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O Comitê para Democratização da Informática (CDI) tem uma

história de múltiplas faces e singularidades, escrita no plural.

História de sujeitos, não de objetos – todos protagonistas.

História de um sonho que aprende a caminhar da utopia para a

realidade e já completa dez anos.

Tudo começou por uma nova forma de olhar, afastando modismos,

clichês e preconceitos. Percebemos que as tecnologias da

informação e comunicação poderiam ter um papel estratégico e

abrir passagem para transformar vidas, se utilizadas como

ferramentas promotoras da cidadania. E passamos a brigar por

oportunidades de levar esse instrumental a comunidades de baixa

renda, marginalizadas de conquistas essenciais.

Rodrigo Baggio

apoio cultural:

montagem capa CDI 1/26/05, 19:261
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Luci Ayala
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revisão
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Ricardo Teles
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apoio cultural:

O trabalho do Comitê para

Democratização da Informática –

de promover a capacitação

tecnológica de comunidades de

baixa renda para o exercício da

cidadania – é extremamente

importante. Essas iniciativas

desempenham um único e valioso

apoio à inclusão social

e a oportunidades econômicas

por meio da inclusão digital.

A Microsoft compartilha o

compromisso de ajudar

as pessoas a realizarem o seu

potencial pleno. Ficamos

orgulhosos em ser um parceiro de

longa data do CDI.”

Bill Gates
Presidente e arquiteto-chefe de
Software da Microsoft Corporation
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Uma das principais protagonistas da revolução digital a que o

mundo assiste, a Microsoft está escrevendo outro importan-

te capítulo na história das transformações sociais. Trata-se

do esforço global de promoção da inclusão digital das popula-

ções menos favorecidas que a empresa empreende em par-

ceria com organizações não-governamentais.

Para aqueles que desconhecem essa faceta social da Microsoft,

é importante dizer que não é de hoje que a empresa promove

iniciativas do gênero. Seu engajamento em ações voltadas à

inserção e ao desenvolvimento social remonta a 1983. O apoio

às ações que promovam o desenvolvimento social, a propósi-

to, está expresso na própria missão da empresa: “Ajudar pes-

soas e negócios a realizarem seu potencial pleno”.

Empresa permanentemente focada na evolução e na inova-

ção, a Microsoft deu mais um passo na batalha pela promo-

ção do desenvolvimento social em 2003, ao desenhar o

Unlimited Potential (UP), seu programa global de inclusão digi-

tal. A iniciativa prevê investimentos destinados a fortalecer

centros de capacitação que ofereçam treinamento em tecno-

logia da informação para comunidades menos favorecidas.

A consistência dess e programa, potencializada pela ação

capilar e especializada de centenas de organizações não-

governamentais, está se traduzindo em progressos palpá-

veis para populações marginalizadas, que hoje têm acesso

a serviços públicos, oportunidades de trabalho e opções

de esporte e lazer.

A parceria com o CDI é um bom exemplo dessas ações: pro-

move a inclusão social através da inclusão digital. Um antigo

sonho de Rodrigo Baggio que está contribuindo para a melhoria

da vida de centenas de milhares de pessoas. A Microsoft

tem orgulho em participar da realização desse sonho.

Eugenio Beaufrand
  Vice-presidente da Microsoft para a América Latinaos
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“Ser bom vizinho e contribuir para as comunida-

des é parte fundamental da cultura da Microsoft.

Por isso, desde 1999, a subsidiária brasileira vem

investindo fortemente em projetos sociais de gran-

de alcance. Já nessa época, identificamos a serie-

dade e competência do trabalho desenvolvido pelo

CDI e selamos uma das primeiras parcerias so-

ciais da Microsoft Brasil. Este livro é motivo de

orgulho para nós, pois retrata mais um passo de

sucesso no caminho trilhado pela união das duas

instituições.”

Emilio Umeoka
  Diretor geral da Microsoft Brasil

“A educação em tecnologia é um elemento-chave

para o México ficar mais bem-preparado para en-

frentar a competição internacional. Como empresa

que tem o foco em auxiliar as pessoas a realizarem

seu potencial, a Microsoft México se aliou ao CDI

para viabilizar o programa local Unlimited Potential,

que tem por objetivo aperfeiçoar as habilidades das

pessoas e, dessa forma, auxiliá-las a encontrar me-

lhores oportunidades de trabalho. É um desafio per-

manente continuarmos a promover a inclusão digi-

tal em nosso país.”

Felipe Sánchez Romero
  Diretor geral da Microsoft México

“Sentimo-nos orgulhosos de poder participar e co-

laborar com os projetos do CDI na Argentina. A sua

missão de promover a inclusão social está muito

próxima da missão da Microsoft e do programa de

responsabilidade social Unlimited Potential. A

metodologia que utiliza em seu trabalho e a dedica-

ção de seus profissionais tornam o CDI um de nos-

sos mais importantes parceiros na tarefa de im-

plantar nossas metas: atravessar a ponte digital que

divide o mundo.”

Pedro Sorop
  Diretor geral da Microsoft Argentina

“Para nós, o CDI tem sido um grande sócio, pois

compartilhamos uma visão comum e ambos

estamos convencidos de que as tecnologias da in-

formação têm um impacto importante na forma

como nos relacionamos com o mundo, na maneira

de nos comunicarmos e de fazermos negócios. Por

isso é fundamental que os benefícios do mundo

digital cheguem a todas as pessoas que, por diver-

sos motivos, não têm sido incluídas nesta nova era.”

Hernán Orellana
  Diretor geral da Microsoft Chile
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Rodrigo Baggio
  Fundador e diretor executivo do Comitê para Democratização da Informática (CDI)
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O Comitê para Democratização da Informática (CDI) tem uma história de múltiplas faces e singularidades, escrita no plural.

História de sujeitos, não de objetos – todos protagonistas. História de um sonho que aprende a caminhar da utopia para

a realidade e já completa dez anos.

Tudo começou por uma nova forma de olhar, afastando modismos, clichês e preconceitos. Percebemos que as tecnologias

da informação e comunicação poderiam ter um papel estratégico e abrir passagem para transformar vidas, se utilizadas

como ferramentas promotoras da cidadania. E passamos a brigar por oportunidades de levar esse instrumental a

comunidades de baixa renda, marginalizadas de conquistas essenciais.

O melhor roteiro para nossas idéias germinarem foi a contramão: sentido oposto aos discursos e práticas que tentavam

reduzir o acesso às tecnologias a um grupo de seletos. Buscávamos, ao contrário, proporcionar e estimular o acesso

democrático aos recursos tecnológicos, por meio de um modelo de inclusão digital sustentável e de uma proposta

político-pedagógica que investisse na maturação de uma sociedade menos desigual.

Eis o diferencial que marcou o nascimento do CDI e vem pontuando sua trajetória, eficácia e expansão ao longo de uma

década. Construímos um projeto que serve como ponte para a inclusão social, nosso principal alvo, e de parâmetro a

outras iniciativas. Fomos ocupando nosso espaço e nos tornando uma referência no terceiro setor, tendo sempre em

vista o imenso abismo que separa dois mundos – um deles privado não apenas da modernidade, mas da dignidade.

Nada por acaso. As Escolas de Informática e Cidadania (EICs) do CDI, criadas em conjunto com organizações comunitá-

rias e entidades que atendem portadores de necessidades especiais, pontuam um compromisso com demandas de

públicos específicos. Esse contingente também inclui pacientes com transtornos mentais, populações carcerárias e

comunidades indígenas, entre outros. De 1995 para cá, os frutos do trabalho do CDI já atingiram milhares de pessoas

de diferentes idades, especialmente jovens, e solidificaram parcerias com empresas e instituições dentro e fora do

Brasil. Estamos presentes em 20 Estados brasileiros e mais 10 países.

Apesar do pioneirismo no campo da inclusão digital, somos uma organização não-governamental que enfatiza a perma-

nente reflexão dos problemas e aprende com seus erros. O funcionamento em rede aprimora nossas ações e nos

permite compartilhar experiências e conhecimento. Nesse exercício de construção coletiva, envolvendo 46 CDIs Regio-

nais e 946 EICs, educação representa uma via de mão dupla. O tempo inteiro, em qualquer ponta da Rede, tanto se

ensina quanto se colhem lições – seja na condição de coordenador, educador, aluno, voluntário ou parceiro.

Sem prescindir dos valores que fundamentaram os avanços da equipe CDI e renderam credibilidade ao nosso empreen-

dimento social, hoje nos deparamos com desafios comuns a várias instituições do terceiro setor: compatibilizar o

crescimento com uma estrutura e um conteúdo de qualidade, garra com eficiência, criatividade com método, e paixão

com resultados. Ou seja, buscar a profissionalização, mas com simplicidade; adotar critérios, preservando a flexibilidade

nas decisões; agregar novas competências, sem perder o foco e o brilho nos olhos. Tal e qual recomenda o mantra da

Rede CDI, elaborado em nosso encontro de 2003: Qualidade, Resultados e Ternura.

Talvez as projeções pareçam demasiadamente ambiciosas, mas sonhos são assim: matéria-prima a ser moldada. E o

CDI continuará a erguê-los, agora sobre duas metas. Ampliar o leque de parcerias da Rede e criar uma comunidade

digital a partir da conexão das EICs à Internet. Nela, a construção da nossa e-topia mostrará que sonhar vale a pena.
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MORRO DA MANGUEIRA, RIO DE JANEIRO, RJ
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Suzana Flores Segura, Jaime Almendro, Gisela Barrios

Sandoval e Leandro Farias não se conhecem e vivem a

milhares de quilômetros uns dos outros.

Suzana, de 8 anos, mora  e estuda na periferia da Cidade do

México. Almendro vende brinquedos em uma feira livre de

Santiago, Chile, negócio que ele mesmo administra. Gisela é

uma jovem estudante que vem desenvolvendo intenso

trabalho de comunicação social no bairro em que vive, no

cinturão pobre da Grande Buenos Aires, Argentina. Leandro

Farias é estudante universitário e diretor de uma

cooperativa de prestação de serviços de informática, a

Dinamicoop, com sede na favela em que reside, no Morro

dos Macacos, no Rio de Janeiro, Brasil.

SUZANA, JAIME, GISELA E LEANDRO:

SUPERANDO AS FRONTEIRAS DA DESIGUALDADE
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Apesar das diferenças, todos têm algo em comum: uma transformação em suas

vidas iniciada nas salas de aula de uma Escola de Informática e Cidadania (EIC) –

projeto idealizado e coordenado pelo CDI. Nas EICs, ao mesmo tempo em que se

introduziam no mundo dos computadores, passaram a utilizar a informática em

favor do conhecimento, do exercício da cidadania e de projetos sociais voltados

para suas comunidades.

A pequena Suzana ampliou suas possibilidades de aprendizado e está fazendo novos

amigos em sua comunidade; o vendedor ambulante Almendro expandiu sua capaci-

dade de autogerenciamento; Gisela venceu a timidez e conquistou um papel social

como educadora na escola em que estudou e Leandro se transformou em ativista

social. “Nossa cooperativa presta serviços para entidades e outras organizações

comunitárias. Ensinamos as pessoas a usar a informática para se organizar melhor,

se comunicar e também para trabalhar e ganhar seu sustento”, explica Leandro.

Assim como Suzana, Almendro, Gisela e Leandro, milhares de pessoas têm procura-

do as EICs do CDI com a esperança de conquistar um futuro melhor. Nos últimos dez

anos, a entidade formou mais de 600 mil pessoas, construiu uma rede com cerca

de 800 escolas, existentes em quase todos os Estados brasileiros, e já ultrapassou

as fronteiras nacionais, chegando a mais dez países (veja números na página 18).
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Estrutura e operacionalidade
 A Rede CDI é formada pela Matriz da entidade, com sede no Rio de Janeiro, e pelos Comitês Regionais, no

Brasil e no exterior, cada um deles acompanhando o trabalho de um conjunto de EICs. Além da Diretoria

Executiva, o CDI dispõe de um Conselho, muito ativo e sempre presente, que se reúne duas vezes por mês,

constituído por pessoas de destaque na sociedade e bem representativas de determinados setores, sobretu-

do o empresarial.

