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A transformação digital da sociedade faz com que cada vez mais as oportunidades de
emprego,  os  serviços  básicos e  as  políticas  públicas  utilizem tecnologias da  informação e
comunicação (TICs). Isso exige que os cidadãos e as cidadãs estejam aptos a utilizá-las no
trabalho, no seu cotidiano e ao se relacionar com o poder público. No entanto, no Brasil nem
todos estão incluídos no mundo digital e, entre os que estão, verifica-se grande desigualdade.

A desigualdade digital é formada por três dimensões: (i) acesso, (ii) habilidades e (iii)
usos  e  apropriação  das  tecnologias  e  informação.  Essas  três  dimensões que  compõem a
desigualdade  digital  são,  ainda,  sobrepostas  às  desigualdades  socioeconômicas:  estudos
apontam  que  características  como  idade,  renda,  escolaridade,  gênero  e  raça  afetam  as
condições de acesso, as habilidades e as formas de apropriação e uso de tecnologia entre
diferentes grupos sociais. A natureza complexa dessa desigualdade exige que o poder público
esteja atento a todas as nuances que perpassam esse problema ao desenhar políticas de
inclusão.

A desigualdade de acesso ocorre quando os indivíduos não têm as mesmas condições
para  obter  dispositivos  digitais  e  conexão  à  internet.  Já  a  desigualdade de  habilidade  diz
respeito às distintas habilidades dos indivíduos para utilizar as tecnologias da informação e
comunicação em seu cotidiano. Em geral, políticas públicas de inclusão digital tendem a focar
na superação  dessas duas dimensões da desigualdade digital,  desconsiderando a terceira
delas: a desigualdade nos usos e apropriações das tecnologias. É o caso da lei municipal de
São Paulo que estabelece a Política de Inclusão Digital.

Para  atualizar  e  aperfeiçoar  a  política  municipal,  é  necessário  ampliar  a  noção  de
desigualdade digital que a embasa, abarcando também a terceira dimensão, que se refere às
diferentes possibilidades de usos das tecnologias digitais e de sua apropriação para produzir,
consumir  e  replicar  informações.  Enquanto  grupos  mais  privilegiados  têm  condições  de
mobilizar e usar tecnologias para ampliar o acesso à informação e a oportunidades, outros
grupos estão mais vulneráveis  aos riscos do mundo digital,  como desinformação,  fraude e
ameaças ao direito à privacidade e à liberdade de expressão. Desse modo, é necessário que o
poder  público  atue  também  nesse  eixo,  possibilitando  que  o  uso  de  tecnologias  digitais
fortaleça o exercício pleno da cidadania para todos cidadãs e cidadãos.

Em um mundo marcado pelo grande volume de informações e sua veloz disseminação
no ambiente digital, o uso informado, crítico, responsável e ético de tecnologias deve ser um
direito.  Nesse  sentido,  especialistas  têm defendido  a  inclusão  da  educação  midiática  nos
currículos  da  educação  formal,  com  cursos  e  ferramentas  que  ensinem  a  crianças,
adolescentes e jovens como checar a veracidade de informações e identificar os riscos do
ambiente digital.

De acordo com a UNESCO[1], a educação midiática e informacional tem como objetivo
o desenvolvimento de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes que permitem aos
cidadãos e cidadãs (i) localizar e acessar informações relevantes; (ii) avaliar informações com
senso  crítico;  (iii)  comunicar,  com  ética  e  responsabilidade,  sua  compreensão  sobre  a
informação adquirida; (iv) usar suas habilidades em tecnologia da informação e comunicação
(TIC) para processar a informação; e (v) utilizar a internet e outras mídias (digitais ou não) para
auto expressão, liberdade de expressão, diálogo intercultural e participação democrática.

Essa  perspectiva  destaca  que  a  chave  para  combater  a  desinformação  não  é  a
restrição da liberdade de expressão e aumento do controle e vigilância no ambiente digital, mas
sim a qualificação das interações da população com as informações nesse ambiente. Além
disso,  as  competências  e  habilidades  destacadas  pela  educação  midiática  e  informacional



podem também colaborar  para  a  inclusão  digital  qualificada  da  população,  atuando  como
instrumento de combate à desinformação.

Diante do exposto e partindo do reconhecimento da importância da Política Municipal
de  Inclusão  Digital  de  São Paulo  para  a  redução  das  desigualdades digitais,  este  projeto
propõe a adição de dois novos objetivos à política: (i) o acesso à internet e às tecnologias da
informação  e  comunicação  e  (ii)  o  desenvolvimento  das  competências  e  habilidades  dos
cidadãos para usá-las em seu cotidiano, bem como para acessar, avaliar criticamente e usar as
informações e conteúdos obtidos no ambiente digital. Além disso, também propõe a inclusão do
direito à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos
assuntos  públicos  como  um princípio  da  inclusão  digital.  A  alteração  proposta  tem como
objetivo  fortalecer  a  política  de  inclusão  digital,  destacando  a  importância  do  acesso  à
informação de forma qualificada para a redução das desigualdades digitais e exercício pleno da
cidadania.

__________

[1] Desde 2016, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO)  tem  desenvolvido  materiais  e  promovido  debates  sobre  educação  midiática  e
informacional. https://nic.br/media/docs/publicacoes/8/246421POR.pdf"
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