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Introdução

A  cada  dia  que  passa  novas  tecnologias  vão  surgindo  em  todos  os  campos  do 

conhecimento. O computador é um exemplo de tecnologia que auxilia o homem em vários 

aspectos.  Na última década ocorreu um aumento significativo no que se refere ao uso do 

computador para comunicação à distância em tempo real, sem os atrasos causados por uma 

correspondência escrita, por exemplo.

 O computador é uma ferramenta cada dia mais presente em nossas vidas cotidianas. 

Campanhas publicitárias já falam em “exclusão digital” ou “analfabetismo digital”, mostrando 

que  o computador  está  cada vez mais  presente  em todos os  aspectos  de nossas vidas.  O 

domínio de  novas  tecnologias  significa  para  qualquer  pessoa uma maior  possibilidade de 

inclusão  social.  Por  este  motivo  é  importante  conhecer  como  o  computador  vem  sendo 

utilizado como ferramenta de inclusão digital.

Inclusão digital refere-se não apenas à disponibilização do acesso às Tecnologias 

digitais da Informação e Comunicação (TIC), mas também à formação para o uso destas em 

benefício pessoal,  profissional ou coletivo.  Rondelle (2003) defende que “inclusão digital  

significa criar oportunidades para que os aprendizados feitos a partir dos suportes técnicos  

digitais  possam  ser  empregados  no  cotidiano  da  vida  e  do  trabalho.”  Partindo  deste 

princípio, a inclusão não se dá mediante oferta de cursos de computação básica, mas através 

de ações e atividades educativas baseadas na necessidade de resolução de problemas criados a 

partir do dia-a-dia da comunidade ou mesmo simulados durante uma atividade pedagógica 

mailto:cmarques@ufc.br
mailto:reznor@whoever.com
mailto:elidapedagogia@yahoo.com.br


planejada.  O  aprendizado  dos  recursos  computacionais  surgirá  na  forma  de  recursos 

agregados, de forma indireta, mas consistente e duradoura.  Em suma o objetivo da inclusão 

digital pode ser resumido em capacitar o indivíduo para que ele possa interagir com as várias 

mídias digitais (Rondelle, 2003).

Diante da necessidade de se promover a inclusão digital, o Laboratório de Pesquisa 

Multimeios, da Faculdade de Educação, da Universidade Federal do Ceará, implementou o 

projeto conhecido como  Centro Rural de Inclusão Digital (CRID),  tendo como parceiros o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o Banco do Nordeste do Brasil, e o 

Núcleo de Estudos Agrários e  Desenvolvimento Rural  do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário. 

Os CRID são laboratórios de inclusão digital que funcionam como ambiente virtual 

de  aprendizagem,  e  são  instalados  em  locais  de  acesso  público,  com  a  gestão  sob 

responsabilidade das comunidades dos assentamentos rurais e mediação promovida através da 

escola. Através das escolas, a comunidade é mobilizada nesse processo de desenvolvimento 

da cultura digital baseando-se na convicção das instituições parceiras de que o cidadão tem o 

seu  poder  aumentado  quando  acessa  informações,  sendo  capaz  de  transformá-las  em 

conhecimento. 

A inclusão digital nesse projeto é promovida através de quatro elementos básicos 

propostos por Silveira (2001): internet e seus recursos, formação técnico-pedagógica, ensino 

mediado por computador e ensino inter/transdisciplinar assistido por computador. Oferecendo 

serviços de inclusão digital,  informática educativa,  cursos a  distância  e telecomunicações, 

busca-se o desenvolvimento pessoal, social, econômico e cultural. 

Dentro desse  contexto,  a  presente  pesquisa  tem como objetivo  investigar  de que 

forma o computador vem sendo utilizado para promover a inclusão digital no CRID instalado 

no assentamento de Todos Os Santos, localizado em Canindé, a uma distância de 170 km de 

Fortaleza. É importante mencionar que essa comunidade não conta nem mesmo com linhas 

telefônicas para o contato com outras cidades, mas já possui computadores e acesso a internet 

para resolver suas necessidades cotidianas dos membros da comunidade.
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Metodologia

A presente  pesquisa objetivou avaliar  o  uso  do computador  como ferramenta  de 

inclusão digital  no assentamento de Todos os Santos através do projeto CRID1.  O CRID 

situado no assentamento de Todos Os Santos foi escolhido para ser estudado nesta pesquisa, 

pois se trata do projeto mais recente e de fácil acesso. 

Um questionário contendo 19 (dezenove) questões foi aplicado a quatorze alunos do 

CRID de Todos Os Santos, sendo cinco alunos do turno da manhã, cinco da tarde e quatro da 

noite. Uma vez que as turmas têm uma média de quinze alunos, o número de entrevistados foi 

aproximadamente um terço dos alunos. Os alunos de cada turno foram escolhidos por ordem 

de chegada (antes da aula) para não atrapalhar o horário da aula.