O sistema adotado para a criação de Comitês Regionais é o de franquia social, inteiramente não lucrativo. As

EICs, por sua vez, nascem de parcerias com organizações comunitárias, entidades ou empresas. O CDI acom-

panha e orienta a instalação e as atividades das Escolas, mas o modelo de gestão adotado baseia-se na auto-

sustentação e no autogerenciamento.

Para monitorar o funcionamento dessa grande rede – que envolve mantenedores, apoiadores, equipes de

trabalho e milhares de voluntários –, o CDI recorre a avaliações externas de impacto de suas ações e, recen-

temente, implantou um Sistema de Informações Gerenciais (SIG). Esse sistema, com base de dados, é acessado

on-line e já conta com indicadores de qualidade, resultados e processos – importantes ferramentas gerenciais

para as coordenações do CDI Matriz. Ele permite não só um conhecimento detalhado sobre as EICs, como faz

as informações circularem com mais agilidade entre as várias pontas da Rede.

O CDI ainda realiza encontros anuais de sua rede, para troca de informações e compartilhamento das práti-

cas, e eventos como o Dia da Inclusão Digital, comemorado em março, que endossa a importância de se

implementarem mudanças efetivas na sociedade. Já as campanhas de arrecadação de computadores e peri-

féricos propõem-se a aperfeiçoar o funcionamento das EICs e a inaugurar outras unidades.

A instituição também capacita membros das próprias comunidades como educadores, orientando-os a estimu-

lar o uso da tecnologia não apenas para abrir oportunidades de trabalho e geração de renda, mas acessar fontes

de informação e ampliar o conhecimento. Afinal, a peça-chave do modelo de gestão do CDI é, justamente, a

promoção de uma visão crítica da realidade visando à organização autônoma das comunidades. Para isso, as

EICs contam com o reforço de entidades representativas do local e o constante apoio dos Regionais.
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CURSO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES E EDUCADORES, EM BUENOS AIRES: CONSTRUINDO A CIDADANIA
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EDUCADORES DO CDI EM AÇÃO: MULTIPLICANDO O CONHECIMENTO
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Proposta político-pedagógica
Ao longo de sua existência, o CDI vem desenvolvendo um trabalho pedagógico de educação popular em comu-

nidades menos favorecidas, aplicando em sua metodologia conceitos e valores fortemente fundamentados na

pedagogia de Paulo Freire – de educação para a conscientização e a transformação social.

A missão do CDI é a de investir na capacidade das comunidades, principalmente de seus jovens, para que possam

exercer ativamente sua cidadania no cotidiano, diminuindo os níveis de exclusão a que estão submetidos.

Para atingir esses objetivos, a equipe do CDI capacita e assessora moradores das comunidades para atuarem

como educadores das EICs e procura fortalecê-los por meio de leituras, pesquisas e debates. O intuito é que

aprofundem o conhecimento sobre a realidade em que vivem, percebendo-a em sua dimensão histórica e con-

texto sociopolítico amplo. Espera-se que os educadores possam motivar e desafiar seus alunos a se engajarem

em projetos e ações capazes de promover um mundo menos injusto e desigual.

Na EIC, há um processo contínuo de integração e união do grupo e de estímulo ao exercício da cidadania crítica e

ativa. A metodologia utilizada convida os educandos a saírem às ruas para conhecer melhor sua comunidade, seus

problemas, sua história, seus valores, seus projetos, seus movimentos e seus sonhos. Realizam-se pesquisas com

todas as fontes disponíveis – como jornais, revistas, livros, Internet e entrevistas locais – e a reflexão sobre a

informação reunida, depois de contextualizada histórica, social e politicamente, leva o grupo a ampliar a consciên-

cia sobre a realidade e a definir possibilidades de ação sobre ela. Após percorrer esse caminho, o grupo seleciona

uma das ações que identificou anteriormente e trabalha com a comunidade para colocá-la em prática.

Em todos os momentos do curso, a ferramenta computacional – entre elas, editor de textos, planilha eletrônica e

gerenciador de banco de dados – serve de apoio aos alunos, e a ação final pode ser tudo o que a criatividade e a

necessidade do grupo forem capazes de pensar: um jornal comunitário, um projeto de autogestão e sustentação

de uma área de lazer na comunidade, uma planilha de cálculo que favoreça empreendimentos locais, a constru-

ção de um banco de dados de empregabilidade, cartas às autoridades, programas sociais, uma página ou um

blog na Internet e muito mais.

Ao longo desse processo – no qual o sujeito não é o indivíduo, mas a comunidade –, o grupo se apropria das

tecnologias da informação e comunicação de forma questionadora e inteligente, decidindo quando, como e para

que utilizar tais ferramentas.
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JOVENS DAS COMUNIDADES DE BAIXA RENDA:

PRIMEIRO PÚBLICO TRABALHADO PELO CDI

02
3

Fundado em 1995, no Rio de Janeiro, Brasil, o CDI agora está presente em 11

países, mobilizando cerca de 2 mil educadores e centenas de voluntários. A força

de sua expansão reside no modelo pedagógico adotado, que replica o conhecimen-

to, e nas características de atuação da entidade, que aplica instrumentos empre-

sariais na busca de soluções para problemas sociais.

O projeto do CDI resulta de um longo processo de amadurecimento. Sua origem

remonta a 1993, quando Rodrigo Baggio, então um jovem empresário e profes-

sor de informática em escolas do Rio de Janeiro, teve a idéia de utilizar as tecnologias

da informação e comunicação para promover o diálogo entre jovens de diferentes

grupos sociais. Na época, Rodrigo criou um BBS (Bulletin Board System) chamado

Jovemlink – o primeiro passo para o nascimento do CDI.

O serviço chegou a ter centenas de usuários, mas a proposta inicial de alimentar

o diálogo entre moradores da favela e do asfalto, no Rio de Janeiro, derrapava no

fato de a maioria dos participantes concentrar-se no asfalto. A favela quase não

tinha acesso a computadores. Para Rodrigo, a constatação transformou-se em

desafio: era preciso levar a tecnologia às comunidades de baixa renda. “Organiza-

mos, então, a campanha Informática para Todos, a primeira realizada no Brasil

com o objetivo de arrecadar e reciclar computadores para que fossem usados por

jovens de localidades pobres”, ressalta ele.

Conduzida pela equipe do Jovemlink em parceria com outras entidades, a campa-

nha foi um sucesso e os computadores se incorporaram ao dia-a-dia de dezenas

de entidades comunitárias. Seu potencial, no entanto, era limitado pela falta de

uma cultura de uso da tecnologia. “Foi aí que começamos a elaborar o conceito

das Escolas de Informática e Cidadania”, lembra Rodrigo.

Segundo ele, não se pretendia criar simples escolas de informática, mas utilizar as

tecnologias da informação e comunicação como instrumentos para que o próprio

grupo social refletisse sobre sua realidade, procurando meios de enfrentar os

obstáculos. Rodrigo explica que as EICs seriam centros difusores de uma cultura

digital e de transformação social, e que a condição, para isso, é estarem ligadas a

entidades enraizadas nas suas comunidades.
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SEMENTES DO CDI: MORRO CHAPÉU MANGUEIRA

(ABAIXO), MORRO DA CHACRINHA (À DIREITA, EM

CIMA) E MORRO DOS MACACOS (À DIREITA, EMBAIXO)

Bases do projeto
A primeira EIC surgiu há quase dez anos, na favela Santa Marta, no Morro Dona

Marta, Rio de Janeiro, fruto de uma parceria entre os voluntários da campanha

Informática para Todos, o Instituto C&A de Desenvolvimento Social, que doou

cinco computadores novos, e uma organização não-governamental que já atuava

naquela comunidade. A repercussão foi tão grande que se traduziu em novos

projetos formulados por entidades comunitárias e ONGs.

Para atender a essa demanda de forma organizada, surgia, em março de 1995, o

Comitê para Democratização da Informática. “Imaginávamos implantar mais umas

cinco EICs, mas fomos surpreendidos pela dinâmica que o projeto adquiriu”, ponde-

ra Rodrigo. Em menos de um ano, o Rio de Janeiro contava com dez EICs.

A proposta ultrapassou os limites do Estado e, em 1996, o pequeno município de

Além Paraíba, em Minas Gerais, também inaugurava uma Escola. Ao tomarem

ciência do projeto, que associava ensino de informática e promoção da cidadania,

as assistentes sociais Odete Loureiro e Izabela Rainho convidaram Rodrigo Baggio

para uma palestra na cidade.
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A comunidade se mobilizou e, em pouco tempo, obteve os primeiros computadores,

uma sala numa escola municipal de um bairro de baixa renda e uma fila de 150

pessoas – a maioria jovens – inscritas para a primeira turma. O CDI se espalhou

rapidamente pelo município. Oito anos depois, cerca de 15% dos 33 mil habitantes

de Além Paraíba já tinham freqüentado uma de suas nove EICs – cinco na cidade e

quatro em áreas rurais, sem contar mais duas escolas em fase de implantação.

Processos semelhantes ocorreram em outras cidades brasileiras e também no

exterior. Assim, em 1999, foi criada no Japão a primeira Escola de Informática e

Cidadania. Logo vieram as do Uruguai e do México e as de outros países, na

América Latina e na África.

“A proposta pedagógica e organizacional do CDI é flexível”, avalia Ricardo Barrientos,

fundador e diretor executivo do CDI México. “Ela se adapta às necessidades da

comunidade ou ao grupo social que alberga a escola, que pode ser rural ou

urbana, funcionar em vilas distantes ou na periferia de uma grande cidade, numa

comunidade indígena, em presídio ou instituição de educação especial. Tudo é

possível”, comenta Barrientos.
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Construção da cidadania
Seja onde for, a comunidade que instala e mantém uma EIC dá início a um proces-

so de transformação. Exemplos não faltam. Em Esperantina, no Maranhão, povoado

de 2,5 mil habitantes a 300 quilômetros da capital, São Luís, os moradores

organizaram uma EIC que já está dotada de computadores, doados por empresas

locais, e conectada à Internet por satélite.

Nas pesquisas e debates realizados na EIC, logo ficou evidente que as grandes

preocupações da comunidade eram a falta de perspectivas dos jovens e a fome

de uma parcela da população. A mobilização para a ação foi rápida. Hoje, uma

horta comunitária contribui com alimentos e renda para cerca de 20 famílias e a

EIC oferece um curso de webdesign, ensinando os jovens a produzir sites para

Internet. Graças às EICs, cerca de 12% da população de Esperantina agora tem

acesso a computadores, índice igual ao do Distrito Federal, o maior do País.
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COMUNIDADE DE VAI-QUEM-QUER, EM BARCARENA,

PARÁ (À ESQUERDA), E AULA DE MÚSICA NO CENTRO

CULTURAL LA CHOZA, MILPA ALTA, MÉXICO (ACIMA):

ATUAÇÃO DO CDI NÃO CONHECE FRONTEIRAS

Em Zitácuaro, vilarejo mexicano na costa do Pacífico de forte tradição indígena, a

instalação da EIC também abriu novas perspectivas. Os alunos, em sua maioria,

são jovens camponeses e mulheres que se dedicam ao tradicional artesanato em

palha, fonte de renda para boa parcela da população. Desde que eles aprende-

ram a publicar fotos e informações sobre seu trabalho na Internet, vêm amplian-

do os canais de comercialização de seus produtos.

