Relatório da Área Social – 2002

Autoria: Gerência de Inclusão Social – NGPD
Esta área envolve projetos, ações e atividades relacionadas à inclusão social de forma
ampla. Foram desenvolvidos projetos envolvendo capacitação em tecnologia da
informação, acesso à Internet e a implantação e operação de uma biblioteca.

1 Capacitação

As ações aqui realizadas visam articular, promover, projetar e manter cursos de
capacitação em Tecnologia da Informação e Comunicação para jovens e adultos carentes
do Estado.

1.1

Infra-estrutura

Neste sentido, em parceria com o Comitê da Democratização da Informática de
Pernambuco, foram implantadas duas Escolas de Informática e Cidadania (EICs) no
Bairro do Recife. Estas duas escolas têm como público alvo preferencial jovens e adultos
da Comunidade do Pilar, mas estão abertas a alunos de outras áreas.
A primeira escola, EIC do Pilar, foi inaugurada em 23 de março de 2002 e fica situada na
Rua do Brum, numa sala cedida pelo CESAR, empresa instalada no ambiente do Porto
Digital. A escola conta com 10 computadores doados pela IBM ao CDI e utiliza software
Microsoft, também fruto de doação.
A segunda escola, inaugurada em 16 de setembro de 2002, a EIC da Biblioteca, fica nas
dependências da Biblioteca do Instituto Porto Digital, na Rua Barbosa Lima. Esta EIC
possui 15 estações de trabalho doadas pela Sun ao CDI e utiliza plataforma Unix.

1.2

Alfabetização Digital

1.3

Treinamento Técnico

1.4

Programa para o Futuro

Nestas duas escolas são realizados Cursos de Alfabetização Digital nas plataformas
Windows e Unix. As aulas são realizadas de segunda a sexta nos períodos manhã e
tarde. No momento, 7 turmas encontram-se em andamento.
Além dos cursos de alfabetização digital, foi iniciada em 16 de outubro de 2002 uma
capacitação técnica em programação. A primeira turma é composta de 20 jovens
carentes do Bairro de Santo Amaro. São 8 horas de aulas semanais e a carga horária
total será de 200 horas. As disciplinas compreendem Internet para a Cidadania, Lógica
de Programação, Linguagens de Programação, além de reforço em Português e
Matemática. Todos os professores são voluntários, provenientes de empresas do setor de
TIC de Pernambuco, como a Mobile e o CESAR, são eles: Jones Albuquerque, Alexandre
Andrade e Jorge Mascena. Este trabalho é fruto de uma parceria com a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico da PCR.
O Programa para o Futuro é um programa de treinamento e empregabilidade, que visa
inserir jovens desfavorecidos no setor das tecnologias da informação e comunicação da
economia brasileira, contando com diversos parceiros dos setores privado e público e
ONGs. Este projeto empregará uma combinação integrada de treinamento, habilidades
básicas e comportamento no local de trabalho e atividades em estágios que conduzirão,
finalmente, ao emprego dos jovens no setor de tecnologia da informação.
Inicialmente, será realizado um projeto piloto com 18 meses de duração e 50 jovens
participantes. Este projeto será realizado por 5 instituições parceiras, Núcleo de Gestão
do Porto Digital, Academia de Desenvolvimento Educacional (AED), Casa de Passagem,
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LTNet Brasil e CDI-PE, com investimentos iniciais da USAID. Este projeto está no início
da execução.

2 Acesso à Tecnologia e Informação

Apesar da aparente vastidão das tecnologias de informação e comunicação, a tendência
é que apenas grupos privilegiados adquiram e usem a tecnologia e a informação
efetivamente. É necessário dar aos cidadãos oportunidades reais de melhoria de
qualidade de vida através do uso de tecnologias.

Para atender essa demanda, em 2002 o Núcleo de Gestão trabalhou nas seguintes
estratégias: criação de um espaço multidisciplinar, composto de um infocentro e uma
biblioteca, no qual a população da Comunidade do Pilar e de outras regiões de baixa
renda tem acesso às novas tecnologias de informação e a serviços de comunicação;
elaboração e submissão de um projeto de captação de recursos para implantação de
duas agências de notícias digitais em comunidades excluídas da Região Metropolitana do
Recife.

