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Abstract. This article presents the Global Impact Study in Brazil and its 
results. This research was conducted in 2010 in the Brazilian States: Rio 
Grande do Sul, Maranhão, Rio de Janeiro and São Paulo states, and aimed to 
identify public access to Information Technologies and Communication – 
TICs. The results reveal the landscape of public access at the Center for 
Digital Inclusion - CIDs (Lan house, Telecenters and Libraries), according to 
(966) users surveyed. The study shows the profile, skills, preferences, issues of 
interest to users, and reports education and entertainment as main areas of 
interest among users. 

Resumo. Este artigo busca apresentar a pesquisa Global Impact Study Brasil 
e seus resultados. Esta pesquisa foi realizada em 2010 nos estados 
brasileiros: Rio Grande do Sul, Maranhão, Rio de Janeiro e São Paulo e teve 
como objetivo conhecer o acesso público às Tecnologias da Informação e da 
Comunicação – TICs. Os resultados revelam o panorama do acesso público 
nos Centros de Inclusão Digital – CIDs (Lan house, Telecentros e 
Bibliotecas), conforme os (966) usuários pesquisados. O estudo mostra o 
perfil, as habilidades, preferências e assuntos de interesse dos usuários, onde 
se destacam a educação e o entretenimento.   

 

1. Apresentação da pesquisa  
 

Global Impact Study é uma pesquisa internacional que foi realizada (2010-2011) 
simultaneamente em diferentes países: Bangladesh, Brasil, Chile, Gana e Filipinas com 
o objetivo de conhecer o perfil, as preferências e o impacto percebido pelos usuários dos 



  

Centros de Inclusão Digital – CID no acesso às Tecnologias da Informação e 
Comunicação – TIC.  

 As Bibliotecas públicas, os Telecentros e as Lan houses/ Ciber cafés foram os 
CIDs selecionados para a pesquisa, bem como as áreas de comunicação e lazer, cultura e 
linguagem, educação, renda, governança e saúde.  

 Esta pesquisa internacional possibilitou o conhecimento do acesso público às 
tecnologias da informação e comunicação em diferentes países, proporcionando 
discussões sobre o tema1.   
 No Brasil a pesquisa “Global Impact Study Brasil” foi implementada, nos anos 
de 2010 e 2011, pela Fundação Pensamento Digital2 em quatro estados: Rio Grande do 
Sul, Maranhão, Rio de Janeiro e São Paulo. Para a seleção dos estados pesquisados foi 
utilizado um inventário de CIDs nacional previamente elaborado pela Fundação, a fim 
de buscar imparcialidade na amostra. Dentro da amostra dos estados selecionados foram 
definidas quatro cidades a serem pesquisadas. Para esta definição foi utilizado o critério 
de densidade populacional e sorteio de forma aleatória que resultou nas seguintes 
cidades localizadas em áreas urbanas e rurais: São Paulo, Cachoeira Paulista, Itapira, 
Itapecerica da Serra, Rio de Janeiro, Mangaratiba, Nilópolis, Itaguaí, São Luís, São João 
dos Patos, Imperatriz, Grajaú, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Sapiranga, Giruá. 

 Com as cidades definidas, iniciou-se o processo de seleção da amostra dos CIDs, 
no qual foram selecionados 242 Centros de Inclusão Digital representados da seguinte 
forma: Bibliotecas (06), Telecentros (35), Lan houses (192) e outros (09). Os 
pesquisadores entrevistaram 242 operadores  ou coordenadores de CID e 966 usuários3 
de CIDs.  

 A amostra por tipos de CID foi realizada levando em consideração a 
representatividade por tipo de CID presentes no inventário.  Com o objetivo de otimizar 
o tempo dos pesquisadores durante a pesquisa de campo, foi realizado o procedimento 
de Mapeamento dos locais sorteados. Durante o Mapeamento os pesquisadores 
visitaram os CIDs sorteados, buscando conhecer as características (taxonomia dos 
locais) e horário de funcionamento. Com isso, foi possível verificar Centros de Inclusão 
Digital que não estavam em funcionamento e assim substituí-los dentro da amostra, bem 
como organizar as visitas dos pesquisadores observando os horários de atendimento dos 
CIDs.  

