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 Estudo desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Engenharia de Software e Sistemas Autônomos do 

IFRS. 

Abstract. In Brazil and around the world, several studies show the importance 

of an individual being digitally included. The digital inclusion is a complex 

process that involves many factors and demands some precautions. This paper 

describes the experience of IFRS/Câmpus Feliz promoting digital inclusion 

courses, emphasizing the main results and lessons learned. The courses are 

offered since 2011 with the purpose of providing introductory knowledge 

about computers and Internet and enabling the local dwellers to use these 

technologies in their day-to-day tasks. The results presented here may help to 

guide and implement other digital inclusion initiatives. 

Resumo. Assim como em outros países, no Brasil são inúmeras as pesquisas 

que comprovam a importância de um indivíduo estar inserido digitalmente na 

sociedade moderna. A inclusão digital é um processo complexo, que envolve 

muitos fatores e requer uma série de cuidados. Neste sentido, esse artigo 

narra a experiência do IFRS/Câmpus Feliz em promover cursos de inclusão 

digital, enfatizando os principais resultados obtidos e lições aprendidas. Os 

cursos de inclusão digital vêm sendo realizados desde 2011 com o objetivo de 

propiciar aos moradores da região conhecimento introdutório sobre 

computadores e Internet de forma que eles possam utilizar estas tecnologias 

em suas atividades cotidianas. Os resultados aqui apresentados podem 

auxiliar na definição e realização de outras iniciativas de inclusão digital. 

1. Introdução 

Hoje em dia há computadores e sistemas na maioria dos lugares e dispositivos. Bancos, 

farmácias, lojas, hospitais e as próprias residências estão abastecidos de uma série de 

equipamentos eletrônicos. Há sistemas de computador nas catracas dos ônibus, nos 

leitos de uma unidade de terapia intensiva, em eletrodomésticos comuns como cafeteiras 

e máquinas de lavar roupas, em telefones móveis, e em muitos outros equipamentos que 

interagimos diariamente para realizar nossas atividades. 

 Mesmo na chamada “era da informação”, a utilização de computadores e Internet 

ainda não é tão comum nas diferentes regiões do Brasil. Segundo levantamento 



  

realizado pelo IBGE em 2010 e publicado em 2011 (IBGE, 2011), nesse ano 21,95 

milhões de domicílios particulares permanentes brasileiros (38,3%) possuíam 

microcomputador, sendo 17,6 milhões (30,7%) com acesso à Internet. Na cidade de 

Feliz, onde fica localizado o IFRS/Câmpus Feliz, o percentual de domicílios particulares 

permanentes que possuem computador é ainda maior, chegando a 47% (o percentual de 

domicílios com computador e acesso à Internet chega a 32%). 

 Embora os computadores já estejam disponíveis em muitos domicílios, muitos 

cidadãos não usufruem de seus benefícios por desconhecimento ou até mesmo por 

aversão à tecnologia. Assim, é comum ouvir relatos de famílias compostas por três ou 

mais indivíduos onde apenas um deles utiliza o computador disponível na residência. 

Tal fato é ainda mais comum quando há pessoas de maior idade envolvidas, como pode 

ser visto no levantamento do IBGE. Segundo a pesquisa, a utilização da Internet era, em 

2008
2
, maior entre os mais jovens. Por exemplo, 62,9% dos indivíduos de 15 a 17 anos 

de idade disseram que utilizaram a Internet no período de três meses antes da entrevista 

realizada em 2008. Já entre as pessoas maiores de 50 anos, este percentual caiu para 

11,2% dos indivíduos entrevistados (IBGE, 2009). 

 Outra realidade comum em pequenas cidades é que mesmo entre as faixas etárias 

mais jovens ainda há aversão ou desconhecimento de tecnologia. Assim, muitos adultos 

que já estão inseridos no mercado de trabalho deixam de ocupar determinadas funções 

ou de realizar algumas tarefas por não saberem lidar com computadores. 

