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Abstract: In this work, is shown a project of digital inclusion in a quilombola  
comunity in north of Minas Gerais state, Brazil. Demonstrates the motivation  
of the community with access to information technology. Finally, this paper  
relates the theory of Milton Santos (2011) with digital inclusion initiatives.

Resumo: Neste trabalho é apresentado a implantação de um telecentro numa  
comunidade quilombola do Norte de Minas, busca-se demonstrar como isso  
se  deu,  o  envolvimento  da  comunidade  e  as  perspectivas  geradas  com  o  
acesso à tecnologia da informação. Além disso, é feita uma contextualização  
de como a inclusão digital de populações que estão excluídas dos benefícios  
da globalização, que por ora vigora, pode contribuir para construção de uma  
outra globalização mais humana e menos perversa, conforme tese de Milton  
Santos (2011).

1 INTRODUÇÃO

O mundo contemporâneo é caracterizado por uma grande desigualdade social.  Neste 
mundo, globalizado e tecnologicamente desenvolvido, se percebe um cenário em que 
boa  parte  da  humanidade  está  privada  do  acesso  aos  recursos  desenvolvidos  pelo 
homem. A globalização é vista como um processo que resulta na perpetuação das elites 
e domínio das massas populares. Isto é o que podemos chamar de mundo perverso, 
porém,  otimistas  acreditam  que  uma  outra  globalização  é  possível,  através,  da 
apropriação  do  domínio  do  computador  e  da  internet  pelos  povos  que  hoje  estão 
privados deste  conhecimento,  pois,  estamos no tempo da comunicação em rede e a 
informação é a técnica hegemônica do momento.

Este trabalho, visa correlacionar a tese de Milton Santos (2011), que diz que uma 
outra  globalização é  possível  a  partir  do  momento  em que as  massas  populares  se 
apropriarem do conhecimento da tecnologia da informação, com um projeto de inclusão 
digital numa comunidade quilombola do norte de Minas Gerais. Nesse projeto, vários 
jovens estão tendo contato com o computador e a internet pela primeira vez na vida.

Um  projeto  de  inclusão  digital,  seja  numa  comunidade  quilombola,  ou  em 



qualquer outro território privado dos recursos da tecnologia da informação, possibilita 
vislumbrar a tese de Milton Santos (2011) na prática. As pessoas que são incluídas no 
mundo digital se tornam pessoas mais capazes de si mesma. Tais pessoas se tornam 
possuidoras da técnica hegemônica, a informação.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Diferentes compreensões da globalização

Este trabalho é norteado pelos conceitos de globalização apresentado por Milton Santos 
(2011).  O  autor  argumenta  que  a  globalização  pode  ser  compreendida  a  partir  de 
diferentes  pontos  de  vista  e  perspectivas.  Em  síntese,  existem  três  diferentes 
compreensões  da  globalização  que  podem ser  concebidas  como  mundos  diferentes, 
tamanha suas desigualdades, são: o mundo como fábula, o mundo como perversidade e 
o mundo como possibilidade.

Para o autor, a globalização é sustentada por fabulações veiculadas através da 
mídia,  que  é  controlada  por  uma  elite  hegemônica  que  se  orienta  unicamente  pelo 
capitalismo. Produzem uma maquiagem do mundo real, criando um pensamento único 
de  que  os  avanços  científicos  e  tecnológicos  permitem ao homem ter  o  mundo  ao 
alcance das mãos. Porém, o que se percebe, é que a grande maioria  da população não 
tem  condições  econômicas  para  usufruir  do  mundo  em  suas  mãos.  Inventam 
necessidades,  e  logo,  produzem  escassez  que  somente  pode  ser  suprida  através  do 
consumo. Pessoas que estão excluídas das fabulações da globalização vigente não terão 
uma vida fácil, mesmo com os avanços da técnica.

