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O ingresso no Ensino Superior e a Inclusão Digital 
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Resumo. Na sociedade informacional, a falta de acesso às novas tecnologias e aos 
níveis mais elevados de escolarização são fatores determinantes da exclusão social. Por 
meio de relatos de alunos ingressantes do Curso de Pedagogia em uma instituição de 
ensino superior privada da cidade de São Paulo, esta pesquisa buscou analisar o 
processo de inserção dos alunos no meio estudantil e a necessidade da utilização dos 
recursos tecnológicos. A maior parte dos alunos participantes deste estudo pertence a 
classes menos privilegiadas da população, tendo ingressado no Ensino Superior por 
meio de programas de bolsa e financiamento estudantil. Os relatos apresentados pelos 
alunos foram categorizados de acordo com as informações recorrentes na amostra e os 
resultados apontam para uma relação entre o ingresso no Ensino Superior, a 
familiarização desses alunos com os recursos tecnológicos e a inclusão digital.  
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Introdução 

Educar é cada vez mais mergulhar na fronteira virtual. 
(SILVEIRA, 2001, p. 28). 

 

A Educação, um dos principais mecanismos de troca de informações e 

transmissão da Cultura entre gerações, tem se transformado, ao longo do tempo. Hoje, é 

difícil compreender o processo de Educação sem relacioná-lo ao mundo virtual.  

Segundo Soares (2002), ser letrado na Cibercultura é dominar as técnicas de 

leitura e escrita dos meios digitais. Partindo-se dessa relação, é possível considerar que 

ignorar a relação entre Educação e Tecnologia pode significar o reforço da separação 

entre classes sociais. Como afirma Silveira (2001), na sociedade da informação, quem 

não souber manipular os recursos tecnológicos ficará cada vez mais distante da 

produção de conhecimento e, estagnado, agravará sua condição de miséria. Garantir 

acesso às novas tecnologias é possibilitar acesso à informação e prover apropriação dos 
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meios de comunicação - o que permite ao cidadão, potencialmente, certa autonomia no 

seu processo de desenvolvimento. 

Levando essas afirmativas em consideração e buscando compreender a 

relação entre a Educação e as tecnologias, este trabalho visa compartilhar uma 

experiência de um grupo de alunos ingressantes do Curso de Pedagogia de uma 

instituição de Ensino Superior privada da cidade de São Paulo - SP.  

Considerando o perfil dos alunos informantes (idade e classe social), o 

objetivo deste estudo foi investigar se o ingresso no Ensino Superior contribui para a 

inclusão digital dos alunos, uma vez que, inseridos no ambiente acadêmico, eles 

necessitam utilizar ferramentas digitais para suas atividades. 

Para esta investigação, utilizaram-se relatos escritos de alunos matriculados 

na disciplina “Informática Básica” (obrigatória para todos os alunos do curso, no 

primeiro semestre letivo de 2012). Como atividade de autoavaliação, eles foram 

convidados a relatar sobre sua inserção no ambiente acadêmico e sua relação com novos 

recursos tecnológicos.  

Os relatos coletados foram organizados e analisados conforme seus 

conteúdos e os resultados estão relatados neste documento. 

 

Embasamento teórico 

O computador e a Internet têm entrado no cotidiano das pessoas e das 

instituições, sendo essenciais na maioria das relações comerciais, econômicas, políticas 

e educativas, na atualidade. Porém, se, por um lado, a sociedade tem se desenvolvido no 

que diz respeito à utilização dos recursos tecnológicos, por outro, esses mesmos 

recursos podem ser os responsáveis por um distanciamento entre as classes sociais. 

Baggio (2000) afirma, a esse respeito, que “o abismo que separa os ricos dos 

pobres” se dá pelo não compartilhamento do conhecimento acumulado pela sociedade. 

Para o autor, o analfabetismo digital pode significar exclusão social. 
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Silveira (2001) corrobora esta ideia quando afirma que “os excluídos não 

conseguem se comunicar com a velocidade dos incluídos pela comunicação mediada 

pelo computador”, esta é, segundo ele, a nova “face da exclusão social” (SILVEIRA, 

2001, p.17). 

Lévy (1999), a tal propósito, afirma que “cada novo sistema de 

comunicação fabrica os seus excluídos. Não havia iletrados antes da invenção da 

escrita” (LÉVY, 1999, p. 237). Apesar de reconhecer como verdadeira a afirmativa 

deste autor, devo concordar com Silveira (2008) de que aceitá-la como natural pode 

minimizar o debate sobre o tema exclusão digital. 

