elementos do modelo. A síntese da análise procura agregar as áreas a fim de consolidá-

las em uma análise que estima a força de sua capacidade de inclusão digital no 

município. 

No próximo capítulo será apresentada a evolução das redes de apoio a inserção 

da TI no cotidiano de Piraí, oferecendo uma visão mais integrada dos processos de 

inclusão digital e incorporação da TI ao cotidiano do município por meio do Programa 

Piraí Digital. 
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7. AS REDES HETEROGÊNEAS DE PIRAÍ 

A apresentação das redes heterogêneas é uma tentativa de destacar as 

associações entre atores, suas inscrições e seu desenvolvimento no período entre 1997 e 

2009. Cada estágio procura ilustrar o modo como os atores se articularam e 

incorporaram seus interesses à rede, por inscrições e influenciando outros atores. 

Neste capítulo, apresenta-se a trajetória de incorporação da tecnologia da 

informação no processo de desenvolvimento de Piraí, iniciado em 1997, por meio de 

três estágios: estruturação, crescimento e aceleração. Essa apresentação visa 

complementar a análise feita por meio do modelo 2iD+, procurando explicitar como as 

redes que sustentam as ações de inclusão digital e uso da TI no desenvolvimento local 

se formaram, quais são seus atores, inscrições e entidades envolvidas no processo. Além 

das traduções e inscrições destacadas no relato feito, as incertezas sobre a construção do 

social, descritas por Latour (2005), são utilizadas para destacar a dinâmica do processo.  

Os estágios – Estruturação, Consolidação e Aceleração – foram definidos com 

base no conhecimento acumulado pelo pesquisador no decorrer do trabalho de pesquisa. 

Cada estágio tem com base em um fato marcante. O primeiro estágio, chamado 

Estruturação, se desenvolve em torno da definição da tecnologia da informação como 

um vetor de desenvolvimento de Piraí. O estágio de Consolidação retrata o 

estabelecimento da rede física de Piraí como elemento de vital importância na evolução 

do programa Piraí Digital.  

Por fim, a fase de Aceleração tem como marco a computação 1:1 na rede de 

ensino municipal. Em relação ao caráter temporal dos estágios, eles claramente evoluem 

no tempo conforme a ordem de apresentação, mas se sobrepõem em alguns momentos. 

Em linhas gerais, a fase de estruturação ocorre entre 1997 e 2004, a expansão se 

desenrola entre 2000 e 2006 e a fase de aceleração começa em 2007, com o piloto do 

projeto UCA, em Arrozal. O ponto final da trajetória descrita é o advento da 

computação 1:1, em julho de 2009 e que era um processo em andamento ao final do 

trabalho de pesquisa.  
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GUIA PARA LEITURA DAS REDES 

As redes apresentadas são formadas por representações de atores, inscrições e entidades 

externas, que são as formas geométricas cheias e vazadas, além das setas negras que indicam as 

contribuições ou efeitos na rede. 

As elipses representam atores, ou seja, aqueles que executam ações consideradas relevantes para 

a rede e que com isso exercem sua vontade ou impõem seus interesses aos demais membros da rede. Os 

retângulos cheios são inscrições na rede. Esses elementos são criados pela contribuição indicada pela seta 

que chega neles. 

A saída de uma seta indica que algum tipo de contribuição para a rede parte daquele elemento. A 

chegada da seta mostra onde se deu a contribuição ou onde é notado o efeito. A passagem de uma seta por 

um elemento significa que aquele elemento tem relevância para aquela contribuição ou efeito. A leitura 

de uma seta, desse modo, deve ser feita considerando os elementos de onde ela parte, por onde ela passa e 

no qual ela chega. 

Os elementos numerados são os pontos utilizados para orientar a leitura das redes fornecida em 

quadros que acompanham cada uma delas no texto. 

Exemplos de leituras: 

  

A entidade externa é utilizada por Pezão a fim de inscrever o PDI na rede ou O PDI é uma 

inscrição do ator Pezão que a executou com ajuda da UnB. 

 

O ator Piraí Digital impõe seus fundamentos ao ator Administração Pública. 
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O ator Piraí Digital, por meio de Nova Onda e Tapi, elementos inscritos na rede, contribuem 

para a inscrição do acesso domiciliar, um fundamento do programa. 

As limitações para manutenção da legibilidade das figuras não permitem refletir graficamente 

todas as sutilezas que a análise por meio da ANT permitem, tal como a tranformação de inscrições em 

atores, que ocorrem frequentemente no caso apresentado. 

 

7.1.PRIMEIRO ESTÁGIO: ESTRUTURAÇÃO 

O início dos processos que levaram à adoção da TI em Piraí guarda semelhança 

com uma saga: há um evento dramático, um personagem heróico e um desenrolar cheio 

de boas histórias a se contar. Em Piraí, como já foi exposto, o evento dramático foi a 

crise de emprego de 1996/1997 e o personagem heroico foi o, à época, prefeito Pezão. 

Conforme Latour (2005) propõe, não há grupos, mas formação de grupos. Essa 

formação de grupos é a característica marcante da fase de estruturação. Neste momento 

Pezão – então na PMP – foi capaz de traduzir, por meio de sua ação política, várias 

necessidades locais para que Piraí saísse de sua crise e traçasse um caminho de 

desenvolvimento econômico e social. Com uma parte do programa de desenvolvimento 

da cidade em andamento, a vertente da estrutura de comunicação é explorada com a 

incorporação da história de pesquisa do professor Franklin Coelho, da UFF e nascido 

em Piraí, ao seu próprio projeto político.  

Desse modo, em 1997, com o apoio da UnB para confeccionar o Plano Diretor 

de Informática (PDI), Pezão inclui o professor Franklin na rede e lança as bases de uma 

parceria que se desenrola até hoje, já no nível estadual.  

Nesse momento, o grupo formado já conta com as universidades (que são 

importantes em outras áreas do programa de desenvolvimento da cidade), o professor 
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Franklin, com sua autoridade acadêmica e a chancela da UFF, e o PDI. Estes – Franklin 

e PDI – são dois importantes pilares do ator Pezão dentro do processo no qual, em 2005, 

ele deixa de ter uma participação cotidiana, com sua ascensão ao cargo de vice-

governador do RJ. 

Com base no PDI, novos elementos serão incorporados ao grupo. O BNDES é 

uma entidade cujos interesses são agregados à rede por efeito da força do PDI, que foi o 

instrumento utilizado para convencer o próprio banco e os senadores da República sobre 

a viabilidade de Piraí receber recursos do PMAT. Este, então, é inscrito na rede local. 

Aqui, do mesmo modo como no caso da ANATEL, que será logo visto, também é 

notável o modo como a ação não é fruto apenas de uma determinação de um ator.  

Piraí precisou adaptar seus projetos para incorporar essas entidades à sua rede e, 

com isso, elas também exerceram seu poder sobre a cidade. O PMAT, cujos recursos 

foram liberados em 2001, empresta um caráter de eficiência e de foco na questão 

tributária à rede, e exigiu uma mudança no projeto de redes para ser concedido. No caso 

da ANATEL, uma entidade traduzida para a rede por Franklin e Pezão, conforme as 

fontes utilizadas levam a crer –, sua ação afeta negativamente a estratégia inicial de 

autossustentação da rede da cidade, por não admitir que a prefeitura vendesse acesso à 

internet à população.  

Simultaneamente, permite a própria atuação legal do Piraí Digital ao conceder, 

após uma longa demora e duas negativas, na utilização da estrutura de comunicação 

municipal para uso na educação e na saúde, por exemplo.  

Desse modo, não é possível ignorar que a incerteza quanto à ação dos não 

humanos se desfaz: o PDI, o PMAT e a licença da ANATEL exercem suas vontades – 

neles registradas à semelhança dos registros feitos no fechador de portas (door closer) 

descrito por Johnson (1988) e Latour (1992) – e assim determinam algumas 

características do programa.  

Cada um deles, portanto, tem a função de uma caixa-preta, de um agregador de 

interesses que já não podem ser ignorados e que, agindo, logram se incorporar à sua 

própria inscrição, o programa Piraí Digital. 
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Figura 22 - O estágio de estruturação – 1997 a 2004 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Legenda: Os retângulos vazados representam entidades externas 

 As elipses cheias são os atores 

 Os retângulos cheios são incrições na rede 

 As setas representam as contribuições ou efeitos exercidos pelos atores. 

 

 

Estágio de estruturação: leitura guiada 

1) As entidades externas UnB e UFF são incorporadas à rede, sem 

protagonismo, por Pezão. Sua função é prover conhecimento em formulação e gerência 

de projetos e sua credibilidade para o projeto de desenvolvimento de Piraí. O PDI e o 

próprio prof. Franklin, da UFF, são inscrições de Pezão na rede. Ambos contribuirão 

para a estabilidade de todo o processo de uso da TI em Piraí. Franklin fornece 

conhecimento técnico e respaldo político. Além disso, Pezão inscreve, com o apoio de 

Franklin, as premissas de desenvolvimento no programa Piraí Digital, que aqui aparece 

como uma inscrição do processo de desenvolvimento da cidade; 
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2) O PDI, uma inscrição de Pezão, é utilizado para obtenção de sustentação 

financeira do BNDES e do Ministério das Comunicações. Pezão utilizou o PDI no 

processo de convencimento do Senado para a modificação das regras do PMAT a fim de 

contemplar Piraí. Essas entidades contribuem com recursos, apoio político e permitem a 

inscrição do PMAT na rede, que traz consigo a dimensão da eficiência, tanto no tocante 

à arrecadação de tributos, como na gestão financeira do programa Piraí Digital. O PDI 

também é fonte de diretrizes para o programa. 

3) A ANATEL é chamada a se posicionar sobre o pleito de Piraí para 

comercializar o acesso à internet por meio de sua rede de comunicação própria. A ação 

política de Pezão e o apoio técnico de Franklin resultam em uma licença para operação 

de serviços de telecomunicações, a qual tem dois efeitos: bloqueia os planos de 

comercialização e cria um marco regulatório para as prefeituras brasileiras proverem 

acesso gratuito à Internet para seus cidadãos; 

4) Voltando ao prof. Franklin, além do caráter de inscrição (apesar de ser uma 

pessoa e não um artefato) ele adquire o status de ator, posto que não é um mero 

transportador de vontades alheias, aportando ao programa seus próprios interesses. 

 

7.2. SEGUNDO ESTÁGIO: CONSOLIDAÇÃO 

O ator-rede Piraí Digital é a maneira como os vários atores da fase de 

estruturação foram implicitamente registrados no estágio de consolidação. O PDI – 

retratado como uma inscrição no estágio de estruturação – é um desses atores. A 

impossibilidade física de retratar todos os atores demanda este artifício. Neste momento 

Piraí Digital já contava com uma estrutura física bem desenvolvida e os telecentros 

ainda eram uma novidade na cidade. O primeiro deles, criado por iniciativa da Câmara 

Municipal, data de 2003.  

O programa Piraí Digital já não conta com a liderança constante e direta de 

Pezão, agora no governo estadual, que se converteu no animador das cidades digitais (A 



 

 Página 189 

REDE, 2008) do estado do Rio de Janeiro. Essa alavancagem política é registrada como 

uma inscrição do Piraí Digital em uma rede distinta.  

O Pezão governador é uma tradução do político municipal, por meio da força de 

seu programa de desenvolvimento, em nível estadual. Aqui há uma clara globalização 

de um movimento local, um primeiro ramo do Piraí Digital que extrapola as fronteiras 

do município. Seus pilares, no entanto, não deixam de agir localmente. 