 De fato, educar e qualificar digitalmente são, cada vez mais, necessidades 

fundamentais para regiões que buscam uma posição de destaque em uma economia onde 

a Tecnologia da Informação está amplamente inserida, como é o caso do Vale do Caí. 

Neste sentido, o IFRS/Câmpus Feliz vêm ofertando cursos de inclusão digital para 

indivíduos de diferentes faixas etárias. 

 Ao promover cursos de inclusão digital, vários aspectos precisam ser observados 

de forma que se propicie um ambiente de aprendizagem que respeite as dificuldades e os 

interesses de cada educando e da região como um todo. De fato, o sucesso deste tipo de 

iniciativa está fortemente relacionado com a sua adequação as necessidades do público-

alvo. Neste sentido, esse artigo descreve a experiência do IFRS/Câmpus Feliz em 

promover cursos de inclusão digital, enfatizando os principais resultados obtidos e 

lições aprendidas. Com a análise dos resultados, várias melhorias estão sendo 

consideradas para a realização de novos cursos. 

 O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 descreve os 

aspectos gerais do projeto de extensão no qual foram ofertados os cursos de inclusão 

digital; a Seção 3 discorre sobre os procedimentos metodológicos realizados para a 

coleta dos dados que serviram de base para a análise da efetividade dos cursos; a Seção 

4 apresenta os principais resultados obtidos a partir da análise dos dados coletados; e, 

por fim, a Seção 5 apresenta as considerações finais seguidas das referências 

bibliográficas. 

                                                 

2
 Os indicadores relacionados à Tecnologia da Informação referentes ao Censo 2010 ainda não foram 

disponibilizados pelo IBGE, por isto o uso dos indicadores de 2008.  



  

2. Aspectos Gerais dos Cursos de Inclusão Digital Ofertados 

Os cursos de inclusão digital promovidos pelo IFRS/Câmpus Feliz foram realizados no 

contexto de um projeto de extensão. Nos cursos foram ministradas aulas práticas com 

conteúdo introdutório sobre o uso de computadores para moradores do município de 

Feliz e arredores. O principal objetivo do projeto era instruir alunos de diferentes faixas 

etárias de forma que eles pudessem usufruir da tecnologia no seu dia-a-dia. 

 Todas as aulas foram práticas e ministradas no laboratório de Informática, onde 

cada aluno utilizava seu próprio computador. Os computadores utilizados possuíam a 

seguinte configuração mínima
3
: processador Intel Core2Duo de 2,3 GHZ, 2GB de 

memória RAM e 160 GB de HD. Todos os computadores eram dual boot, com os 

sistemas operacionais Windows e Ubuntu instalados. No primeiro momento optou-se 

por utilizar o sistema operacional Windows nas aulas, visto que era o sistema 

operacional utilizado pela maioria dos alunos em suas residências (o questionamento 

sobre o sistema operacional disponível nos computadores pessoais foi feito na primeira 

aula de cada turma, sendo que nas turmas de nível Básico I eram mostradas imagens da 

área de trabalho de diferentes sistemas operacionais para que os alunos identificassem 

qual era o que eles tinham em suas residências). 

 É importante salientar que, mais do que seguir um guia de passos pré-definido, 

os alunos eram estimulados a resolver os problemas de forma autônoma, assim eles 

desenvolveram o hábito de procurar por soluções. Também, muito se falou sobre a 

confiabilidade das informações adquiridas a partir da Internet e da necessidade de filtrar 

as buscas de forma a utilizar as informações realmente relevantes. Na literatura da área, 

vários autores (Tarapanoff et al. 2002) indicam que o problema da inclusão digital não é 

simplesmente a falta de equipamentos ou o desconhecimento desse ou daquele software, 

mas sim o dito “analfabetismo digital”, por isto é tão importante trabalhar questões 

relacionadas a autonomia e a relevância da informação neste tipo de curso. 