Resultados

As principais características dos entrevistados serão apresentadas a seguir. A maioria 

alunos entrevistados eram mulheres (79%). Com relação à faixa etária, 93% dos entrevistados 

eram jovens com idade situada entre 12 e 20 anos de idade. Outro aspecto interessante foi 

constatar que 86% dos alunos entrevistados moravam perto do laborátorio do CRID em Todos 

Os Santos.  Com relação à  freqüência  de  visita  e  o  tempo gasto no laboratório,  93% dos 

entrevistados afirmaram que freqüentavam o laboratório pelo menos três vezes por semana e 

todos os entrevistados afirmaram passar entre uma e duas horas utilizando o computador em 

cada visita ao CRID.

Os alunos revelaram que a ferramenta que eles mais utilizavam nas visitas ao CRID 

era a internet. Treze dos quatorze alunos entrevistados revelaram que utilizavam a internet 

sempre que iam ao laboratório. A outra ferramenta mais utilizada foi o editor de texto, seguida 

pela planilha eletrônica. Surpreendentemente, os alunos informaram que dentre as ferramentas 

menos utilizadas encontra-se os jogos, quando 43% afirmaram utilizar-se de jogos somente às 

vezes e 36% responderam que nunca utilizavam jogos.

Com relação às dificuldades que os entrevistados sentiam ao utilizar o computador, a 

grande maioria afirmou ter pouca ou nenhuma dificuldade em utilizar o computador sozinho. 

Foi interessante encontrar que 13 dos 14 dos alunos entrevistados revelaram que não tinham 

nenhuma  dificuldade  em  utilizar  a  internet;  apenas  um  revelou  que  apresentava  pouca 

dificuldade.  A principal  dificuldade relatada pelos entrevistados foi  a de utilizar jogos no 

computador, o que é consistente com a baixa utilização de jogos pelos alunos. Um fato que 
1 O  projeto  CRID  atualmente  conta  com  dois  laboratórios,  sendo  um  localizado  em  Todos  Os  Santos, 
assentamento  sem terra  próximo a  Canindé,  e  outro  em Santana,  pequeno  distrito  em Monsenhor  Tabosa, 
município localizado a 335 Km de Fortaleza.
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chamou nossa atenção foi que a metade dos entrevistados recorreu a um colega e não ao 

monitor quando enfrentavam alguma dificuldade. 

Considerando que a internet é a ferramenta mais utilizada pelos alunos, foi elaborada 

uma pergunta a cerca das atividades realizadas pelos entrevistados na internet.  Os alunos 

utilizam com mais freqüência a internet para “navegar”; treze alunos informaram que sempre 

usam a internet com esta finalidade. Além de “navegar” na internet, 93% dos entrevistados 

informaram que sempre ou quase sempre utilizam a internet para a “realização de trabalhos e 

pesquisas  escolares”.  Com  relação  à  comunicação  com  outras  pessoas,  foi  interessante 

encontrar que metade dos entrevistados utiliza o correio eletrônico quase sempre ou às vezes e 

que apenas 35% utilizam o bate papo sempre ou quase sempre. 

A percepção que  os  alunos  têm sobre  inclusão  digital  também foi  explorada  na 

pesquisa.  Mais  da  metade  dos  alunos  afirmou  procurar  o  CRID  para  melhorar  o  seu 

aprendizado ou poder comunicar-se, enquanto que 86% dos alunos afirmaram que a principal 

mudança em suas vidas foi  exatamente no que se refere à aprendizagem, informações ou 

conhecimentos. No entanto, eles ainda não entendem o conceito de “inclusão digital”; apenas 

dois  entrevistados  afirmaram  que  inclusão  digital  está  ligada  ao  fato  da  pessoa  “saber 

informática”.

Conclusões

Esta  pesquisa  realizou  a  avaliação  do  uso  do  computador  como  ferramenta  de 

inclusão digital no assentamento de Todos os Santos. De uma forma geral, pode-se concluir 

que os recursos computacionais estão sendo bem utilizados nesse assentamento. Os alunos 

que  participam desse projeto  estão  freqüentando o  laboratório  com razoável  freqüência  e 

declararam ter bom domínio da informática, uma vez que não apresentam muitas dificuldades 

para utilizar as ferramentas disponíveis. Além disso, eles declararam que sabem utilizar a 

internet, editores de texto, planilha eletrônica e até jogos, revelando terem se apropriado pelo 

menos do caráter técnico da cultura digital.