Considerando que os equipamentos e os custos de acesso à Internet ainda 

não são compatíveis com a renda da maior parte da população brasileira, Sorj & Guedes 

(2005) afirmam que os mais ricos são os que possuem os novos produtos, enquanto a 

falta deles traz desvantagens para os grupos de excluídos, aumentando a pobreza e a 

exclusão digital. 

É possível afirmar, ainda sobre essa exclusão, que estar fora do fluxo de 

informações é estar alienado do mundo e, mais do que isso, é estar cada vez mais longe 

de uma possibilidade de ascensão social, é amargar a condição de oprimido.  

Em 2003, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) realizou um estudo sobre a 

exclusão digital no Brasil, definindo índices específicos para mensurar essa exclusão 

nas cidades brasileiras. Esse estudo resultou em um documento intitulado Mapa da 

Exclusão Digital (NÉRI, 2003), que teve como principal fonte de dados pesquisas do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e considerou indicadores sociais 

diversos, tais como: condições domiciliares, escolaridade da população e renda familiar, 

entre outros. Os dados do primeiro mapa foram atualizados, anos depois pelo mesmo 

instituto que publicou os resultados no Mapa da Inclusão Digital (NÉRI, 2012). 

Segundo esses estudos, desde 2003 (na primeira análise) até 2012 (na 

segunda), a cidade com maior índice de inclusão digital no Brasil é São Caetano do Sul 

- SP, com 77,62% da população com microcomputador com acesso a Internet (NÉRI, 

2003, p.68-69) ao passo que o menor índice apontado não contabiliza nem 1% da 

população - municípios localizados nos Estados do Amapá, Maranhão, Piauí e Pará.  
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Longe de aceitar essa exclusão como algo natural e imutável, é preciso 

analisar os dados sociais e os índices de acesso da população às novas tecnologias 

digitais como ponto de partida para o planejamento de políticas de inclusão nessa área. 

Os dados coletados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil que publicou a 

Pesquisa sobre o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil: TIC 

Domicílios e TIC Empresas 2011 (BARBOSA, 2012) ajudam a perceber melhor as 

diferenças apontadas pelo Mapa da Exclusão Digital. A pesquisa aponta que 62% dos 

entrevistados não têm acesso à Internet em casa (BARBOSA, 2012, p.438), sendo que a 

proporção de usuários da Internet é muito diferente, quando consideradas as classes 

sociais às quais pertencem. 

 

TABELA 1  
Pesquisa TIC domicílios e empresas 2011  

(Base: 25000 domicílios. Dados coletados em novembro de 2011 e janeiro de 2012). 
 

 

Classe social 
Tem acesso à Internet 

em casa (%) 
Não tem acesso à 

Internet em casa (%) 
A 96 3 
B 76 24 
C 35 65 

D/E 5 95 
(Fonte: BARBOSA, 2012, p. 438). 

 

A TAB. 1 mostra que quanto maior o poder aquisitivo das pessoas (classes 

A e B), mais acesso elas têm aos recursos tecnológicos em suas residências. Na mesma 

proporção, quanto mais excluídos sociais (classes C, D e E), mais distantes estão das 

novas tecnologias da informação e da comunicação. 

Os dados apresentados permitem observar que as diferenças sociais e 

econômicas estão bastante presentes na sociedade da informação. Isso não significa que 

a redução da desigualdade digital, necessariamente, reduzirá a desigualdade social, 

porque o tema é bem complexo para ser tratado de forma tão categórica. É preciso 

considerar que, nesse caso, estão implicadas relações humanas de direito, acesso, 

cidadania, participação e, ao mesmo tempo, de poder, dominação e negação de direitos. 
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São excluídos digitais os que pertencem às camadas mais desprivilegiadas 

da população, e essa condição de distanciamento das novas tecnologias da informação e 

da comunicação os afasta ainda mais da possibilidade de mudança social. 

Outras formas de exclusão podem ser observadas na nossa sociedade, tais 

como propriedade privada, condições de moradia, acesso a equipamentos culturais e, 

também, educacionais. 

Nos últimos anos, são evidentes os esforços do Governo Federal para elevar 

o grau de escolaridade da população. O que, antes, era privilégio de poucos, passou a 

ser visto como forma de garantia de direitos, e, atualmente, boa parcela da sociedade 

brasileira está alcançando os níveis mais elevados de escolarização, como o Ensino 

Superior, por exemplo. 

