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Resumo

O  presente  trabalho  tem  como  principal  objetivo  demonstrar  como  a  inclusão  digital
empodera indivíduos a serem mais autônomos e autoconfiantes, resultando por consequência
também em sua inclusão social.  A partir  das experiências verificadas pelos envolvidos no
Projeto Educare,  do time Enactus UFABC, que promove capacitações de informática para
usuários da rede de saúde mental do município de Santo André, será possível exemplificar a
metodologia  de  ensino  utilizada  e  articular  acerca  dos  impactos  que  a  utilização  de
computadores  e  da  internet  gera  aos  usuários,  em  especial  ao  funcionar  como  meio  de
reaproximação do usuário à sociedade.

Palavras-chave: inovação; tecnologia; ensino; informática; comunidade; inclusão social.

Abstract

The  main  objective  of  this  study  is  to  demonstrate  how  digital  inclusion  can  empower
individuals to be more autonomous and self-confident, resulting also in their social inclusion.
Based on the experiences of those involved in the “Educare Project”, developed by Enactus
UFABC team, which promotes classes of computer skills for the community of mental health
users in the city of Santo André,  located in the state of São Paulo,  it  will  be possible to
exemplify  the  teaching  methodology  used  and  to  articulate  the  impacts  that  the  use  of
computers and the internet generates to the students, especially when acting like means of
rapprochement of the mental health user to the society.
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INTRODUÇÃO

A sociedade  atual  perpassa  por  uma era  digital,  ou  seja,  praticamente  tudo o  que

acontece no mundo real tem algum vínculo direto ou indireto com o que acontece no mundo

virtual.

Assim, acabam sendo mais incluídas na sociedade aquelas pessoas que possuem algum

tipo de contato com o meio digital, considerado aqui como a internet, por meio do acesso a

computadores e smartphones. Por outro lado, aqueles que não possuem tal acesso acabam por

viver em uma realidade muito particular, pois não acompanham os avanços da modernidade e

não podem usufruir tudo o que a internet pode lhes oferecer de conhecimento e informações.

Neste  segundo  grupo  de  pessoas  identificamos  que  dele  faziam  parte  alguns  dos

usuários da rede de saúde mental do município de Santo André, que passavam por tratamentos

nos CAPS – Centros de Atenção Psicossocial – locais. Os CAPS são os serviços de atenção à

saúde mental que surgiram em substituição aos manicômios, a partir da Reforma Psiquiátrica2

que ocorreu no país entre as décadas de 80 e 2000, e trabalham com a reinserção social de

pessoas  que  sofrem  com  vícios  em  álcool  e  drogas,  depressão,  entre  outros  transtornos

psíquicos e mentais. Esse trabalho de reinserção é realizado não apenas com o tratamento

convencional  envolvendo  consultas  e  medicação,  mas  também  com  atividades  de  lazer,

formação e cultura.

Em visitas à comunidade, com a qual já mantínhamos contato, alguns membros do

time  Enactus  UFABC conversaram com técnicos  e  responsáveis  pelos  atendimentos  dos

pacientes e também com os próprios usuários que estavam presentes para avaliar interesses

que eles teriam e, dentre as diversas atividades que os CAPS já promovem (como oficinas de

artesanato, mini-cursos e aulas de música, por exemplo) a maior demanda dos usuários não

atendida era a demanda por acesso à internet e inclusão digital. 

Tendo isto em mente, o time Enactus UFABC deu vida ao Projeto Educare, que tem

como principal missão promover a inclusão digital da comunidade de usuários da rede de

saúde mental do município de Santo André através das capacitações de informática e, deste

modo,  estimular  o  desenvolvimento  pessoal,  profissional  e  autonomia  dos  usuários,

2 A Reforma Psiquiátrica no Brasil ocorreu entre as décadas de 80 e 2000, com a mobilização
dos profissionais da saúde mental e familiares dos usuários em luta contra os manicômios,
denunciando-os  como instituições  de  violência  e  propondo a  construção  de  uma rede  de
serviços  de  saúde  comunitários,  inclusivos  e  libertários,  luta  que  teve  vitória  com  a
promulgação da Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 
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inclusão social destes.