Do mesmo modo, a comunidade do Morro da Candelária, no Complexo da Man-

gueira, um dos grandes conjuntos de favelas do Rio de Janeiro, encontrou um

motivo de orgulho: o Cyber Café, inaugurado na EIC de seu Centro Cultural. Por

R$ 1 a hora, os moradores podem acessar a Internet em banda larga e conectar-se

com o mundo. Alguns fazem pesquisas escolares, outros trabalham ou divertem-

se. A cultura, através do meio digital, se alastra na Candelária. O Cyber Café já tem

450 cadastrados – pessoas que não teriam como pagar as taxas cobradas nos

estabelecimentos do gênero, de no mínimo R$ 10.
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POSTO DE SAÚDE DO CENTRO COMUNITÁRIO MIRAVALE

(COCOM) EM DELEGACIÓN IZLAPALAPA, CIDADE DO

MÉXICO: INVESTINDO NA COMUNIDADE

Força das parcerias
A ação conjunta com o CDI ainda tem contribuído para dar um novo sentido ao

trabalho das entidades parceiras, sejam elas grandes organizações internacio-

nais, entidades filantrópicas locais ou associações de moradores de uma favela.

“Tínhamos 20 computadores disponíveis e procurávamos um projeto pedagógico

que potencializasse isso para a comunidade”, comenta Raquel Olvera, assessora

de educação da Visão Mundial – uma organização não-governamental que apóia o

desenvolvimento de comunidades em várias regiões do mundo –, referindo-se ao

trabalho da entidade na localidade de Zitácuaro, no México. “A proposta do CDI,

de estimular a autonomia das organizações locais e promover a cidadania, caiu

como uma luva”, avalia ela.
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ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELA EIC EL UMBRAL, SANTIAGO, CHILE:

ABRINDO PERSPECTIVAS. ABAIXO, CENTRO COMUNITÁRIO EM LA CHOZA:

DIFUNDINDO CULTURA

De forma semelhante, o Posto de Puericultura Suzanne Jacob, na cidade de Par-

naíba, no Piauí, Brasil, encontrou no CDI a metodologia que procurava para mudar o

rumo de sua atuação. Com quase 70 anos de atividade filantrópica, a entidade pre-

tendia investir no desenvolvimento sustentável da comunidade. E conseguiu.

Atualmente, a EIC Suzanne Jacob, ligada ao CDI Maranhão, além dos bons resul-

tados nos cursos de informática, tem sido um exemplo de empreendedorismo

social. Os alunos, pré-adolescentes entre 8 e 12 anos, detectaram que os dois

maiores problemas da cidade eram a destinação do lixo – jogado nas ruas e em

terrenos – e a extrema pobreza de parcela significativa da população. E fizeram um

projeto para interferir nesse quadro, transformando lixo em renda.

Pesquisando em revistas e na Internet, descobriram como fazer porta-retratos

com folhas de jornal, carteiras com embalagens de café, porta-canetas com pe-

daços de cerâmica e, o mais proveitoso, carrinhos, flores, jarros, fruteiras, ces-

tos de roupa, saboneteiras e até bolsas com garrafas Pet. Os produtos são

vendidos nas principais capitais do Nordeste e a atividade vem gerando renda

para a comunidade. Alunos e seus familiares também se tornaram multiplicadores

do conhecimento adquirido, dando aulas em outras localidades.

Aos poucos, os moradores da cidade vão alterando seus hábitos, separando seu

lixo e encaminhando-o para reaproveitamento. As garrafas Pet, que antes sobra-

vam pelas ruas, hoje têm preço – R$ 0,05 a unidade – e não são mais jogadas fora.
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DIFERENTES PÚBLICOS ATENDIDOS PELO CDI: JOVENS PRATICANDO

SKATE EM SÃO PAULO, NA EIC IMIGRANTES (FOTO MAIOR E FOTO

MENOR, À ESQUERDA). NA SEQÜÊNCIA, ADOLESCENTES JOGANDO

BOLA NAS EICs DE PARAISÓPOLIS (SP) E MANGUEIRA (RJ) E

CRIANÇAS BANHANDO-SE EM BARCARENA (PA)

Projetos especiais
A flexibilidade da proposta político-pedagógica do CDI permite que a entidade

desenvolva projetos especiais, adaptados para diferentes públicos, como popula-

ções indígenas, jovens infratores, pacientes e usuários de hospitais psiquiátricos

e presidiários.

As EICs instaladas em presídios, por exemplo, têm por objetivo ampliar a capaci-

dade de reintegração dos presos e estimular sua auto-estima. Além das aulas de

informática, em várias penitenciárias também são desenvolvidos cursos de mon-

tagem e manutenção de computadores.

“Tive o privilégio de fazer o curso oferecido pelo CDI e de conhecer pessoas que

me ensinaram que nem tudo está perdido”, conta Eliane Vargas, que cumpre

pena no Presídio Feminino de Florianópolis. Ela tornou-se educadora da EIC Reviver

instalada no local e participa de uma central de digitação montada pelas detentas

– um caminho para que tenham uma profissionalização ao voltarem à liberdade.
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Assim como nas comunidades, a instalação da EIC no presídio logo se traduziu

em melhoria nas relações entre as pessoas e na qualidade de vida. Isso pode ser

visto na Penitenciária Lemos de Brito, no Rio de Janeiro, que implantou sua EIC

em 1999. Além de bem aceita pelos presos, despertou grande interesse pelos

cursos de alfabetização. Explica-se: saber ler e escrever era condição para o curso

de informática.

Como conseqüência, o analfabetismo na Lemos de Brito caiu de 25% dos detentos

para praticamente zero. Em função desse novo clima, muitos detentos retoma-

ram os estudos para concluir o ensino fundamental e o médio – sendo que o

tempo dedicado aos estudos contribui para a redução da pena. O projeto deu tão

bons resultados que se expandiu para outros presídios, tanto no Rio de Janeiro

quanto em outros Estados.

Altamiro dos Santos Serra, de 38 anos, foi um dos primeiros alunos da EIC da

Penitenciária Lemos de Brito, onde também aprendeu montagem e manutenção

de computadores. Concluído o curso, tornou-se professor e coordenador da EIC,

função em que permaneceu até dezembro de 2000, quando concluiu sua pena

de sete anos e meio.

Seu bom desempenho lhe valeu o convite para ser educador e coordenador da

EIC do Estádio do Maracanã, aberta no início de 2001, com o curso de informática

e o de montagem e manutenção de computadores. “Ver alguém, que até há

pouco não sabia usar o mouse, desmontando um computador me dá uma alegria

enorme. Sei que estou ajudando os alunos a conseguir emprego e a acertar na

vida”, declara Altamiro.

Ajudar infratores a encontrar um caminho também é o móvel do programa que o

CDI vem desenvolvendo, desde 2001, com a Fundação Estadual do Bem-Estar do

Menor (Febem) de São Paulo, numa parceria que inclui a Câmara Americana de

Comércio (Amcham) e uma empresa. “O programa desenvolvido pelo CDI faz uma

grande diferença para os adolescentes internos da Febem, pois oferece uma

oportunidade de educação no sentido amplo”, comenta o secretário estadual de

Justiça de São Paulo, Alexandre de Moraes, presidente da Fundação.
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O TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE JOVENS É UMA DAS

GRANDES VITÓRIAS DO CDI

Em três anos, a EIC da Febem formou quase 500 jovens. “Eles entendem que adqui-

riram um conhecimento especial e se sentem mais cidadãos do mundo, pois domi-

nam aquilo que todos usam para trabalhar e para se divertir”, avalia o secretário.

A experiência com os internos da Febem tem se traduzido em crescimento para

todos os envolvidos e ganhou mais uma parceira, a Quixote, uma organização

não-governamental mantida pela Escola Paulista de Psiquiatria, da Universidade

Federal de São Paulo, que prepara os adolescentes da Fundação para o mundo

do trabalho. Hoje, dez egressos da Febem já estão atuando como estagiários na

empresa de consultoria PricewaterhouseCoopers e o objetivo é formar esses

jovens e colocá-los no mercado com a ‘assinatura’ da Price, assegura Wander

Teles, sócio da empresa (veja relato na página 57).



de
zan

os
cd

i
03

4

apo
io 

das
 em

pre
sas



03
5

Sob variadas formas, o apoio das empresas tem sido fundamental para o cresci-

mento da Rede CDI. O próprio modelo de empreendimento social proposto pela

organização facilita a concretização de parcerias, uma vez que se baseia na cons-

trução da autonomia financeira e organizacional das EICs e num processo de

constante acompanhamento. Além disso, o CDI adota um modelo de gestão e

uma proposta político-pedagógica flexíveis, capazes de se adequarem a diferentes

realidades socioculturais e aos mais diversos ambientes corporativos, e oferece

um projeto de responsabilidade social que confere visibilidade ao investimento.

Ao longo de dez anos de atividade, o CDI vem firmando vários tipos de parceria

com empresas. Em muitos casos, participa dos programas de voluntariado

corporativo, capacitando os profissionais dispostos a colaborar com suas ações.

Um grande número de organizações mantém EICs nas comunidades onde estão

instaladas, abertas para funcionários ou prestadores de serviço sem acesso a

computadores na atividade profissional. Outras financiam a instalação de Escolas

em diferentes regiões, apóiam programas específicos ou participam do financia-

mento das equipes da Matriz e dos Regionais.

Em Santa Catarina, por exemplo, a EIC Reviver foi implantada no Presídio Femini-

no de Florianópolis graças ao apoio de duas empresas da cidade: a Orcali, de

prestação de serviços de limpeza e segurança, que doou os equipamentos; e o

Colégio Geração, que doou as cadeiras.

Na pequena cidade de Além Paraíba (MG), também em função de um grande

apoio, o da Accenture Foundation, o CDI consegue dispor de um coordenador

pedagógico para acompanhar o trabalho das EICs. A Accenture é uma das

mantenedoras do CDI, atua em seu Conselho e contribui para o funcionamento de

Comitês Regionais, além de ter participado do planejamento estratégico e de

governança da entidade.
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Suporte da Microsoft
A Microsoft é parceira do CDI desde 1999, colaborando com a entidade em diver-

sas frentes. A empresa apóia a instalação de novas EICs, investe na capacitação da

área gerencial e em treinamento de educadores, cobre custos operacionais das

equipes de coordenação e doa seus softwares para serem utilizados nas Escolas.

Esteve presente, com recursos financeiros, no desenvolvimento de um projeto de

capacitação em gestão do CDI, em que o diagnóstico das competências neces-

sárias aos gestores foi feito pelo Centro de Empreendedorismo Social e Administra-

ção em Terceiro Setor (Ceats), da Fundação Instituto de Administração da Faculda-

de de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FIA/FEA/USP).
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APOIO DA INICIATIVA PRIVADA: EIC INSTALADA EM EMPRESA

(ACIMA). EQUIPAMENTOS DOADOS EM MUTIRÃO DIGITAL EM

BELÉM (PA)

Essas ações fazem parte do Unlimited Potential, uma iniciativa mundial da Microsoft

voltada a aprimorar o aprendizado permanente de jovens e adultos menos favore-

cidos através de capacitação tecnológica, oferecida em centros especializados

localizados nas comunidades.

A Microsoft acredita que, ao oferecer esse benefício, cria-se uma parceria para

o surgimento de oportunidades sociais e econômicas que podem mudar a vida de

pessoas e transformar o cotidiano de comunidades.
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jud
a Em todas as cidades e regiões, pessoas jurídicas de

todos os portes e também pessoas físicas podem

apoiar o CDI em sua proposta de utilizar as

tecnologias da informação e comunicação em favor

da cidadania, doando computadores usados no

momento de renovação dos equipamentos.
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EIC EL UMBRAL, SANTIAGO, CHILE:

MAIOR PARTE DOS COMPUTADORES

DAS ESCOLAS É DOADA POR EMPRESAS

Desde 2000, em conjunto com a Câmara Americana de Comércio (Amcham–SP), o Instituto

Ethos de Empresas e Responsabilidade Social e a Federação das Indústrias do Estado de São

Paulo (Fiesp), o CDI vem realizando a Megajuda (www.megajuda.org.br), sua campanha de

arrecadação e reciclagem de computadores e periféricos. São recolhidas cerca de 3 mil

máquinas por ano, avaliadas e recuperadas por técnicos voluntários antes de serem destina-

das à reposição de equipamentos nas EICs ou à instalação de novas Escolas.