2.1

Biblioteca

Em 24 de abril de 2002 foi inaugurada a Biblioteca do Instituto Porto Digital com acervo
fruto de doações de pessoas físicas, outras bibliotecas e editoras. Na Biblioteca, além
dos serviços de consulta e empréstimo de livros, oficinas são realizadas semanalmente
para as crianças e adolescentes da Comunidade do Pilar, atendendo em média 80 jovens
por mês.
O principal impacto social é a promoção do hábito da leitura e a socialização dos jovens
através de seu envolvimento em atividades artísticas e lúdicas, sempre usando o livro
como ferramenta de trabalho.

2.1.1

Atividades Culturais

A biblioteca do Instituto Porto Digital realiza, mensalmente, extensa programação
cultural dirigida principalmente aos alunos da Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar,
mas que atende também crianças e jovens de outras áreas.
De abril a dezembro de 2002 foram realizadas 37 oficinas de incentivo à leitura, arte e
cidadania com um total de 723 participantes. As oficinas são ministradas pela
coordenadora da Biblioteca ou por profissionais que atuam nas áreas das oficinas, que
prestam serviço voluntário.

Em julho e agosto de 2002 oferecemos o Curso de Dinamização e Uso da Biblioteca
Pública. O material do curso (livros, apostilas e fitas de vídeo) foram obtidos com o
Programa Bibliotecas em Ação e oferecemos o curso para 16 representantes de
Bibliotecas Comunitárias.

De 12 de julho a 9 de agosto foi realizada a Exposição Livros Altamente Recomendáveis
2002 da Fundação Nacional do Livro Infanto-juvenil. Nesta exposição, os usuários da
Biblioteca puderam conhecer todos os lançamentos de 2002 recomendados por esta
renomada Fundação na área de leitura.
De 23 de setembro a 4 de outubro foi realizada a exposição O Papel dos Papéis, em
parceria com o Projeto Bairro do Recife da LAR. Foram expostos trabalhos
confeccionados pelas crianças do Pilar usando o papel como matéria prima. Na abertura,
foi realizado o “Arrastão Cultural”, as crianças desfilaram pelo Bairro, tocando maracatu
e divulgando a exposição.

Além das atividades citadas, a Biblioteca cedeu seu espaço para apresentações de
crianças e jovens como, por exemplo, o Coral Canto do Cais da Escola Municipal Nossa
Senhora do Pilar, e o Recital Encantos do Recife e de Olinda pelos alunos da Escola
Municipal Otávio de Meira Lins.
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2.1.2

Acervo

2.1.3

Atendimento ao leitor

2.1.4

Divulgação

O acervo da Biblioteca é composto por 5.138 exemplares de diversas áreas do
conhecimento que estão organizados, sendo catalogados. Todo esse acervo foi obtido
através de doações, o que demandou um grande esforço na sua captação.
A Biblioteca cadastrou em seus 8 meses de funcionamento 171 usuários. De junho a
dezembro de 2002 foram realizados 1202 empréstimos de livros do acervo da Biblioteca.
A Biblioteca possui uma ferramenta de divulgação que é a Memória Cultural, que
começou a ser produzida e divulgada mensalmente em maio de 2002. A Memória
registra fatos pitorescos, personagens marcantes, costumes, monumentos históricos,
etc. do Bairro do Recife, como forma de resgatar o passado histórico e cultural do Bairro,
ao mesmo tempo em que veicula informações sobre a biblioteca. Os temas da Memória
Cultural nestes 8 meses foram: Bibliotecas nos Tempos Coloniais, Rua do Encantamento,
Brum, Cruz do Patrão, Pontes e Arcos do Recife, Dentro e Fora de Portas, Castelo do Mar
(Forte do Picão) e O Tempo dos Pastoris.

A partir de setembro, todos os meses a biblioteca teve sua programação mensal
divulgada na Agenda Cultural do Recife, produzida pela PCR.