 As definições das amostras de usuários entrevistados foram realizados 
aleatoriamente, observando os procedimentos metodológicos propostos pela pesquisa 
global. A pesquisa foi realizada sem pausas, em todos os horários e dias da semana, 
buscando uma ampla cobertura na identificação do acesso público. 

 Os usuários dos CIDs foram abordados quando saíam dos locais de acesso 
público, os entrevistados apresentavam os objetivos da pesquisa e solicitavam a 
realização da mesma. Em locais que possuíam uma quantidade significativa de usuários, 

                                                 
1 Os dados da pesquisa estão abertos (http://www.globalimpactstudy.org/2012/09/updated-user-survey-
dataset-available/). 

2 www.pensamentodigital.org.br 

3 Deste total de 966 questionários aplicados aos usuários de CIDs, 372 foram em São Paulo, 160 no 
Maranhão, 218 no Rio de Janeiro e 216 no Rio Grande do Sul. 

 



  

foram realizados os chamados “saltos” ou “pulos” na abordagem por sexo, ou seja, 
quando um homem era entrevistado, pulava-se o próximo entrevistando homem, o 
mesmo procedimento foi realizado com as mulheres. A pesquisa com os usuários teve 
duração média de 55 minutos. 

 O instrumento utilizado na pesquisa teve o formato de questionário, contendo 
perguntas abertas e fechadas.  O questionário4 destinado aos usuários foi denominado de 
“usos e percepções”, ele continha 204 perguntas e apresentava quatro seções, as quais 
buscaram identificar o perfil do usuário, suas habilidades relacionadas às TICs, o acesso 
no CIDs, o tipo de uso realizado nos CIDs e o impacto percebido pelos usuários no 
acesso público as TICs, em especial, nas áreas: educação, saúde, governança, cultura e 
língua, comunicação e lazer.  
  

2. Análise dos resultados 
 
Os dados da pesquisa “Global Impact Study Brasil” foram tabulados e analisados na 
forma quantitativa, buscando fazer um cruzamento com a realidade brasileira referente 
ao acesso público às Tecnologias da Informação e Comunicação.  
  Os resultados evidenciam a relevância do acesso público às TICs existentes no 
país, apresentando um panorama do perfil do público, os assuntos mais pesquisados, o 
CID preferido para o uso do computador e no acesso a internet e, ainda os interesses e 
motivações que subsidiam o acesso nestes espaços públicos. 
 As informações colhidas na pesquisa de campo e a realidade da inclusão digital 
no momento em que a pesquisa foi implementada são pontos importantes trazidos neste 
artigo para se pensar a formatação do acesso público. 
 Nesta análise apresentamos um estudo dos resultados levantados junto ao 
público “usuários” explorando temas como: lan house, educação e entretenimento.  
 Iniciaremos a apresentação dos resultados descrevendo o perfil e as habilidades 
dos usuários, a educação e as tecnologias e uma reflexão sobre o entretenimento nos 
CIDs.  
 

2.1. Perfil e habilidades dos usuários no acesso as TICs  
 
A pesquisa procurou traçar o perfil das pessoas que buscaram acesso público nos CIDs 
no período de 2010. Com este mapeamento inicial foi possível identificar a 
predominância do sexo masculino no acesso público (61%), já a faixa etária concentra-
se na camada mais jovem da sociedade, uma vez que, 72% dos usuários possuem idade 
entre 12 a 25 anos e escolaridade correspondente ao ensino médio (38%) e ao ensino 
fundamental (34%). Em relação ao conjunto familiar a renda correspondente a classe 
média com rendimentos mensais estava entre 2 e 3 salários mínimos5.  