CAPACITAÇÕES EM INFORMÁTICA

O Projeto Educare teve início em junho de 2017, e desde então já impactou diversas

pessoas através do ensino em informática. Todavia, a descrição deste relato de experiência

abrangerá apenas o período da última capacitação, que compreendeu os meses de fevereiro a

maio de 2018.

A identificação dos usuários que possuíam aptidão para participar das capacitações foi

realizada pela Associação De Volta Para Casa, entidade próxima a UFABC e que atua como

nossa principal parceira no projeto Educare. A Associação faz parte da rede de saúde mental

do município de Santo André e administra as Residências Terapêuticas, que funcionam como

uma espécie de pensionato nos quais moram usuários que por diversos motivos não moram

com seus  familiares.  Além dos  usuários  em si  (moradores  das  residências  terapêuticas,  e

usuários  que  apenas  frequentam os  CAPS,  sendo  estes  mais  autônomos),  também foram

alunos os familiares e amigos dos usuários, bem como dos colaboradores da Associação De

Volta Para Casa.

Como  mencionado  acima,  o  projeto  tem  como  principal  intuito  a  aplicação  de

capacitações em informática para usuários da rede de saúde mental, conforme verificadas as

necessidades e interesses dos alunos. No período de fevereiro a maio de 2018, houve duas

turmas  de  capacitações,  sendo  uma  voltada  para  a  "Inclusão  Digital"  e  a  outra  para  o

"Mercado de Trabalho", planejadas e divididas de acordo com o nível de conhecimento e

interesse futuro de cada aluno. 

Assim sendo,  na  turma de “Inclusão Digital”,  os  oito  alunos inscritos  aprenderam

desde os princípios básicos do computador, como ligar e desligar a máquina, mexer no mouse

e no teclado, até digitação, desenhos em editores de imagem, navegação e pesquisa em sites

de busca na internet.  Já na turma de “Mercado de Trabalho”,  os  quatorze alunos sempre

presentes  tiveram  aulas  sobre  utilização  das  ferramentas  disponíveis  na  internet  (busca,

mapas, entre outros), edição de textos, planilhas no Excel, criação de e-mail e elaboração de

um currículo. 

Cada aluno acompanhava a aula realizando as atividades no computador conforme

orientações dos professores capacitados e com o auxílio dos monitores, que forneciam um

suporte para as aulas, esclareciam as dúvidas e acompanhavam o desenvolvimento do aluno,

realizando uma avaliação continuada. 
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Para aprimorar as aulas entre o ciclo anterior e este último, os professores e monitores

contataram uma empresa que trabalha com consultorias e que se aproximou do nosso projeto

pelo  interesse  de  ajudar  com uma  causa  social.  Esta  empresa,  a  Syntese,  promoveu  um

treinamento para capacitar os professores para o ensino deste público tão específico. 

A partir deste treinamento, foi possível notar uma melhoria das aulas, que passaram a

ter maior duração (de 2h para 3h, com intervalo de 25 minutos), de forma que o conteúdo

fosse passado com mais calma, para que os alunos conseguissem absorver o assunto abordado

e fazer exercícios com mais tempo e qualidade. Além de prevalecer pela qualidade ao invés de

quantidade de aulas, também se aprimorou a forma como o conteúdo era passado, reduzindo o

número  de  aulas  expositivas  e  aumentando  as  atividades  construídas  coletivamente  e

dinâmicas em grupo, bem como aproximando os assuntos abordados à realidade cotidiana dos

usuários.  Com  isto,  foi  possível  observar  um  maior  retorno  dos  alunos,  que  estavam

acompanhando melhor as aulas e prestando mais atenção no conteúdo passado.