Um desses pilares é formado pelos professores Franklin e Maria Helena. Eles 

seguem orientando as ações na área de educação do Piraí Digital. Estas desembocam 

nos laboratórios presentes em todas as escolas municipais, a inscrição tecnológica mais 

importante desse estágio na educação.  

A capacitação de professores avança e a escola de Arrozal, que obteve um 

péssimo resultado no IDEB de 2005, é municipalizada e começa seu próprio programa 

de desenvolvimento. O IDEB da escola de Arrozal, que atualmente conta com os 

computadores do UCA desde 2007, e o IDEB de Piraí, apurado para o conjunto das 

escolas da cidade, mostram a evolução entre 2005 e 2007 (Figura 23). 

 

 

Figura 23 - IDEB do CIEP de Arrozal e do município de Piraí 

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar 

No caso de Arrozal, inclusive por conta da novidade que o UCA era à época da 

avaliação do IDEB por meio da Prova Brasil, outros fatores devem ser considerados 

para o aumento deste índice.  
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Como todas as escolas já possuíam seus laboratórios conectados à internet, 

Pezão e o professor Jocemar, este falando especificamente de Arrozal, citam a queda na 

evasão e a assiduidade aumentada dos alunos como efeitos da introdução dos 

computadores. O IDEB compõe as notas da Prova Brasil (matemática e português) com 

outros itens como evasão e correspondência idade-série para apuração do índice. 

Na saúde, com sua equipe de técnicos em informática já em atividade há alguns 

anos, segue o esforço de se disseminar o uso de sistemas pela rede, uma possibilidade 

aberta pela rede física disponível em Piraí. Os técnicos traduzem o cuidado com a 

população em sistemas para atendimentos de suas necessidades. Além disso, declaram a 

relevância da rede para a distribuição de sistemas, comparando Piraí com as cidades 

vizinhas. Em muitas delas, falta o básico: uma rede que permita, por exemplo, a 

instalação de um sistema distribuído pelas várias unidades de saúde e funcionando em 

rede, com todas as vantagens que esta estrutura oferece em termos de segurança e 

padronização de procedimentos.  

Aqui fica mais um registro da ação dos artefatos e de sua interferência nas 

relações sociais. A saúde ainda incorpora o SUS à rede de TI do município, retratando a 

conformidade da ação a um ente externo (controle e software padronizado). A SMS já 

colaborou com o DATASUS em algumas ocasiões como, por exemplo, na alteração do 

modo de uso de um sistema, facilitando sua distribuição pela rede, algo que não fazia 

parte das especificações originais e que foi acatado pelo DATASUS. 

A total informatização da rotina diária da PMP também é uma conquista da rede. 

Como ela é a inscrição de vários atores – PDI, PMAT etc – algumas das características 

dessa informatização podem ser rastreadas. Não foi por acaso que o principal dos 

sistemas já posto a funcionar pela internet, interativamente, é o de Imposto Sobre 

Serviços (ISS), como influência direta do PMAT.  

O PDI, outro pilar de Pezão na sua configuração de ator-rede, também orientou a 

informatização da PMP, com sua longa e detalhada prescrição de que equipamentos e 

sistemas são demandados em cada área do governo. Na dúvida, ou disputa, o PDI 

resolvia a questão, conforme salientou Fábio Silva em 2007. 
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No estágio de consolidação, os laboratórios das escolas públicas foram 

implantados para favorecer a inclusão digital de estudantes e professores, enquanto os 

telecentros foram concebidos para atender os demais segmentos da população, à 

exceção, claramente, do serviço público municipal.  

Mas, como frisou Pezão durante a entrevista concedida ao autor, ―nosso projeto 

não é só telecentro, é muito mais‖. E isso é verdade, ainda que os telecentros cumpram 

sua função básica muito bem, atendendo gratuitamente e diariamente os interessados.  

Como já foi visto, os telecentros ainda não avançaram muito no seu papel 

educativo de oferecer intensivamente treinamento no uso da TI à população, à exceção 

de Arrozal. Juntamente com as iniciativas no âmbito da SMS na informatização de 

rotinas que agilizam a administração dos programas de atendimento à população e, na 

educação, com a aproximação das famílias dos estudantes da realidade tecnológica que 

eles vivem, a participação popular cresce no Piraí Digital, se configurando em uma 

importante inscrição no combate à exclusão digital em Piraí. 

O estágio de consolidação mostra, então, como Piraí foi incorporando, 

gradativamente, novos elementos à rede, com destaque absoluto para as áreas 

diretamente ligadas à administração do município, muito embora, à luz da discussão 

feita no capítulo ―Cidades de bits‖, o governo eletrônico seja algo ainda incipiente na 

cidade.  

Este estágio ainda ajuda a perceber como as incertezas quanto à incorporação de 

interesses externos afeta as inscrições na rede e o modo como os piraienses traduzem 

aquilo que vem de fora em seus próprios termos, sempre visando a autonomia no seu 

caminho digital. 

Em 2007, no entanto, uma primeira pequena aceleração ocorre com a inclusão 

do CIEP de Arrozal como piloto do projeto UCA. Em 2009, essa aceleração foi 

enormemente aumentada, com seus efeitos estando ainda por serem conhecidos, com a 

adoção da computação 1:1 no município. Esses fatos caracterizam o terceiro estágio, 

que é apresentado na próxima seção deste capítulo. 
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Figura 24 - O estágio de consolidação– 2002 a 2006 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Legenda: Os retângulos vazados representam entidades externas 

 As elipses cheias são os atores 

 Os retângulos cheios são incrições na rede 

 As setas representam as contribuições ou efeitos exercidos pelos atores. 

 

 

Estágio de consolidação: leitura guiada 

1) O programa Piraí Digital segue disseminando suas diretrizes para orientar o 

processo de incorporação da TI à cidade. Quase todas as áreas ligadas ao programa são 

atendidas – saúde, governo, educação e comunidade. A área de negócios (‗.com‘) 

permanece desatendida pelo programa. O prof. Franklin, agora retratado como ator em 

função de sua atuação como mentor técnico-intelectual do programa, segue 

influenciando na disseminação das diretrizes; 
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2) A rede física, ela própria uma inscrição do Piraí Digital, exerce sua influência 

e torna possível a disseminação de computadores interligados e do acesso à internet em 

todas as áreas do programa, ainda com a ausência da área ‗.com‘. A partir dessa rede 

física os laboratórios da escolas, a informatização da prefeitura, os sistemas da SMS e 

os telecentros foram inscritos na rede de Piraí; 

3) A Secretaria de Saúde se relaciona com o SUS/DATASUS, uma entidade 

externa que tem caráter de ator no processo de uso da TI em Piraí. Além de impor seus 

controles e demandar prestação de contas pela cidade, o DATASUS fornece software 

padronizado e, em função do uso desses sistemas, faz com que a SMS seja obrigada a 

fazer um grande esforço para utilizar esses sistemas e compatibilizar a rotina interna 

com sua maneira de operar; 

4) A participação popular, ainda que não encontre eco no conhecimento da 

população em geral sobre os benefícios e as características do Piraí Digital, ocorre no 

âmbito do programa. O controle social exercido pelo Conselho Municipal de Saúde, a 

participação de pais de alunos nas decisões sobre o uso dos computadores na escolas 

municipais e a peculiaridade do forte senso de comunidade do distrito de Arrozal, 

revelado também no cuidado e funcionamento com o telecentro local, são contribuições 

para que essa participação seja inscrita na rede de Piraí. A administração pública 

também colabora para essa inscrição por meio da ouvidoria pela internet (a pequena 

elipse indicada como ‗Adm.‘ é um artifício para representar a Administração Pública e 

evitar poluir o desenho com linhas cortando linhas); 

5) Pezão se torna vice-governador – uma inscrição em uma rede externa a Piraí – 

por influência do programa de desenvolvimento da cidade e do Piraí Digital, em 

particular. Piraí transborda inscrevendo seu principal ator em uma rede externa. 
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7.3. TERCEIRO ESTÁGIO: ACELERAÇÃO 

Assim como nas fases anteriores, o estágio de aceleração, conforme apresentado, 

não está perfeitamente contido entre os anos de 2007 e 2009, mas esses são anos 

cruciais na aceleração da empreitada digital de Piraí.  

As ações da Saúde no provimento de informações para o Conselho Municipal de 

Saúde, por exemplo, não são exclusivas do período. Porém, foi em 2007 que Heloísa 

Vilhena, funcionária da SMS, foi agraciada com o prêmio do TCE-RJ pelo trabalho 

sobre essa prestação de contas, que conta grandemente com o suporte da TI, conforme 

já foi apresentado na análise do 2iD+.  

Também a iniciativa do Corredor Digital do estado do RJ não está totalmente 

contida no período, mas sua maior expressão até agora, o Baixada Digital, foi anunciada 

em 2009. 

Na fase de aceleração, é possível notar uma ampliação das entidades externas 

ligadas à rede de Piraí, tanto na sua assimilação pela rede, como na expansão desta. No 

primeiro caso, o ator-rede principal, Pezão, agora atuando em nível estadual, em um 

primeiro movimento, traz o governo federal para Piraí, agora diretamente por meio do 

projeto UCA, que é implantado em 2007.  

Piraí foi piloto juntamente com outras três cidades, todas capitais de seus 

estados. O projeto UCA é uma grande inscrição que traduz os objetivos originais do 

Piraí Digital relativos à educação, como também os objetivos políticos de Pezão, que 

associa sua imagem ao desenvolvimento de uma grande rede digital que cobre todo o 

estado do Rio de Janeiro.  

Nesse momento, para fins da história contada aqui, os professores Franklin e 

Maria Helena se projetam também no estado, por meio de Pezão, e continuam 

funcionando como a porta de entrada e motor de tudo que diz respeito à relação TI e 

educação no município. É preciso ter em mente a rede política que se formou, com 

especial força, em torno da educação (ver a análise da área ‗.edu‘). 
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Mais adiante, já em 2009, o governo estadual se torna parceiro da empreitada da 

computação 1:1, se tornando o maior financiador do projeto de compra dos 5.500 

computadores a serem distribuídos para alunos e professores da rede municipal de 

ensino. Na inauguração do projeto, no dia 31 de julho de 2009, o Presidente Lula, 

mesmo desencorajado pela sua segurança, foi a Piraí sob chuva para participar da 

entrega simbólica das primeiras máquinas. Este fato, em grande parte creditado na conta 

de Pezão por vários dos entrevistados, é lembrado por Anderson Martins 

Piraí hoje tem um cenário. você vê a questão do Piraí Digital. Piraí 

conseguiu atrair o Presidente da República para vir fazer o lançamento 

do projeto. Coisa que aqui na região pra gente trazer um governador é 

complicado (Anderson Martins, entrevista concedida ao autor). 

A fase de aceleração também pode ser considerada como de expansão das 

fronteiras do Piraí Digital. Além de Pezão e Franklin, cujo crescimento e evolução para 

outras redes de maior abrangência já foi visto, outros elementos se projetam por conta 

de sua ligação com a TI e com o programa.  

A equipe técnica do Piraí Digital conta hoje com vários de seus componentes 

atuando como consultores de governos municipais na estruturação de suas próprias 

redes e também na elaboração de projetos para obtenção de recursos junto a várias 

fontes financiadoras – BNDES, Ministério das Comunicações, Ministério da Justiça 

entre outras citadas pelos entrevistados.  

Na SMS, Márcio Silvestre atua como colaborador do consórcio de municípios 

do Médio Paraíba, instruindo pessoal das cidades vizinhas em aspectos técnicos e 

funcionais relevantes para o bom funcionamento do sistema de saúde de seus 

municípios. Em todos estes casos, ocorre um fenômeno destacado por Latour (2005), o 

de redistribuição do local (Latour, 2005, p. 191-218).  