                                                 
4 Modelo do questionário aplicado aos usuários dos CIDs (http://library.globalimpactstudy.org/doc/user-
survey-instrument) 
5  Salário mínimo nacional em 2010 correspondia a R$ 510,00. 



  

Os jovens têm demonstrado cada vez mais interesse por questões ligadas a 
informática e a internet, o que vem a corroborar com os dados da pesquisa, já que 56% 
informaram que utilizam o computador a mais de cinco anos e 54% utilizam a internet 
também a mais de 5 anos. Este acesso ocorreu para 67% dos casos em casa, na casa de 
amigos ou no trabalho e para 33% acorreu nos CIDs, revelando que o acesso pode 
acontecer em diferentes espaços, bem como a importância dos CIDs. 

 A pesquisa aponta que a idade, a renda, a escolaridade e o local já não são mais 
obstáculos para o acesso para estes usuários , assim como o conhecimento de softwares 
e da internet, que já são de domínio da maioria do público pesquisado. A grande maioria 
dos usuários pesquisados relatou saber manusear as ferramentas mais simples 
relacionadas ao uso do computador e ao acesso a internet.  

A tabela 1 evidencia as atividades que os usuários desenvolvem no uso do 
computador e no acesso a internet. Por mais básicas que possam parecer, essas 
atividades caracterizam o acesso às TICs nos CIDs. 

 

Tabela 1. Atividades já executadas no computador e na internet. 

 
Atividades que já executou no computador.  Atividades que já executou na internet. 

Atividades no computador SIM  NÃO  
Criar e editar documentos 87% 13% 
Copiar ou mover um documento ou 
pasta 

88% 12% 

Usar os comandos "copiar" e "colar" 
para copiar informações 

87% 13% 

Usar comandos aritméticos (soma, 
subtração, multiplicação, divisão) 

60% 40% 

Compactar ou "zipar" documentos 52% 48% 

Conectar ou instalar novos periféricos, 
como impressoras ou modens 

43% 57% 

Criar programas usando linguagens de 
programação 

11% 88% 
 

 
Atividades na internet SIM NÃO 
Usar sites de busca como Google, 
Yahoo, ou Bing 

92% 8% 

Enviar e-mails com arquivo em 
anexo 

77% 23% 

Enviar mensagens usando bate-
papo/chats, grupos de discussão ou 
fóruns online 

78% 22% 

Fazer ligações/chamadas de voz 
usando Skype, Messenger ou no Vôo 

57% 53% 

Compartilhar ou usar arquivos ou 
documentos compartilhados tais 
como música, vídeos, filmes, etc. 

63% 37% 

Criar uma página na internet (web 
Page) 

18% 82% 

 
 

 Embora haja um domínio da informática relativo entre os usuários entrevistados, 
a principal motivação por buscar um CID para acesso está na possibilidade de obter 
ajuda do atendente (29%) para execução de atividades básicas.  Outro dado relevante 
mostra que os CIDs são procurados para acessar a internet (28%), uma vez que, ainda 
não há no Brasil um amplo acesso, conforme mostra a pesquisa TIC Provedores do 
CGI.br, 2011: “ [...] no Brasil 35% dos  docimicilios possuem computador e apenas 
27% tem acesso a rede mundial de computadores”. Demostrando que mesmo que o 
cidadão possua computador poderá não ter acesso a internet porque não há cobertura do 
sinal para todos os 5.565 municipios brasileiros ou o custo de conexão é elevado.  
 A pesquisa no Brasil revela que o tipo de CID mais utilizado é a lan house e os 
temas mais citados na pesquisa foram a educação e o entretenimento.  
 