A cada lançamento da Megajuda, os organizadores reconhecem os maiores doadores, aqueles

que contribuíram com o maior número de computadores; e os melhores, os que doaram

máquinas em melhores condições de aproveitamento. Uma segunda etapa da campanha é

constituída pelos Mutirões Megajuda, que reúnem técnicos e demais voluntários para vistoriar

e fazer a reciclagem dos equipamentos arrecadados.
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Para ajudar a fortalecer o trabalho do CDI, empresas,

fundações e pessoas físicas dispõem de uma série de

caminhos. A seguir, algumas das práticas mais

correntes. Em caso de dúvida ou mais informações, entre

em contato com a organização pelo site www.cdi.org.br ou

pelo e-mail di@cdi.org.br.
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1 1Apoio institucional à Matriz e aos Comitês.  Da manutenção da Matriz e dos Regionais à capacitação de

suas equipes, há muitos investimentos estratégicos para implementar as ações do CDI.   2 Doação de

computadores e periféricos. Ferramentas básicas de trabalho dos educadores da Rede CDI, equipamentos de

informática podem ser doados em qualquer quantidade, mas sempre em estado de funcionamento. Um se-

gundo requisito, no caso específico de computadores, é que apresentem configuração mínima equivalente a

um Pentium, com dois GB em disco rígido e memória RAM de 16 MB.   3 Suporte às EICs. As atividades

do CDI podem ser apoiadas também por meio de suporte às Escolas já em funcionamento ou da criação de

novas unidades.   4 Incentivo ao trabalho voluntário. Uma outra forma de contribuir com o CDI é estimu-

lando e facilitando ações voluntárias. As próprias empresas e fundações podem incentivar seus funcionários

a desenvolver algumas iniciativas em prol do CDI, como fazer manutenção de computadores nos Centros de

Reciclagem Tecnológica de alguns Regionais ou nas EICs, atividade que se prolonga por todo o ano.     5
Conexão de EICs à Internet. Promover o acesso de banda larga e contratar serviços de provedores para as

EICs são meios igualmente importantes de colaborar diretamente com a causa do CDI.   6 Oferta de

emprego. Empresas e fundações que oferecem oportunidades de trabalho para ex-alunos e educadores de

EICs, além de dar condições para que realizem novos cursos, participam do esforço do CDI de promover a

inclusão social.   7 Serviço pró-bono. Diversas empresas e instituições colaboram com o CDI prestando

serviços em consultoria, auditoria, na área gráfica e publicitária, por exemplo. A Ernst&Young se enquadra

nessa modalidade de apoio, auditando as contas da organização, bem como a agência Contemporânea, res-

ponsável pelo planejamento em comunicação e pela criação de peças institucionais do CDI.   8 Consti-

tuição de EIC no local de trabalho. É crescente o número de empresas que investem na organização de uma

EIC em suas dependências com o objetivo de promover a inclusão digital corporativa, beneficiando funcioná-

rios sem acesso a recursos da informática. Mais uma maneira de atuar é constituindo EICs em localidades

próximas do lugar onde a empresa opera, voltadas para familiares de funcionários e comunidades vizinhas.
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LA CHOZA, MILPA ALTA,  MÉXICO
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“DEPOIS DO MEU FILHO, A INFORMÁTICA É A

COISA MAIS IMPORTANTE NA MINHA VIDA.”

João Conceição da Silva (Matusalém)    ex-aluno, líder
comunitário, educador e coordenador da EIC

04
5

Vai-Quem-Quer – Barcarena
Matusalém, João da Conceição Silva, tem 24 anos e vive com seus oito irmãos na

pequena Vai-Quem-Quer, uma comunidade de 26 famílias de pequenos agricultores

a 18 quilômetros de Barcarena, principal distrito industrial do Estado do Pará.

Apesar da pequena distância, até há bem pouco tempo a comunidade de 133

pessoas vivia isolada do mundo – sem estradas e eletricidade e também sem água

potável. Sobreviviam de seus roçados, basicamente mandioca e feijão. Viviam é a

palavra certa, porque, desde a instalação de uma Escola de Informática e Cidadania

(EIC) em Vai-Quem-Quer, a vida de Matusalém e de sua comunidade vem mudando

radicalmente.

“Depois do meu filho, a informática é a coisa mais importante na minha vida”,

assegura Matusalém, hoje líder comunitário, educador e coordenador da EIC insta-

lada na Associação das Comunidades dos Produtores Rurais de Vai-Quem-Quer,

Tauá e Japiim, a primeira do Pará em área rural.

As mudanças na vida de Matusalém e de sua comunidade estão ligadas às trans-

formações econômicas que vêm se processando em Barcarena. A 30 quilôme-

tros de Belém, capital do Estado, a cidade, erguida onde antes fora território livre

dos índios aruans e palco de uma das mais violentas revoltas do Brasil Império, a

Cabanagem, hoje se afirma como pólo exportador. Uma das maiores mineradoras

do mundo mantém ali duas unidades da sua cadeia do alumínio, uma delas em fase

de expansão e que, até 2006, será a maior produtora de alumina do mundo, com

4,2 milhões de toneladas anuais.



de
zan

os
cd

i
04

6

A COMUNIDADE DE BARCARENA: CONQUISTAS COMO

LUZ ELÉTRICA, ÁGUA E ESTRADA

O contato de Matusalém com o mundo da informática ocorreu na Cooperativa de

Serviços Agroflorestais e Industriais de Barcarena (Coopsai), na sede do municí-

pio, que recebeu a primeira de um conjunto de sete EICs, fruto de parcerias entre

o CDI, a Fundação Vale do Rio Doce e associações comunitárias locais. Depois de

aprender a mexer com o computador, Matusalém foi convidado a ensinar o que

aprendeu à sua comunidade de origem. “Eu tenho prazer nisso. A informática é

infinita. Pretendo me atualizar sempre”, observa ele.

Aplicando à risca a filosofia do CDI, a comunidade de Vai-Quem-Quer está apren-

dendo não apenas noções de informática, mas pondo em prática os conceitos de

cidadania que debatem em sala de aula. Eles já têm energia elétrica, água e uma

estrada de acesso, conquistadas com o apoio de uma empresa local. Em junho

de 2004, foi inaugurado o Centro de Desenvolvimento Comunitário Murilo Ferreira,

espaço que abriga uma escola com quatro salas de aula, posto de saúde, praça,

campo de futebol, centro de eventos e a sede da EIC. E o acesso à Internet

também está sendo providenciado, a partir da instalação de uma linha telefônica.
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Cinco mil pessoas já foram formadas pelo CDI Pará em seus primeiros quatro anos

de atuação no Estado. Até outubro de 2004, existiam 39 Escolas no total, 17 na capi-

tal e 22 no interior, contando com 99 educadores. As tarefas de coordenação admi-

nistrativa e pedagógica dividem-se entre dez pessoas, quatro delas voluntárias, e os

equipamentos utilizados, em torno de 400, são obtidos por meio de doações.

“Procuramos atuar nos espaços deixados pelo poder público, em comunidades de

baixa renda, sem assistência do Estado”, declara Alcyr Moraes de Sousa, presidente

do CDI Pará e principal responsável pela instalação do Regional. Alcyr já dirigiu em

Belém a Sociedade dos Usuários de Informática e Telecomunicações do Pará (Sucesu

Pará) e atua agora no Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). As par-

cerias são apontadas por ele como fundamentais para o trabalho do CDI. Além das

que mantém com diversas empresas, entre elas a Microsoft, naquele Estado o Comi-

tê Regional conta com o reforço do Centro Universitário do Pará (Cesupa),
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INFORMÁTICA: INSTRUMENTO PARA PROMOVER

A EDUCAÇÃO E A CIDADANIA

 O Centro de Desenvolvimento Comunitário Murilo Ferreira viabilizou, também, um

antigo sonho dos moradores: a instalação de uma fábrica de farinha de mandioca.

“Hoje não precisamos mais descascar a mandioca na beira do igarapé”, comemora

Matusalém, com orgulho. A fábrica pode produzir 1,5 tonelada de farinha por dia,

utilizando toda a mandioca da região. O escoamento da produção já está garantido:

uma empresa de Belém fechou contrato para a compra de 21 toneladas mensais

dessa farinha. O planejamento das atividades é coordenado por Matusalém, que

utiliza o computador com desenvoltura nessas e em outras tarefas do dia-a-dia.

Os debates sobre os problemas da comunidade realizados na EIC têm levado os

moradores a abandonar velhas práticas agrícolas predatórias. “O fogo é uma

coisa que a gente não usa mais na nossa roça”, diz Maria Laurice Conceição da

Silva, 58 anos, mãe de Matusalém e presidente da Associação dos Moradores

de Vai-Quem-Quer. Hoje, eles limpam os roçados com um trator e essa vegetação

é usada como cobertura do solo. Com isso, mantêm os nutrientes da terra,

aumentando sua produtividade. A mandioca, por exemplo, passa de 11,3 tonela-

das por hectare para 17,4 toneladas.

Contas como essas vão dando a cara da nova realidade que as pessoas de Vai-

Quem-Quer estão construindo. “Essas famílias eram tão pobres que não tinham

sonhos para o futuro. Agora, as pessoas já começam a sonhar”, constata Paulo

Ivan Campos, gerente de relações externas da Albras.
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“O CDI MUDOU COMPLETAMENTE A MINHA VIDA.

AGORA, VOU ESTUDAR ENGENHARIA DA

COMPUTAÇÃO E CRESCER DENTRO DA EMPRESA.”

Evandro Castro Nunes    ex-aluno e auxiliar de
informática na MicroData Teleinformática

Val-de-Cans – Belém
No ano 2000, aos 16 anos, Evandro Castro Nunes era servente na construção

civil. Ele morava perto da paróquia de Nossa Senhora da Divina Providência, no

bairro de Val-de-Cans, nas vizinhanças do aeroporto de Belém, justamente onde o

CDI instalou a primeira EIC do Pará. Evandro nunca tinha visto um computador,

mas foi um dos primeiros a matricular-se no curso. Com isso, estava dando o

passo inicial para tomar outro rumo no mercado de trabalho.

Após seis meses, Evandro foi convidado a fazer um estágio no Serviço Federal de

Processamento de Dados (Serpro). Algum tempo depois, uma empresa especia-

lizada em soluções para a área de recursos humanos, que estava iniciando uma

parceria com o CDI, chamou Evandro para um estágio. Em julho de 2004, já com

20 anos, ele era contratado como auxiliar de informática. “O CDI mudou comple-

tamente a minha vida. Estou fazendo cursos de aprimoramento e tenho planos de

estudar engenharia da computação e crescer dentro da empresa”, adianta Evandro.
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“TENHO A FELICIDADE DE CONTRIBUIR PARA QUE

MEUS ALUNOS CONQUISTEM UM LUGAR NA

SOCIEDADE, COMO EU CONQUISTEI.”

Joel dos Santos Mariano    ex-aluno,
 auxiliar administrativo do Centro de Integração

Empresa–Escola e educador do CDI

05
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Morro do Urubu – Rio de Janeiro
Ele trocou as letras do funk pelas palavras de Paulo Freire, educador brasileiro

que propõe uma pedagogia voltada para a conscientização e transformação so-

cial. Há pouco mais de cinco anos, Joel dos Santos Mariano só queria saber dos

bailes funk do Morro do Urubu, em Pilares, subúrbio do Rio de Janeiro. De sexta

a domingo, era a sua rotina, o que preocupava os pais e lhe rendia uma fama “não

das melhores” na comunidade de 5 mil habitantes, em sua maioria trabalhadores

do mercado informal, muitos envolvidos no tráfico. Mas o funk “dançou”, assim

como qualquer pisada em falso, graças ao CDI. Hoje, aos 24 anos, Joel é auxiliar

administrativo do Centro de Integração Empresa–Escola (CIEE), tem caderneta de

poupança e faz planos de cursar uma faculdade de administração. Também é

educador do CDI, trabalhando nas EICs do CIEE, do Serviços de Obras Sociais

(SOS) e da Associação de Mulheres e Amigos do Morro do Urubu (Amamu). Em

breve, ele deverá bater a marca de 600 alunos.