Após terem incorporado uma série de entidades externas e traduzido 

movimentos globais em seus termos locais, os atores de Piraí se voltam para fora, 

levando seu conhecimento para outras redes, expandindo suas relações de modo a se 

fazerem relevantes além de seus domínios iniciais.  
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As redes híbridas, as fontes de financiamento de projetos relacionados a TI ou os 

sistemas da SMS são novidades no mundo. Vários desses elementos estão disponíveis 

pelo mundo afora, mas a sua apropriação por Piraí, sua tradução em termos locais, 

permitiu que os atores locais alçassem seus voos rumo a redes mais amplas. E isso 

aconteceu em Piraí. 

A participação dos cidadãos ganha destaque na prestação de contas da saúde ao 

seu conselho municipal. As demandas deste exigiram uma movimentação do corpo 

técnico da contabilidade e da informática da secretaria, a fim de facilitar a geração de 

informação para as decisões do conselho. Assim, por meio das estruturas de TI e gestão 

da SMS, o Conselho Municipal de Saúde foi capaz de influir na inscrição do relatório de 

prestação de contas na rede municipal e extrapolou essa rede por meio do prêmio do 

TCE-RJ em 2007. 

A questão do acesso domiciliar, na qual as pretensões iniciais da PMP foram 

bloqueadas pela ANATEL, levou à instalação de dois provedores de acesso na cidade, 

conforme já foi apresentado na análise da área ‗.com ‗. Esta inscrição é um resultado da 

frustração da iniciativa da PMP que acaba se traduzindo por meio das empresas que 

permitem ao piraiense comum, e com disponibilidade financeira para tal, obter seu 

acesso domiciliar.  

Ambas as empresas, então, permitem ao programa alcançar, de algum modo, seu 

objetivo de tornar disponível o acesso à internet. No caso da Tapi, com seu plano de 

negócios de provedora de serviços de TV, áudio e telefonia digitais (ver área ‗.com‘), há 

a inclusão de negócios tecnológicos no contexto do Piraí Digital. A Tapi traz uma 

primeira inscrição de empresa voltada para tecnologia a se instalar em Piraí. 

A fase de aceleração ainda mostra que Piraí lida com as possibilidades que a 

rede oferece sempre com uma pitada de autonomia. São vários os exemplos dessa 

busca. 

A opção pelo software livre, com capacitação de pessoas em seu uso na cidade; a 

preferência pelo desenvolvimento de soluções tecnológicas ‗caseiras‘, tanto na saúde 

como na prefeitura; a criatividade no uso de maneiras distintas de levar acesso à rede 

aos mais variados lugares e sob as mais adversas condições de custo e topográficas; a 
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qualificação de quadros técnicos de Piraí, na construção da estrutura física, lógica e 

financeira da rede local, que hoje cooperam institucionalmente ou por meio de empresas 

particulares com municípios fluminenses, são exemplos do desenvolvimento de uma 

capacidade que traduz, em termos de conexões locais, objetos externos a Piraí.  

O esforço retratado nessas ações permite que softwares proprietários, soluções 

padronizadas de redes de comunicação, relacionamento com órgãos de governo e 

instituições de fomento sejam traduzidos localmente e sirvam os propósitos de Piraí 

Digital. 

 

Figura 25 - O estágio de aceleração – 2007 a 2009 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Estágio de aceleração: leitura guiada 

1) Os fundamentos do Piraí Digital seguem influenciando as distintas áreas, com 

destaque para educação, saúde e governo. A área de negócios tem algum movimento 

com a inscrição das empresas provedoras de acesso (instalam-se em função da 

notoriedade da cidade digital). A Tapi traz para Piraí uma primeira empresa voltada para 

negócios ligados à tecnologia, o que permite a inscrição do acesso domiciliar na cidade; 

2) O Governo Federal promove a primeira grande aceleração do Piraí Digital, 

com a inclusão da cidade no projeto piloto do UCA, uma importante inscrição na rede. 

Um aumento de quase 40% no número de computadores na rede municipal. A 

influência de Pezão é notada na atração do governo federal. 

3) Pezão (no governo estadual – GE) também participa da projeção de Franklin 

em âmbito estadual, criando novos negócios em um novo transbordamento de Piraí; 

4) Novo transbordamento de Piraí, desta vez com seus técnicos prestando 

consultoria e apoio institucional a municípios vizinhos, utilizando o conhecimento 

acumulado no âmbito do Piraí Digital – desenho, instalação e gerência de redes, uso de 

software na área da saúde, confecção de projetos para obtenção de recursos financeiros 

com entidades de fomento são exemplos de serviços executados; 

5) Pezão é influente no episódio da computação 1:1, tanto na obtenção de 

recursos financeiros junto ao governo estadual, quanto na atração do Presidente Lula, 

que visita Piraí na ocasião da inauguração oficial do projeto. Essa inscrição determina o 

aumento da aceleração do uso da TI em Piraí, causando alguns contratempos para a 

implementação plena da computação 1:1; 

6) Neste ponto é importante ressaltar a diferença entre Nova Onda e Tapi, do 

ponto de vista da ANT. Enquanto a Nova Onda cuida tão somente de oferecer acesso à 

população, atendendo uma carência do Piraí Digital, a Tapi parece assumir a disposição 

de alterar o perfil dos negócios digitais na cidade, realizando um plano de negócios 

ambicioso e sem igual. Aqui, a distinção entre ator e intermediário parece clara. 
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7.4. O MOSAICO 

A crescente complexidade das figuras que ilustram a configuração das redes de 

relacionamentos do Piraí Digital no período 1997-2009 (ver a Figura 26 ao final desta 

seção), não foi intencional. Piraí é um caso de expansão da inclusão da TI na dinâmica 

da cidade e, em conformidade a esta característica, atores, inscrições e os 

relacionamentos também se expandiram.  

É possível que a partir de 2010, com a expectativa de entrega e utilização de 

todos os computadores da computação 1:1, essa complexidade aumente. 

O estágio de estruturação, com várias entidades externas apresentadas e com o 

programa como sua grande inscrição, destaca o momento em que muito esforço foi 

dispendido para atrair atenções e, especialmente, convencer importantes entidades a 

participar do esforço de desenvolvimento de Piraí.  

Em seguida, no estágio de consolidação, há um grande esforço interno no 

sentido de fazer com que os recursos obtidos sejam plenamente utilizados para criar as 

condições de levantar a cidade digital. Neste momento, o esforço interno da cidade fica 

evidente pela quase eliminação das entidades externas.  

Por fim, a fase de aceleração exige energias renovadas e, no caso de um pequeno 

município, isso é quase a certeza de aporte de ajuda de outras instâncias de governo. A 

fase de aceleração, então, reflete como a estrutura consolidada recebe novos aportes de 

apoio e recursos para acelerar.  

A computação 1:1 é o principal resultado desses aportes. Esse é o momento em 

que Piraí se encaminha para realizar algumas dos planos engendrados no início desta 

história, por volta de 1997. A escala aumentada do número de computadores na cidade, 

por exemplo, permite conjecturar sobre a possível aceleração de vários processos que, lá 

nas origens do Piraí Digital, foram vistos como uma alternativa para a estagnação 

econômica da cidade: 
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A própria estrutura da cidade digital, pra atrair negócios e trazer os 

empresários, pode servir como uma fonte de renda para a população. A 

manutenção da estrutura da cidade digital vai ser uma fonte de emprego 

local, de novos negócios pra cuidar de tudo (Pezão, entrevista concedida 

ao autor). 

A trajetória de Piraí foi integrada num mosaico (Figura 26) que pretende 

representar a sequência dos três estágios, com todos os atores e inscrições importantes, 

inclusive aquelas que se converteram em atores, a fim de tornar essa evolução complexa 

passível de uma leitura visual, ainda que precária em função da quantidade de atores e 

relacionamentos que precisam ser visualizados. 
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ESTÁGIO DE ESTRUTURAÇÃO  ESTÁGIO DE CONSOLIDAÇÃO  ESTÁGIO DE ACELERAÇÃO 

 

Figura 26 - O mosaico da formação da rede do Piraí Digital  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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8. CONCLUSÕES 

Este capítulo é uma revisão do autor sobre o caso apresentado, pretensamente, 

pela voz de seus próprios atores, em conformidade com a natureza e as recomendações 

da ANT, e da pesquisa como um todo. Ele é composto de sete seções.  

O capítulo começa, então, com uma retrospectiva geral, um retorno à análise 

feita e ao referencial teórico utilizado. Esta retrospectiva é apresentada nas duas 

primeiras seções. Em seguida, ―Uma possível explicação‖ é uma tentativa do autor de 

apontar pistas para o porquê dos caminhos trilhados por Piraí em sua empreitada digital. 

Finalmente, três seções expõem a revisão dos objetivos declarados, a indicação das 

contribuições acadêmicas e gerenciais, sugestões de pesquisas e as limitações 

identificadas. A derradeira seção é o fechamento pessoal do trabalho.  

8.1. ANT – TRADUÇÕES, INSCRIÇÕES E INCERTEZAS REVISTAS  

Latour (2005) descreveu as fontes de incertezas associadas a estudos feitos com 

base na ANT. Elas são: nenhum grupo, apenas formação de grupos; a ação é 

determinada externamente; objetos também agem; de questões de fato a questões de 

conexão; escrever relatos. Elas já foram citadas e descritas na seção 3.2.2. As incertezas 

são inerentes ao preceito de seguir os atores e aprender com eles aquilo que a existência 

coletiva se tornou em suas mãos.  

Seguimos os atores por meio de seus traços, observando as traduções que foram 

capazes de fazer e as eventuais inscrições que deixaram pelo caminho percorrido. 

Traduções e inscrições foram abordadas na seção 3.2.1. 

O relato apresentado no capítulo seis é pródigo em traduções e inscrições. A 

gênese do Piraí Digital, quando nem sequer este nome havia sido cogitado, é resultado 

de traduções, feitas especialmente por Pezão, de interesses ligados ao desenvolvimento 

local de Piraí.  

Naquele momento, em 1997, criar oportunidades de emprego era uma urgência. 

A informatização do município e a criação de um plano diretor para orientá-la, o Plano 

Diretor de Informática de Piraí (PDI), foram os caminhos imaginados por Pezão e 

traduzidos em forma de ações e artefatos – o próprio plano diretor – que vieram a dar 
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forma ao Piraí Digital. Porém, nesse estágio do programa, Pezão inscreve não apenas o 

PDI e o Programa de Modernização da Administração Tributária (PMAT).  

Como se pode observar no gráfico do estágio de estruturação, o professor 

Franklin Coelho, da UFF, também é inscrito na rede do programa. Essa é uma maneira, 

peculiar deste trabalho, de uso do fenômeno inscrição. Neste caso, uma pessoa é inscrita 

na rede quando se considera que sua inclusão não se restringe a um evento determinado 

inicialmente pela sua própria vontade, mas fruto da ação de outro ator. Sua inscrição, do 

mesmo modo que a inscrição de um artefato – objeto, lei e etc. -, favorece a longevidade 

da rede. Argumentar pela inscrição de pessoas é uma maneira de aplicar o conceito de 

simetria entre humanos e artefatos de maneira ainda mais radical no âmbito da ANT. 

O estágio de estruturação também mostra que a incerteza quanto à existência de 

grupos é bem retratada no caso de Piraí. Diferentes elementos externos são incorporados 

à rede de Piraí Digital – UnB, ANATEL, Ministério das Comunicações, Senado e 

BNDES – formando grupos diferentes que são funcionais em momentos distintos do 

processo.  