 No decorrer do projeto foram oferecidos cursos gratuitos de dois níveis de 

complexidade: Básico I e Básico II. Os cursos de nível Básico I destinaram-se a pessoas 

sem qualquer conhecimento prévio sobre computadores e Internet. Neste nível, o 

conteúdo abrangia estruturas e comandos elementares de um computador (como ligar e 

desligar o equipamento), utilização de dispositivos de entrada e saída, utilização de 

sistema operacional, prática com editores de texto (formatação básica) e Internet. Ao 

concluir o curso de nível Básico I, os alunos deveriam estar aptos a ligar o computador e 

utilizá-lo em tarefas corriqueiras como manipular arquivos, navegar na Internet, enviar e 

receber emails e salvar um documento com formatação básica. 

 Já os cursos de nível Básico II destinaram-se a pessoas que já tinham algum 

conhecimento de Informática e prática no manuseio de computadores. De fato, os cursos 

de nível Básico II poderiam ser considerados como sequenciais aos de nível Básico I. 

No entanto, a certificação no nível Básico I não foi exigida aos alunos para a realização 

do curso. O conteúdo desenvolvido nos cursos de nível Básico II envolvia o envio e 

recebimento de emails com configurações avançadas, redes sociais e editores de texto 
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 Diz-se configuração mínima, pois as aulas foram ministradas em dois laboratórios diferentes, conforme 

demanda da instituição. Um dos laboratórios possui computadores com configuração superior à citada. 



  

(com a utilização de recursos de dificuldade média). Ao final deste módulo, os alunos 

deveriam estar aptos a enviar emails com anexos, utilizar redes sociais e editar 

documentos com tabelas e imagens. A Tabela 1 faz um comparativo entre as principais 

características dos cursos de nível Básico I e Básico II ofertados. 

Tabela 1. Características gerais dos cursos de inclusão digital ofertados. 

Característica Nível Básico I Nível Básico II 

Conteúdo abordado 

- Introdução à Informática 

- Utilização de sistema operacional 

- Introdução ao uso de Editores de 

texto 

- Introdução à Internet (navegação e 

correio eletrônico) 

- Introdução ao uso de computadores 

e internet (nivelamento) 

- Envio e recebimento de emails com 

configurações avançadas 

- Redes sociais 

- Editores de texto (nível 

intermediário) 

Carga horária 12 ou 16 horas 15 horas 

Número de encontros 8 10 

Número de turmas já 

ofertadas 
4 2 

3. Procedimentos Metodológicos para a Avaliação dos Cursos 

A coleta de dados para a avaliação dos cursos de inclusão digital foi realizada através da 

aplicação de um questionário aos alunos concluintes no último encontro de cada turma e 

da realização de entrevistas não estruturadas com a equipe do projeto. 

 O questionário aplicado nas turmas do módulo Básico I contemplava 22 

questões dissertativas e de múltipla escolha abordando aspectos pessoais (9 questões), 

de avaliação do curso (10 questões), novos interesses (2 questões) e questões técnicas (1 

questão com 10 subitens). A Tabela 2 ilustra algumas das questões contidas nos 

questionários aplicados aos alunos.  O questionário aplicado nas turmas do módulo 

Básico II foi ligeiramente mais extenso, abrangendo 27 questões (entre elas as 22 

questões do questionário do módulo Básico I). As questões deste questionário também 

foram agrupadas pelos tipos apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2. Exemplos de questões contidas nos questionários. 

Tipo de Questão Exemplo de Questão 

Pessoal / Levantamento 

de Perfil 

- Você possui computador em casa? 

- Você possui acesso à Internet em casa? 

- Você já utilizava computador antes de realizar o curso? 

Avaliação do Curso 

- Como você avalia o curso? 

- Quais conteúdos você acha que poderiam ter sido vistos com mais ênfase? 

- Você indicaria o curso a amigos? 

Novos Interesses 
- Você gostaria de fazer outro curso relacionado à informática? 

- Qual outro curso você gostaria de fazer? 

Questões de cunho 

Técnico 

É verdade que o hardware é a parte lógica do computador? 

É verdade que o aplicativo Blocos de Notas serve para editar fotos?  