Por meio de programas de inclusão no Ensino Superior, o País tem 

apresentado, aos menos favorecidos, a possibilidade de acesso às faculdades. Os 

números do Censo da Educação Superior 2010 (BRASIL, 2011) mostram como esses 

esforços têm aumentado o número de matrículas nesse nível de ensino, conforme mostra 

o GRÁF. 1, a seguir: 

 

GRÁFICO 1 - Evolução do número de matrículas em Cursos de Graduação (presencial e a distância) no 
Brasil – 2001-2010.  

Fonte: BRASIL, 2011, p. 04. 

 

Esse gráfico permite observar que o número de matrículas no Ensino 

Superior dobrou, em 10 (dez) anos, e isso de deve, em grande medida, aos programas de 
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financiamento (Fies)2 e de bolsas de estudo (Prouni)3, desenvolvidos pelo Governo 

Federal, com intuito de incluir as classes C, D e E nas faculdades de todo o País.  

O ingresso desses alunos nas faculdades vem acompanhado de uma série de 

descobertas e adequações com relação à forma de estudo, vocabulário, relação 

professor-aluno, etc. Pensando-se nessas adaptações, é possível apontar o 

questionamento: a entrada do aluno no Ensino Superior pode favorecer sua aproximação 

com recursos digitais? 

Quando nos deparamos com as transformações do nosso tempo, podemos 

compreender que as tecnologias fazem parte de uma nova cultura e que é preciso 

considerar a afirmação de Lévy (1993) de que “nenhuma reflexão séria sobre o devir da 

cultura contemporânea pode ignorar a enorme incidência das mídias eletrônicas 

(sobretudo a televisão) e da informática” (LÉVY, 1993, p. 17). Nesse cenário, é 

necessário, portanto, refletir-se, também, sobre a adequação dos processos de Educação. 

As instituições de Ensino Superior utilizam as tecnologias não apenas para 

organizar a vida acadêmica de seus alunos (matrículas, relatórios, boletins e históricos 

escolares), como também para novas formas de ensinar e aprender, pois algumas delas 

fazem uso, inclusive, de ferramentas de ensino à distância. 

Considerando-se que I – as tecnologias são, cada vez mais, primordiais para 

a comunicação e transmissão da informação na nossa sociedade; e que II) as tecnologias 

estão sendo incorporadas pelos processos de ensino e aprendizagem, cumpre refletirmos 

se o ingresso dos alunos excluídos digitais no Ensino Superior contribui para a sua 

inserção no universo tecnológico, uma vez que passam a utilizar ferramentas digitais 

para suas atividades acadêmicas. 

  

                                                           
2 Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) é um programa do Ministério da Educação (MEC) que visa 

financiar os cursos de estudantes matriculados em instituições de ensino “não gratuitas”. Os critérios 
para se obter esse benefício são definidos pelo MEC a partir dos dados socioeconômicos dos 
estudantes. As informações sobre o programa podem ser encontradas no portal do MEC em 
<http://sisfiesportal.mec.gov.br/fies.html>. Acesso em 09 out. 2013. 

3 Prouni (Programa Universidade para Todos) também é um programa do Ministério da Educação que 
visa, por meio da concessão de bolsas de estudo integrais ou parciais a estudantes de baixa renda, 
possibilitar o acesso deles às faculdades. As informações desse programa também podem ser 
encontradas no portal do MEC em < http://prouniportal.mec.gov.br/>. Acesso em 09 out. 2013. 
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Metodologia de trabalho 

Com o intuito de investigar as duas proposições acima apresentadas, 

solicitou-se a elaboração de um relato aos alunos de 2 (duas) turmas de primeiro 

semestre letivo do curso de Pedagogia de uma instituição particular de Ensino Superior. 

A instituição caracteriza-se por sua clientela, constituída, predominantemente, por 

alunos oriundos das classes C, D e E da população. 

Esses alunos foram convidados a relatar sua relação com as novas 

tecnologias, antes de seu ingresso na faculdade e após 6 (seis) meses de curso. 

Participaram dessa coleta de dados os alunos da disciplina “Informática Básica” 

(disciplina introdutória oferecida aos alunos ingressantes de todos os cursos da 

instituição), no primeiro semestre letivo de 2012. 

É preciso destacar que a faixa etária dos alunos do curso varia de 20 (vinte) 

a 60 (sessenta) anos. Esse dado é bastante importante, quando pensamos a inclusão 

digital. Alguns dos alunos dizem ter acesso ao computador e à Internet em suas casas, 

mas não o(a) utilizam por medo ou por não terem necessidade, porque não “nasceram 

na geração tecnológica” e têm dificuldade para utilizar os recursos digitais. 