Esses elementos, que contribuem para a tradução de interesses ligados à 

sustentação do programa, favorecem a proliferação de inscrições importantes e 

fundamentais. Os grupos são compostos por diferentes elementos, especialmente 

externos, que se agregam, oportunamente, em torno de um núcleo que começa a se 

formar na cidade.  

Os elementos externos indicam, ainda, que o segundo grupo de incertezas, 

ligado à origem das ações, também pode ser bem compreendido em Piraí. Não se trata 

de um golpe da vontade local a criação de um programa de desenvolvimento local (a 

redundância é proposital aqui). Tal iniciativa é moldada, também, pelas imposições, 

restrições e perspectivas que vêm de fora do local.  

Cada um dos elementos externos, agindo na defesa de seus próprios intereses, 

impõe suas regras a Piraí, que as absorve a fim de atingir seus próprios objetivos. Como 

também já foi observado no trabalho, o jogo de poder não está ausente neste teatro e não 

há ingenuidade na ação de cada ator. 
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A incerteza quanto a ação dos artefatos é destacada nos dois estágios iniciais da 

trajetória do Piraí Digital. No primeiro, o PDI, o PMAT e a licença da ANATEL são 

inscrições que desenvolvem um campo gravitacional, ou seja, o poder de afetar o 

comportamento daquilo que está ao seu redor. Os artefatos, juntamente com o prof. 

Franklin, conforme retratado no primeiro estágio, contribuem para a conformação do 

Piraí Digital. No estágio de consolidação, que é muito menos afetado por entidades 

externas, outros artefatos adquirem relevância. A própria rede física de computadores e 

internet, os laboratórios das escolas, os telecentros e os vários sistemas informatizados 

que são implementados na cidade ajudam a consolidar o Piraí Digital. Inscrições que, 

mais uma vez, adquirem capacidade de ação, moldando comportamentos e influindo nos 

caminhos do programa e da cidade.  

Neste segundo estágio, o prof. Franklin, inscrito na rede no estágio anterior, já é 

retratado, graficamente, como um ator. As limitações para desenhar – inerentes ao 

desenho e à habilidade do autor – as muitas mudanças ocorridas não permitem ilustrá-

las em sua totalidade. Nesse momento, o PDI e o PMAT, por exemplo, estão embutidos 

no ator Piraí Digital, também inscrito na fase anterior. 

O estágio de aceleração contribui com a explicitação da quarta fonte de 

incertezas no processo de construção de associações da ANT. Uma rede interna a Piraí 

começa a operar segundo suas próprias regras, após a incorporação de padrões e 

contribuições das várias entidades externas ilustradas nas fases anteriores.  

A atuação de profissionais ligados ao programa Piraí Digital, tanto na Prefeitura 

como na Saúde, indicam como a cidade se apropria e exporta o conhecimento adquirido 

em sua jornada digital. O passo cadenciado das fases anteriores, uma característica do 

programa, é abalado pela computação 1:1.  

No entanto, até onde foi possível observar na distribuição e efetiva utilização dos 

computadores nas escolas, este passo acelerado estava sendo absorvido pelo passo 

próprio da cidade, que o impõe à velocidade externa a fim de adminsitrá-lo de acordo 

com sua – crescente – capacidade técnica e operacional.  

A transformação de questões de fato em questões de conexões também é 

revelada nas fases anteriores. O melhor exemplo é a utlização do software livre (SoL), 
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que é suportada por um grupo interno, que traduz em SoL aquilo que lhes é apresentado 

em plataformas proprietárias, como ilustra o caso do projeto X-Cross. 

Essa breve revisão do uso da ANT no trabalho se presta a ressaltar como a teoria 

esteve presente em todas as fases de seu relato, na qual se lida com a última das 

incertezas, que é aquela ligada à apresentação daquilo que foi mostrado pelos atores 

locais. Para lidar com essa incerteza – o que é próprio dos atores e o que é contribuição, 

ainda que involuntária, do autor –, resta a determinação do pesquisador em seguir os 

atores, ater-se ao que foi exposto e seguir os caminhos indicados em seu método de 

pesquisa, a fim de que os leitores possam compreender todos os passos da pesquisa. 

Uma última observação diz respeito à capacidade de, por meio da ANT, ser 

possível capturar o jogo de poder que se desenvolve em Piraí. Toda a trajetória digital 

de Piraí é marcada pelo alto nível de influência e condução do programa Piraí Digital 

por parte do governo local. Toda a história contada pelos entrevistados revela o baixo 

nível de participação popular na construção da proto cidade digital de Piraí e, como se 

pode observar no caso da educação, da grande importância das relações políticas locais 

para o brilho que a área de educação alcançou no âmbito do Piraí Digital. 

O discurso que predominou, na tarefa de seguir os atores por onde eles indicam 

haver caminhado,foi o do êxito governamental na condução, despida de participação 

popular relevante, das iniciativas de inclusão e saneamento digitais. As tímidas vozes 

que não nutrem entusiasmo pelo programa não receberam apoio de outras vozes. A 

ANT, nesse sentido, permite que, sem que se seja ingênuo sobre a importância do jogo 

político da pequena cidade, se observe como, dentro da área de influência do grande 

ator influente de Piraí, Pezão, o entusiasmo e o compromisso com Piraí Digital se 

desenvolveram consistentemente entre 1997 e 2009. 

Ainda fazendo uma revisão do referencial teórico frente ao que foi exposto no 

relato, a próxima seção visita a ‗cidade de bits‘ de Piraí e a relaciona com o que foi 

apresentado como suporte teórico desta nova cidade.  
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8.2. REVENDO A CIDADE DE BITS 

Esta seção é dedicada a explicitar a relação entre a descrição do Piraí Digital, 

apresentada nos capítulos seis e sete, e o referencial sobre cidades digitais (capítulo 

dois). A descrição apresentada demonstra, mais uma vez, a hipertrofia das áreas de 

governo (.GOV) e educação (.EDU), a autonomia da área de saúde (.SAÚDE) e o curto 

alcance do programa nas áreas de negócios (.COM) e participação dos cidadãos (.ORG). 

Desse modo, acredita-se poder fortalecer a indicação de haver inclusão digital em Piraí, 

segundo o modelo 2iD+. 

8.2.1. Governo Eletrônico e a Hegemonia do Estado 

A grande característica do governo eletrônico está na capacidade de aumento da 

transparência das ações estatais e da possibilidade de interação dos cidadãos com 

serviços e órgãos públicos (FGV, 2008, p.79). Transparência e interação foram 

apontadas no programa Piraí Digital em duas ocasiões. Primeiramente, Pezão lembra o 

impacto da oferta de acesso à Ouvidoria do município por meio da Internet. Em outro 

momento, os entrevistados da Secretaria Municipal de Saúde destacaram a grande 

importância de seu trabalho, com apoio da TI, para o fornecimento de informação 

relevante para o Conselho Municipal de Saúde.  

Chahin et al (2004, P. 12) apresentam o governo eletrônico com mais detalhes, 

destacando, por exemplo, a questão da qualificação e mudança do perfil dos servidores 

públicos. Este é mais um ponto em que Piraí Digital marca pontos. O quadro de pessoal 

da PMP dedicado ao suporte técnico do programa é reconhecido pela sua competência, 

atestada por vários dos entrevistados e pela sua projeção local e nacional. A 

competência deste grupo foi desenvolvida em função das necessidades do Piraí Digital.  

Como lembrou Fábio Silva, que faz parte desse grupo desde os primórdios do 

programa e, em 2009, era Secretário de Planejamento e Tecnologia da cidade. Outro 

exemplo de excelência em qualificação está na SMS, cujo quadro próprio de 

profissionais de TI gerencia as necessidades de tecnologia da secretaria e ainda presta 

apoio sobre o uso da TI na saúde ao consórcio de municípios da região do Médio 

Paraíba.  
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Mas Piraí, claramente, tem muitas metas a atingir no provimento de serviços de 

governo eletrônico – vide a avaliação que o TCE-RJ fez em 2006, 2007 e 2008 - e para 

garantir os benéficos adicionais que essas conquistas podem ofercer. Em Ruediger 

(2003) a integração de serviços e eliminação de fronteiras entre os entes de governo é 

destacada. Em ambos os casos, Piraí pode avançar muito.  

As demandas por integração de sistemas foram detectadas na saúde, educação e 

na administração municipal. Gestão do conhecimento, por meio da integração dos 

órgãos de governo (KNIGHT, 2007), é uma vertente que poderá ser explorada pelo 

governo local na evolução do tema em Piraí. Essa evolução no governo eletrônico 

também poderá passar pelo uso de técnicas de comércio eletrônico (one-stop shop) e de 

orientação ao consumidor (HO, 2002, p. 434). 

 Em outras áreas, como, por exemplo, na instalação da infraestrutura de rede e 

acesso à Internet, Piraí se apresenta muito bem em relação aquilo que Chahin et al 

(2004) apresentam como dimensões estratégicas no desenvolvimento de ações voltadas 

para o governo eletrônico com vistas à inovação. A fim de cumprir seu papel social 

(interligar escolas e postos de saúde por meio de uma rede e da Internet), reduzindo 

custos e explorando as possibilidades tecnológicas, a rede de Piraí exigiu criatividade e 

inovação para integrar diferentes tecnologias.  

Piraí também se mostra atuante em relação às necessidades de comunicação dos 

cidadãos com o poder público. A telefonia sobre IP que a prefeitura utiliza para ligar 

seus diferentes prédios é um exemplo de uso da tecnologia para alimentar uma meio de 

comunicação tradicional e completamente dominado por pessoas de todas as faixas 

etárias e de vários estratos sociais. O link de voz da SMS é outro exemplo que permite 

que Piraí seja bem avaliado quando se trata de atender necessidades de vários grupos, 

tais como idosos, deficientes e pessoas com recursos escassos residentes em locais 

remotos (TEICHER ET AL apud SAXENA, 2005, p. 503).  

Com essas alternativas, além do uso de um computador, como é de se esperar 

em uma rede como a da cidade, Piraí é capaz de oferecer o melhor canal de 

comunicação para cada tipo de cidadão (EBBERS ET AL, 2009).  
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O relato feito sobre Piraí mostra, conforme destacaram Dugdale et al (2005), a 

importância do governo na disseminação dos benefícios da TI por toda a população 

(DUGDALE ET AL, p. 115). O governo municipal, na figura de Pezão, da área de 

educação e saúde, por exemplo, são protagonistas da trajetória digital do município. 

Além da esfera municipal, outras instâncias – estadual e federal – revelam a relevância 

do Estado no processo de inclusão digital local. A educação – pública – e o alcance do 

sistema de saúde são outros indicadores da importância dos governos na disseminação 

dos benefícios que a adoção da TI como vertente do desenvolvimento local pode gerar. 

Por fim, no que diz respeito à área .GOV do Piraí Digital, Piraí não sofreu o 

infortúnio de serem tratadas como um projeto centrado na tecnologia (SAXENA, 2005). 

A cidade mostrou, em vários momentos, a preocupação com a submissão da tecnologia 

ao seu uso como ferramenta de desenvolvimento. Seja na educação, com a revisão do 

projeto pedagógico que inclui a TI como instrumento de apoio ao ensino, ou na saúde, 

onde o atendimento ao cidadão e a obtenção de recursos (SUS) e benefícios (programa 

de cuidado odontológico) são o foco da ação do grupo de tecnologia, a armadilha do 

tecnocentrismo do processo de adoção da TI foi evitado.  