Quem acompanhou de perto essa transformação foi “Dona Sonia” – Sonia Regina

Gonçalves da Silva –, presidente da Amamu e coordenadora da EIC. Em 1999,

Sonia convidou o rapaz, amigo de seus filhos, para fazer um curso na EIC do

Centro de Informática, Cidadania e Produção Cultural para Minorias (Cipro), no

centro do Rio, uma escola parceira da Amamu. “A gente vivia na ociosidade, e ela

tinha medo que entrássemos para o mundo do tráfico”, lembra Joel, portador de

um diploma do ensino médio que não era suficiente para conseguir um emprego.
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DONA SONIA, A “MADRINHA” DE JOEL: APOIO NO MOMENTO CERTO

Em dois meses, ele passou de aluno a educador da EIC Cipro, um reco-

nhecimento por sua aplicação. “Antes de virar educador, aprendi mais

informática e estudei as idéias de Paulo Freire. Entendi que eu ia dividir

informações, mostrar às pessoas que a informática poderia ser uma fer-

ramenta de cidadania e inclusão social”, salienta.

Para os alunos, a trajetória de Joel é motivo para identificação. Mas também

houve preconceito: “Escutei mães dizendo: ‘Xi, meu filho vai ter aula com o

Joel. Será que ele vai explicar direito?’. E eu respondia: ‘Vai ser uma troca de

experiências’, relata, com humildade. A troca deu certo a ponto de virem

outras turmas para a EIC Cipro e ser criada a EIC da Amamu, sob a coorde-

nação da “madrinha Dona Sonia”. “Trabalhava nos dois lugares e foi a primei-

ra vez que eu ganhei dinheiro, fruto do meu trabalho”, orgulha-se Joel.

E as mudanças continuaram: em 2002, ele assumiu a coordenação da EIC

Cipro, sem deixar de lado sua função de educador. No ano seguinte, foi

indicado para um processo de seleção no CIEE – oportunidade de receber

salário fixo e ter carteira assinada. Tudo saiu bem e Joel conquistou a vaga.

“O CDI mudou a minha vida. Não tem mais funk. Não tem mais falta de

perspectiva. Meus pais, d. Maria da Conceição e ‘seu’ Jorge, têm confian-

ça em mim. Se não fosse o CDI, eu poderia ter seguido um caminho torto.

Hoje, sonho em fazer um cursinho e tenho a felicidade de contribuir para

que os meus alunos conquistem um lugar na sociedade, como eu conquis-

tei”, enfatiza Joel.

Uma boa base em informática é um passaporte para isso. Segundo Luciane

Teixeira da Cruz, analista de RH do CIEE–RJ, cerca de 40% dos 80 mil

estudantes inscritos para um estágio em 2003 não tinham perfil para as

vagas oferecidas justamente pela falta de familiaridade com os computa-

dores. Desde março de 2001, esses jovens são encaminhados para uma

EIC dentro do próprio CIEE. “O Joel é um exemplo para esses alunos de

que é possível promover mudanças em suas próprias vidas, que está nas

mãos deles aproveitar a oportunidade que estão tendo”, analisa Luciane.
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Exatamente na cidade onde o CDI nasceu, em 1995, funciona hoje o maior dos

seus Comitês Regionais: o CDI Rio, que reúne 104 EICs. Elas estão instaladas em

centros comunitários, associações de moradores, entidades de mulheres, empre-

sas, igrejas, presídios, hospitais psiquiátricos e até no Estádio do Maracanã.

“Nosso principal objetivo, hoje, é aprofundar alguns projetos, como o de levar

tecnologia avançada e estimular o empreendedorismo nas comunidades”, diz

Fabiana Massae Toyama, 28, coordenadora do Regional. No projeto Morro do

Silício, diz Fabiana, já está em andamento um curso de capacitação em áudio

e vídeo digitais. E no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, funciona uma coope-

rativa de serviços de informática, a Dinamicoop. Dois bons exemplos de que

as comunidades podem reverter sua realidade e ampliar seus horizontes.
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LAZER, ESPORTE, INSTRUÇÃO: INGREDIENTES DE RECEITA

DE CIDADANIA

Sagrada Família – Niterói
Na Vila Ipiranga, cidade de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, o grupo de alunos

da EIC Sociedade Beneficente da Sagrada Família não quer estágio, muito menos

emprego. Eles querem uma pracinha para brincar – até porque os alunos mais

velhos da EIC têm em torno de 10 anos. O tema da falta de espaço surgiu nas aulas

de informática. Sob orientação do educador César Carvalho, as crianças desenvol-

veram o projeto Praça Pública e depois fizeram um abaixo-assinado, com cerca de

500 assinaturas de moradores do bairro. O documento foi entregue ao prefeito de

Niterói e, atualmente, o projeto tramita na Câmara dos Vereadores.

“Nas aulas, sempre começamos nosso trabalho levantando as necessidades da

comunidade e procurando as melhores formas de resolvê-las”, comenta o educa-

dor. A comunidade da Sagrada Família é muito carente, a região tem alto índice

de violência e nenhum espaço de lazer. Os alunos não só decidiram que queriam

uma praça, mas discutiram o que queriam nela. Escorregas? Só balanços? “O

trabalho ia tomando corpo. As próprias crianças resolveram fazer um abaixo-

assinado. Alunos de 9 e 10 anos decidiram visitar escolas, igrejas e outros locais

para recolher assinaturas”, orgulha-se Carvalho.

“Pareciam adultos compenetrados e conscientes de seus deveres e direitos de

cidadãos. Uma das crianças comentou em classe: ‘Nós podemos até não conse-

guir a pracinha, mas lutamos por ela. Se a gente conseguir, cada um de nós vai ter

a sua parte na conquista’. Precisa dizer mais alguma coisa?”, pergunta o educador.
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“PROCURAMOS AS SOLUÇÕES PARA

NOSSOS PROBLEMAS COM A MOBILIZAÇÃO

DA COMUNIDADE.”

César Carvalho    coordenador da EIC

A Sociedade Beneficente da Sagrada Família existe desde 1965. Tem 220 alunos

e, além do estudo formal, oferece oficinas complementares de reforço escolar,

artes e capoeira, entre outras, ocupando as crianças e adolescentes no turno

complementar ao das aulas regulares. A EIC, criada em abril de 2003, hoje tem

17 computadores e 19 turmas.

“A parceria com o CDI é uma grande conquista, porque deu aos nossos alunos a

chance de conhecer a informática”, admite Maria da Glória Medeiros, diretora de

projetos sociais da instituição. Dois outros projetos estão em desenvolvimento na EIC

Sagrada Família: o do Posto de Saúde 24 Horas, hoje só funcionando das 8 às 17

horas, e o do Médico de Família, que ainda não chegou à comunidade. Empolgado, o

aluno Mateus, de 9 anos, promete: “A gente vai fazer mais um abaixo-assinado”.
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“NO COMEÇO, O COMPUTADOR ERA UM

BICHO-DE-SETE-CABEÇAS. MAS, COM A

ORIENTAÇÃO QUE RECEBI, FUI TOMANDO GOSTO

PELA COISA E DESCOBRI UM NOVO MUNDO.

APRENDI O QUE É A CIDADANIA E A EXERCER

MEUS DIREITOS DE CIDADÃO.”

Marcos Antônio Nascimento da Silva    ex-aluno e
auxiliar administrativo da PricewaterhouseCoopers

05
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Febem – São Paulo
A vida de Marcos Antônio Nascimento da Silva poderia ser igual à de centenas e

centenas de outros jovens brasileiros que, sem perspectivas de formação esco-

lar e de emprego, são arrastados para a marginalidade. Marcos, entretanto, um

jovem de 21 anos de idade, é um exemplar funcionário da subsidiária brasileira

da PricewaterhouseCoopers, uma das maiores empresas de auditoria do mun-

do, trabalhando como auxiliar administrativo no escritório da capital paulista.

“Marcos foi o primeiro estagiário efetivado no programa de inclusão social da

empresa e é uma prova viva do potencial das ações conduzidas em conjunto pela

iniciativa privada, instituições públicas e organizações não-governamentais”, ob-

serva Wander Teles, sócio da Price, a respeito do PWC–Cidadania. O programa

é operado em parceria com o CDI, Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor

(Febem) e Câmara Americana de Comércio (Amcham).

A princípio, a trajetória de vida de Marcos encerrava todos os ingredientes para

desaguar numa história trágica. Ainda criança, assistiu à desestruturação da

família: seu pai, condenado à prisão, ausentou-se do lar – uma humilde casa no

Capão Redondo, um dos bairros mais pobres da periferia da capital paulista. E a

mãe tornou-se dependente de drogas, vício que a levou a abandonar Marcos e

seus três irmãos menores, por quatro meses. As crianças foram, então, assumi-

das pela avó materna, em condição de enorme precariedade. “Passamos fome,

muita fome, de doer a barriga”, recorda-se ele.

A situação de penúria o levou a praticar pequenos furtos para conseguir o que

comer. O contato com o “lado errado”, como ele mesmo define o mundo do

crime, abriu caminho para delitos de maiores proporções. Até que, aos 17 anos,

ao tentar com um colega roubar um carro, foi apanhado  pela Polícia Civil. Menor

de idade, foi recolhido à Unidade Educacional 9 da Febem, instalada no Tatuapé,

São Paulo.
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O CDI SÃO PAULO: PARCERIA COM

INSTITUIÇÕES ESTADUAIS

Esse contato transformou a vida de Marcos – para melhor. Ele passou a freqüen-

tar a EIC instalada na Febem, operada por voluntários, com base no modelo

pedagógico desenvolvido pelo CDI, e dotada de computadores doados à campa-

nha Megajuda. Ali, além de participar de cursos profissionalizantes, Marcos foi

iniciado no universo da informática.

“No começo, o computador era um bicho-de-sete-cabeças. Mas, com a orientação

que recebi, fui tomando gosto pela coisa, aprendi a digitar e descobri um novo

mundo. Descobri o que é a cidadania e a exercer meus direitos de cidadão”, relata.

O empenho de Marcos despertou a atenção dos responsáveis pela EIC, que resol-

veram investir em sua formação profissional. Assim, tão logo saiu da Febem, em

setembro de 2001, ingressou no programa de estagiários da Price e, um ano

depois, era efetivado como assistente administrativo.

Hoje, Marcos é remunerado em mais de dois salários mínimos, além de contar

com os benefícios concedidos pela empresa. Retomou os estudos – cursa o

segundo ano do ensino médio – e está reformando a casa em que cresceu.

Manter-se do “lado certo” da vida é um desafio diário, frisa ele, que trata de

apoiar e orientar os demais jovens assistidos pelo programa da Price. Marcos,

entretanto, mostra-se decidido a agarrar a oportunidade: “Pretendo cursar ad-

ministração, para fazer carreira na própria Price”, antecipa, confiante.
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“O CDI paulista opera como laboratório de novos projetos.” A definição é do coor-

denador do CDI São Paulo, Rodrigo Alvarez, que comanda uma equipe de 20 pro-

fissionais, alocados em duas unidades. Como exemplo, ele cita a parceria com a

Febem, a partir da qual o CDI promoveu a implantação de oito EICs nas instala-

ções da instituição, visando à reintegração social de jovens. Essa rede será am-

pliada ainda mais, por meio do apoio da Microsoft.