De fato, para a maior parte da humanidade a globalização está se impondo 
como  uma  fábrica  de  perversidades.  O  desemprego  crescente  torna-se 
crônico.  A pobreza aumenta e  as  classes  médias  perdem em qualidade de 
vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em 
todos os continentes. Novas enfermidades como a SIDA se instalam e velhas 
doenças, supostamente extirpadas, fazem seu retorno triunfal. A mortalidade 
infantil permanece, a despeito dos progressos médicos e da informação. A 
educação  de  qualidade  é  cada  vez  mais  inacessível.  Alastram-se  e 
aprofundam-se males espirituais e morais, como os egoísmos, os cinismos, a 
corrupção. (SANTOS, 2011, p.19).

Santos  (2011),  vê  o  mundo  atual  como  um  lugar  perverso,  fruto  de  uma 
globalização  que  incorporou  na  humanidade  comportamentos  competitivos  que 
caracterizam ações hegemônicas que visam o acúmulo de dinheiro e poder. Porém, para 
o autor,  o mundo pode tomar rumos diferentes,  felizmente,  um outra globalização é 
possível.

…  podemos  pensar  na  construção  de  um  outro  mundo,  mediante  uma 
globalização mais humana.  As bases  materiais do período atual  são, entre 
outras,  a  unicidade  da  técnica,  a  convergência  dos  momentos  e  o 



conhecimento do planeta.  É nessas bases técnicas que o grande capital se 
apoia  para  construir  a  globalização  perversa...  Mas,  essas  mesmas  bases 
técnicas poderão servir a outros objetivos, se forem postas a serviço de outros 
fundamentos sociais e políticos. Parece que as condições históricas do fim do 
século XX apontavam para esta última possibilidade. Tais novas condições 
tanto se dão no plano empírico quanto no plano teórico. (SANTOS, 2011, 
p.20).

Para  Santos  (2011),  vivemos o momento propício  para  a  construção de  uma 
outra globalização. Uma série de fatores tornam este momento favorável, são: enorme 
mistura  de  povos,  raças,  culturas,  gostos,  em  todos  os  continentes;  meios  de 
comunicação  eficazes  que  permitem  a  “mistura”  das  filosofias  de  cada  identidade; 
população aglomerada em áreas cada vez menores.  O autor ainda propõe acrescentar a 
estes fatos a “emergência de uma cultura popular que se serve dos meios técnicos antes 
exclusivos  da  cultura  de  massas,  permitindo-lhe  exercer  sobre  esta  última  uma 
verdadeira revanche ou vingança”. (SANTOS, 2011, p.21).

2.2 A informação como técnica hegemônica atual

Para Santos (2008), cada período da história é marcado por um conjunto de técnicas 
hegemônicas  que  determinam  o  modo  de  vida  e  a  construção  dos  territórios.  “As 
técnicas  são um conjunto de meios  instrumentais  e sociais,  com os quais o homem 
realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço.” (SANTOS, 2008, p.29).

Há cinco períodos de famílias de técnicas: o da mecanização incipiente (1770-
1840); o da máquina a vapor e estrada de ferro (1830-1890); o da energia elétrica e da 
engenharia  pesada  (1880-1940);  o  da  produção  fordista  de  massa  (1930-1990)  e  o 
período da informação e comunicação, iniciado em 1980. (LO apud SANTOS, 2008).

“Hoje, muito mais que há três decênios, a informação, inegalitária e concentrada é a 
base do poder.” (TRABER apud SANTOS, 2008, p. 184).

O computador, produto do tempo real criado no laboratório, ao mesmo tempo 
produz o tempo real das instituições e empresas multinacionais. Trabalhada 
primeiro nos laboratórios universitários para fins militares, a descoberta do 
whirewird e depois assumida pela economia, para se tornar umas das bases 
de operação das multinacionais da produção e, sobretudo, das multinacionais 
financeiras. (SANTOS, 2008, p.185).

A grande questão é que a existência de uma técnica hegemônica, que é obediente 
ao imperativo do mercado, impõe o conceito de racionalidade e tudo que está a sua 
margem se torna irracional (SANTOS, 1993).