8.2.2. Alunos, Professores e o Espetáculo da Computação 1:1 

Sorj e Guedes (2005, p. 116) consideram que ―as escolas são instrumentos 

centrais para socializar as novas gerações na internet‖. Isto não deve significar, no 

entanto, transformar a tecnologia da informação em instrumento privilegiado do sistema 

educativo ou realizar superinvestimento em quantidades exageradas de computadores 

por escola. Loureiro (2006, p. 190), por sua vez, chama a atenção para o ―papel 

primordial que a educação básica precisa desempenhar‖ nas iniciativas de inclusão 

digital. Piraí se empenha para fazer da educação uma marca registrada do esforço de 

inclusão na cidade digital em construção. 

Educar na sociedade da informação, conforme é apresentado em Borges (2007), 

é mais que treinar no uso de tecnologias e que essa atividade está relacionada com 

autonomia e com a adaptação às rápidas mudanças de base tecnológica (BORGES, 

2007, p. 38. Essa é a impressão que fica do contato com Piraí, no que toca à adoção da 

tecnologia aplicada à educação. Seja na fala dos diretores de escola, dos guardiões e 

mentores do programa Piraí Digital – Franklin Coelho e Maria Helena - ou na visão que 
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Anderson Martins, gerente de uma empresa do CONDIP, tem sobre a preparação dos 

alunos das escolas de Piraí para conquistarem (futuros) empregos com maior demanda 

tecnológica.  

Assim, apesar do espetáculo da computação 1:1, o embate entre visão tecnicista 

e o uso da tecnologia na educação com ênfase na inovação em práticas pedagógicas, 

(BORGES, 2007, p. 37) parece, felizmente, favorecer aqueles que submetem a 

tecnologia ao homem. Mesmo sem uma avaliação formal dos resultados obtidos com a 

introdução da TI na educação de Piraí, utilizando-se apenas os indícios do IDEB e a 

opinião dos diretores Jadyr e Jocemar, Piraí não parece confirmar a alcunha de inimigo 

aplicada aos computadores pessoais na reportagem do G1, a qual, citando um 

pesquisador da UNICAMP, classifica a distribuição dessas máquinas para os alunos 

como uma ―péssima ideia‖, posto que elas ―pioram o desempenho escolar entre crianças 

mais pobres‖ (G1, 2008). Em Piraí a experiência da computação 1:1 no CIEP de Arrozal 

entusiasma a grande parte daqueles que foram ouvidos ou observados. 

Quanto aos professores, mesmo que não tenha sido verificada uma forte 

intensidade no seu treinamento para a utilização de computadores e a internet como 

ferramenta pedagógica – atividade bastante relevante para processos de adoção da 

tecnologia conforme se pode depreender da sua importância nas análises do Proinfo no 

RS e ES feitas por Joia (2000 e 2001) –, sua capacitação no uso dos computadores vem 

acontecendo em Piraí há muitos anos, e foi incrementada por causa da chegada dos 

novos computadores pessoais dos professores da rede municipal de ensino. Ainda há 

relato de como os alunos ensinam coisas sobre computadores e seu uso aos professores 

e, também, a consciência do papel que estes devem desempenhar na orientação dos 

jovens em incursão pelo mundo virtual.  

O uso da TI em Piraí demonstra a pertinência da afirmação de Kuiper (2005) 

sobre as modificações na organização da educação e na relação entre aluno e professor. 

Os diretores falaram sobre a demanda dos alunos por aulas mais dinâmicas e também 

sobre a figura do aluno tutor, que auxilia colegas nas aulas com uso de computadores, 

por exemplo. No caso da organização da educação, o uso do TD (tempo disponível) 

pelos professores, com cada vez mais utilização de computadores para desenvolver e 
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registrar as atividades, foi relatado na EM Castello Branco, em Santanésia. A demanda 

por sistemas integrados de gestão das escolas também deve ser lembrado. 

Desse modo, a educação em Piraí tem se beneficiado da adoção da TI sem 

negligenciar o papel de professores e ações relacionadas aos aspectos pedagógicos da 

educação, procurando um balanço ótimo entre a tecnologia em si e o ensino. 

8.2.3. Exclusão, Inclusão e as Áreas Menos Desenvolvidas do Programa 

Hargittai (2003, p. 2) destaca, na sua definição de desigualdade digital, as 

diferenças no uso e acesso à TI entre segmentos da população. A cidade de Piraí 

mostrou, por meio da avaliação feita com base no modelo 2iD+, que as diferenças no 

uso e acesso são uma realidade local. A diferença na conscientização e no passo da 

adoção da TI na cidade mostra a primazia do funcionalismo público como segmento 

melhor atendido e de estudantes e professores, logo em seguida. Empresários e a 

população em geral não se apresentam no mesmo nível a respeito de uso e acesso à TI 

na cidade. 

Mas, segundo foi exposto no relato sobre Piraí Digital, a população em geral não 

está desassistida em Piraí. Os excluídos digitais dessa parcela da população usufruem 

dos benefícios da jornada digital do município. Almeida et al (2005) incluem entre os 

excluídos digitais aquelas pessoas que não se beneficiam da TI por falta de empenho 

pessoal ou por opção.  

Essa menção dos autores permite a argumentação a favor de uma inclusão digital 

por via indireta, ou seja, aquela da qual são objetos exatamente aqueles que não utilizam 

ou operam diretamente os computadores e outros componentes da camada digital 

inteligente sobreposta à cidade. São idosos, analfabetos, doentes, tecnofóbicos ou 

‗tecnodesinteressados‘ e outras categorias de cidadãos que, apesar de não serem capazes 

ou desejarem utilizar computadores, por exemplo, são atendidos pelo sistema de saúde 

ou recebem os benefícios de uma arrecadação de impostos apefeiçoada.  

Em ambos os casos, a TI está por trás dos balcões de atendimento, dos agentes 

de saúde ou dos fiscais de impostos municipais. Esta inclusão indireta sugere impactos 

do uso da TI na melhoria do padrão de vida (PETERS, 2003, p. 1) e implica efeitos 
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concretos do acesso às TI na vida das pessoas (NERI ET AL, 2006, p. 216), como no 

caso, possivelmente, do desempenho escolar. 

Em outros casos, que apontam uma inclusão em termos mais tradicionais, foi 

possível observar grande desenvolvimento da cidade no que diz respeito a qualidade de 

equipamento, orientação e na autonomia de uso da TI, características que habilitam o 

usuário a usar uma nova tecnologia de forma eficiente e efetiva (HARGITTAI, 2003). 

Foi isso que foi apontado por pessoas na administração, na educação e na saúde, por 

exemplo.  

Segundo as medidas sugeridas por Sorj (2003), Piraí também se mostra inclusiva 

pela sua infraestrutura de transmissão, conexão e capacidade intelectual no uso da TI, 

como, mais uma vez, os quadro técnicos da prefeitura e saúde podem exemplificar. 

Outra demonstração de competência adquirida no uso da TI é a dos alunos-tutores das 

escolas de Piraí: o treinamento daqueles que recebem seu primeiro computador azul foi 

feito em sessões conduzidas por colegas-tutores do CIEP de Arrozal, disseminando sua 

habilidade, conquistada em dois anos de uso dos computadores, por todas as escolas em 

processo de adoção da computação 1:1, conforme testemunhou o autor. 

A inclusão demanda motivação, além do acesso e habilidades para o uso da TI, 

segundo Rye (2008). Essa característica foi lembrada por Pezão e pelo prof. Jadyr. O 

primeiro lembrou como os alunos desejam ir para a escola, inclusive nos fins de 

semana, para poder interagir com o computador38. Já o prof. Jadyr lembrou o fascínio 

que os computadores exercem sobre os jovens, estimulando-os a utilizar o equipamento 

e realizar as atividades solicitadas nos períodos de uso do laboratório.  

Piraí também reitera a importância do tema do software livre (SoL) nas 

iniciativas de inclusão digital. Gama (2006) lembra, entre outras características do SoL, 

o custo de entrada baixo, a confiabilidade e a flexibilidade; incentivo à indústria 

nacional e disseminação do conhecimento como importantes contribuições do uso do 

                                                 

38 É importante lembrar que a computação 1:1 só estava em pleno funcionamento, à época deste trabalho 

(julho de 2007 a novembro de 2009) no CIEP de Arrozal e que, mesmo lá, os computadores não eram 

levados para casa pelos alunos. Nas demais escolas, os computadores eram utilizados em laboratórios, 

conforme agenda estabelecida pelas escolas para cada turma de alunos. 
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SoL. Em Piraí o SoL é um importante item de economia (receita tributária indireta) na 

contabilidade do Piraí Digital, conforme lembrou Fábio Silva, da PMP.  

A distribuição utilizada na educação foi desenvolvida no Brasil e, no caso do X-

Cross, todas as ferramentas proprietárias, exceto a de compartilhamento com outros 

países participantes, foram substituídas por versões em SoL. Este trabalho, que 

Leonardo Rosa, do CEDERJ, executou e executa cotidianamente para o programa, 

mostra como o SoL é encarado com seriedade em Piraí. São sistemas desse tipo que 

estão em uso nos telecentros públicos da cidade. Assim como recomenda Wall (2008), 

Piraí venceu uma série de barreiras políticas, institucionais e de capacitação para ter os 

benefícios do SoL na adoção da TI pela cidade.  

Uma das áreas em que Piraí Digital pouco avançou, conforme o relato 

apresentado, foi a de negócios ou ‗.com‘. Ela deveria integrar negócios locais em uma 

rede de comunicações e de responsabilidade social (PIRAÍ, sem data). Mas a integração 

deste segmento ao Piraí Digital não aparece com força na história contada pelos 

entrevistados ou pelos indícios deixados por eles nas redes de Piraí.  

Alvim (2007) alerta para o fato de que estas empresas não possuem acesso à 

informação, ao mercado, ao conhecimento, à tecnologia e a serviços financeiros, entre 

outros e que sua inclusão digital exige a ampliação da oferta de ferramentas de TI 

adequadas ao segmento, informação relevante e treinamento para o uso das ferramentas, 

além de uma preparação de caráter administrativo dos negócios (ALVIM, 2007, p. 239-

241).  

Apesar das carências das empresas locais serem bem retratadas na cidade, as 

necessidades para sua inclusão no universo da TI não o são. As empresas de Piraí não 

conseguiram, por exemplo, desenvolver um portal de negócios na cidade, e as 

iniciativas de comunicação eletrônica e capacitação de empresários para uso da TI pelo 

SEBRAE não obtiveram o sucesso que se esperava, segundo lembrou Lívia Torres, 

representante local da instituição. O estabelecimento de negócios ligados à tecnologia 

também ainda está por acontecer. À exceção da Tapi, citada no relato apresentado, não 

houve desenvolvimento de negócios ligados à tecnologia. 

A área relacionada à cidadania – ―.org‖ – também não teve destaque no relato 

feito pelos atores de Piraí. À exceção da frequente menção ao caráter organizado e 



 

 Página 213 

comunitário de ação popular no distrito de Arrozal, que se reflete no uso do telecentro 

local, não há indícios ou traços que permitam concluir por uma relevante contribuição 

dessa área para a inclusão digital no município. Assim sendo, a educação é mesmo a 

área do programa que melhor divulga a cidade digital de Piraí, que será revista na 

próxima seção. 