Mas para que a inclusão digital possa ser efetivada, faz-se necessário que os alunos 

que estão tendo a oportunidade de participar desse projeto apliquem as tecnologias digitais da 

informação e comunicação (TIC) no dia-a-dia.  Se um dos objetivos da inclusão digital  é 

capacitar o indivíduo para interagir com as várias mídias digitais, conforme Rondelli (2003) 

menciona,  pode-se  concluir  que  os  alunos  que  estão  participando  desse  projeto  estão 

caminhando para serem “incluídos digitalmente”.  A avaliação realizada colheu evidências 

indicando que  os  alunos  estão utilizando a  internet  para  se  comunicar  através  de  correio 
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eletrônico ou bate papo, para navegar nas páginas da internet em busca de informações a 

respeito de serviços, compras e preços, e para potencializar a aprendizagem (realizar trabalhos 

e pesquisa escolar).

Mesmo tendo apresentado muitos avanços muitos avanços relacionados ao domínio e 

aproveitamento  das  tecnologias  digitais,  os  alunos  ainda  não  entenderam  o  conceito  de 

inclusão digital. A maioria deles procurou o CRID motivado em melhorar o seu aprendizado 

ou poder comunicar-se pelo computador. Outros afirmaram que a principal mudança que o 

CRID lhes trouxe foi no campo da aprendizagem, através da possibilidade de se obter mais 

informações ou conhecimentos. Porém, eles ainda não conseguiram compreender que estes 

aspectos podem ser considerados fundamentais para o processo de “inclusão digital”.
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Anexos

Tabela 1 Características dos Alunos    % Total

Idade:
Entre 16 e 20 anos 72% 10
Entre 12 e 15 anos 21% 3
Entre 21 e 30 anos 7% 1

Sexo:
Feminino 79% 11
Masculino 21% 3

Ocupação
Estudante 100% 14

Escolaridade:
1º grau incompleto 50% 7
2º grau incompleto 43% 6
1º grau completo 7% 1

Distância de sua casa ao CRID:
Até 10 minutos 86% 12
Entre 10 e 30 Minutos 7% 1
entre 30 minutos e uma hora 7% 1

Quantas vezes Por semana?
Três Vezes 93% 13
         

Tabela 2 Dificuldades em utilizar o computador.   % Total

Dificuldade em usar o computador sozinho
Pouca dificuldade 57% 8
Nenhuma dificuldade 36% 5
Não consigo utilizar o computador sozinho 7% 1

Principal dificuldade
Utilizar Jogos 36% 5
Enviar algum Anexo por e-mail 14% 2

Quem ajuda com as dificuldades
Colega 50% 7
Monitor 21% 3

Qual tempo médio de uso?
Entre uma e duas horas 100% 14
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Tabela 3 Quais os principais usos que fazem do computador.  % Total

Editor de texto
Sempre 7% 1
As vezes 86% 12

Planilhas eletrônicas
Quase sempre 14% 2
As vezes 36% 5

Jogos
As vezes 43% 6
Nunca 36% 5
Sem resposta 21% 3

Internet.
Sempre 93% 13
Quase sempre 7% 1
         

Tabela 4 Dificuldade em utilizar a internet    % Total

Dificuldade em utilizar sozinho
Nenhuma dificuldade 93% 13
Pouca dificuldade 1% 1

Quem ajuda
Monitor 21% 3

Principal dificuldade.
Nao tem dificuldade 93% 13
Pesquisar 1% 1
         

Tabela 5 As principais atividades realizadas na Internet  % Total

Bate Papo
Sempre 21% 3
Quase sempre 14% 2
As vezes 58% 8

Correio eletrônico
Sempre 36% 4
Quase sempre 14% 2
As vezes 21% 3

Consulta ou serviços do governo
As vezes 43% 6
Nunca 43% 6

Jogos
Nunca 50% 7
As vezes 43% 6
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Trabalhos e pesquisas escolares
Sempre 72% 10
Quase sempre 21% 3
As vezes 7% 1

Multimidia
As vezes 72% 10

Naveação
Sempre 93% 13
Quase sempre 7% 1

Compras ou pesquisa de preços
Quase sempre 3
As vezes 72% 10

Cursos on-line
Nunca 50% 7
Sem resposta 23% 4

Tabela 6 A percepção dos alunos sobre Inclusão digital  % Total

Principal motivação para frequentar o CRID
Melhorar o aprendizado 43% 6
Poder se comunicar 14% 2

Principal mudança que trouxe
Aprendizagem/informações/conhecimentos 86% 12
Outras 14% 2

Sabe o que é inclusão digital?
Sim 93% 13
Não 7% 1

O que é inclusão digital na visão dos alunos.
Rede de computadores 28% 4
CRID 28% 4
Outros 28% 4
Saber informática 14% 2
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