Outro bom exemplo da capacidade do CDI de desenvolver projetos específicos é

sua participação no programa Escola da Família, em parceria com a Unesco e a

Secretaria Estadual de Educação, que abre instalações e equipamentos da rede

escolar para a comunidade nos fins de semana.

O CDI São Paulo também já inaugurou cinco EICs em assentamentos rurais no

Pontal do Paranapanema – uma das regiões de maior ocorrência de conflitos

fundiários do País –, tem implantado Escolas para públicos com necessidades

especiais e participado de programas de inclusão digital corporativa, com a ins-

talação de várias EICs em empresas. Elas atendem, sobretudo, a funcionários

que não desfrutam do acesso a recursos da informática.
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“A FORMAÇÃO NA EIC ME DEU FORÇAS PARA

CONSTITUIR MINHA PRÓPRIA FAMÍLIA.”

Fabiana Reis    ex-aluna, educadora
e coordenadora da EIC Philips

EIC na empresa – São Paulo
Fabiana Reis é uma batalhadora. Paulistana de Cidade Dutra, bairro situado na zona

sul de São Paulo, fazia malabarismos para pagar, com seu salário de auxiliar de

limpeza, um curso técnico de secretariado e aulas de computação, ambos em esco-

las particulares. Seu empenho foi recompensado em 2002, quando a sorte lhe

sorriu. A Philips, empresa em que trabalhava, anunciava a abertura de sua primeira

EIC na capital paulista e Fabiana não perdeu tempo: matriculou-se na turma inicial.

“No começo, vi a oportunidade como uma chance de economizar tempo e dinheiro.

Percebo, hoje, que foi muito mais, mudou a minha vida. Passei a fazer parte do

mundo do conhecimento e da tecnologia, o que me parecia um sonho muito distante.

Também aprendi a conviver e a partilhar a realidade das outras pessoas, meus

colegas. Acho que me tornei um ser humano melhor e mais confiante”, relata Fabiana.
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Ao terminar o curso, ela foi convidada a ser educadora e coordenadora da EIC

Philips, onde estudara. “Fiquei muito orgulhosa e feliz por ser escolhida para o

cargo. A autoconfiança adquirida foi fundamental para que tomasse uma decisão

muito importante: ser mãe”, assegura. Fabiana é filha de pais separados, criada

pelo pai, “meu pilar de sustentação, mas que morreu quando eu tinha 15 anos”.

Quando engravidou, mesmo sem planejamento, sentiu-se “forte para assumir a

criança sozinha e constituir minha própria família”.

Aos 23 anos, vivendo com uma tia e o filho em Santo Amaro, zona sul de São

Paulo, Fabiana continua em sua batalha por um futuro melhor: estuda inglês e

espanhol aos sábados, pretende concluir o curso de secretariado técnico à noite

e continuar como educadora da EIC: “Quero ajudar pessoas a ganhar o que eu

ganhei: perspectiva de vida”, promete Fabiana.
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“O CURSO CONTRIBUIU PARA QUE

DESCOBRÍSSEMOS NOSSA COMUNIDADE, NOSSA

HISTÓRIA, NOSSAS ORIGENS.”

Alma Delia Paez e Luz Rebeca Méndez  
ex-alunas, educadoras da EIC e editoras do jornal

Milpa Alta al Desnudo

06
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San Pedro Atocpan – Milpa Alta
Milpa Alta tem sua origem em um antigo assentamento indígena nahua, povo

que integrava o império asteca, e se localiza a quase 20 quilômetros ao sul da

Cidade do México. É uma das maiores entre as 16 regiões administrativas que

integram o Distrito Federal e também a que mais preserva as características de

uma comunidade rural.

Recentemente, um singelo meio de comunicação começou a circular na região:

Milpa Alta al Desnudo, revista pautada, escrita e impressa por Alma Delia Paez e

Luz Rebeca Méndez, ambas com 21 anos, ex-alunas da EIC localizada em San

Pedro Atocpan, um dos 12 povoados que compõem Milpa Alta. “A idéia da revis-

ta”, explica Alma Delia, “é construir um elo em nossa comunidade, divulgar notí-

cias, avisar das festas, registrar receitas culinárias e outras tradições, além de

mostrar nosso potencial turístico.”

O projeto surgiu durante o curso de informática que as duas garotas realizaram

na EIC Milpa Alta. “Quando comecei a fazer o curso, também comecei a desco-

brir nossa comunidade, nossa história e nossas tradições de origem indígena.

Hoje estou mais envolvida com as pessoas que vivem aqui e quero contribuir para

que todos conheçam e se orgulhem de nossas raízes, e também participem das

soluções de nossos problemas – coisas que afetam o conjunto dos moradores,

como o que fazer com o lixo, como melhorar a educação ou o que podemos fazer

para viver com mais segurança”, diz Alma.
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TRADIÇÕES E EXPRESSÕES CULTURAIS: VALORES

PRESERVADOS PELO CDI MÉXICO

Antes de descobrir a EIC, Alma era uma das tantas garotas da região que, depois

de concluir o ensino médio, ficavam em casa, no povoado de Santa Ana Tlacotenco,

na maior ociosidade, sem almejar nada da vida. Após o curso, essa vontade de

partilhar conhecimentos levou Alma e a colega Luz Rebeca a se transformarem

em educadoras da EIC e a investirem no projeto da revista. Elas sabem que para

viabilizá-la terão de batalhar muito, empenhando-se para obter patrocinadores e a

fidelidade dos leitores. Mas um dos ensinamentos nas aulas de informática é,

justamente, cada um lutar pelo que quer.

A própria EIC Milpa Alta é fruto de muita batalha. A escola existe há cerca de um

ano e surgiu por iniciativa de La Choza, uma entidade comunitária que há dez

anos vem desenvolvendo atividades de organização e promoção cultural na re-

gião. “Os recursos para implantar a EIC foram obtidos com uma grande empresa,

a Philips, mas a manutenção da escola é obra dos próprios alunos e moradores

de Milpa Alta”, conta Ivonne Cruz, de La Choza.

Os cursos de informática reúnem gente de todo tipo, dos diferentes povoados da

comunidade – artistas plásticos, sociólogos, donas de casa, crianças e muitos

jovens, quase todos com algum vínculo com a principal atividade da região: a

produção e comercialização de alimentos. Milpa Alta é a maior produtora nacional

de nopal, um cacto muito importante na cozinha popular mexicana. Além disso,

divide com os Estados de Oaxaca e de Puebla o título de maior produtora de

moles, uma pasta feita de diversos tipos de pimenta (chiles), principal produto das

lavouras da região.

“As características camponesas da comunidade – como laços estreitos entre as

pessoas, solidariedade, convivência freqüente e realização de assembléias para

resolver assuntos em comum – constituíram terreno fértil para os conceitos que

embasam a política pedagógica do CDI”, destaca Noemí Ángeles, coordenadora

de projetos sociais do CDI México.
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O trabalho para criar as duas primeiras EICs no México – uma na Cidade do México e

outra em Monterrey – teve início em 2000. “Essa associação de computador com cida-

dania era uma novidade completa por aqui. Começamos, então, a traçar uma estraté-

gia para divulgar nosso projeto, mobilizar pessoas e contagiá-las com nossa proposta

político-pedagógica”, lembra Ricardo Barrientos, diretor do CDI México.

Aos poucos, os apoios foram se multiplicando, entidades ouviam falar do trabalho do

CDI, formatavam projetos, abriam conversações e as EICs começaram a surgir. “Éra-

mos poucos e tínhamos de dar conta de tudo: avaliar os equipamentos, instalar os

softwares doados pela Microsoft, transmitir a proposta pedagógica para os educado-

res”, relata Ricardo.

Atualmente, existem 30 EICs espalhadas pelas diferentes regiões do México. Das duas mais

recentes, uma está em Leon, no desenvolvido Estado de Guanajuato, no centro do México; a

outra localiza-se em Mariano Matamoros, uma grande favela de Tijuana, na fronteira com os

Estados Unidos. Nesses quatro anos, segundo Ricardo, cerca de 2 mil pessoas em todo o

país já participaram das EICs e, até 2005, pretende-se alcançar outras mil.

O CDI México está integrado por uma equipe de seis pessoas, cerca de 50 educadores e 35

coordenadores – estes, em geral, integrantes da entidade de atuação local, parceira do CDI.
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“O CURSO NOS ENSINOU A MONTAR PROJETOS QUE BENEFICIEM

OUTRAS PESSOAS.”

Carlos Hernández    aluno da EIC de Cuatepec

Cuatepec–Barrio Bajo – Gustavo A. Madero
Na EIC de Cuatepec–Barrio Bajo, em Gustavo A. Madero, município encravado na

periferia da capital mexicana, o clima de trabalho e as demandas cotidianas são

bem diferentes. Os problemas de delinqüência derivados do desemprego e da

falta de oportunidades são marcantes na comunidade, que enfrenta a violência

cotidiana das regiões com alto consumo de drogas e de álcool, famílias

desestruturadas, meninos e adolescentes vivendo nas ruas.

“A escola de informática, para mim, é um apoio para enfrentar meus problemas

pessoais e evitar a depressão”, confessa Carlos Hernández, de 17 anos, um dos

alunos da EIC Cuatepec. Carlos estuda numa escola técnica e as aulas na EIC,

além de reforçarem seus conhecimentos de informática, o ajudam a viver melhor.

“Hoje sou muito mais sociável. Conversar com as outras pessoas do grupo me

ajudou a enfrentar a separação dos meus pais e a entender os conflitos da minha

comunidade. Nós também discutimos soluções para esses problemas e, no fim

do curso, temos de montar um projeto que ajude as pessoas”, comenta Carlos.
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A EIC Cuatepec surgiu a partir do trabalho comunitário realizado por La Comuna,

o braço social da Prefeitura do Distrito Federal, criado para apoiar pessoas em

situação vulnerável, especialmente jovens. A entidade tomou a iniciativa de procu-

rar o CDI e obteve o apoio da Microsoft para implantar a sala de computação do

bairro. “Em comunidades com essas marcas, a EIC assume um papel de abrigo

emocional”, observa Noemí Ángeles. “São vistas como um espaço de esperança

pelos adolescentes e seus familiares, onde se podem conseguir meios de realizar

o desejo de uma vida diferente”, complementa a educadora.

Paralelamente ao curso de informática, a EIC desenvolve várias atividades, como o

Programa de Capacitação para o Emprego, com dois meses de duração, que ajuda

os alunos a traçarem diferentes estratégias na busca de um posto de trabalho.

“Eles aprendem a elaborar um currículo, a enfrentar uma entrevista na disputa de

uma vaga e a falar de suas habilidades”, detalha José Luís Avilés, jovem educador

de La Comuna.
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“DEPOIS QUE APRENDI A UTILIZAR O

COMPUTADOR, FICOU MAIS FÁCIL O TRABALHO

DE ARTICULAÇÃO DA COMUNIDADE.”

Margarita Irene Carrasco Cariqueo    ex-aluna e
líder da Junta de Vizinhos de Santa Terezita

06
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Maipu – Santiago
Até bem pouco tempo, Margarita Irene Carrasco Cariqueo, de 35 anos, era uma

simples dona de casa. Casada, duas filhas, um tanto tímida, nunca havia trabalha-

do fora de casa ou feito algo além das tarefas domésticas. Hoje, no entanto,

Margarita é uma liderança em sua comunidade, o conjunto habitacional de Santa

Terezita de los Andes, em Maipu, na periferia de Santiago.

“Nosso bairro é dividido em 15 quarteirões, cada um com cerca de 50 famílias.

Para conseguir algumas modificações, temos de nos mobilizar e arrecadar di-

nheiro”, expõe Margarita, responsável pela articulação dos moradores e pela

administração das ações de melhoria de seu quarteirão.

A mudança em sua vida começou em abril de 2003, quando ela se matriculou na

EIC localizada a poucos metros de sua casa, no centro de apoio juvenil El Umbral.