 
 



  

2.2 As Lan Houses são as preferidas dos usuários 
 
O panorama geral da pesquisa no Brasil revela que as lan houses são os locais públicos 
de acesso mais procurados, independemente da pesquisa ter ocorrido em maior 
percentual nestes locais. Os usuários quando questionados sobre a preferência de um 
CID para realizar o acesso público as TICs, informam que a preferência em 81% é pelas 
lan houses por diversos motivos que apresentaremos a seguir.  
 Os motivos que os usuários destacam para preferir o acesso em uma lan house 
estão relacionados a estar com os amigos (29%), a equipamento melhor do que em casa 
ou no trabalho (28%), a falta de opção para acessar a internet (15%), a falta de opção 
para acessar computadores (8%), para conseguir ajuda de outros usuários (4%), para 
conseguir ajuda da equipe do CID (4%) e outros (12%). Além de possuir computadores 
em boas condições (92%) e velocidade da internet (84%).  
 Além disso, o público pesquisado manifestou, em perguntas de respostas 
múltiplas, algumas caracteristicas importantes para acesso nos CIDs. Destancando a 
privacidade (59%), o silêncio no local (68%), não ter filas para utilizar o computador 
(74%), o conteúdo estar na língua portuguesa (72%), oferecer acesso a pessoas com 
necessidades especiais (44%), ter segurança no local (73%), ter atendentes informados e 
prestativos (72%), oferecer ajuda à pessoas com poucas habilidades em leitura e escrita 
(48%) e os amigos freqüentarem o mesmo local (63%) são motivos levados em 
consideração na hora de escolher um CID.  
 A falta de opção para acessar a internet é uma das razões apontadas pelos 
usuários, como motivo para utilizar as lan houses. De acordo com a pesquisa TIC 
Provedores do CGI.br 2011  “ [...] 27% dos domicílios brasileiros possuem acesso à 
Internet [...]”.  Assim como a pesquisa TIC Lan houses realizada pelo CGI.br, 2010, que 
diz que “[...] as lan houses constituem uma oportunidade para a participação cidadã e 
para o trânsito no mundo cultural, educacional e de lazer, por meio das tecnologias de 
informação e comunicação (TICs).” Apontando a função social que as lan houses 
possuem para além de oferecer o acesso público às TICs. 
 Diferentemente dos outros CIDs (bibliotecas e telecentros) o acesso público nas 
lan houses é cobrado, mas isso não configura uma barreira significativa, 78% dos 
usuários dizem aprovar o valor cobrado. Ao mesmo tempo, que 60% informaram que 
gastam cerca de R$ 10,00 à R$ 50,00 por mês e 26% chegam a gastar menos de R$ 
10,00 por mês em acessos realizados nas lan houses o que vem confirmar a importância 
desses locais. 
 Outro dado importante está no horário de funcionamento dos CIDs, pois 74% 
dos usuários entrevistados informaram que o horário influenciou no seu acesso. A 
procura está fragmentada em diversos horários durante o dia e a noite, como é possível 
perceber nos percentuais a seguir: 26% pela manhã, 40% à tarde, 21% no final da tarde 
e 13% à noite.  
   Os próximos dados estão relacionados a proximidade e a frequência no acesso 
público em um CID. Cerca de 41% dos usuários afirmou que a localização contribui 
para o acesso público, pois o CID está localizado a menos de 1 km de sua residência,  
fato que favorece o acesso diário (49%) ou semanal (31%). 
 O  acesso público é efetivo e recorrente nos CIDs, em especial, nas lan houses e 
os principais resultados estão relacionados a educação e ao entretenimento como é 
revelado pela pesquisa no Brasil. 



  

2.3 Os CIDs como espaço de entretenimento 
 
Os CIDs foram lembrados pelos usuários também como espaços de entretenimento, em 
especial, na realização de atividades relacionadas a comunicação, jogos e redes sociais.   

O entretenimento destacou-se como resultado na pesquisa, uma vez que, 48% do 
público pesquisado informou que utiliza o CID para buscar atividades de 
entreternimento e 81% concluíram dizendo que as atividades pesquisadas e relacionadas 
ao tema contribuíram para impactar sua vida. 