 Os questionários de avaliação foram preenchidos por 67 alunos que concluíram 

um dos cursos ofertados no âmbito do projeto de extensão. A Tabela 3 mostra o número 

de alunos concluintes e o número de questionários respondidos nos dois anos de 



  

realização do projeto. Como pode ser observado na terceira linha da tabela, em 2011 não 

foram ofertadas turmas de nível Básico II. 

 Além da aplicação dos questionários, foram realizadas entrevistas não 

estruturadas com a equipe de projeto. Nas entrevistas foram discutidas as principais 

percepções da equipe do projeto quanto às dificuldades apresentadas pelos alunos que 

frequentaram os cursos. 

Tabela 3. Número de alunos certificados e questionários preenchidos. 

 Alunos certificados em 2011 Alunos certificados em 2012 Total 

Módulo Básico I 27 (24 questionários preenchidos) 25 (20 questionários preenchidos) 52 

Módulo Básico II - 21 (23 questionários preenchidos*) 21 

Total 27 46 73 

* O número de alunos certificados é inferior ao número de alunos que responderam o questionário, pois 3 (três) 

dos alunos que participaram da última aula não obtiveram a frequência mínima para a obtenção do certificado. 

4. Resultados e Discussão 

Com base na análise dos dados obtidos através dos questionários e da realização das 

entrevistas não estruturadas com a equipe de projeto, pôde-se perceber que os cursos de 

inclusão digital foram bem aceitos pela comunidade local e já promoveram mudanças de 

comportamento. A procura pelos cursos também foi bastante satisfatória em todas as 

suas edições, com vagas esgotadas em dois ou três dias, o que mostra o interesse da 

população por este tipo de iniciativa. 

 Antes de discorrer sobre a análise dos resultados é necessário explicar algumas 

decisões tomadas ao longo do projeto. Em 2011, quando foram ofertadas as primeiras 

turmas de cursos de inclusão digital, o projeto estava completamente voltado para o 

público de terceira idade. De fato, conforme indicam pesquisas já citadas, o percentual 

de pessoas que utilizam computadores e Internet é menor entre pessoas maiores de 50 

anos, por isto o foco nesta faixa etária como público-alvo. No entanto, quando foram 

ofertadas as primeiras turmas, houve uma grande procura de alunos mais jovens. 

 Com base nesta procura, em 2012 foram ofertadas outras turmas de nível Básico 

I com foco em jovens e adultos atuantes no mercado de trabalho. Mesmo com a 

separação dos alunos de acordo com suas faixas etárias, o conteúdo programático base 

dos cursos de nível Básico I e Básico II e os questionários aplicados ao final dos cursos 

foram exatamente iguais em todas as turmas (salvo alguns tópicos onde houve ênfase 

em um ou outro detalhe técnico mais relacionado ao mercado de trabalho). 

 Como a divisão das turmas de acordo com a faixa etária foi uma decisão de 

projeto, se optou por analisar alguns dados dos dois perfis de turmas de maneira distinta. 

Com isto foi possível comparar e verificar se havia algum indício de que tal divisão se 

fez necessária de fato ou ainda onde esta divisão poderia influenciar na efetividade e 

desenvolvimento dos cursos. Assim, em algumas análises e gráficos mostrados ao longo 

desta seção haverá tal distinção. 

  Para a apresentação dos resultados, esta seção está organizada em cinco 

subseções. A Subseção 4.1 caracteriza a amostra com base em dados obtidos nas 

questões de cunho geral. A Subseção 4.2 discorre sobre os resultados obtidos nas 



  

questões relacionadas à avaliação geral dos cursos. A Subseção 4.3 comenta sobre os 

conteúdos de interesse citados pelos alunos. A Subseção 4.4 fala sobre o aprendizado do 

conteúdo técnico. Por fim, na Subseção 4.4 são indicadas as percepções da equipe ao 

longo da realização de cursos de inclusão digital e é feita uma síntese dos resultados. 