2.1.5

Convênio com a UFPE

A partir de novembro, foi firmado um convênio entre o Instituto Porto Digital e o
Departamento de Ciência da Informação da UFPE, através do qual 3 alunos do Curso de
Biblioteconomia (Maurício Sérgio Guenes, Márcia Maria Rodrigues da Silva, Lílian Lima de
Siqueira) estão realizando seu estágio curricular na biblioteca. O projeto chama-se
Cidadania Digital e prevê atividades realizadas na Escola Municipal Nossa Senhora do
Pilar e na biblioteca. Os trabalhos são orientados por Ellys Regina, bibliotecária
responsável pela Biblioteca do Instituto, e acompanhados pela professora do referido
Departamento Cecília Pryston.

2.2

Infocentro:

A EIC da Biblioteca do Instituto Porto Digital também funciona com um Infocentro, nos
horários em que as aulas não estão sendo realizadas.

De segunda à sexta, no horário de 16 às 18 horas, o espaço fica disponível para acesso
público e gratuito à Internet. De setembro a dezembro de 2002, inscreveram-se 173
usuários que usaram o espaço por 871 horas.
O Infocentro também é usado em conjunto com a Biblioteca como, por exemplo, nas
comemorações da Semana do Livro. Os usuários do Infocentro foram orientados a
navegar em sites relativos a leitura, livros, escritores, etc. e estudantes e profissionais
da área de leitura foram convidados a usar o Infocentro.

2.3

news@work

O projeto news@work visa a instalação de agências de notícias digitais em duas
comunidades de baixa renda, a saber: Comunidade do Pilar e Peixinhos. O projeto tem
como parceiros as ONGs Auçuba e o Centro Raízes.

A objetivo do projeto é promover o desenvolvimento comunitário e a socialização de 150
jovens das comunidades envolvidas. As ações estão baseadas na criação de uma agência
de notícias, para cada comunidade, utilizando a Web. As agências reproduzirão o
cotidiano das comunidades enquanto dão noções de organização, socialização, liderança
e desenvolvimento da cidadania.
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O projeto foi aprovado pelo Programa infoDev (Information for Development) do Banco
Mundial e encontra-se em fase de contratação.

3 Organização e Participação em Eventos
3.1

Dia D

3.2

II Salão de Proteção à Criança e ao Adolescente

3.3

Brincar na Moeda

3.4

1o Fórum de Leitura: Falando de livros e leitura

3.5

Festa de Natal para as Crianças do Pilar

Em parceria com o CDI, foi realizado em 23 de março o Dia da Inclusão Digital 2002. O
evento foi realizado na Praça do Arsenal da Marinha, onde 30 computadores conectados
à Internet ficaram disponíveis para uso gratuito pela população. O evento, além de
divulgar os trabalhos de inclusão digital sendo desenvolvidos, serviu para captar doações
de computadores e inscrição de voluntários.
O Instituto Porto Digital e o CDI comandaram a Praça do Futuro no II Salão de Proteção
à Criança e ao Adolescente realizado de 22 a 26 de maio de 2002, um espaço com 100
m2, onde foi simulado uma EIC, um infocentro e a Biblioteca do Instituto Porto Digital.
Os computadores conectados à Internet puderam ser usados pelos participantes do
evento. Além disto, uma oficina nos moldes das oficinas realizadas na Biblioteca atraiu
um grande público à Praça do Futuro.
O Instituto Porto Digital participou do Brincar na Moeda, evento realizado nos dias 12 e
13 de outubro de 2002, em comemoração ao dia das crianças. Na Rua da Moeda foi
montada uma tenda, simulando a Biblioteca do Instituto, onde as crianças puderam
participar de 2 oficinas e ler livros infantis à vontade.
Fórum realizado pela Biblioteca Popular de Afogados em outubro de 2002. A
coordenadora da Biblioteca do Instituto ministrou a palestra A Função Social da
Biblioteca na Formação do Leitor.
No dia 18 de dezembro, o Instituto realizou uma grande festa para cerca de 200 alunos
da Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar. A festa teve um grupo de animadores,
Mamãe Noel, pula-pula, cama elástica, foi servido um lanche e, ao final, cada criança
recebeu um brinquedo e um kit para higiene pessoal de presente.

Todos os recursos para a festa foram captados com empresas e colaboradores de
empresas do ambiente do Porto Digital.