Os relatos do final do semestre letivo foram escritos após os alunos terem 

frequentado aulas de informática e realizado parte das atividades do curso que são 

ministradas à distância. Os 78 (setenta e oito) alunos participantes redigiram uma 

autoavaliação, por meio de um relato livre, sobre o seu ingresso na faculdade, sobre a 

disciplina de Informática Básica e sobre o uso das novas tecnologias ao longo do 

semestre letivo. 

Apenas os relatos que faziam referência ao não-uso das tecnologias antes do 

ingresso no Ensino Superior foram selecionados para este estudo – 39 (trinta e nove), do 

total de 78 (setenta e oito) – já que a proposta era investigar o quanto a entrada nesse 

nível de ensino contribuiria para a inserção dos alunos excluídos digitais no mundo 

tecnológico. 

Os relatos selecionados foram analisados por seus conteúdos três categorias 

de análise foram identificadas pela recorrência de alguns temas nos registros. 
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Análise dos dados 

Os relatos foram redigidos livremente pelos alunos. Alguns deles são 

transcritos a seguir, ipsis litteris e sem indicação de autoria, mas com autorização de 

seus autores. O material trouxe questões importantes aqui organizadas em 3 (três) 

categorias: 

 

a. Conhecimento adquirido por meio da Informática 

 

Os relatos permitiram observar que alguns alunos realmente não tinham 

contato com os recursos tecnológicos antes de seu ingresso no Ensino Superior. Essa 

informação é comprovada por 2 (dois) tipos de alunos: os que não acessavam esses 

recursos, por medo ou insegurança, e aqueles que não tinham acesso às tecnologias em 

seu domicílio. Eis alguns trechos de relatos ilustrativos, transcritos, ipsis litteris, 

conforme escritos por seus autores: 

 

Quando cheguei à Faculdade, fiquei com muito medo. Vai ter aula de 
informática! Cheguei em casa e falei para minha filha “E agora o que vou 
fazer?” Minha filha riu. “Mamãe você vai conseguir”.  

 

Digamos que eu tinha medo de mexer no computador, agora é mais 
tranquilo. Aprendi muitas coisas e fiquei muito contente por já saber mexer 
no computador, já que ele é utilizado em tudo hoje em dia. 

 

Eu não tinha acesso à internet, era totalmente desligada do mundo virtual. 

 

Esses registros demonstram a dificuldade de alguns alunos de acessar os 

equipamentos tecnológicos, porque não estão familiarizados com eles. 

Como boa parte das turmas é constituída por pessoas com idades bastante 

variadas, foi possível observar que, quanto mais velhos, mais os alunos declaram ter 

medo ou insegurança para utilizar o computador. Porém, mesmo entre os mais jovens, 
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foi possível notar que o ingresso na faculdade possibilitou algumas aprendizagens, 

conforme se pode perceber, por exemplo, na leitura do trecho de relato transcrito a 

seguir: 

  

Aprendi muito porque antes estava acostumada em só acessar Orkut e o 
Hotmail. 

 

Os conteúdos das aprendizagens que aparecem nos relatos são diversos. Há 

alunos que relatam que não sabiam sequer ligar o computador e passaram a utilizá-lo e 

há, também, aqueles que reconhecem que a vida acadêmica é facilitada pelo uso desses 

recursos. Eis alguns trechos de relatos que evidenciam essa observação: 

Não sabia nada, nem ligar o computador e agora aprendi entrar no site da 
Faculdade e no Moodle (ambiente virtual de aprendizagem) para ver as 
disciplinas. Isso está sendo um mundo novo e estou muito contente com esse 
novo conhecimento. 

 

Isso significou muito, pois agora tenho facilidade de fazer pesquisas, 
trabalhos acadêmicos, enfim, tudo no meio virtual. 

 

Não sabia muita coisa sobre informática.  Assim que ingressei na faculdade 
pude obter mais conhecimentos e com isso aprender a utilizar as 
ferramentas. 

 

As aprendizagens foram conquistadas, principalmente, pela necessidade de 

realização das atividades acadêmicas dos alunos e, portanto, o uso das novas tecnologias 

da informação e da comunicação se deu por um contexto real da vida dessas pessoas.  

 

b. Percepção da importância da informática no dia-a-dia e no trabalho 

 

Outro ponto observado nos relatos é o reconhecimento da importância da 

Informática no dia-a-dia dos alunos, que compreendem que, quando estavam distantes 

dela, estavam, também, de certa forma, excluídos de algumas relações. Os trechos a 

seguir são demonstrativos desse reconhecimento: 
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Vou levar esse aprendizado para minha vida profissional e minha vida 
particular, pois sabemos que a informática está em todos os ambientes. 
 
Diante de um computador eu jamais pensei que fosse aprender algo tão 
importante na minha, vida. 
 