8.2.4. Piraí: Cidade Digital 

O projeto Gaia Digital, desenvolvido na cidade de Vila Nova de Gaia, em 

Portugal, considera que, nas cidades digitais, a tecnologia deve seguir as necessidades 

de informação e a informação só existe para suportar a interação entre as pessoas 

(GOUVEIA e GOUVEIA, 2002, p. 1). O projeto visava promover a visibilidade externa 

da cidade, influenciar o aperfeiçoamento de áreas como saúde, educação e ambiente, e 

criar condições para aumento do investimento na região, contribuindo para a melhoria 

da qualidade de vida e níveis de participação dos cidadãos (IBID, p. 3). Em Piraí, a 

tecnologia foi posta a reboque da administração pública, da saúde e da educação. Esta, 

por sinal, é a área que dá a Piraí grande parte da relevância nacional e internacional 

como uma cidade digital. Os objetivos, ainda hoje válidos, de criar condições para 

investimentos e melhorar a qualidade de vida na cidade, aparecem nas ações 

diretamente ligadas à TI – melhoria da saúde e da educação – e na atração de empresas 

para o município, com as iniciativas dos CONDIPs, desenvolvidas no contexto do 

programa de desenvolvimento de Piraí, mas com o uso da infraestrutura digital, e do 

nome Piraí Digital, como um atrativo adicional. 

Gouveia e Gouveia (2002), Couclelis (2004) e Infante (2006), relacionam, entre 

outras, a saúde à distância, a infraestrutura, os serviços de administração local, o apoio 

às PMEs e melhorias no meio-ambiente como características importantes da cidade 

digital. Em Piraí, três delas aparecem como destaques positivos de sua empreitada 

digital, mas, segundo a pesquisa realizada, falta o apoio às PMEs. Além disso, a 

preocupação ambiental, relacionada à intensificação do uso de artefatos de TI no 

município, ainda não aparece no horizonte de preocupações locais. Até agora, apenas as 

possibilidades de geração de oportunidades de trabalho e riqueza, por conta da entrada 

dos quase seis mil novos computadores de alunos e professores, é vista com alguma 

clareza. 
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Em Piraí também houve um arranjo político-institucional que ajuda a consolidar 

a opção pela construção da cidade digital e inclusiva. Foi criada uma rede de 

sustentação política na cidade que permitiu o desenvolvimento contínuo do Piraí 

Digital. As sucessivas eleições do mesmo grupo político, desde 1993, permitiram a 

sedimentação da opção digital como uma rota de desenvolvimento local. A necessidade 

de um processo de institucionalização dos projetos de inclusão que eles exerçam seus 

efeitos sobre sucessivas gerações, conforme sugerem Madon et al (2009), foi atendida 

na cidade. Os órgãos de governo se reestruturaram a fim de incorporar o uso da TI, 

assim como aconteceu na saúde e na educação. Mais recentemente, com efeito para 

2010, Piraí Digital se tornou uma rubrica no plano de contas contábeis do município, 

consolidando a importância do programa em mais uma marco legal e político. 

Finalmente, lembrando a analogia com o iceberg (SANTOS, 2006) – enquanto a 

parte visível é composta de serviços, questões de inclusão digital, telecentros e escolas 

de informática, entre outros – há muitos outros elementos abaixo da linha d‘água, 

essenciais para a manutenção da parte visível. Muito trabalho na área de infraestrutura e 

sustentação política suportam a obra de saneamento digital de Piraí, analogia proposta 

pelo autor, a qual, assim como o iceberg, revela o quanto de trabalho árduo é necessário 

para que uma pequena parte de obras visíveis e benefícios palpáveis sejam observados. 

Importante lembrar nesse momento a dificuldade encontrada para se levar 

adiante o levantamento (survey) mencionado no capítulo de metodologia e no relato 

sobre Piraí Digital. Havia a expectativa de que o levantamento, feito por meio eletrônico 

e divulgado por meio dos diretores de escola e diretamente pelo autor junto à população 

e ao funcionalismo público, tivesse recebido uma adesão maior numa cidade digital. 

Mas, com o baixo número de respostas obtido, uma possível diferenciação de Piraí por 

conta de sua caracterização como uma cidade digital, onde, por exemplo, cada cidadão 

teria seu próprio endereço eletrônico ―@piraidigital‖,não é possível. No que se refere à 

expectativa de respostas ao levantamento feito pela internet, Piraí não parece se 

diferenciar de qualquer cidade que não tem ‗digital‘ associado ao seu nome. 

Uma explicação sobre como Piraí Digital se desenvolveu do modo como o fez é 

oferecida na próxima seção. 
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8.3. UMA EXPLICAÇÃO POSSÍVEL 

Piraí desenvolveu um processo bastante abrangente, mas não universal, de 

inclusão digital por meio de seu programa de uso da TI como ferramenta de 

desenvolvimento. Piraí também cobriu-se com uma camada cibernética que lhe confere 

a prerrogativa de ser classificada como uma cidade digital. Essas são as conclusões 

possíveis por meio da análise feita com base no modelo 2iD+ e na trajetória das redes 

heterogêneas da cidade apresentadas nos capítulos seis e sete. 

Sadao (2004) faz uma primeira extensa descrição do Piraí Digital destacando o 

protagonismo do governo local na sua concepção e operação. Josgrillberg (2008) o 

classifica, em sua matriz CIBG (Community, Infrastructure, Businness Model and 

Governance), como um programa governamental de cima para baixo (top-down) com 

políticas integradas no item Comunidade. E ambos os autores foram precisos em suas 

descrições, até onde este trabalho de pesquisa pode apurar. 

A superação da crise de emprego de 1996 foi um processo liderado pelo poder 

público no qual não se percebe, seja em relatos produzidos sobre o programa em 

distintos momentos de sua trajetória ou, nas palavras dos entrevistados, alguma forte 

movimentação popular ou a intervenção de entidades de classe – patronais ou de 

empregados – ou mesmo de grupos da iniciativa privada. A cidade que precisou se 

emancipar da dependência de um grande empregador estatal – a Light anterior à 

privatização – o fez por meio da ação intensiva do Estado. 

Isto posto, concluir sobre a natureza ―chapa branca‖ do Piraí Digital é algo de 

que não se pode escapar. Os avanços significativos na área de saúde e educação, por 

exemplo, não são senão a expressão dessa natureza do programa. A grande escalada de 

informatização e treinamento de funcionários públicos para o uso de computadores e 

sistemas computadorizados também é um reflexo dessa natureza. Nenhum movimento 

organizado da sociedade organizada, comunidades (com exceção de Arrozal, porém não 

em intensidade suficiente para influenciar nos caminhos do programa como um todo) ou 

de empresários é relevante comparativamente às ações governamentais, em todas as 

esferas, no município. 
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Argumentar sobre o protagonismo do governo local na animação do Piraí Digital 

é, com base na análise apresentada, falar da capacidade de seu ator principal, Pezão, na 

inscrição de seus interesses e convicções na estrutura do programa. A forma de obter 

recursos, as parcerias com a iniciativa provada e a integração com outras esferas de 

governo são méritos facilmente atribuíveis ao ex-prefeito (1997-2004). As 

características do desenvolvimento de Piraí Digital guardam grande proximidade com as 

convicções de Pezão, como, por exemplo, no envolvimento de universidades para 

agregar pessoal para ajudar no desenho e gestão de projetos. Além disso, o Plano 

Diretor de Informática (PDI) foi uma visão de Pezão que se mostrou Acer tada e 

longeva. 

Law e Callon (1992) teceram considerações sobre esse aspecto da construção de 

redes de suporte a projetos, mais especificamente a construção de um avião. Para esses 

autores, o projeto de criação de um novo avião não pode ser feito apenas com a 

mobilização de uma rede local, mas exige uma rede externa, global, que lhe forneça os 

recursos para a empreitada. Bem, assim como um avião exige um grande aporte 

tecnológico para sua criação, que não será produzido totalmente no local onde está 

sendo produzido, estabelecer uma cidade digital exige insumos tecnológicos e respaldo 

político, e financeiro, que estão fora do contexto local. Com isso, Law e Callon (1992) 

afirmaram que um alinhamento entre a mobilização local e as redes globais deveria ser 

estabelecido como condição para o sucesso do projeto. O grau desse alinhamento, que 

determina a solidez e a importância do projeto, é ilustrado na figura 27, à página 

seguinte. 

Utilizando o argumento e a elaboração de Law e Callon (1992) para fortalecer o 

protagonismo de Pezão, o que este ator produziu em Piraí, nos promórdios dos esforços 

de desenvolvimento local, foi estabelecer o alinhamento entre um grupo local motivado 

e os recursos externos – técnicos, políticos e financeiros –, favorecendo assim as 

chances de sucesso do Piraí Digital. 

Na área de educação, outra explicação para o sucesso de Piraí Digital pode ser 

considerada. Ela reside na identificação do grupo mais próximo de Pezão com esta área. 

Este grupo foi capaz de criar uma atmosfera de primazia em torno do tema, conduzindo 

detalhadamente cada passo da evolução da educação em relação à TI. No caso da saúde, 
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o destaque se dá, paradoxalmente, por aquilo que parece ser a antítese da educação: um 

modelo descentralizado de condução da introdução da TI na área. A saúde não apresenta 

o espetáculo tecnológico da educação, mas certamente sabe como agregar valor à sua 

ação com o uso da TI. 

 

Figura 27 - Alinhamento global e Mobilização local 

Fonte: Adaptado de Law e Callon (1992, tradução nossa) 

 

A continuidade política parece ter uma grande importância na trajetória do Piraí 

Digital. Mesmo na voz de pessoas que, claramente, não simpatizam com o grupo 

político de Pezão e Tutuca, a continuidade política, no tocante ao desenvolvimento local 

do município, em geral, e ao aspecto da cidade digital, em especial, é visto com bons 

olhos. Atualmente, não há qualquer hipótese de um retrocesso no Piraí Digital.  

Desse modo, fazendo o alerta de que o estudo não teve por objetivos produzir 

generalizações, é razoável argumentar que o protagonismo do governo local e a 

continuidade política são elementos que, dentro da estrutura de análise proposta pelo 

modelo 2iD+, parecem ter grande influência na condução de iniciativas de inclusão 
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digital. Essa é a mensagem lida em Piraí. Com base nessa conclusão, e considerando a 

indefinição, a priori, de resultados eleitorais, governos interessados em desenvolver 

programas análogos ao Piraí Digital, podem fazer um esforço inicial para sedimentar as 

bases de sustentação do programa e, na impossibilidade de se sustentar a si próprio no 

governo, prover elementos legais, como o PDI, para promover a perenização do 

programa nas transições de governo. 

Outra observação, relevante para sustentar uma possível explicação sobre a 

trajetória do Piraí Digital, diz respeito ao modo como o programa incorpora entidades 

externas durante sua trajetória. Apesar do curto horizonte de tempo observado – doze 

anos – a trajetória de Piraí Digital permite visualizar duas inflexões na relação do lugar 

com o exterior. Essas inflexões dizem respeito ao grau de interação e envolvimento de 

entidades externas com as iniciativas de inclusão digital locais. No primeiro estágio, 

várias entidades externas, foram envolvidas no processo: ANATEL, UFF, UnB, 

BNDES e Senado, são citadas diretamente. Elas fazem parte do alinhamento global-

local já abordado. Além destas, vários dos parceiros mencionados no Anexo 6, também 

foram incorporados ao Piraí Digital naquela fase. Estes aportes externos parecem ter 

fornecido a energia inicial que o programa necessitava para se estabelecer e começar a 

apresentar resultados. A capacitação de funcionários para uso da TI e, em especial, a 

curva de aprendizado do pessoal encarregado da parte tecnológica do programa, são 

resultados diretos da influência das entidades externas no Piraí Digital. 

Em seguida, há uma espécie de fase egoísta do programa, na qual o seu 

desenvolvimento encontra um passo próprio e se ancora nas capacidades internas 

desenvolvidas do intenso relacionamento com instituições externas do estágio anterior. 

