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A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema
“CAMINHOS PARA INCENTIVAR A INCLUSÃO DIGITAL NO BRASIL”, apresentando proposta de intervenção,
que respeite os Direitos Humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e
fatos para defesa de seu ponto de vista.

A EXCLUSÃO DIGITAL
A inclusão digital é um assunto muito comentado nos meios de comunicação, e vem sendo discutido no cenário
político, fazendo com que ações, projetos e programas sociais sejam elaborados e implantados em diversos
países no mundo. Ao longo da história, novas tecnologias têm tido o poder de influenciar o comportamento da
sociedade, assim como os telefones, o rádio, a televisão, e agora, com um pouco mais de 1 década, a internet.
A nova era que vivemos, a era da informação, possibilita a nós o uso de diversas soluções digitais eficazes que
beneficiam muito o nosso dia-a-dia. Porém, milhões de pessoas são classificadas como excluídos digital, não
obtendo acesso às redes de comunicação interativas através de computadores conectados à internet.
Para termos uma ideia dos que são excluídos digitais, podemos fazer pergunta s tais como: “Num país como o
Brasil, quantos domicílios têm acesso a um computador com linha telefônica disponível para acesso à internet? ”.
Recentemente, segundo o Mapa de Exclusão Digital divulgado no início de abril/2003 pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV-RJ), juntamente com outras entidades, aproximadamente 12,46% dos brasileiros têm computador
em suas residências e pouco mais de 8,31% encontram-se conectados à Internet. A exclusão digital reflete na
sociedade trazendo consequências culturais, sociais e econômicas, visto que a distribuição desigual da tecnologia,
acesso à computadores conectados à internet beneficia apenas um determinado número de pessoas.
“Três pilares formam um tripé fundamental para que a inclusão digital aconteça: TIC’s, renda e educação”. (Silva
Filho, Antônio Mendes de).
A inclusão digital basicamente é a iniciativa de fazer com que a sociedade obtenha conhecimento mínimo para
utilizar os recursos da tecnologia da informação e de comunicação (TIC), bem como ter e utilizar os recursos
físicos, tais como os computadores com acesso à internet.
Muitas iniciativas foram tomadas, dentre uma delas, o governo tomou a iniciativa de disponibilizar laboratórios de
informática nas escolas brasileiras e o acesso à internet com banda larga. Embora o aumento de computadores
nas escolas públicas no Brasil venha aumentando a cada ano, a pesquisadora Neide de Aquino Noffs, da
Faculdade de Educação da PUC-SP diz que a inclusão digital nas escolas da rede pública ainda não é uma
realidade. "O laboratório de informática existe, mas não é usado com frequência. Não é uma atividade rotineira
para os alunos; não é como a biblioteca, que fica aberta o tempo todo", afirma Noffs.

Para que a inclusão digital tenha êxito, seria necessário a capacitação dos professores para que a sua aula seja
integrada ao uso dos computadores. Alguns exemplos de sucesso são ocorridos em escolas particulares, que
contratam monitores que são responsáveis pela manutenção dos laboratórios, estando disponíveis para o acesso
aos laboratórios; além disso, os professores têm o auxílio deste para prepararem suas aulas com os recursos.