4.1. Caracterização da Amostra 

Os dados obtidos com o questionário mostraram que a aversão ao computador 

apresentada pelos alunos do IFRS/Câmpus Feliz não estava relacionada à falta de acesso 

a tecnologia, mas sim à falta de conhecimento para usufruir dela. De fato, 87% dos 

alunos concluintes tinham computador em casa e 78% possuíam computador com 

acesso à Internet. Cabe salientar que estes percentuais se mostram superiores ao 

nacional e também ao percentual da própria cidade onde fica localizado o instituto. 

 O que se pôde ratificar também é que o uso do computador é menor entre 

pessoas com mais idade: em turmas com predominância de idosos, apenas 17% dos 

alunos já utilizavam computador antes da realização do curso de Nível Básico I; em 

turmas com predominância de jovens e adultos o percentual subiu para 45%. No caso 

dos cursos de nível Básico II, o panorama é um pouco diferente, sendo que 57% dos 

alunos já utilizava computador em casa ou no trabalho antes de realizar o curso (aqui 

não há mudança significativa em relação ao perfil da turma – se composto por idosos ou 

jovens e adultos).  Dos alunos que não utilizavam o computador disponível na 

residência, em média 41% passaram a utilizá-lo depois de concluir os cursos, o que 

mostra que, embora os alunos queiram aprender, ainda há resistência para utilizar o 

computador fora do ambiente escolar. 

4.2. Análise Geral dos Cursos Ofertados 

Nas perguntas referentes à avaliação propriamente dita dos cursos ofertados, vários 

aspectos foram levantados pelos alunos. Primeiro, os dados mostram a boa aceitação dos 

cursos, com 70% dos alunos atribuindo à avaliação geral o conceito “Excelente” (outros 

27% atribuíram o conceito “Muito Bom”). Altos percentuais do conceito “Excelente” 

também são vistos nos aspectos Instalações e Equipamentos (com 69% de avaliações 

“Excelente”), Professor(a) (com 91% de avaliações “Excelente”) e Monitores (com 64% 

de avaliações “Excelente”). A Figura 1 apresenta uma tabela com os dados a partir dos 

quais foram calculados tais percentuais. 

 

Figura 1: Avaliação dos Aspectos Gerais.  



  

 Outra  questão feita nos questionários referia-se a quantidade de monitores nos 

cursos. Em cursos de inclusão digital é imprescindível definir uma equipe de projeto 

compatível com o número de alunos atendidos. Nos cursos ofertados no IFRS/Câmpus 

Feliz são oferecidas, em média, 18 vagas por turma. O número de vagas é estabelecido 

conforme a equipe, sendo que se mantém a proporção de seis alunos para cada monitor. 

O número de monitores foi considerado suficiente por mais de 95% dos alunos. 

 Quanto à avaliação da carga horária dos cursos, há dados apenas dos concluintes 

do nível Básico II. Destes, aproximadamente 56% indicaram que a carga horária do 

nível Básico II foi insuficiente, mesmo com 100% dos alunos indicando que o curso 

atendeu suas expectativas. De forma a justificar a necessidade de uma maior carga 

horária, aproximadamente 52% dos alunos indicaram que gostariam de ter visto algum 

conteúdo com mais ênfase ao longo do curso de nível Básico II. Uma questão 

interessante é que os percentuais são bastante diferentes nas duas turmas de nível Básico 

II ofertadas. Na turma para a terceira idade, aproximadamente 67% dos alunos 

indicaram que gostariam de ter visto um conteúdo com mais ênfase, o que evidencia 

uma maior dificuldade na absorção dos conteúdos. Já na turma de jovens e adultos, este 

percentual caiu para 36%. O conteúdo que os alunos do Básico II gostariam de ter visto 

com mais ênfase (assim como os alunos do módulo Básico I, como será descrito a 

seguir) é uso do sistema operacional, que aparece em 45% das respostas. O segundo 

conteúdo com maior percentual é editor de texto, que aparece em aproximadamente 

22% das solicitações. A Figura 2 ilustra as respostas dos alunos nesta questão (salienta-

se que era possível marcar mais de uma opção). 