4 Campanha de Arrecadação de Livros

O Instituto Porto Digital articulou e submeteu ao Programa Bibliotecas do FUST1 um
projeto visando a instalação de infocentros em 82 bibliotecas do terceiro setor de
Pernambuco. O Programa exigia que as bibliotecas, para se habilitarem a receber os
equipamentos, tivessem um acervo mínimo de 500 volumes. Apesar de o Programa não
ter sido levado adiante pelo Governo Federal, iniciamos um trabalho conjunto com as
bibliotecas comunitárias participantes do nosso projeto, para aumento e organização dos
acervos, repasse de informações sobre capacitações, realização de oficinas, entre outras
atividades.
Em parceria com o Programa Leitor do Futuro, projeto social do Diário de Pernambuco
que tem como objetivo a formação de novos leitores e a capacitação de educadores
quanto à leitura, realizamos uma Campanha de Arrecadação de Livros no Estado.
1

http://www.socinfo.org.br/fust
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Tivemos outros parceiros como o Conselho Regional de Biblioteconomia e quinze escolas
particulares, que se engajaram na Campanha, aumentando a arrecadação e despertando
seus alunos para a realidade social de outras crianças.
Em 3 meses de campanha, foram arrecadados 30 mil livros, que foram selecionados e
doados a 48 bibliotecas comunitárias do Estado.

A fim de que estes livros pudessem ser organizados e catalogados, articulamos com o
Conselho Regional de Biblioteconomia um treinamento. O Curso de capacitação
Introdução à Organização e Conservação de Acervos de Bibliotecas de Pequeno Porte, foi
proferido por membros do Conselho Regional de Biblioteconomia – 4a Região, com 12
horas de duração para 40 representantes das bibliotecas comunitárias, nos dias 10 e 17
de agosto de 2002.

5 Divulgação

O website do Instituto Porto Digital foi ao ar no dia 22 de maio de 2002. Neste mesmo
mês, ficaram prontos o folder, panfleto e banner do Instituto, usados para divulgação
em eventos.

Como dito a Memória Cultural circula mensalmente desde maio, divulgando a Biblioteca.
A programação cultural da Biblioteca é divulgada por e-mail para interessados inscritos,
na Agenda Cultural da PCR e no mural da Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar.
De janeiro a dezembro de 2002 foram veiculadas 91 notícias e matérias sobre o Instituto
em jornais, revistas e sites de notícias, além de 3 matérias na TV Globo e 2 entrevistas
em emissoras de rádio, uma na CBN e outra na Rádio SIMPE.

6 Quadro Geral de Indicadores de 2002
Indicador

Unidade

Definição

EICs

N

Pessoas capacitadas
– nível introdutório

N

Número de Escola de Informática
e Cidadania do CDI implantada no
Bairro do Recife em parceria com
o Porto Digital

Pessoas capacitadas
– nível avançado

N

Infocentros

N

Número de usuários
do Infocentro

N

Número de horas
utilizadas

N

Acervo

N

Usuários da
Biblioteca

N

Número de pessoas capacitadas
nos cursos de alfabetização
digital

Realizado em
2002
2

180

Número de pessoas capacitadas
nos cursos técnicos

20

Número de usuários cadastrados
no Infocentro

173

Número de livros no acervo da
Biblioteca do IPD

5.138

Número
de
Infocentros
funcionamento

em

Número de horas utilizadas no
Infocentro

Número de usuários cadastrados
na Biblioteca do IPD

1

871

171
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Biblioteca

Empréstimos
Realizados

N

Oficinas

N

Participantes das
Oficinas

N

Matérias veiculadas

N

Memórias produzidas

N

Voluntários
permanentes

N

Voluntários
esporádicos

N

na Biblioteca do IPD

Número de empréstimos do
acervo da Biblioteca do IPD
realizados
pelos
usuários
cadastrados

1.202

Número de participantes nas
oficinas de incentivo à leitura,
arte e cidadania realizadas na
Biblioteca do IPD

723

Número de Memórias Cultural
produzidas e distribuídas

8

Número de voluntários que
fizeram trabalhos esporádicos
para o IPD

25

Número de oficinas de incentivo à
leitura,
arte
e
cidadania
realizadas na Biblioteca do IPD

37

Número de matérias ou notícias
sobre as ações sociais publicadas
em jornais, revistas, sites de
notícias, TV e rádios

96

Número de voluntários que
trabalham permanentemente em
atividades do IPD

4

6