Essa fase é refletida no estágio de consolidação, no qual os aportes e as entidades 

externas ficam à sombra do esforço local para tornar Piraí digital. Na saúde, por 

exemplo, o estabelecimento da equipe de TI da secretaria é uma conquista local que se 

mostra bastante bem sucedida atualmente. Nessa fase mais ―caseira‖ do programa, 

princípios do Piraí Digital são desenvolvidos – aplicação na educação e saúde, tentativa 

de uso dos telecentros para capacitação da população no uso das TI, apoio da TI à 

transparência das ações de governo (ouvidoria, controle social da saúde) – o PDI é 

bastante utilizado para guiar a informatização da cidade e a arrecadação de impostos, 

vinculada ao uso do financiamento pelo PMAT, é bastante desenvolvida. 
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O período em que Piraí se volta para seu interior, quando consolida o seu 

programa de inclusão digital e desenvolvimento, especialmente nas áreas de educação, 

saúde e governo, é seguido por um novo aporte de energia no estágio de aceleração. 

Nesse período, uma ministro de Estado – Gilberto Gil, em 2007 – e o presidente da 

República – Lula, em 2009 – visitam Piraí para inaugurar duas fase importantes do Piraí 

Digital na educação: o piloto do projeto UCA, em Arrozal, e a computação 1:1. Gilberto 

Gil ainda compôs uma música – Banda Larga Cordel – em que Piraí aparece como uma 

que ―infovaibilizou‖ seus ares e ―bandalargou-se‖. Os profissionais ligados ao Piraí 

Digital se projetam para fora de Piraí , no Baixada Digital, no apoio ao consórcio de 

municípios local ou na prestação de serviços técnicos ligados a redes e cidades digitais. 

Empresários de fora chegam a Piraí com um plano de negócios audacioso. Novas 

traduções, inscrições e energias são incorporadas ao município. 

Este movimento de incorporação de elementos externos, introspeção e nova 

rodada de incorporações, pode sugerir, à luz da principal ferramenta de análise usada no 

trabalho, o modelo heurístico 2iD+, que o Ciclo Virtuoso de Participação e 

Empoderamento (CiV), funciona em Piraí. Na Saúde, houve uma delcaração explícita 

de que, quanto mair Piraí Digital houver, mais a Saúde o utilizará. A indicação não é 

apenas de que Piraí se conscientiza e ganha poder sobre seu destino digital, mas que 

essa conquista pode estar associada a um ciclo de internalização de ganhos obtidos por 

energias externas e a abertura e busca dessas energias. 

Estas são as tentativas de explicar Piraí Digital a partir da leitura do autor sobre 

seu próprio trabalho. Não se trata de uma conclusão fundamentada na ANT, que, 

conforme se pode concluir com base em Latour (2005), não prescreve uma maneira para 

que um fenômeno venha a acontecer de maneira bem sucedida. A ANT, conforme 

compreendida pelo autor e utilizada neste trabalho, não se presta a explicar fenômenos, 

mas a orientar a visão do pesquisador sobre como aquilo que é social se estrutura 

enquanto modifica as relações entre pessoas e seus artefatos, contribuindo para a 

evolução do fenômeno em si. 

A seguir, uma revisão dos objetivos alcançados pelo trabalho. 
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8.4. OBJETIVOS ALCANÇADOS 

O objetivo do trabalho, conforme estabelecido na sua introdução, foi o de 

descrever a trajetória do Piraí Digital, com base na ANT e no modelo heurístico de 

infoinclusão adotado. A descrição da trajetória do Piraí Digital tem sua relevância 

respaldada na ANT. Latour (2005) defende que boas descrições não necessitam 

explicações. A descrição do Piraí Digital é apresentada em dois momentos. No capítulo 

seis (‗Piraí e sua obra de saneamento digital‘) o Piraí Digital é descrito, extensivamente, 

com base na ANT e no modelo 2iD+. As seções 6.3 e 6.4 correspondem ao cerne da 

contribuição dos atores sobre sua experiência digital no município.  

A descrição do programa é complementada pelo capítulo sete (‗As redes 

heterogêneas de Piraí‘), onde se relê a análise feita no capítulo seis de modo a enfatizar 

as relações, atores e inscrições de modo a ilustrar a formação das redes de suporte à 

inclusão digital e à construção da cidade digital de Piraí. Desse modo, os capítulos seis e 

sete cumprem o objetivo principal deste trabalho. 

O capítulo dois cumpre o objetivo de produzir um referencial sobre os temas 

relevantes para orientar a análise pelo modelo heurístico. Os temas de governo 

eletrônico, educação e exclusão/inclusão digital foram objeto de uma revisão de 

literatura que destaca pontos relevantes da sua discussão acadêmica, com brevíssimas 

incursões na reportagem jornalística.  

O objetivo intermediário de expandir o modelo é atendido no capítulo quatro que 

descrever, detalhadamente, o modo como se deu a expansão do modelo, por meio da 

ANT. Sua aplicação foi atendida também pela análise que suporta a descrição feita nos 

capítulos seis e sete. 

A estrutura para descrição do Piraí Digital explorou integralmente as áreas de 

atuação do programa. Elas foram cruzadas com a os elementos do modelo 2iD+, 

gerando uma análise detalhada de cada área. Desse modo, ficou clara a assimetria entre 

elas na aderência às exigências do modelo. Esta organização do capítulo seis atendeu ao 

objetivo de ser explícito na cobertura de todas as áreas do programa e seguir uma 

segmentação percebida nas entrevistas, qual seja a de que os entrevistados, 

frequentemente, se dedicavam, integral ou majoritariamente, a uma das áreas de atuação 

do Piraí Digital. Por fim, a identificação dos atores e dos traços por eles deixados, ainda 
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que seja atingida no capítulo seis, é explícita no capítulo sete, por meio das ilustrações e 

descrições relativas às redes heterogêneas da cidade. 

8.5. IMPLICAÇÕES ACADÊMICAS E GERENCIAIS 

Na extensa revisão de literatura feita para este trabalho, não foi encontrado 

qualquer trabalho científico que unisse a Teoria Ator-Rede e a inclusão digital em um 

ambiente tão complexo como uma cidade, conforme foi salientado no capítulo três, 

sobre a ANT.  

Desse modo, a primeira das implicações acadêmicas do trabalho é essa 

contribuição original para o elenco de estudos feitos com base nesse referencial teórico 

e metodológico. A segunda implicação se relaciona ao modelo heurístico 2iD. Sua 

reformulação, na forma do 2iD+, e sua aplicação original abrem caminho para outros 

trabalhos que o utilizem como ferramenta principal ou auxiliar de análise do fenômeno 

da inclusão digital. 

No campo das implicações gerenciais, o relato apresentado, por si só, pode ser 

útil para gestores públicos envolvidos em processos locais de inclusão digital e de 

construção de cidades digitais, como vem ocorrendo em muitas cidades do país com 

crescente frequência, conforme se pode concluir em função da proliferação de notícias 

sobre o tema e de iniciativas, especialmente governamentais, para a explansão do acesso 

à internet em banda larga no Brasil.  

Além disso, o próprio modelo de infoinclusão 2iD+ pode ser usado para a 

análise de outras cidades com processos em andamento. O modelo pode ainda dar 

indicações para a formulação de projetos. Neste caso, o gestor público ainda poderá 

utilizar as informações sobre o programa Piraí Digital e, cruzando-as com o modelo à 

semelhança da descrição apresentada, fazer inferências sobre seus próprios programas e 

projetos de inclusão digital. 

8.6. LIMITAÇÕES DA PESQUISA E PROPOSTAS DE NOVOS TRABALHOS 

O trabalho tem algumas limitações observadas pelo autor, entre outras que 

certamente escaparam à sua capacidade crítica. A adoção do modelo heurístico de 

infoinclusão de Joia (2004), mesmo tendo sua escolha sido justificada, não deve ser a 

única opção possível e deve ser considerada uma limitação deste trabalho. O uso de 
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outros modelos de análise da inclusão digital pode ser feita em outros trabalhos e é 

sugerida pelo autor para outros pesquisadores interessados em ratificar, corrigir ou 

expandir o trabalho sobre Piraí, por exemplo.  

Além disso, conforme foi descrito no capítulo cinco, sobre o método, a 

característica desse trabalho é interpretativa e, seguindo aquilo que Latour (2005) expõe 

sobre as incertezas sobre a produção de um texto ANT, todos os que o lerem devem 

considerar as limitações do autor quanto à sua capacidade de trabalho e ao viés utilizado 

no tratamento das informações apuradas, incluindo aspectos emocionais e preconceitos 

que podem haver influenciado o quadro pintado sobre Piraí. A essas limitações e 

características do pesquisador, deve ser adicionado aquilo que Latour (2005) chamou de 

plasma. O plasma é tudo o que influencia a ação dos atores e que nos é desconhecido, 

algo como a massa ausente (missing masses) que os astrônomos necessitam para estimar 

o peso do universo (LATOUR, 2005, p. 244). Ou seja, para cada ação, relação, tradução 

ou inscrição, multiplicadas pelas muitas incertezas do processo de pesquisa, é 

necessário adicionar um imenso repertório de massas ausentes (IBID, p. 245). 

As principais sugestões, além de se retomar o trabalho com base em outros 

modelos de análise de iniciativas de inclusão digital em Piraí, são: novos 

aperfeiçoamentos e críticas ao modelo heurístico 2iD+; aplicação do método, tal como 

proposto aqui, a outras cidades; e, com especial ênfase, a pesquisa periódica sobre Piraí 

Digital, a fim de expandir o conhecimento acadêmico sobre um caso tão particular e 

rico. 

Declaradas as limitações observadas e feitas as sugestões, algumas palavras para 

concluir o trabalho. 

8.7. ÚLTIMAS PALAVRAS 

O trabalho de pesquisa em Piraí, com o objetivo de interagir com os 

entrevistados e com os artefatos presentes nos limites geopolíticos da cidade e além, 

permitiu ao pesquisador conhecer uma história conforme ela é contada por seus atores. 

Latour (2005) ressalta que o pesquisador, quando utiliza este referencial teórico como 

pilar de seu trabalho científico, deve ter em mente não tomar aquilo que lhe é 

apresentado por categorias predefinidas ou substituir o vocabulário dos atores locais por 

algum jargão técnico ou estranho ao ambiente em estudo. Estar em Piraí em muito 
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contribuiu para o intento de ser o menos arrogante possível em relação ao local onde 

reside o conhecimento. E ele certamente reside em Piraí, nos seus artefatos, nas pessoas 

que traduzem o mundo, cotidianamente, em seus próprios termos. 

A ANT foi um ótimo referencial na passagem por Piraí. Pode-se concluir que 

sua orientação para compreensão de cada fenômeno como algo localmente realizado 

favorece encarar uma pequena cidade, com todas as limitações impostas pelo ambiente 

e pela história, com o mesmo respeito que se dedica a entes maiores e dotados de mais 

recursos – financeiros, de conhecimento formal e tecnologia, por exemplo – como as 

grandes cidades e as grandes corporações.  

Piraí persegue sua autonomia com a criação de uma base para cidade digital 

capaz de tornar a cidade real mais atraente, traduzindo grandes questões sociais – 

inclusão digital, geração de emprego e renda – por meio de uma grande rede de artefatos 

e de entidades ali inscritas como forma de suportar sua opção de desenvolvimento. A 

recomendação da ANT sobre não substituir aquilo que é compreendido localmente por 

categorias predefinidas – o mercado, o capitalismo, a indústria de informática – ou por 

algum tipo de jargão técnico, muito colaborou para que o pesquisador se ativesse ao que 

lhe foi informado e evitasse substituir o discurso local por qualquer outra construção, 

eventualmente mais elegante ou sedutora. 