A grande  mutação  tecnológica  é  dada  com a  emergência  das  técnicas  da 
informação,  as  quais  –  ao  contrário  das  técnicas  das  máquinas  –  são 
constitucionalmente  divisíveis,  flexíveis  e  dóceis,  adaptáveis  a  todos  os 
meios  e  culturas,  ainda  que  seu  uso  perverso  atual  seja  subordinado  aos 



interesses  dos  grandes  capitais.  Mas,  quando  sua  utilização  for 
democratizada, essas técnicas doces estarão a serviço do homem. (SANTOS, 
2011, p.174)

A técnica  da  informação  é  hoje  dominada  por  elites  que  orquestram  todo 
conteúdo midiático veiculado. Porém, como foi visto, a técnica atual predominante é 
oportuna para a construção de uma outra globalização por uma série de fatores que 
foram apresentados.

2.3 Inclusão digital na comunidade quilombola de Palmeirinha

Nesta  seção  será  discursado  sobre  a  comunidade  quilombola  de  Palmeirinha  e  o 
processo de inclusão digital vigente na comunidade1.

2.3.1 A comunidade quilombola de Palmeirinha

A comunidade quilombola de Palmeirinha é uma comunidade rural localizada a 9 Km 
da sede do município de Pedras de Maria da Cruz no Norte de Minas Gerais.

Os remanescentes quilombolas vivem em três povoados próximos (Palmeirinha, 
Jacarezinho e Alto Grande) que  totalizam uma população de 778 pessoas, conforme 
informação  da  Girlene  Teixeira,  presidente  da  Associação  de  Remanescentes 
Quilombolas de Palmeirinha que vem atuando decisivamente na construção política e 
prática de alternativas para o desenvolvimento social local.

A comunidade é formada por pessoas em sua grande maioria negra, parentes, 
descendentes dos primeiros ocupantes da comunidade, que supõem-se viverem há mais 
de  150  anos  nessa  terra  que  lhes  provê  o  sustento  e  as  condições  básicas  de 
sociabilidade. São em sua maioria católicos e exercem algumas formas de expressão 
particulares, tais como a dança de São Gonçalo, o batuque, as Pastorinhas e o Reisado, 
além de ofícios e ladainhas católicos ainda hoje cantadas em latim.

A principal  atividade  exercida  na  comunidade  é  a  agricultura  familiar.  As 
famílias produzem basicamente para sua subsistência através de métodos tradicionais de 
manejo e cultivo. As culturas mais percebidas são mandioca, milho, feijão e cana-de-
açúcar que são cultivadas em pequenos lotes devido grande aglomeração de famílias em 
pouco  espaço.  A criação  de  animais  também  é  em  pequena  escala,  apenas  para 
alimentação, criam-se nos quintais galinha e porco. A pecuária é praticada por poucos, 
pois, a maioria das famílias detém apenas um pequeno espaço de terra que é destinado 
para as lavouras de subsistência. A seguridade de renda é contemplada pelo programa 
Bolsa  Família  em  que  grande  maioria  das  famílias  são  beneficiadas,  acrescente, 
também,  como  fonte  renda  indispensável  a  aposentadoria  dos  idosos  presentes  na 
maioria das famílias.

1 As informações contidas nesta seção foram obtidas através de observações, pesquisas de campo e 
entrevistas  realizadas  com moradores  da  comunidade  quilombola  de  Palmeirinha.  O  período  da 
pesquisa foi  de outubro de 2011 até outubro de 2012.



Esta  comunidade  caracteriza-se  perfeitamente  nos  padrões  identificados  por 
Diegues (2004) para identificação de comunidade tradicionais, em síntese, verifica-se: 
dependência e até simbiose com a natureza, conhecimento aprofundado da natureza, 
noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz econômica e socialmente, 
moradia e ocupação deste território por várias gerações, importância das atividades de 
subsistência,  reduzida  acumulação  de  capital,  importância  dada  à  unidade  familiar, 
importância da simbologias, tecnologia utilizada é relativamente simples, fraco poder 
político e auto-identificação ou identificação pelos outros de se pertencer a uma cultura 
distinta das outras.