“Queria muito aprender algo novo e fui estudar, juntamente com minha filha mais

velha”, lembra. A decisão, entretanto, não foi simples, pois Margarita tinha medo

da reação do marido. “Juan Carlos poderia ficar bravo, pois sempre dizia que eu

não tinha capacidade para estudar”, relata a dona de casa, que decidiu, assim

mesmo, ir às aulas escondida, enquanto o marido trabalhava. Formou-se, então,

uma pequena rede de solidariedade em torno de Margarita. “Se ele me procurava

na hora da aula, as vizinhas inventavam alguma desculpa...”, diz, sorrindo.

Essa rotina durou dois meses. No dia da formatura, a expectativa em torno da reação

de Juan Carlos já envolvia toda a EIC. “Ele foi à cerimônia para ver a filha receber o

diploma. E quando chamamos o nome de Margarita, todos se voltaram para ver sua

reação”, conta Yanilet Angulo Troncoso, coordenadora da EIC. Juan Carlos, no entanto,

apesar da surpresa, ficou muito orgulhoso”, conforme relata Margarita.
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O TRABALHO DA EIC, QUE ERA FOCADO EM ADOLESCENTES

EM SITUAÇÃO DE RISCO, HOJE TAMBÉM É VOLTADO A

DONAS DE CASA E DESEMPREGADOS

A comunicação com os colegas de curso, os debates sobre os problemas do

bairro e a disposição e coragem para mexer nos computadores abriram novas

perspectivas para a ex-dona de casa. Em setembro de 2004, ela foi eleita secre-

tária da Junta de Vizinhos de Santa Terezita, dessa vez com total apoio do marido.

 O conjunto habitacional de Santa Terezita de los Andes já tem três anos. Integra

um programa público de residências populares e a maioria de seus moradores

vem de acampamentos de áreas invadidas. Todas as melhorias são conquistadas

à custa de muito esforço. “Já conseguimos montar o jardim e colocamos pontei-

ras e chapas elétricas nos portões, para evitar a invasão de ladrões”, anuncia

Margarita. Atualmente, além de cuidar de seu quarteirão, ela é responsável por

documentar as atividades da entidade. “Se não tivesse aprendido a usar o compu-

tador, não teria como fazer isso”, admite.

A EIC El Umbral foi inaugurada no segundo semestre de 2000 e já formou 430

alunos. “É uma das primeiras instaladas no país”, revela Eugenio Vergara, coorde-

nador regional do CDI Chile, recordando-se dos primeiros tempos. “Éramos ape-

nas três voluntários, trabalhando duro para consolidar as dez primeiras Escolas,

identificar as necessidades e descobrir como garantir sua qualidade.”

Originalmente, o trabalho centralizava-se nas crianças que viviam em situação de

risco social. A turma inicial, com alunos entre 9 e 16 anos, fez uma enquete no

bairro sobre direitos e deveres do cidadão e publicou um jornal com os resulta-

dos, despertando o interesse da população. Isso mudou o perfil dos integrantes

da EIC El Umbral, que passou a incluir donas de casa, desempregados e um

grupo especial de jovens, formado por mães adolescentes. “Nós damos apoio e

motivação para mantê-las no sistema de ensino, pois nas escolas elas sofrem

muita pressão para largar a sala de aula”, denuncia Yanilet, a coordenadora.
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Em quatro anos de atividades, o CDI Chile criou 68 EICs, distribuídas por Santiago, pelas

regiões litorâneas de Valparaíso e Viña del Mar, próximas de Santiago, e por Concepción,

mais ao sul, formando cerca de 5 mil alunos. Várias empresas participaram desse cresci-

mento, como a Microsoft, Fundação Avina, Philips e Fundação País Digital.

“Fizemos uma pesquisa profunda sobre como aplicar a experiência construída pelo CDI,

adequando-a à realidade chilena. E, além de implantar as EICs, procuramos descobrir a

melhor forma de conseguir alianças entre a iniciativa privada, o sistema público e a socie-

dade civil”, diz Eugenio Vergara.

Uma das marcas do trabalho do CDI Chile é a forte demanda do público adulto, nos segmentos

com mais dificuldade de acesso às tecnologias da informação e comunicação. No Chile, há um

pesado investimento governamental na difusão da informática, principalmente nas escolas.

Cerca de 90% da rede pública de ensino – umas 8 mil escolas e liceus – já tem uma sala de

computação para uso dos alunos. No entanto, apenas 20,5% das residências têm computadores

e a Internet chega a somente 10,5% dos lares, em geral nas camadas de mais alta renda.

O CDI tem procurado atingir os jovens empreendedores da periferia, que já saíram do siste-

ma escolar; os desempregados e os trabalhadores com mais de 40 anos – pessoas que não

conseguem mais ter acesso ao sistema de ensino e para quem a informática contribui deci-

sivamente para o exercício da cidadania.
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“DOMÍNIO DE INFORMÁTICA FOI DETERMINANTE PARA

QUE EU CONQUISTASSE UM EMPREGO.”

Manuel Campos    ex-aluno da EIC Bautista Siloé

San Joaquín – Santiago
Para Manuel Campos, de 53 anos, três filhos, a falta de familiaridade com o compu-

tador transformou-se em obstáculo para conseguir novo emprego. Depois de dez

anos trabalhando na segurança de uma empresa do setor automotriz, foi demitido

no fim de 2003. “Em todos os lugares em que ia fazer entrevista para emprego,

exigiam base em computação, necessária para controlar a entrada e saída de pes-

soas e de objetos”, conta. Campos encontrou a solução para seu problema dentro de

uma igreja evangélica – não exatamente com oração, mas com capacitação.

 “O pastor havia montado uma EIC, aberta para toda a comunidade, independente-

mente do credo de cada um”, relata Campos, que se emociona ao falar dos resul-

tados. “Todos tiveram muita paciência comigo. Eu era tosco. Cheguei com meu

caderno e passei a anotar tudo. Antes de terminar o curso, de três meses, já tinha

novo emprego. E ganhei um computador de meus filhos no dia do meu aniversário.”
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José Miguel Cuevas Fuentes, professor da EIC Campos e pastor da Misión Bautista

Siloé, diz que “é uma experiência única poder ajudar pessoas assim”. Ele teve a

idéia de montar uma EIC na igreja após ler uma entrevista de Rodrigo Baggio,

diretor executivo do CDI, no jornal chileno El Mercurio.

“Queria abrir a igreja para a comunidade, sem proselitismo, e reverter a imagem

negativa que muita gente tem da religião evangélica e de nossas igrejas, vistas

como elefantes brancos que só abrem suas portas na hora do culto”, explica Cuevas.

A igreja está localizada em uma das regiões mais pobres e perigosas de Santiago,

no bairro San Joaquín. O bairro vizinho, Victoria, é um reduto de narcotraficantes

e as batidas policiais na região são constantes. Apesar disso, a EIC é muito bem-

freqüentada e, de outubro de 2003 até agosto de 2004, havia formado dezenas

de alunos, dos quais apenas 20% eram fiéis evangélicos.
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“PARA MIM, O CURSO FOI MUITO ALÉM DAS

AULAS DE COMPUTAÇÃO. DESCOBRI QUE POSSO

SER MAIS ATIVA, AJUDAR AS PESSOAS E

CONTRIBUIR PARA MINHA COMUNIDADE.”

Tereza Gómez    ex-aluna, coordenadora da EIC e
voluntária em um restaurante para crianças carentes

007
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Puerto General San Martín – Santa Fé
Tereza Gómez, 40 anos, mãe de três filhos, era a única mulher na primeira turma

da EIC aberta em sua empresa, a Petrobras Energia, em Puerto San Martín, na

Grande Rosário, Província de Santa Fé, Argentina. Funcionária da limpeza, ela

não tinha acesso a computadores em seu cotidiano, mas queria muito saber lidar

com eles. “Para mim, o curso foi bem além das aulas de computação. Aquelas

duas aulas por semana deram um novo caminho à minha vida. Perdi o medo de

falar com as outras pessoas, principalmente com aquelas que estudaram mais

do que eu”, enfatiza Tereza.

Ela venceu a timidez e ganhou coragem para construir novas relações. “Descobri

que posso ser mais ativa, ajudar as pessoas que estão à minha volta e contribuir

para minha comunidade”, ressalta. Hoje, Tereza trabalha na organização da biblio-

teca da nova sede da Escola – uma casa velha recuperada pelos primeiros alunos

– e passou a ser voluntária em um “comedor”, restaurante popular para crianças

carentes, mantido por uma ONG. Com isso, integrou-se à grande rede de solida-

riedade que surgiu durante a crise econômica argentina, com cerca de 2 milhões

de voluntários, que mantêm restaurantes populares improvisados em escolas,

centros comunitários e igrejas, espalhados por todo o país.

Desde que começou a funcionar, a EIC tem irradiado projetos de ação solidária. A

nova sede abrigará, também, cursos de idiomas e de manutenção de máquinas

utilizadas na operação da empresa, ministrados por alguns de seus funcionários

aposentados. Além disso, os ex-alunos mergulharam na comunidade do entorno,

descobrindo mais espaços para práticas solidárias e para criar novas EICs.
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“INFORMÁTICA DÁ NOVO SENTIDO À VIDA.”

Sebastian Porter    ex-aluno da EIC

Longchamps – Almirante Brown
Sebastian Porter tem 18 anos e parou de estudar ainda muito pequeno. Vive com os

cinco irmãos menores e a mãe, dona de casa, em Rayo de Sol, bairro da localidade

de Longchamps, em Almirante Brown, município da Grande Buenos Aires. Foi ali que

começou a freqüentar a EIC mantida em parceria pelo CDI e Del Suburbio Centro de

Participação Comunitária, organização não-governamental atuante no bairro. “A in-

formática vai me ajudar a achar um destino para a vida”, acredita o jovem.

Sebastian integra um grupo de 21 jovens com idade entre 15 e 21 anos, assistidos

por um programa oficial de apoio a adolescentes em situação de risco. Fazem

atividades físicas, são estimulados a estudar e a buscar trabalho. E, hoje, todos são

alunos da EIC. Quem fez a ponte entre o programa oficial e a Escola de Informática

e Cidadania foi Maria Edith Palácios, de 48 anos, responsável pelo programa no

bairro e aluna da primeira turma da EIC de Del Suburbio. “Quando fiz o curso de

informática, percebi que ele seria ótimo para esses meninos que passam o dia na

esquina batendo papo, sem nenhum objetivo, desafio ou meta”, lembra-se Maria

Edith, a “Mamucha”, como carinhosamente é chamada pela turma.
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“PERCEBI QUE O CURSO SERIA ÓTIMO NÃO SÓ PARA MIM,

MAS TAMBÉM PARA ESSES MENINOS QUE PASSAM O DIA

NA ESQUINA, SEM NENHUM OBJETIVO.”

Maria Edith Palácios “Mamucha” (à direita)    ex-aluna
e responsável pelo programa no bairro
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Na EIC, Sebastian e seus colegas começaram a discutir suas vidas e a construir

laços de amizade. Duas das adolescentes já são mães e quase todos têm histó-

rias de violência e abandono para contar. Sebastian, filho de um caminhoneiro,

não vê o pai há quatro anos. “Não sei como conseguimos sobreviver”, diz o jovem.

Agora, porém, eles também começam a construir uma perspectiva de futuro

melhor e muitos já fazem planos de voltar a estudar.

 “Os garotos valorizam o curso e não faltam sem uma boa justificativa. Sabem que

tem muita gente na fila de espera e que, juntos, podem melhorar suas vidas e nossa

localidade”, diz Andréa Laura Bonetto, de 28 anos, coordenadora da EIC e da entida-

de Del Suburbio. A própria sede da escola é um bom exemplo do que pode ser obtido

pelo esforço coletivo: o trabalho voluntário de pessoas como Andréa, Maria Edith e

muitos alunos e ex-alunos da EIC transformou uma antiga casa abandonada – locali-

zada perto da linha do trem, em meio a residências simples e fábricas fechadas –

num ambiente agradável e convidativo para os encontros da comunidade.