 Neste contexto BOHADANA; SILVA (2012, p. 126) escreveu que nas últimas 
décadas, especificamente a partir dos anos 1980, o mundo vem assistindo à 
disseminação da cultura da Internet. Para Castells (2000, p. 414) “o surgimento de um 
novo sistema de comunicação global está mudando e mudará para sempre nossa 
cultura”, em concordância com a revolução que dá origem à cultura digital, denominada 
por Lévy (1999) de cibercultura6. 

A cultura digital está presente nos CIDs por meio da comunicação virtual com a 
família e amigos, através das redes sociais, favorecendo a sociabilidade, o 
desenvolvimento humano e a aprendizagem mesmo que virtualmente. Segundo a 
pesquisa TIC Provedores do CGI.br, 2011 “desde seu surgimento, a Internet modificou 
as relações sociais e trouxe valiosas oportunidades, como, por exemplo, possibilitou a 
disseminação de informações por meio de conexões em rede e facilitou a construção 
coletiva do conhecimento.” 

 
As pessoas estão inseridas na sociedade por meio das relações que 
desenvolvem durante toda sua vida, primeiro no âmbito familiar, em seguida 
na escola, na comunidade em que vivem e no trabalho; enfim, as relações que 
as pessoas desenvolvem e mantêm é que fortalecem a esfera social. A própria 
natureza humana nos liga a outras pessoas e estrutura a sociedade em rede. 
Nas redes sociais, cada indivíduo tem sua função e identidade cultural. Sua 
relação com outros indivíduos vai formando um todo coeso que representa a 
rede. (TOMAÉL; ALCARÁ; CHIARA, 2005, p. 93). 
 

 O acesso à internet para a comunicação é destacada por 56% dos usuários. Este 
percentual torna-se compreensível quando cruzamos os dados com a faixa etária do 
público pesquisado, pois 72% dos usuários dos CID tem idade entre 12 a 25 anos.  
 

[...] a chamada “geração digital” (conhecida também como “geração Y”, 
“geração net”, “geração alt-tab”) que é responsável, em sua maioria, pela 
presença e utilização desses softwares sociais (redes sociais). Isso porque os 
indivíduos pertencentes a ela se desenvolveram numa época de grandes 
avanços tecnológicos e prosperidade econômica, [...] a noção de que esses 
jovens incorporam fácil e rapidamente as novas tecnologias, pois, como ao 
nascerem já estão em contato com elas, não conhecem outra realidade. 
(BOHADANA; SILVA, 2012 apud Tapscott, 2010, p. 127). 
 

                                                 
6 O ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O 
termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo 
oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 
universo (LÉVY, 1999).  



  

Outro resultado obtido na pesquisa diz respeito a 48% dos usuários utilizarem o 
acesso público para atividades relacionadas ao passatempo (lazer, jogos e navegar na 
internet). No entanto, o jogo é o passatempo mais mencionado pelos usuários, sendo que 
podem ser acessados de forma local no CID ou em rede de forma vitual, participando 
assim de forma coletiva ou individual. Primeiramente os jogos não passam de um 
passatempo, mas se analisados sob a ótica da educação eles podem representar muito 
mais, pois podem desenvolver o raciocínio lógico e matemático, a resolução de 
problema, a compreensão e a leitura.  
 Para LÉVY (1999, p.157), essas tecnologias intelectuais, sobretudo as memórias 
dinâmicas, são objetivadas em documentos digitais ou programas disponíveis na rede 
(ou facilmente reproduzíveis e transferíveis), podem ser compartilhadas entre 
numerosos indivíduos, e aumentam, portanto o potencial de inteligência coletiva dos 
grupos humanos. 
 