Recentemente, junho de 2011, esta comunidade foi reconhecida pelo Fundação 
Cultural  Palmares  como  quilombola.  Devido  à  recente  conquista,  percebe-se,  nas 
lideranças e população local, muito entusiasmo e engajamento para avançarem ainda 
mais  na  integração  social  e  melhoria  da  qualidade  de  vida  dos  que  ali  vivem.  Os 
membros  desta  comunidade  têm  a  identidade  quilombola  como  algo  ainda  em 
construção e veem isto como peça fundamental para mudança da sua realidade atual e, 
por tal razão, tornam-se sujeitos da sua transformação. 

Nota-se  a  construção  de  uma  identidade  de  projeto,  baseando  na  teoria  de 
Castells  (2000),  a  construção  desta  identidade  acontece  quando  os  atores  sociais, 
utilizando-se de qualquer tipo de material cultural ao seu alcance, constroem uma nova 
identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade.

2.3.2 Inclusão digital em Palmeirinha

A inclusão digital em Palmeirinha tem se realizado através de um projeto de extensão 
acadêmica executado pelo IFNMG2, Campus Januária, e financiado pelo Ministério das 
Comunicações.  Cabe  acrescentar  que  o  apoio  da  Associação  dos  Remanescentes 
Quilombolas de Palmeirinha e de toda coletividade local tem sido indispensável para o 
sucesso do projeto. No ano de 2012, através do projeto, foram capacitados 42 jovens na 
utilização do computador e da internet para integração social e potencialização das suas 
capacidades  na  agricultura  familiar,  e  neste  ano  de  2013,  através  dos  jovens 
multiplicadores  de  inclusão  digital  formados  nas  primeiras  turmas,  espera-se 
oportunizar o acesso ao curso de inclusão digital para os demais jovens da comunidade, 
cerca de 250 no total. 

Os resultados percebidos transcendem todos os objetivos técnicos planejados no 
início  do  projeto,  pois,  o  que  se  vê  é  uma  mobilização  coletiva  em  busca  do 
conhecimento, do domínio da técnica, da superação e uma solidariedade contagiante.

Tal projeto consistiu na implantação de um telecentro no núcleo da comunidade, 
local onde está sendo ministrado capacitações em informática com ênfase no apoio à 
gestão  e  comercialização  da  agricultura  familiar.  Contudo,  a  implantação  do  citado 
telecentro não foi algo tão trivial. Apenas os computadores e os itens operacionais foram 
custeados  com os  recursos  do  patrocinador  do  projeto,  o  local  para  abrigar  quinze 
computadores teve que ser uma contrapartida da comunidade. Não havia na comunidade 
nenhum prédio com condições mínimas para instalação dos computadores, isto colocou 

2 IFNMG: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Note de Minas Gerais.



em xeque a execução do projeto por um momento, porém, o que aconteceu foi uma 
decisão coletiva em forma de mutirão e  contribuição de todos os moradores  para a 
construção de uma ambiente com a infraestrutura adequada.

O período de construção do local, que durou cerca de um mês e meio, foi uma 
verdadeira  demonstração  de  solidariedade  coletiva  que  os  próprios  moradores 
desconheciam. A comunidade é formada por casas simples, a maioria delas precisando 
de manutenção em sua infraestrutura, mas, mesmo assim, todos os chefes de famílias 
contribuíram através da aquisição de itens da obra ou força de trabalho. O pensamento 
era de que ali seria consolidado novas oportunidades e rumos para seus filhos.

