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RESUMO 
Num contexto de espontaneidade de grupos sociais excluídos e de implantação de políticas públicas 
voltadas para eles, evidencia-se o programa TELECENTROS.BR que reconfigura o território digital 
brasileiro implantando telecentros comunitários. Nosso objetivo é entender esses telecentros de 
inclusão digital local, na microescala bairro. Para isso, usou-se uma metodologia pela qual foram 
feitas várias pesquisas-ações em 23 telecentros abrigados no programa de extensão da UENF 
denominado Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares (ITEP), inseridas em 
processos de incubação fora do espaço físico dessa incubadora. E pela qual se associou, de forma 
híbrida, a exoendogenia de cada telecentro à respectiva interdependência funcional. Os resultados 
assim obtidos podem constituir um alento para o enfrentamento efetivo, eficiente e eficaz da 
complexidade dos empreendimentos populares que se querem autogestionários em potencialidades, 
limitações, desafios e riscos, usando tecnologias de informação na integração de sistemas. 
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