 
2.4 Educação e tecnologias  
  
Os resultados da pesquisa revelaram que 56% dos usuários utilizaram o CID para 
pesquisarem temas relacionados à educação. Assim como 66% afirmaram que de 
alguma maneira estas pesquisas realizadas impactaram positivamente sua vida. Em 
contraposição outros dados também revelaram que o uso do computador e o acesso à 
internet não são utilizados para realizar cursos, oficinas ou deveres de casa.  
 Todavia o computador e a internet, não são necessariamente utilizados somente 
para cursos, oficinas ou fazer os deveres de casa no que tange a educação; estes acessos 
podem também ser utilizados para além destas questões: como, por exemplo, adquirir 
maior fluência na aprendizagem, através de conhecimentos diversos, leitura, 
compreensão, escrita, raciocínio lógico e matemático, resolução de problemas e 
situações. Neste contexto pode-se compreender que as Tecnologias da Informação e da 
Comunicação através dos CIDs possibilitam uma educação informal, ou seja, a 
aprendizagem acontecendo de forma autônoma. Para LÉVY (1999, p. 158)  
 

O saber-fluxo, o trabalho-transação de conhecimento, as novas tecnologias da 
inteligência individual e coletiva mudam profundamente os dados do 
problema da educação e da formação. O que é preciso aprender não pode 
mais ser planejado nem precisamente definido com antecedência. Os 
percursos e perfis de competências são todos singulares e podem cada vez 
menos ser canalizados em programas ou cursos válidos para todos. Devemos 
construir novos modelos do espaço dos conhecimentos. No lugar de uma 
representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides estruturadas em 
“níveis”, organizadas pela noção de pré-requisitos e convergindo para saberes 
“superiores”, a partir de agora devemos preferir a imagem de espaços de 
conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se 
reorganizado de acordo com os objetivos ou os contextos, nos quais cada um 
ocupa uma posição singular e evolutiva.  

 
A educação em qualquer tempo e país é um fator considerado de fundamental 

importância, pois é através da educação que se torna possível melhorar a qualidade de 
vida, econômica, social e elevar o padrão intelectual de uma nação.  



  

 O Brasil ao longo dos últimos anos vem desenvolvendo uma série de programas7 
a fim de atingir melhores resultados na educação do país. Os dados atuais são 
preocupantes no que se refere ao Indicador de Analfabetismo Funcional (INAF). O 
INAF avalia habilidades de leitura, escrita e matemática, classificando os respondentes 
em quatro níveis de alfabetismo: analfabetos, alfabetizados em nível rudimentar, 
alfabetizados em nível básico e alfabetizados em nível pleno, sendo os dois primeiros 
níveis considerados como analfabetismo funcional. (INAF, 2011) 8.  
 
 

Tabela 2. Evolução alfabetismo no Brasil (2001-2011 ). 

 
 
 Entretanto para o Ministério da Educação a educação vem mudando e evoluindo 
ao longo dos últimos anos. Fato demonstrado pela melhora continuada no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), contudo em 2011 os índices divulgados 
foram ainda considerados baixos: ensino fundamental anos iniciais 5,0; ensino 
fundamental anos finais 4,7; ensino médio 3,7. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2011) 
 Percebe-se que o país está avançado economicamente, mas precisa muito mais, 
com a dinâmica da evolução tecnológica abre-se uma possibilidade de melhorar as 
formas de ensino e de complementar a aprendizagem, pois os recursos são diversos. 
Mas para que todo potencial existente possa ser utilizado é preciso ultrapassar barreiras 
como a motivação do professor, interesse das escolas, novas propostas de aprendizagem, 
bem como o interesse em alterar métodos e metodologias de educação. Questões estas 
que não abordaremos com mais detalhes, pois não se configuram objetivo deste artigo. 
 A pesquisa mostrou que o acesso público as TICs são utilizadas pelos usuários 
para acessar questões relativas a educação, demonstrando o interesse por este tema, o 
conhecimento e a aprendizagem que surgem neste âmbito. 
 

                                                 
7 PROUNI, REUNI, PRONATEC, ENEN, IDEB, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA e outros. 
8 Ver relatório completo (INAF, 2011). 