 Considerando outras respostas obtidas através dos questionários, acredita-se que 

tal percentual de insatisfação quando a carga horária possa ser uma forma de protesto 

devido a possibilidade de descontinuidade do projeto no primeiro semestre de 2013 por 

questões administrativas. A justificativa para a carga horária pequena é a organização 

dos cursos em módulos, sendo que cada módulo objetiva desenvolver dois ou três 

tópicos de interesse. A realização de cursos rápidos também objetiva diminuir a evasão. 

De qualquer forma, a carga horária do módulo Básico II será verificada no momento de 

ofertas de novas turmas. 

 

Figura 2: Conteúdos que os alunos de nível Básico II gostariam de ter visto 

com mais ênfase, de acordo com o perfil da turma. 

 Os alunos que concluíram o nível Básico I, em sua maioria, indicaram que não 

seria necessário dar mais ênfase em nenhum dos conteúdos do curso. No entanto, entre 

os conteúdos abordados neste nível, o uso do sistema operacional também se destaca 

quanto à dificuldade. A Figura 3 ilustra as frequências das respostas dadas pelos alunos. 



  

 

Figura 3: Conteúdos que os alunos de nível Básico I gostariam de ter visto com 

mais ênfase, de acordo com o perfil da turma. 

4.3. Conteúdos de Interesse 

Até o momento, todos os alunos que realizaram os cursos de inclusão digital 

demonstraram interesse em fazer novos cursos relacionados à Informática. Como já 

comentado, as inscrições em uma ou outra turma estavam condicionadas a faixa etária 

dos alunos, uma vez que se pensava que os interesses estariam fortemente relacionados 

com a faixa etária. Esta hipótese foi comprovada pelos alunos do nível Básico I, mas 

refutada pelos alunos de nível Básico II. 

 Analisando as respostas dos alunos concluintes dos cursos de nível Básico I, 

ficou claro que os interesses das turmas eram distintos. Os dados mostraram que nas 

turmas com predominância de alunos de terceira idade havia maior interesse em fazer 

outro curso sobre Internet. Já nas turmas com predominância de jovens e adultos, os 

interesses com maior frequência foram planilhas eletrônicas e editores de texto, que são 

conteúdos mais relacionados ao mercado de trabalho. A Figura 4 ilustra tal situação. 

 

Figura 4: Conteúdos de interesse dos alunos de nível Básico I. 

 Já a Figura 5 mostra os interesses dos alunos concluintes do nível Básico II. 

Como se pode observar na figura, o maior interesse de turmas com predominância de 

alunos de terceira idade continua sendo a Internet. Porém, os alunos jovens e adultos 

não apresentaram um interesse muito definido (embora o tema “Editor de Texto” 

apareça com maior frequência, não há uma tendência definida). Analisando os dois 

gráficos e tendo em vista as percepções colhidas durante as aulas, acredita-se agora que 

talvez a divisão das turmas não possa ser feita apenas pela faixa etária, mas sim pela 

finalidade de uso do computador. Por exemplo, poderiam ser ofertadas turmas de 

determinado módulo com foco no mercado de trabalho e outras voltadas para o lazer. 



  

 

Figura 5: Conteúdos de interesse dos alunos de nível Básico II. 

4.4. Aprendizado do Conteúdo Técnico 

O aprendizado do conteúdo técnico foi considerado muito satisfatório em todas as 

turmas ofertadas. Nas turmas de nível Básico I houve um acerto médio de 82% das 

questões de cunho técnico. Nas turmas de nível Básico II o acerto médio foi levemente 

superior, em torno de 83,2%.  A questão com menor porcentagem de acerto nas turmas 

de Básico I foi repetida no questionário das turmas de nível Básico II, sendo que o 

percentual de acerto nesta questão passou de 57% para 95%. Por fim, cabe salientar que 

não houve diferença significativa em relação à faixa etária no que tange a absorção dos 

conteúdos abordados. 