Conviver com as idiossincrasias de Piraí – experimentando a eventual lentidão 

no acesso à Internet nos telecentros, almoçando nos restaurantes locais, andando nos 

ônibus intermunicipais que servem à cidade, observando a maneira receptiva de 

algumas pessoas, estranhando a delicada resistência ao contato formal por parte dos 

professores ou apenas caminhando pelos vários distritos visitados em busca de sinais de 

presença da TI na cidade – foi um mergulho na cidade real que busca ser digital.  

Esta vivência propiciou a compreensão de como toda a discussão sobre cidades 

digitais e inclusão digital no âmbito deste trabalho, na comunidade científica em geral e 

na imprensa, foi traduzida em termos piraienses: uma cidade digital que traz orgulho - 

apesar de pouco conhecida - e se configura ao pesquisador como uma obra de 

saneamento, cuja visibilidade e benefícios não são uma característica que salta aos 

olhos, mas algo que deve ser procurado nas minúcias, na melhoria da qualidade de vida, 

na geração de novas atividades econômicas e na repercussão sobre aqueles – vizinhos e 
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estrangeiros – que não compreendem porque as coisas não acontecem do mesmo jeito 

em suas próprias cidades. 

A pesquisa revelou um grupo pequeno de atores humanos – basicamente o ex-

prefeito Pezão e o professor Franklin Coelho, além da comunidade de Arrozal – e um 

grande número de intermediários humanos bastante ativos, tais como os vários técnicos, 

que conduzem as muitas tarefas de construção da infraestrutura da cidade digital e 

também se projetam para além das fronteiras da cidade. 

No caso dos artefatos, a cidade é pródiga em apresentá-los. A rede, chamada de 

―espinha dorsal‖ por um dos entrevistados com seus fios, é um deles. Suas antenas e 

suas muitas tecnologias de disseminação do sinal da Internet em Piraí são sinais 

visíveis, ainda que não ostensivos para quem passa rapidamente. A rede física de Piraí 

torna viável uma parte relevante de tudo que uma cidade digital pode oferecer. 

Os pequenos computadores de alças azuis carregados pelos alunos das escolas 

municipais e os laptops de seus professores são a encarnação eletrônica de interesses – 

comerciais, políticos, educacionais – exposta nas escolas, nas paradas cívicas e nos 

vídeos do You Tube, que mostram a cidade para quem quiser vê-la, ainda que de longe, 

pela internet. Sobre os computadores, ainda não foi possível comprovar sua utilidade 

como ferramenta para expansão do conhecimento humano, mas seus efeitos indiretos – 

fascínio que contribui para a diminuição da evasão e da falta às aulas – são sentidos na 

cidade.  

Dessa forma, em conjunto com os demais computadores da cidade, eles se fazem 

atores-rede, pois representam a si mesmos e aos interesses que os cercam: a 

disseminação do acesso à internet; a melhoria de índices na educação municipal; a 

capacidade de distribuição de sistemas pela rede municipal; a atração de negócios; a 

geração de empregos; a projeção política e a notoriedade do município. 

Vivenciar Piraí, portanto, permitiu o contato com uma cidade que se empenha – 

por.iniciativa e pela persistência de seu poder público – em fazer-se digital, que percorre 

seus próprios caminhos, fazendo a inclusão digital de sua população em um passo que, 

na grande parte do trajeto apresentado, seguiu um ritmo suave e gradual, como que 

digerindo as questões que necessitam tradução em seus próprios termos de cidade do 
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interior rumo à projeção em redes eletrônicas. Em Piraí é claro o protagonismo do poder 

público no processo de saneamento digital da cidade. 

Pesquisar a cidade, desse modo, se mostrou uma tarefa prazerosa, marcada por 

viagens tranquilas, pessoas receptivas, clima agradável, desfiles de cidade pequena. Foi 

relevante e revelador ir ao escritório do SEBRAE, aguardar na sala de espera da sede da 

prefeitura, entrevistar uma comerciante em sua perfumaria ou o diretor de uma escola 

municipal para esclarecer um ponto, detalhar uma frase, observar alunos treinando 

alunos no uso de novos computadores. 

Piraí não é uma cidade digital idealizada, com acesso irrestrito para o cidadão, 

que resolve usar seu computador portátil para navegar pela Internet por uma rede sem 

fio a partir da Praça de Santana, ou onde exista algum arranjo local dedicado ao 

desenvolvimento de tecnologias para uso no ciberespaço, que concentre engenheiros de 

computação e técnicos em profusão. Piraí é, sim, uma pequena cidade empenhada em 

fazer-se digital por seus próprios meios, uma proto cidade digital real, em um país de 

grandes desigualdades e com muito por fazer em termos de disseminação do uso de TI 

pela população. Uma cidade que, na falta de uma mobilização popular para superar a 

crise de emprego de 1996/1997, se apoia no exercício do poder de seu principal ator, 

Pezão, e seu grupo político, os quais conduziram Piraí Digital, com absoluta convicção 

dos caminhos a serem percorridos – foco  na educação e saúde – e quais aliados 

deveriam ser conquistados – executivos federal e estadual e universidades. Piraí é uma 

cidade que se esforça por se incluir no roteiro das empresas de serviços, as quais 

necessitam de pessoal qualificado e estrutura de acesso à rede mundial.  

Pode-se dizer, ainda, que Piraí não é uma ilha isolada do Brasil, de seus muitos 

problemas e dificuldades estruturais ligadas à educação formal, à qualificação 

profissional e à participação popular nas decisões políticas, com a exceção das consultas 

periódicas nos processos eleitorais democráticos dos últimos 25 anos. Porém, mesmo 

em meio a esse quadro nacional, o programa incluiu Piraí no roteiro político do estado 

do Rio de Janeiro, como mostra a alavancagem de seu ex-prefeito ao cargo de vice-

governador, e no roteiro nacional, como indica a seleção da cidade para piloto do 

projeto UCA e pelas visitas do ministro Gilberto Gil e do presidente Lula, 

respectivamente em 2007 e 2009. Logo, Piraí, atualmente, é fruto de um projeto 
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político-tecnológico que, conduzido pelo poder público local, logrou destacar a cidade 

em meio aos seus vizinhos, adicionando ‗Digital‘ a seu nome e projetando seu mentor 

para redes mais abrangentes. 

É preciso, ainda, considerar que se trata de um processo recente, iniciado no fim 

da década de 1990. Não obstante, nesse período, Piraí Digital foi capaz de operar 

algumas importantes mudanças no perfil e nas perspectivas do município, especialmente 

no que toca ao tema da educação e no apoio à saúde.  

Enfim, o saneamento digital está pronto, com bits jorrando das torneiras nas 

escolas e a saúde se beneficiando da TI para escoar seu fluxo de informações pelas 

infovias que ligam a cidade ao mundo. 

 

Figura 28 - Volte Sempre a Piraí 

Fonte: Foto do autor 
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ANEXOS 

ANEXO 1. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS SOBRE COMPUTAÇÃO 1:1 EM PIRAÍ 
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ANEXO 2. REPRODUÇÃO DO SÍTIO PIRAÍ DIGITAL  

Área ‗.gov‘ 
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Área ‗.edu‘ 
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Área ‗.saúde‘ 
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Área ‗.com‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Página 257 

Objetivos do programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Página 258 

Prêmios recebidos por Piraí Digital 
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ANEXO 3. NEWSWEEK 
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ANEXO 4. PARCEIROS DO PIRAÍ DIGITAL 
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ANEXO 5. APRESENTAÇÃO DA PMP SOBRE O PMAT 

 

 

 

 



 

 Página 263 

 

 

 

 

 

 



 

 Página 264 

 

 

 

 

 



 

 Página 265 

 

 

 

 

 

 



 

 Página 266 

 

 

 



 

 Página 267 

 

 

 

 



 

 Página 268 

 

 

 

 



 

 Página 269 

 

 

 



 

 Página 270 

 

 

 

 

 



 

 Página 271 

 

 

 

 



 

 Página 272 

 

 

 

 



 

 Página 273 

 

 

 

  



 

 Página 274 

ANEXO 6. TABULAÇÃO DE FREQUÊNCIA DO LEVANTAMENTO FEITO EM PIRAÍ 

O levantamento eletrônico foi feito por meio da ferramenta gratuita Kwik Surveys 

(www.kwiksurveys.com) 

 

= Público = 
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= Público = 

 

 

 

 

 

 



 

 Página 276 

= Público = 
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= Público = 
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= Funcionalismo = 
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= Funcionalismo = 
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= Funcionalismo = 

 

 

 

Última opção de respostas (apresentada dessa maneira para melhor leitura) 

 

Nada disso. Piraí Digital é:  

ID Resposta 

717790 Piraí Digital é um projeto do município, o qual tem por objetivo garantir a inclusão digital 

a todos os munícipes.   

717798 É um Projeto Digital do município de Piraí que engloba todos os itens acima. Projeto que 

já foi implantado desde 2004 que visa inclusão digital em todo município disponibilizando 

uma infra-estrutura tecnologica para auxiliar informações em todas as áreas(saude, 

educação...)  

717866 É a Coordenação de todos os projetos Digital   

718081 é o acesso a internet via wirelless em todos os órgãos públicos municipais, englobando os 

telecentros e os quiosques.  

739803 No meu ver é um projeto que engloba todas as repostas acima, porem ainda esta mais no 

papel doque de fato em ação. Pois o acesso ainda é falho, embora se fala da corbertura 

100%, temos escolas e unidades de saúde sem acesso a internet, algumas sem 

computadores e outras com computadores mas com pouco uso.  
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= Funcionalismo = 
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= Alunos = 
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= Alunos = 
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= Alunos = 
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= Alunos = 

 

 

 

 

Questão 12:  

Caso deseje, diga o que é que você mais gosta na sua escola ou deixe um comentário sobre qualquer 

tema do questionário. 

Respostas 

da quadra do recreio e dos professores 

Aula de Educação Física o recreio e as outras aulas como:matematica nao e legal mas do mesmo jeito 

sempere faço dever dele a professora Camila,Flavia,Andrea entre outras!!!!!!!!! 

da sala de informatica o pátio e os professores 

Colocar cobertura na quadra .. ta horrivel !! 
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= Professores = 
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= Professores = 
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= Professores = 

 

 

 

Última opção de respostas (apresentada dessa maneira para melhor leitura) 

Nada disso. Piraí Digital é:  

ID Respostas 

734979   Um projeto da prefeitura de Piraí que contempla as opções acima, com o objetivo principal de 

promover a inclusão digital dos cidadãos piraienses. 

735463 É na verdade um projeto que busca o desenvolvimento e a consequente disseminação de uma 

cultura digital na cidade de Piraí,intencionando a inclusão digital, educação e popularização 

de novas mídias e a plena informatização dos processos de gestão do município. O projeto 

alcança a população (através dos telecentros), a comunidade escolar e todo o setor público. 
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= Professores = 
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= Professores = 

 

 

 

Questão 14: 

Deixe um comentário sobre os temas tratados no questionário (sua resposta não pode ser 

identificada) 

Respostas 

Gostei da temática do questionário. Todavia senti falta - em algumas perguntas -, de um quadro como 

esse, para comentários.  

São muito pertinentes ao momento pelo qual estamos passando.  

relevante ao proposito 

 

O levantamento eletrônico foi feito por meio da ferramenta gratuita Kwik Surveys 

(www.kwiksurveys.com)  

http://www.kwiksurveys.com/
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