  

3. CONSIDERAÇÕES 
 

A pesquisa Global Impact Study Brasil revelou um panorama geral em relação ao acesso 
público às TICs no Brasil. Os resultados possibilitaram uma maior compreensão da 
situação do uso do computador e do acesso à internet nos CIDs. 
   De acordo com a pesquisa TIC Domicílios do CGI.br (2011) somente 38% da 
população brasileira tem acesso a internet em suas casas. O número de domicílios que 
possui computador sem contar com conexão a internet chega aos 4,6 milhões. 
Compreende-se que tais números reforçam a importância dos CIDs como meio de 
acesso público a internet para uma parcela significativa da população brasileira. 
 O que a pesquisa mostra em relação a escolha do CID para acesso às TICs: Lan 
house (81%) é o CID mais procurado, seguindo do Telecentros (15%), das Bibliotecas 
(3%) e Outros. Analisando os resultados verificam-se algumas especificidades que 
podem contribuir para esta preferência como: horário de funcionamento, melhores 
computadores, proximidade da residência do usuário e a disponibilização de diversos 
serviços.  Outros fatores favorecem o acesso nas lan houses como a velocidade da 
internet (84%) e os computadores em boas condições (92%). 
 Os CIDs são importantes para o público pesquisado, pois a pesquisa mostra que se 
os CIDs não existissem 46% dos usuários teria seu acesso diminuído e 48% procuraria 
outra forma de acessar o computador e a internet. Estes locais públicos são importantes 
principalmente para a classe média e baixa da sociedade, pois possibilitam o uso do 
computador e o acesso à internet para aqueles que não os possuem.  
  O público que busca o acesso é um público na maior parte jovem (12 a 25 anos) 
que está em busca de assuntos que os interessam e na grande maioria não tem algo 
específico para pesquisar. Porém a motivação acaba sendo despertada quando adentram 
os CIDs, como foi possível perceber pelos pesquisadores locais que identificaram um 
interesse maior pela comunicação nas redes sociais e jogos. Além dos CIDs serem 
espaços de encontro de amigos e promoverem a sociabilidade da comunidade. 
 As redes sociais desde 2010 (período de campo da pesquisa) vêm causando 
imenso interesse entre os jovens, mas o público com mais idade também gosta de 
acessar os inúmeros sites de relacionamento (Orkut, Facebok, MSN, entre outros). A 
comunicação entre amigos e familiares ampliou-se a partir das redes social, substituindo 
a chamada telefônica e tornando o contato mais próximo, frequente e com menor custo. 
    No entanto percebe-se muito ainda para melhorar na inclusão digital no Brasil, 
pois locais como as bibliotecas públicas podem ser espaço de pesquisa e conhecimento. 
Dados da pesquisa Global Impact Study Brasil mostram que a procura pelas bibliotecas 
para acesso ao computador é de 1% e para acesso à internet é de 2%, o que 
consideramos bastante baixo. Os pesquisadores locais acreditam que a infra-estrutura 
das bibliotecas contribui para que o acesso às informações online ainda sejam restritas.  
 Muitas bibliotecas públicas brasileiras possuem acervos bibliográficos, mas ainda 
não possuem sistema informatizado de localização de livros e nem computadores para 
acesso à internet para pesquisas de referências bibliográficas disponíveis digitalmente. 
Desta forma, a biblioteca acaba por ficar perdida no tempo, não acompanhando a 
dinâmica e o processo informacional presente no contexto mundial, deixando de exercer 
o papel de mediadoras e orientadoras no acesso dos usuários ao conhecimento e as 
informações online. 



  

    Conclui-se que o uso do computador e o acesso à internet não possuem uma ampla 
cobertura no país, os Centros de Inclusão Digital que oferecem acesso público às TICs 
aparecem como importante opção para grande parte da população. Em uma época em 
que as informações estão disponíveis em tempo real fica difícil compreender esta 
carência, embora haja políticas de inclusão digital e iniciativas para suprir esta demanda, 
ainda estão sendo elaboradas e realizadas políticas de forma fragmentada.    No entanto, 
na visão dos pesquisadores locais, as políticas deveriam partir de uma visão holística, 
que busque compreender a diversidade dos sujeitos sociais e as carências existentes para 
assim suprir a falta de acesso ainda existente no país.  
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