4.5. Principais Percepções e Síntese dos Resultados 

As entrevistas não estruturadas foram realizadas ao término de cada aula com os 

membros da equipe de projeto. O objetivo das entrevistas era identificar às principais 

dificuldades apresentadas pelos alunos que frequentaram os cursos, de forma a propor e 

executar melhorias nos cursos já em andamento. Durante as entrevistas, cada membro 

da equipe falava de suas percepções quanto ao andamento da aula, as dificuldades 

apresentadas, as tarefas realizadas, entre outras coisas. 

 Em relação às percepções coletadas nas entrevistas, ficou claro que a maior 

dificuldade dos alunos estava em tarefas que exigiam maior abstração, como o 

salvamento de arquivos. Esta percepção é corroborada com os dados obtidos através do 

questionário, uma vez que muitos alunos indicaram que o conteúdo “Sistema 

Operacional” poderia ter tido mais ênfase ao longo dos cursos ofertados. De fato, este é 

um conteúdo bastante complexo de ser trabalhado - embora os alunos tenham indicado 

que gostariam de ter trabalhado mais no tópico, durante as aulas havia uma grande 

aversão ao tema. 

 De forma a sintetizar os resultados alcançados ao longo do projeto, a seguir são 

feitas algumas considerações que podem ser utilizadas como base no planejamento e 

condução de outras iniciativas de inclusão digital. Nem todos os aspectos citados foram 

implantados ao longo destes dois anos de realização dos cursos, mas a avaliação das 

questões dissertativas dos questionários, somada às percepções da equipe e aos relatos 

dos alunos são bons indicativos de sua importância.   

- Realização de aulas com duração de 1,5 horas; 



  

- Realização de mais de um encontro por semana; 

- Disponibilidade de um monitor para cada seis alunos frequentes; 

- Utilização de material didático do tipo “passo a passo”; 

- Utilização de jogos para prática dos conteúdos; 

- Divisão das turmas por forma de aplicação dos conhecimentos e não por faixa etária; 

5. Conclusões 

Hoje em dia, saber utilizar corretamente os computadores e a Internet é preciso para que 

os indivíduos possam se integrar e interagir em uma nova sociedade, onde a tecnologia 

está cada vez mais presente. Neste sentido, este artigo apresentou os principais 

resultados e lições apreendidas durante a realização de cursos de inclusão digital no 

IFRS/Câmpus Feliz. Em dois anos, 73 jovens, adultos e idosos da Região do Vale do 

Caí concluíram um dos cursos de inclusão digital oferecidos pelo projeto. 

  A realização do projeto mostra que, embora a tecnologia esteja cada vez mais 

inserida no dia-a-dia das pessoas, ainda há muita aversão e desconhecimento das 

possibilidades de uso de um computador. No entanto, quando é propiciado um ambiente 

de aprendizado que respeita as dificuldades de cada aluno, o computador deixa de ser 

visualizado como uma máquina inacessível e passa ser utilizado para resolver problemas 

comuns e também para o lazer.  

 Os resultados apresentados neste artigo comprovaram algumas hipóteses iniciais 

do projeto e refutaram outras. De qualquer forma, os resultados e lições aprendidas 

servem como um bom guia para a condução de novas iniciativas de inclusão digital e 

também estão ajudando a aprimorar o planejamento de novos cursos de extensão no 

próprio IFRS/Câmpus Feliz. 

 Por fim, entre os trabalhos futuros citam-se a oferta de novas turmas de nível 

Básico I e Básico II utilizando software livre como tecnologia base e estuda-se também 

a realização de parcerias com prefeituras de outros municípios para que se possam 

ofertar os cursos em outras cidades, o que resultará em um maior número de pessoas 

atingidas. Em relação ao primeiro trabalho futuro citado, a ideia é verificar se a escolha 

do tipo de software (se livre ou proprietário) interfere no aprendizado dos alunos 

durante o processo de inclusão digital. 
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