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Introdução 

O uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), como 

smartphones, desktops e tablets, faz parte do cotidiano onde as informações e demais atividades 

atualmente se caracterizam pela agilidade e rápida troca de dados. Entretanto, o acesso desigual 

às TDIC, sobretudo por crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, dificulta o exercício 

da cidadania e a participação no meio social (DEMO, 2013). Esta é uma realidade na 

microrregião do Litoral Sul do Rio Grande do Norte, Brasil, onde Índices de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) de seus municípios são considerados “baixo” ou “muito baixo” 

(IPEA, 2013). Portanto, é necessário usar tecnologias sociais, isto é, técnicas, metodologias, 

ferramentas tecnológicas e ações, que favoreçam melhoria de vida e inclusão social dessas 

pessoas (ITS, 2004). 

Este relato de experiência descreve o processo de formação didático-pedagógica, 

oferecido por alunos da Licenciatura em Informática, para um grupo de alunos de nível médio 

em Informática que atuam no projeto de extensão intitulado “Informatização Social”. O projeto 

existe desde 2015 em parceria entre o Campus Natal-Zona Norte e o Campus Canguaretama do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), busca 

favorecer a inclusão social de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social da microrregião 

do litoral sul do Rio Grande do Norte, por meio de um curso de letramento digital. Para tanto, 

o projeto se ancora na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e a Cultura (UNESCO) assinada pelos países membros, que aponta o letramento digital, 

isto é, o uso de TDIC com significado para o cotidiano, para jovens como necessidade para 
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oportunizar emprego decente, igualdade de gênero e cidadania global para os futuros adultos 

no mundo (UNESCO, 2015). Ao longo do tempo, o projeto de extensão já beneficiou 89 

crianças, com expectativa alcançar cerca de 200 crianças até 2020. Outros detalhes do projeto 

podem ser acessados no link nic.ifrn.edu.br/informatizacaosocial/pt.  

A experiência descrita neste relato se refere à execução do projeto Informatização Social 

em 2018, junto à Escola Municipal Dr João Gadelha, situada em Goianinha/RN. Embora outras 

escolas tenham manifestado interesse em participar, as más condições dos laboratórios de 

informática inviabilizaram as atividades. A equipe de trabalho envolveu 03 alunos e 01 

professor da área pedagógica do curso de Licenciatura em Informática do IFRN Campus Natal-

Zona Norte, 09 alunos do curso técnico de nível médio em Informática do IFRN Campus 

Canguaretama, 01 professor coordenador do projeto e 01 professor de apoio à manutenção de 

computadores. As atividades da edição 2018 do projeto de extensão, base deste relato, 

ocorreram entre 06/2018 e 12/2018 e beneficiaram um grupo de 12 crianças. 

 

Relato de Experiência 

Inicialmente, os alunos do curso técnico de nível médio em Informática do IFRN 

Campus Canguaretama (chamados instrutores) realizaram manutenção dos computadores da 

escola parceira. Esses computadores foram usados para as aulas do curso de letramento digital 

na escola. Em seguida, a gestão da escola parceira selecionou as crianças em maior 

vulnerabilidade social a serem beneficiadas (que chamamos cursistas).  

A formação didático-pedagógica dos instrutores foi oferecida pelos alunos do curso de 

Licenciatura em Informática do IFRN Campus Natal-Zona Norte (chamados formadores). O 

objetivo foi oferecer ferramentas, metodologias e procedimentos didáticos a serem aplicadas 

durante as aulas. A Imagem 1 mostra um momento da formação via Skype.  

Imagem 1. Formação didático-pedagógica. 

 

Fonte. Própria. 



 
 

 

 

Para tanto, a formação incluiu a orientação dos instrutores sobre organização de roteiro 

de aula, identificando público-alvo, objetivos para escolher o conteúdo a ser trabalhado, o 

conteúdo em si, os recursos a serem utilizados e a avaliação como forma de acompanhamento 

do aprendizado dos cursistas e do desempenho dos instrutores. Além disso, os formadores 

indicaram softwares educacionais sobre os conteúdos, bem como sugeriram e orientaram 

metodologias de ensino. O curso de letramento digital ocorreu em 10 (dez) encontros semanais, 

com 1h30min de duração cada um. Após cada aula, os instrutores discutiam com os formadores 

os avanços e as dificuldades observadas, buscando identificar elementos, ferramentas, 

metodologias e procedimentos didáticos que pudessem favorecer o andamento do curso. 

Quando necessário, os roteiros de aula subsequentes eram adaptados. O acompanhamento se 

deu por meio de reuniões periódicas, presenciais ou via aplicativos de comunicação (ex., 

WhatsApp e Skype), e uso do Google Drive para armazenar roteiros de aula, registros de 

reunião e fotos. Ao final dos encontros semanais, ocorreu uma cerimônia de certificação dos 

cursistas, onde eles tiveram a oportunidade de fazer um tour guiado nas instalações do IFRN 

Campus Canguaretama. A Imagem 2 ilustra um dos momentos da certificação dos cursistas. 

Imagem 2. Momento de certificação dos cursistas. 

 

Fonte. Própria. 

Entre as dificuldades observadas, destacou-se a preocupação com o funcionamento dos 

computadores, que possuem mais de 7 anos de uso e manutenção infrequente. Em caso de falha, 

os instrutores foram orientados a planejar roteiros de aula alternativos na computação 

desplugada (Vieira; Passos; Barreto, 2013) para trabalhar a computação sem recursos 

tecnológicos. Entre os pontos positivos da experiência, destacou-se o engajamento comunitário 

dos instrutores e o esforço em alcançar a aprendizagem dos cursistas durante as aulas. Além 

disso, os instrutores desenvolveram autonomia e trouxeram novas ideias para as aulas 

subsequentes.  Essa experiência revela que a atividade teórica por si só não leva a transformação 

da realidade; não se objetiva e não se materializa, não sendo pois práxis (PIMENTA, 2005). 



 
 

 

 

Para essa práxis é a ação-reflexão sobre a prática e teoria que trará uma nova prática e uma 

teoria, em constante reelaboração (FREIRE, 1996).  

Considerações 

 Este relato de experiência descreve o processo de formação didático-pedagógica, 

oferecido por 03 alunos da Licenciatura em Informática (formadores) para um grupo de 09 

alunos de nível médio em Informática (instrutores), que ofereceram um curso de letramento 

digital para 12 crianças (cursistas) em vulnerabilidade social. O curso foi desenvolvido na 

escola parceira em Goianinha/RN, que recebeu também manutenção dos seus computadores, 

integrando assim IFRN e rede municipal de educação para desenvolvimento local. 

A formação didático-pedagógica se deu por meio de diferentes estratégias. Uma delas 

foi oferecer ferramentas, metodologias e procedimentos didáticos para as aulas. Os formadores 

orientaram os instrutores na organização de roteiro de aula, indicaram softwares educacionais 

sobre os conteúdos, e sugeriram e orientaram metodologias de ensino. Mesmo diante da 

preocupação na falha dos computadores (antigos), os instrutores se sentiram seguros em aplicar 

métodos alternativos (computação desplugada), desenvolveram engajamento comunitário e 

autonomia para desenvolver as aulas.  
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