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A oportunidade

O conhecimento de informática e a alfabetização digital, a 
familiaridade com software de produtividade, a fluência no uso de 
uma ampla gama de dispositivos digitais, estas são todas habilidades 
essenciais para aqueles que esperam prosperar na economia digital 
do século 21. Para os governos, a expansão da alfabetização digital 
pode desempenhar um papel-chave na promoção da inclusão 
social e econômica, melhorando a segurança pública, aumentando 
o engajamento cívico e expandindo o acesso aos serviços públicos.
E para as empresas, uma força de trabalho com fortes habilidades
informáticas é essencial para a construção de uma organização
capaz de funcionar em nuvem de forma bem-sucedida e das bases
para a criação de qualquer indústria que busca a inovação. Hoje em
dia, muitas empresas inovadoras estão criando vagas de emprego que
exigem habilidades informáticas mais rápido do que eles conseguem
encontrar trabalhadores qualificados para preenchê-las.

O desafio

Embora a conexão entre a alfabetização digital e as oportunidades 
econômicas seja bem compreendida, muitos governos estão 
lutando para alcançar seus objetivos para aumentar a alfabetização 
digital, especialmente em vista das outras prioridades políticas 
e dos orçamentos limitados. A resposta reside na expansão do 
acesso à alfabetização digital e ao aprendizado das competências 
necessárias através de programas que enfatizam a programação de 
computadores e outras habilidades essenciais do século 21, incluindo 
a comunicação digital e a colaboração, o pensamento computacional 
e a resolução de problemas.

Recomendação de políticas

Programas que fazem da alfabetização digital um componente 
fundamental da educação em todos os níveis e que encorajam os 
trabalhadores a fortalecer essas competências ao longo de suas 

Alfabetização  
digital



carreiras são essenciais para qualquer sociedade que procura tirar 
partido das oportunidades que a computação em nuvem oferece para 
impulsionar o crescimento econômico, criar empregos, enfrentar os 
desafios sociais, e aumentar o engajamento cívico e empoderamento. 
Medidas-chave incluem:

Investimento em tecnologia e treinamento de habilidades. 
Para ajudar a garantir que as pessoas tenham as habilidades que 
elas precisam para ter sucesso em uma economia baseada em 
nuvem, as escolas devem oferecer ensino de tecnologia e informação 
e treinamentos voltados para as habilidades de tecnologia de 
comunicação. Felizmente, há uma série de abordagens inovadoras e 
de baixo custo para ajudar as pessoas a adquirirem cultura digital. 
Por exemplo, novos dispositivos de computação e serviços, muitas 
vezes habilitado pela nuvem, são uma excelente promessa de 
programas individuais que oferecem ambientes de aprendizagem 
mais ricos, mais personalizados. Equipar os alunos com tablets 
e outros dispositivos de computação permite que os professores 
utilizam novas tecnologias para melhorar a aprendizagem dos 
alunos.

Inclusão da alfabetização digital no currículo de ensino. 
Devemos deixar de lado a abordagem atual do ensino de informática 
e tecnologia, que consiste em fazer com que um grande grupo de 
crianças passe 40 minutos em uma sala de informática e depois 
faz com que eles usem caneta e papel e que os professores usem o 
quadro-negro nas demais matérias. A alfabetização digital também 
pode ser desenvolvida através da integração de dispositivos de 
computação, software e serviços online no ensino de outras matérias, 
o que pode ajudar os alunos a se familiarizar com tecnologias de
informação e comunicação e com a computação em nuvem sem
sequer perceber.

Melhor acesso aos serviços online. A disponibilidade de serviços 
on-line em comunidades remotas e carentes pode ser instrumental 
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para expandir a qualidade e a acessibilidade à educação, formação 
e engajamento cívico mais amplo. O Banco Mundial constatou que 
em 12 países africanos, 9% das pessoas com telefones celulares ou 
conexão de Internet usam esses recursos todos os dias para acessar 
os serviços de educação formal, e que 33% usam a Internet pelo 
menos ocasionalmente para encontrar conteúdo.

Promoção das competências empresariais. Os formuladores de 
políticas veem, cada vez mais, os empresários e os proprietários 
de pequenas empresas como autores essenciais para a criação de 
empregos e o crescimento econômico. Os governos podem promover 
o empreendedorismo e a criação de pequenas empresas através de
parcerias com empresas e organizações sem fins lucrativos para
proporcionar aos jovens a tecnologia, as habilidades e as conexões
necessárias para lançar seus negócios e criar postos de trabalho
para outros. A construção de seus negócios em plataformas de
computação em nuvem lhes permite pagar apenas pela energia
necessárias para seus negócios e facilmente escalar à medida que
seus negócios crescem.

Incorporar treinamento para estudantes e consumidores sobre 
a segurança e a privacidade na internet. A sociedade global atual 
está criando uma nova cultura digital onde as regras e normas sociais 
são por vezes pouco claras. Os indivíduos e as famílias precisam 
aprender a ser bons cidadãos digitais e desenvolver um sentido de 
responsabilidade na tomada de decisões online de maneira ética 
e correta. Ao invés de depender exclusivamente de medidas de 
proteção, o oferecimento de instrução sobre segurança e privacidade 
online que inclui cidadania digital ajudará todas as pessoas de todas 
as idades a interagem com mais segurança em linha. Aprender 
sobre a alfabetização digital, a ética digital e a civilidade digital são 
fundamentais no nosso mundo do século 21.

Alavancar os setores privado e sem fins lucrativos. O setor 
privado e as organizações sem fins lucrativos também podem ajudar 
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os governos a melhorar as competências de alfabetização digital 
para os cidadãos de todas as idades, proporcionando oportunidades 
de formação e aprendizagem, e aumentando as contribuições das 
empresas no financiamento e nos recursos de computação em nuvem 
para apoiar iniciativas de alfabetização digital.