Aprendi como posso fazer planilhas e organizar as contas do mês. Aprendi a 
conhecer as funções do computador e a utilizar os programas, pesquisar 
para os trabalhos, me comunicar de várias formas com os amigos, formatar 
um texto de maneira correta, utilizar a internet de maneira segura... 

 

Os relatos dos alunos permitem compreender que as aprendizagens 

adquiridas no ingresso na faculdade os auxiliam não apenas a resolver situações do seu 

curso de graduação, mas, também, atividades da vida diária. 

 

c. Autoconfiança na utilização das tecnologias 

 

O terceiro ponto observado nos relatos foi o aumento da autoconfiança dos 

alunos. Aqueles que não usavam as tecnologias e passaram a utilizá-las demonstram que 

essas aprendizagens serviram para despertar, neles, a vontade de aprender mais e para 

perceberem que são capazes de realizar outras atividades que, antes, não realizavam, 

conforme se percebe no trecho transcrito a seguir: 

 

Para mim tem um grande significado, de saber principalmente que eu sou 
capaz de aprender qualquer coisa e que praticando posso me especializar e 
ir muito longe, e futuramente poder até ensinar alguém que tenha interesse e 
tem dificuldades. 

 

Discussão dos dados 

As 3 (três) categorias de análise observadas nos relatos mostram como o 

ingresso no Ensino Superior contribui para a inserção dos alunos no universo 

tecnológico. As barreiras encontradas por conta da idade e da falta de acesso ao 

computador são rompidas, a partir do momento em que os alunos estão matriculados. 
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Os mais velhos, que, antes, tinham receio de usar as novas tecnologias, 

passam a fazer uso das ferramentas digitais presentes na vida acadêmica e vencem o 

temor por conta da necessidade (organização da vida acadêmica e realização das 

atividades à distância). Ao mesmo tempo, aqueles que não têm acesso aos novos 

recursos tecnológicos em seus domicílios também são colocados em contato com eles, 

já que a referida instituição de ensino disponibiliza os recursos para uso, pelos alunos 

(salas de Informática e acesso livre aos computadores, na biblioteca). 

Além de garantir acesso, o Ensino Superior oferece uma série de outras 

aprendizagens necessárias à inclusão digital, como a autoconfiança e a percepção de que 

as novas tecnologias estão presentes em quase todas as relações humanas, na nossa 

sociedade. 

Os relatos analisados aqui apontam para o fato de que os alunos não apenas 

aprendem a usar alguns recursos tecnológicos (alfabetização digital), mas acabam 

fazendo uso prático deles, em diversas situações de sua vida (letramento digital). 

  

Conclusões e propostas 

A amostra da pesquisa, embora pequena, permitiu observar que a inserção 

de alguns alunos no Ensino Superior os coloca em contato com novas tecnologias, uma 

vez que algumas atividades acadêmicas demandam uso constante desses recursos. 

Se considerarmos incluídos digitais as pessoas que têm acesso às 

ferramentas digitais, podemos concluir que as instituições de Ensino Superior 

contribuem, efetivamente, para a inclusão de boa parte dos seus alunos, uma vez que 

lhes oferecem laboratórios de Informática e computadores para uso livre. 

Se considerarmos que inclusão digital não corresponde somente à oferta de 

equipamentos, mas à apropriação efetiva desses recursos, por parte do usuário, podemos 

observar, por meio dos relatos, que o ingresso no Ensino Superior também favorece 

isso. Nos cursos de graduação, os alunos são inseridos em um contexto de 

aprendizagem mediada pelas novas tecnologias da informação e comunicação. Assim, 

seja para elaborar seus trabalhos, seja para se manter informado sobre as questões 



Revista Tecnologias na Educação – Ano 5 - número 9 – dezembro 2013 -http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/ 

 

 

acadêmicas ou mesmo para se comunicar com seus professores e colegas, o aluno passa 

a sentir a necessidade dessas novas tecnologias nas suas vidas diárias e a necessidade se 

torna uma motivação para novas aprendizagens. 

Os relatos possibilitaram, também, a percepção de que o uso dos novos 

recursos tecnológicos auxiliou no processo de inclusão digital dos estudantes mais 

velhos que, antes de ingressar na faculdade, declaravam que tinham medo ou 

insegurança para acessar e, efetivamente, fazer uso das novas tecnologias. 

A análise dos dados coletados indica que a relação entre a inclusão no 

Ensino Superior e a inclusão digital pode ser verdadeira; porém, este estudo reconhece 

que mais pesquisas se fazem necessárias para que se possa dimensionar essa relação.  
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