O CDI Argentina começou a funcionar em julho de 2003 e, entre alunos e ex-alunos, já

atingiu cerca de mil pessoas. Além da capital e municípios da Grande Buenos Aires, exis-

tem EICs espalhadas por Santa Fé, La Pampa, Patagônia, Neuquén e Rio Negro. Várias

empresas vêm contribuindo com esse esforço de expansão do trabalho do CDI, entre elas

a Petrobras, Microsoft, HP e Accenture.

Hugo Castañeda, coordenador regional da entidade, diz que pretendem fechar 2004 com

41 escolas instaladas e espalhar o programa pelo país, descentralizando-o para garantir

sua agilidade e eficiência. “Uma EIC pode estar instalada também num hospital, numa

empresa, num centro de atenção a aposentados, em bibliotecas ou ‘comedores’. Hoje, por

essa flexibilidade, somos bastante procurados por organizações de moradores e outras

entidades, como ocorreu com a Unión Vecinal Sakura. A divulgação de nosso trabalho

está funcionando como desejávamos: no boca-a-boca”, revela o coordenador.
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O TRABALHO DA EIC ESTÁ PROMOVENDO A MELHORIA

DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO LOCAL

Sakura – Almirante Brown
A Escola de Informática e Cidadania do CDI chegou ao bairro Sakura, em Almiran-

te Brown, na Grande Buenos Aires, de ônibus. Literalmente. Foi em suas andanças

cotidianas pela cidade que o motorista Hugo Barrios, de 42 anos, presidente da

Unión Vecinal Sakura, soube do programa. Conversando com integrantes de ou-

tras organizações não-governamentais atuantes em Almirante Brown, descobriu

o endereço do CDI em Buenos Aires e foi procurar a entidade.

O bairro Sakura – que em japonês significa flor de laranjeira – foi fundado por

imigrantes e precisava muito de um estímulo. Ruas sem asfalto; casas simples,

sem pintura; e gente ainda mais simples, com muitos em busca de emprego. “O

bairro estava ferido pelo abandono, mas agora tem mais vida e perspectivas”,

afirma Hugo Barrios.
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Ele viu na proposta do CDI uma possibilidade concreta de ajudar sua gente. Em

2004, a EIC da Unión Vecinal formou sua primeira turma, de nove alunas. “O dia

da formatura, quando houve a entrega dos diplomas, foi uma verdadeira festa. A

cerimônia começou com todos cantando o hino nacional”, lembra Hugo Barrios.

Segundo ele, a EIC estimula os alunos a desenvolverem seus talentos e motiva a

comunidade a buscar solução para seus problemas. Para Hugo, a proposta do

CDI chegou na hora certa. “Nós, argentinos, somos muito individualistas. Mas

podemos mudar essa mania de cuidar apenas da própria vida, ignorando o que

podemos fazer pelo nosso lugar e, conseqüentemente, pelo nosso país”, enfatiza.

Os resultados já começam a aparecer. Em três meses, o número de sócios da

Unión Vecinal – condição para freqüentar a EIC – passou de 500 para 610,

comunica Graziela Gramado, de 50 anos, mãe de quatro filhos e responsável

pelas finanças da organização. Sobraram mais de 50 pessoas na lista de espera

depois de formada a segunda turma.
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Oded Grajew
   Presidente do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, idealizador

do Fórum Social Mundial, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social e ex-assessor especial do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
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A exclusão digital caracteriza-se como a mais nova manifestação da exclusão social. No Brasil, ela é agravada pela

profunda desigualdade social. Calcula-se que quase 150 milhões de brasileiros não tenham acesso ao computador.

Ao mesmo tempo, a crescente incorporação de novas tecnologias aos processos produtivos tem trazido profun-

das transformações. Por um lado, gera expressivos ganhos de produtividade; por outro, porém, acarreta desem-

prego em larga escala. Para os trabalhadores, capacitação técnica e formação educacional tornaram-se requisi-

tos básicos para o ingresso e a permanência no mercado de trabalho.

A inclusão digital deve, então, ser concebida como uma política que vai além do acesso ao computador. Ela

precisa ser um processo de apropriação da tecnologia pelas pessoas, que lhes assegure autonomia e capacida-

de de escolher a melhor maneira de utilizá-la. Assim, elas poderão – por meio do computador e da Internet –

exercer seu direito de se comunicar e obter informações, inclusive dos governos.

Com essa visão, o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social tem apoiado o CDI em vários projetos,

numa parceria que tem como resultado a crescente atuação das empresas voltada para a inclusão digital. Uma

atividade importante é a campanha Megajuda, realizada pelo CDI em conjunto com o Instituto Ethos, a Câmara

Americana de Comércio (Amcham–SP) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Implementada em todo o Brasil anualmente, a iniciativa arrecada computadores e periféricos e os destina à

população de baixa renda. Em 2004, a quinta edição da Megajuda ocorreu de forma articulada com as ativida-

des da Semana Nacional de Cidadania e Solidariedade, evento que visa a promover as Metas do Milênio. Estabe-

lecidas pela ONU em 2000, as Metas são constituídas por oito objetivos que os 191 países-membros se compro-

meteram a cumprir até 2015.

Elas se referem a acabar com a miséria e a fome; promover educação básica de qualidade para todos; estabe-

lecer igualdade entre sexos e valorização da mulher; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde das

gestantes; combater a Aids, a malária e outras doenças; assegurar a qualidade de vida e o respeito ao meio

ambiente; e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento.

São inúmeras as formas que as empresas têm de participar. Internamente, elas podem desenvolver programas que

incluam digitalmente todos os seus funcionários. Na relação com a comunidade, a doação de equipamentos pode

se somar à capacitação de educadores e monitores, à implementação de projetos e ao estímulo ao voluntariado.

Assim como o setor empresarial, governos e entidades também estão investindo na inclusão digital como parte

da inclusão social. Para as empresas, além do retorno que podem obter nos negócios, integrar-se a esse

movimento é uma oportunidade importante para o exercício da responsabilidade social.
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1997    Rodrigo Baggio torna-se fellow da organização internacional Ashoka Empreendedores Sociais.1998

    O presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, visita a EIC da Vila Olímpica, na Mangueira. Rio de Janeiro (RJ), Brasil.

1999    O CDI recebe o Prêmio Criança, da Fundação Abrinq. São Paulo (SP), Brasil.   Rodrigo Baggio é

indicado pela revista Time/AL como um dos 50 líderes do continente que farão diferença no terceiro milênio. 

Rodrigo Baggio figura como um dos 100 líderes da América Latina e Caribe selecionados para o encontro Visões para

o Desenvolvimento da América Latina e Caribe, promovido pelo BID e Unesco. Paris, França.   Rodrigo Baggio

destaca-se como um dos 50 jovens, de 45 países, apontados para participar do Common Futures Forum pelo alcance

de suas idéias. Promoção da ONU, Unesco e BID. Washington, Estados Unidos.  2000     Rodrigo Baggio

ganha o Prêmio Ação Humanitária, da revista Latin Trade. Miami, Estados Unidos.   Rodrigo Baggio conquista o

Prêmio 20 Líderes da Internet na América Latina, da rede de tevê CNN (em espanhol). Atlanta, Estados Unidos. 

Rodrigo Baggio está entre os seis nomes apontados para a campanha institucional Local Heroes, por sua atuação

inovadora e exemplar em projeto social. Realização da CNN internacional. Atlanta, Estados Unidos. 2001
  O CDI conquista o certificado Tecnologia Social Efetiva, da Fundação Banco do Brasil. Rio de Janeiro (RJ), Brasil. 

Rodrigo Baggio é eleito Líder Social do Brasil pelo Fórum de Líderes Sociais do Brasil, organizado pela Ashoka Empre-

endedores Sociais, Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social e Fórum de Líderes Empresariais Gazeta

Mercantil. São Paulo (SP) Brasil.   O CDI ganha o certificado de Qualidade para Experiências Inovadoras, da Unesco.

Rio de Janeiro (RJ), Brasil.   Rodrigo Baggio aparece como um dos 100 Global Leaders for Tomorrow, indicados pelo

Fórum Econômico Mundial. Davos, Suíça.   O CDI fica com o título Highly Rated Project, do Fórum Econômico Mundial.

Davos, Suíça.   O CDI Espírito Santo recebe o diploma Empresa Cidadã, da ONG Movimento Vida Nova. Vila Velha (ES),

Brasil.   O CDI Paraná é agraciado com o troféu Dignidade Solidária, nacategoria ONG Educação, oferecido pelo

Centro Paranaense da Cidadania. Curitiba (PR), Brasil.  2002   O CDI conquista o Prêmio Unesco, na

categoria Comunicação e Informação. Rio de Janeiro (RJ), Brasil.   O CDI ganha a menção honrosa Idéia Inovadora em

Captação de Recursos, do Prêmio Empreendedor Social, pelo projeto CDI na Empresa. Iniciativa da Ashoka Empreende-
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dores Sociais e McKinsey & Company. São Paulo (SP), Brasil.   Rodrigo Baggio recebe o título Empreendedor Social

de Destaque, da Fundação Schwab de Empreendedorismo Social. Genebra, Suíça.   O CDI fica com o Prêmio Banco

Mundial de Cidadania, no Encontro Nacional de Experiências Sociais, pelo projeto Adoção de Escolas de Informática e

Cidadania por Empresas e Organizações Públicas. Brasília (DF), Brasil.   O CDI é contemplado com o Prêmio

Geração Capaz, na categoria Terceiro Setor, do Centro de Integração Empresa–Escola (CIEE). Rio de Janeiro, Brasil.

2003    O CDI ganha o Prêmio Top Social, da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do

Brasil (ADVB). São Paulo (SP), Brasil.  Rodrigo Baggio é homenageado com o título de Doutor Honoris Causa em

Ciências Humanas, conferido pela DePaul University. Chicago, Estados Unidos.   O CDI conquista o prêmio World

Technology Award, na categoria Empreendedorismo Social, da academia World Technology Network. São Francisco,

Estados Unidos. 2004      O CDI figura entre os 50 contemplados do prêmio Bem Eficiente, da

Fundação Kanitz. São Paulo (SP), Brasil.   Rodrigo Baggio está entre os 120 brasileiros que carregam a tocha

olímpica no País. Rio de Janeiro (RJ), Brasil    O CDI conquista o Prêmio Microsoft de Inclusão Digital. São Paulo

(SP), Brasil.   Rodrigo Baggio é o vencedor do Prêmio Tech Museum Award na categoria Eqüidade. O concurso – o

maior do Vale do Silício, de projeção internacional – reconhece os melhores projetos de tecnologia em benefício da

humanidade. Califórnia, Estados Unidos.   O CDI Colômbia obtém o prêmio AGFUND de la Arábia, na terceira

categoria. Programa do Golfo Árabe para as Organizações de Desenvolvimento das Nações Unidas. Tunis (Tunísia),

África.   Rodrigo Baggio é o detentor do Prêmio Empreendedor do Ano, na categoria Responsabilidade Social,

conferido pela Ernst & Young. São Paulo (SP), Brasil.
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O Comitê para Democratização da Informática (CDI) tem uma

história de múltiplas faces e singularidades, escrita no plural.

História de sujeitos, não de objetos – todos protagonistas.

História de um sonho que aprende a caminhar da utopia para a

realidade e já completa dez anos.

Tudo começou por uma nova forma de olhar, afastando modismos,

clichês e preconceitos. Percebemos que as tecnologias da

informação e comunicação poderiam ter um papel estratégico e

abrir passagem para transformar vidas, se utilizadas como

ferramentas promotoras da cidadania. E passamos a brigar por

oportunidades de levar esse instrumental a comunidades de baixa

renda, marginalizadas de conquistas essenciais.

Rodrigo Baggio

apoio cultural:

montagem capa CDI 1/26/05, 19:261


