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ACESSO À INFORMÁTICA E TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A 
INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DIGITAL DE TRABALHADORES DE CACHOEIRINHA/RS E 
SEUS NÍVEIS DE EMPREGO E RENDA. Dardo Lorenzo Bornia Junior, Cinara Lerrer Rosenfield 

(orient.) (UFRGS). 
Os anos 90 foram marcados, dentre outros acontecimentos significativos, pela inserção paulatina da informática nas 
atividades cotidianas e, sobretudo, na esfera do trabalho. Com efeito, contrariamente à década de 80 e início da 
década de 90, quando o conhecimento da informática era propriedade de poucos especialistas da área, consistindo 
alvo de curiosidade para a grande maioria dos indivíduos pertencentes a diversas especialidades ocupacionais, na 
atualidade, a informática tornou-se um meio vital de comunicação, entretenimento, bem como, uma indispensável 
ferramenta de trabalho. Deste modo, a exclusão digital, no Brasil, tem sido apontada por muitos autores como 
empecilho à inclusão profissional, posto que o acesso à informática constitui uma nova categoria de qualificação para 
o trabalho, tal como a escolaridade ou o conhecimento técnico. A partir destas afirmações a pesquisa procura analisar 
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o impacto da inclusão ou exclusão digital de trabalhadores de 18 a 25 anos (tal classificação etária compreende os 
trabalhadores que iniciaram suas atividades de trabalho já após o período de universalização do uso da informática 
nas atividades ocupacionais) com ensino médio, de Cachoeirinha, nos seus níveis de emprego e renda, testando, 
portanto, a seguinte hipótese, a fim de contribuir para o esclarecimento da relação entre acesso à informática e 
trabalho: os trabalhadores digitalmente excluídos têm um menor índice de ocupação e renda inferior do que os 
incluídos no mundo digital, ainda que ambos possuam igual escolaridade. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, na 
qual são utilizados dados secundários sobre emprego e desemprego (IBGE, PED e MTE), assim como, sobre 
inclusão e exclusão digital (FGV). De igual modo, são usados dados primários, coletados através da aplicação de 
questionários no município de Cachoeirinha. (PROBIC). 
 