Ademais, no período do intervalo, promovíamos um  coffee break  coletivo,  em que

cada pessoa levava um alimento ou bebida e compartilhávamos. Era um momento de pausa da

aula, mas também de interação e integração de todos ali presentes, sempre no mesmo patamar,

ou seja, sem qualquer hierarquia de relacionamento, de modo que havia alunos e professores

conversando entre si, alunos da mesma turma e turmas diferentes se conhecendo e trocando

experiências de vida. Nós não sabíamos o porquê de cada usuário estar em tratamento, mas

saber  que  aquele  momento  o  ajudava  a  se  recuperar  de  algum  trauma  psíquico  parecia

suficiente ao vê-los com um sorriso no rosto.

A diversidade presente no ambiente das capacitações era algo maravilhoso. Não há

como descrever como cada um daqueles alunos nos ensinava a cada dia de capacitação. Era

preciso ter  paciência  e  amor  para ensiná-los  a  utilizar  o  computador, às  vezes  coisas  tão

simples a nosso ver eram de extrema dificuldade para os alunos.  Contudo, apesar disto, as

aulas tinham uma sinergia incrível, com os alunos comprometidos a aprender, dispostos a

evoluir e desbravar suas capacidades durante as aulas, assim como o carinho que recebíamos

em troca, tudo imensurável.  

Importante ressaltar que as aulas eram realizadas aos sábados de manhã, das 9h às 12h,

e para receberem o certificado de conclusão do curso, os alunos precisavam comparecer a no

mínimo 75% das aulas. Isto posto, dentre 22 alunos, apenas dois não receberam certificado. 
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Além da frequência, no formulário aplicado para avaliação do curso, 100% dos alunos 

demonstraram interesse em participar de novas capacitações em informática. Tal informação é

valiosa para demonstrar o êxito que obtivemos com as aulas. Sem dúvidas, a frequência dos

alunos e participação nas aulas nos motivava enquanto professores, que estávamos ali pela

vontade de fazer acontecer a mudança na vida daquelas pessoas.

Mediante  um relato  pessoal,  posso  dizer  que  isso  de  fato  ocorreu.  Eu  trabalhava  como

monitora  em ambas  as  turmas,  e  em determinado  dia  após  a  aula,  o  aluno  da  turma  de

“Inclusão Digital” Almir Rodrigues de Brito, de 44 anos e usuário em tratamento, veio até

mim e disse a seguinte frase: “Obrigada professora. Obrigada por me fazer perder o medo de

mexer no computador. Eu ganhei um, mas está lá em casa, e agora eu sei que já posso mexer

sem medo.”. Ao ouvir esta frase, minha única reação foi agradecer por aquela oportunidade de

mostrar ao Almir sua capacidade, fazendo com que ele aumentasse a confiança em si mesmo.

Além dele, outros alunos conversaram comigo ao longo do curso, e disseram palavras tão

significantes quanto as de Almir. Lembro-me de outra aluna, a usuária Sueli Marcelino da

turma “Mercado de Trabalho”, que relatou com emoção no dia em que recebeu o certificado

de conclusão do curso que “nosso carinho, atenção e a forma como conseguimos tratar cada

aluno com a individualidade que merecem” foram o principal diferencial para ela em relação

a outros cursos oferecidos por instituições públicas.

Por  trabalharmos com um perfil  muito diverso de pessoas,  o  impacto também foi

diverso.  Para  alguns  foi  muito  transformador  aprender  a  se  comunicar  por  e-mail  com

familiares distantes depois de muito tempo, para outros, retomar os estudos ao perceber a

quantidade de materiais disponíveis na internet e, ainda, aprender a utilizar ferramentas do

computador (como edição de texto) para construir um currículo e estar mais capacitado para o

mercado de trabalho. O fato das capacitações estarem estar vinculadas à universidade local

também produziu  uma  inserção  ao  meio  acadêmico,  o  que,  de  outra  forma,  seria  muito

improvável.