Os  jovens  de  Palmeirinha,  agora,  deixarão  de  fazer  parte  de  vergonhosa 
estatística da exclusão digital do Brasil que indica que 52% da população nunca acessou 
a internet (NIC.BR, 2011). O acesso ao computador representa um divisor de águas 
numa comunidade em que quase a totalidade dos domicílios não possuem computador, e 
a alegação, na maioria  dos casos,  se deve à  falta de condições financeiras para sua 
aquisição, seguida da argumentação de que não sabem operar a máquina.

2.4 A inclusão digital como promoção do domínio da técnica

Foi  apresentado  neste  artigo,  nos  capítulos  2.1  e  2.2,  que  uma  globalização  que 
beneficie a maioria dos povos é possível a partir do momento em que os excluídos da 
técnica hegemônica se apropriarem de tal técnica. Foi visto, também, que vivemos um 
momento  histórico  favorável  para  o  surgimento  de  uma  nova  globalização,  pois,  a 
técnica  do  momento  é  a  informação,  algo  dócil  e  mais  fácil  de  ser  apropriado  se 
comparado com as técnicas hegemônicas já vivenciadas.

A inclusão digital que está acontecendo em Palmeirinha, pode ser vista como a 
tese  de  Milton  Santos  (2011)  colocada  em  prática.  Pois,  a  inclusão  digital  nesta 
comunidade é um processo de dominação da técnica por  um povo quilombola,  que 
historicamente  esteve  desprovido  de  qualquer  recurso  tecnológico.  Os  jovens  desta 
comunidade, têm acesso e domínio da técnica que antes estavam excluídos. Agora são 
mais capazes de promover o seu desenvolvimento pessoal e da sua comunidade. São 
capazes, também, de obterem novos conhecimentos através da rede, e na mesma rede 
são capazes de tornar visível a história e o conhecimento do seu povo.

3 CONCLUSÃO

Milton  Santos  (2011)  vislumbra  a  possibilidade  da  construção  de  uma  outra 
globalização,  através  de  uma revolução  popular,  e  esta  deve  vir  de  quem está  por 
“baixo”, dos povos que “não são possuidores” da técnica hegemônica.

A escassez que atinge cada vez mais parcelas da sociedade tem provocado e 
ficado  evidente,  através  de  manifestações  e  articulações  de  excluídos  da  técnica 
hegemônica localizados nas periferias das grandes cidades e comunidades tradicionais 
como  indígenas,  quilombolas  e  ribeirinhos,  o  surgimento  da  inconformação  com  o 
modelo  racional  instituído  e  criando  racionalidades  paralelas  que  se  orientam  na 



redescoberta da razão pelos homens.

A apropriação das novas tecnologias surgidas no final do último século por uma 
parcela  maior  de  pessoas  poderá  superar  a  tecnologia  hegemônica  e  dar  fim  aos 
conflitos dos  que “possuem” e os que “não possuem”,  logo,  “todos possuirão”.  Em 
síntese,  a  esperança  é  que  haja  solidariedade  no  acesso  e  apropriação  das  novas 
tecnologias. (SANTOS, 1993)

Conclui-se, que um trabalho de extensão acadêmica para promover a inclusão 
digital  de pessoas que continuariam excluídas da técnica,  que por ora vigora,  como 
exemplo a comunidade quilombola de Palmeirinha, representa o processo de construção 
de um outra globalização idealizada por Milton Santos (2011). Tal projeto, proporciona 
condições  para  o  uso  e  acesso  democrático  da  técnica,  que  é  concretizada  com  o 
domínio  do  computador  e  com  o  usufruto  da  internet  para  obtenção  e  troca  de 
informações  e,  o  mais  importante,  geração  de  novos  conhecimentos  que  são 
instantaneamente compartilhados na grande rede.

A efetiva apropriação coletiva da técnica da informação somente se concretizará 
se os governos bancarem o acesso dos que estão por “baixo” à esta tecnologia. Casos de 
inclusão digital, como o apresentado neste artigo, devem ser uma constante em todo o 
mundo. Espera-se, que a universalização desta técnica aconteça ainda nesta década e 
então será possível verificar a efetividade da tese de Milton Santos (2011).
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