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INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos é perceptível que a realidade educacional do país vem se             

modificando, há um tempo atrás falava-se de analfabetismo, onde a pessoa não            

possuía nenhum conhecimento para ler e escrever. Porém, em pleno século XXI, o             

que ocorre é que a maior gama da população é considerada analfabeta funcional.             

Um analfabeto funcional, são as pessoas que sabem ler e escrever, porém não             

sabem interpretar um simples texto ou apenas conseguem compreender frases          

isoladas e sentenças curtas (REBOUÇAS, 2017). Além disso, ainda há uma lacuna            

do conhecimento tecnológico, em grande parte por pessoas de mais baixa renda,            

que precisa ser preenchida. Na qual, pessoas alfabetizadas, ou seja, que sabem            

interpretar um texto, porém são consideradas analfabetas digitais. 

O analfabeto digital, é a pessoa a qual não possui acesso às tecnologias             

existentes, que por muitas vezes chegam atrasadas ou quando há disponibilidade           

são muito caras e fora do seu poder aquisitivo. Mas ainda há as pessoas que               

conseguem adquirir algum produto tecnológico, porém tem a incapacidade de          

usufruir totalmente das funcionalidades disponíveis naquele recurso tecnológico por         

não deter conhecimento sobre o mesmo (DURAN, 2008).  

Como forma de propor uma solução para capacitação pessoas para          

amenizar o analfabetismo digital, foi criado e oferecido um curso de informática            

básica. O curso tem o objetivo de capacitar jovens e adultos, que possuem pouco              

ou nenhum conhecimento sobre computadores e softwares, visando a integração          

social por meio das tecnologias existentes. O ponto inicial para identificação dos            
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alunos do curso, foi a parceria com duas instituições da cidade de Videira, o CRAS               

(Centro de Referência em Assistência Social), que tem como base a reinserção            

social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e             

fortalecimentos dos laços familiares e comunitários. E o CAPS (Centro de Atenção            

Psicossocial) da cidade de Videira, que possui como foco o atendimento à            

população com alguma doença mental, priorizando um tratamento sem que o           

paciente seja retirado do convívio social através de um acompanhamento clínico e a             

realização das mais diversas atividades (Prefeitura de Videira, 2016). 

O princípio do curso de informática foi oferecer conhecimento aos alunos           

sobre a utilização básica dos recursos computacionais. Além disso, objetivou-se          

proporcionar à esses diferentes públicos um meio para a criação e o entendimento             

das mídias sociais, para que os mesmos também consigam ter uma convivência            

social na era da tecnologia, onde redes sociais e mensageiros eletrônicos tornam-se            

cada vez mais utilizados no mundo todo. 
 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS (materiais e métodos)  
 

O projeto realizou-se durante o período de 01/07/2017 a 31/07/2017,          

foram utilizados os laboratórios de informática do Instituto Federal Catarinense, para           

que pudessem ter acesso aos computadores e aos softwares disponíveis no mesmo.            

Ainda houve utilização de quadro branco e canetas, e também projetor para            

acompanhamento das atividades e passos para a execução dos exercícios          

propostos. 

Através de um formulário, foi proposto na primeira aula questões para que            

os alunos respondessem. Este questionário tinha o objetivo de coletar alguns dados            

para melhor confecção dos planos de curso e de aula. As questões envolviam faixa              

etária dos alunos, a sua escolaridade e suas expectativas de aprendizado perante o             

curso. 

Durante as aulas foram apresentados de uma forma simples e entendível           

como é o funcionamento dos principais recursos que um computador oferece, quais            

 



 

são as partes que o compõe, além dos softwares mais utilizados como editores de              

textos, planilhas eletrônicas. Além da apresentação dos recursos disponíveis na          

Internet, nos quais, os alunos tiveram a oportunidade de aprender como realizar            

pesquisas, como assistir a vídeos, bem como, a criar e enviar e-mails e a utilizar               

uma rede social. 

Através dos exercícios propostos durante as aulas, foi possível identificar e           

medir os resultados obtidos através das dificuldades relatadas e também com a            

identificação das capacidades desenvolvidas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

O Brasil ainda encontra inúmeras dificuldades em expandir recursos da          

tecnologia da informação para as áreas mais remotas e assim diminuir o            

analfabetismo digital. Além disso, outro problema está no próprio ensino regular           

fazendo com que a incapacidade de compreensão permita a utilização efetiva dos            

recursos tecnológicos (TEIXEIRA; MARCOM, 2009). Com a prestação de serviço          

através do oferecimento do curso de informática básica para jovens e adultos, os             

quais pertencem a diferentes âmbitos sociais, foi possível diminuir o analfabetismo           

digital dessas pessoas. Pois as aulas ofereceram meios para que os alunos,            

pudessem compreender um pouco da tecnologia e da sua utilização. 

O princípio do curso foi se adequar ao nível de conhecimento da turma, ao              

preconizar os exercícios, isso foi sempre considerado. As atividades foram propostas           

de forma clara e simples e os alunos contavam com o auxílio de um estagiário e dois                 

professores durante as aulas. Desta forma, foi possível ajudá-los ao máximo. O            

entusiasmo dos alunos eram perceptível ao conseguir desenvolver os exercícios ou           

realizar as tarefas, como pesquisar algo de seu interesse ou até mesmo poder ouvir              

uma música através de portais disponíveis na Internet.  

Um dos problemas verificados foi a evasão dos alunos. Essa questão é            

corriqueira quando envolve cursos da área da tecnologia da informação, conforme           

Florenzano (2018) cita o curso superior em computação é juntamente com o curso             

 



 

de matemática e jornalismo, uma das graduações que possuem maior evasão de            

discentes tanto em universidades públicas quanto privadas. Isso se dá pelo pré            

conceito estabelecido sobre que a informática é algo difícil ou de que é necessário              

muito conhecimento para compreendê-la e na verdade, esta não é a realidade            

apenas se é necessário dedicação e a prática.  

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O ensino de informática seja para crianças ou jovens gerou um reflexo            

positivo tanto para os próprios discentes do curso quanto para a sociedade em geral.              

Com as parcerias realizadas, pode-se oferecer novos conhecimentos, através do          

estabelecimento de uma nova visão sobre o computador e toda as oportunidades e             

aprendizados de que é possível se obter através de sua utilização.  

O curso também foi capaz de apresentar uma nova perspectiva de ensino,            

pois através dele foi possível que os integrantes que participaram como docentes,            

obtivessem uma nova percepção sobre o próprio ensino em si e a diversas             

metodologias e didáticas as quais precisaram ser implementadas, totalmente         

diferente das quais possuíam com seus alunos regulares. Além de desenvolver           

novas habilidades. Ademais, o aluno pertencente ao curso do ensino médio           

integrado do curso em Informática, que atuou como estagiário, pode expandir seus            

horizontes de sala de aula, para a prática dos aprendizados adquiridos. 
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