Com o projeto Educare, os usuários da rede de saúde mental foram empoderados, pois

desenvolveram o potencial de acreditarem nas suas capacidades e estimularam a criatividade

como forma de expressão ao utilizarem o computador, com entusiasmo a cada descoberta.

Além de oferecer conhecimento aos alunos, o projeto também é uma forma de trabalhar o

desenvolvimento da saúde mental e a interação entre os alunos de forma terapêutica.
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Assim sendo, quando se fala em inclusão digital, também se fala em inclusão social.

De acordo com Calomânio dos Santos Brito e Juliana Nóbrega de Almeida (2014):

“Falar de inclusão digital e também se referir a inclusão social, uma vez que o
acesso às tecnologias digitais de informação e comunicação é um direito de todas
as pessoas. Dessa forma, inclusão digital é mais do que aprender a dominar as
tecnologias,  mas também é dar acessibilidade a essas pessoas a buscarem uma
melhor qualidade de vida, fazendo uso dessas inovações para facilitar seu dia-a-
dia,  e  ao  mesmo tempo acaba contribuindo de  uma forma significativa  para  a
inclusão social de seus usuários, envolvendo-os não só digitalmente, mas também
socialmente  todas  àquelas  que  se  encontravam  à  margem  dos  avanços
tecnológicos.”

Verifica-se, portanto, como o acesso à tecnologia pode contribuir para a inclusão social

dos indivíduos. E isto é o que estamos fazendo por meio do Projeto Educare, que funciona

como ferramenta para a reabilitação psicossocial  dos usuários, visando tanto o estímulo à

criatividade  e  à  expressividade,  quanto  à  reinserção  social  por  meio  de  atividades  que

promovam a convivência e gerem uma produção possível de ser inserida no universo social e

cultural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme  explica  Claudia  Lima  Marques  (2004),  o  mundo  atual  é

caracterizado pela comunicação, a qual ocorre de maneira extremamente

dinâmica e ágil, sendo que não mais possui fronteiras graças aos avanços

tecnológicos.  Não  são  apenas  os  meios  eletrônicos,  a  tecnologia  e  a

informática que garantem essa troca rápida de informações e transações

comerciais, mas também a vontade e o desejo que as pessoas possuem

de se comunicar, emergindo esse desejo como valor comum. 

Não deve, portanto, ser ignorado o fato de que a revolução tecnológica promoveu um

impacto  social.  Através  da  rede  é  possível  ter  acesso  aos  conteúdos  dos  mais  variados,

abrangendo as esferas da educação, lazer, notícias e cultura.

Atualmente, para a maioria das pessoas, é praticamente impensável conceber como

seria  a  vida  sem  toda  essa  tecnologia.  O  círculo  social  define-se  fora  da  rede,  mas

complementa-se  na  internet,  através  dos  quais  ocorre  uma  constante  interação  entre  os
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compartilham seus pensamentos e gostos pessoais, praticando, assim, sua própria liberdade de

expressão. 

Tal forma de expressão também é importante quando tratamos dos usuários da rede de

saúde mental. A partir do Projeto Educare, foi possível verificar que a inclusão digital com as 

capacitações em informática desenvolveram habilidades cognitivas, subjetivas, expressivas e

sociais  aos  usuários  da  saúde  mental,  promovendo  por  consequência  sua  inclusão  social.

Constatamos  que  a  aprendizagem  do  uso  dos  recursos  informatizados  foi  alcançada,  na

medida em que os alunos conseguiram realizar sozinhos atividades cotidianas no computador

(como por exemplo, abrir arquivos, salvar documentos, enviar e receber e-mails, dentre outras

ações). Além disso, viabilizou-se o diálogo no grupo, especialmente com as interações sociais

entre os alunos e professores no ambiente universitário.
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