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Introdução

O Nordeste brasileiro é conhecido pela falta de 
uma eficiente estruturação sócio-econômica e de 
educação básica, quando comparado a outras regiões 
do país. Este é um problema crônico que começa nas 
comunidades, municípios, estende-se até os estados e 
por fim toda a região Nordeste [1].  Tal fato termina 
por repercutir diretamente no cidadão que se torna 
alheio aos conhecimentos mínimos e básicos a que se 
fariam necessários para uma interação efetiva destes 
cidadãos com o real mundo que hoje se instala [2].

O uso de computadores no aprendizado tem se 
tornado muito útil em instituições de ensino brasileiras. 
Porém este artifício ainda não se encontra disponível 
em algumas comunidades ou até mesmo municípios do 
Nordeste Brasileiro, como no distrito de Moxotó, 
pertencente ao município de Ibimirim  localizado no 
Sertão Pernambucano [3,4]. Com a execução de um 
projeto de extensão rural no distrito, houve a 
possibilidade de ser divulgado o conhecimento da 
informática entre os criadores de caprinos e ovinos da 
localidade. 

O presente trabalho teve o objetivo de elaborar uma 
apostila sobre informática básica, que pudesse atender 
às dúvidas e necessidades dos criadores participantes 
do projeto de extensão: O Uso da Tecnologia Digital 
na Metodologia Aplicada à Assistência Técnica e 
Extensão Rural da Caprinovinocultura no Sertão de 
Pernambuco.

Material e Métodos
O curso foi frequentado por 12 jovens entre 11  e 

23 anos. Entre eles havia criadores ou filhos de
criadores. Eles foram visitados em suas propriedades 
de fevereiro de 2008 a setembro de 2009, pela equipe 
do projeto. Durante essas visitas, foram familiarizados 
com alguns equipamentos digitais como câmaras 
fotográficas e filmadora, que foram utilizadas durante 
as visitas a campo. Diversas fotografias foram feitas 

durante as atividades do projeto, como: cirurgias, 
orientações técnicas, cursos, oficinas, coleta de material 
para exames laboratoriais. Todo material fotográfico foi 
catalogado e utilizado em folders, ou palestras.  

O curso básico de informática foi oferecido em 05
módulos de 3 horas cada um. Durante as aulas práticas e 
teóricas, foram utilizados dois computadores e um 
datashow. Como recursos didáticos, ainda foram utilizados 
quadros, álbuns seriados e uma apostila distribuída por 
módulos aos alunos. 

Os conteúdos foram ministrados, detalhadamente, com a 
atuação ativa dos participantes. Os temas desenvolvidos 
durante o curso, Ao final do curso, uma avaliação da 
apostila e das aulas foi realizada com a finalidade de 
averiguar o desempenho dos participantes e dos professore 
do curso, que foram estagiários do Projeto de Extensão. A 
avaliação foi graduada em satisfatória, regular ou 
insatisfatória (Tabela 1). 

Resultados e Discussão

Os participantes demonstraram entusiasmo e interesses
diversos a cerca dos conteúdos, além de um bom 
entendimento do que foi explanado nas aulas práticas e 
teóricas. Para os jovens participantes foi importante 
associar a criação de caprinos e ovinos aos temas 
desenvolvidos durante o curso de informática, deixando 
que eles percebessem que o uso da informática em sua 
atividade, é perfeitamente viável e importante desde a 
organização dos rebanhos, ao uso da internet para atualizar 
seus conhecimentos. Com os temas escolhidos (tabela1), os 
participantes puderam perceber como um computador pode 
auxiliar nas tarefas de organização de dados de uma 
propriedade, como desenvolver temas interessantes a toda 
comunidade, como organizar arquivos e documentos, e 
como utilizar programas úteis à realidade da comunidade.

A utilização das fotos realizadas durante as visitas 
técnicas na elaboração de folders transformou as aulas em 
momentos prazerosos, ao serem visualizados os folders, e 
revistos os momentos das atividades a campo. Durante as 



aulas, os alunos puderam manusear os dois tipos de 
computadores (desk e notebook), e o conhecimento de 
todas as funções e peculiaridades dos dois tipos de 
computadores, além dos cuidados com os 
equipamentos, foram bastante explorados durante as 
aulas práticas com a utilização do datashow. Apesar da 
timidez inicial dos participantes, pouco a pouco as 
dúvidas e curiosidades foram sendo expressas (tabela 
2).

A apostila utilizada durante o curso será editada na 
forma digital, com as perguntas e repostas que surgiram 
durante o curso e colocada no site do projeto. O 
desempenho dos participantes e dos professore do 
curso (Tabela 1), foi apresentado aos alunos que 
demonstraram 83,33 %, estarem determinados a dar 
continuidade aos aprendizados iniciados com o projeto. 
Eles pretendem se aperfeiçoar com o objetivo de 
utilizarem os recursos tecnológicos da informatização, 
para fins de pesquisas que possam melhorar suas 
qualidades de vida, através da captação de 
conhecimentos necessários à suas produções agrárias e 
estilos de vida.

A expectativa de todos é que novos cursos sejam 
oferecidos na comunidade, para cada vez mais o 
conhecimento possa mudar a realidade local.
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Tabela 1. Conteúdo programáticos, participantes  e avaliação do curso – Moxotó, Ibimirim-PE, 2009.

Conteúdo Programático Quantidade de Participantes Avaliação ao Final do Projeto

1º Módulo
Reconhecimento do computador e 
suas utilidades 
.

12

2º Módulo
Utilização do Mirosoft Office 
Word 12

Satisfatório

3º Módulo
Criação e organização de arquivos 
e documentos em pastas 12

4º Módulo
Utilização do Microsoft 
Powerpoint

12

Satisfatório

5º Módulo
Utilização da rede mundial de 
computadores e programas de 
músicas e fotos

12 Satisfatório

Tabela 2. Perguntas mais freqüentes; resposta ao questionamento; nível de compreensão à resposta – Moxotó, Ibimirim-PE, 2009

Perguntas Respostas Nível de Compreensão às Respostas

1º Módulo

Em que utilizarei o que os 
conhecimentos aqui 
adquiridos?
.

Dentre as inúmeras possibilidades, 
o mais importante, até o presente 
momento, será a utilização nas 

atividades necessárias referentes à 
comunidade como um todo.

2º Módulo

O acompanhamento das 
atividades minha propriedade 
pode ser feita através do 
Microsoft Office Word?

Sim. Utilizando-se de tabelas e 
textos explicativos a cerca das 

atividades desejadas.

Satisfatório

3º Módulo
Qualquer documento pode ser 
guardado nas pastas?

Sim. Qualquer arquivo e/ ou 
documento, de qualquer natureza, 
poderá ser armazenado em pastas.

4º Módulo
Qualquer conteúdo pode ser 
apresentado no Microsoft 
office Powerpoint?

Sim. As apresentações podem ser a 
respeito do assunto desejado pelo 

criador. Qualquer que seja este 
assunto.

Satisfatório

5º Módulo
Até onde a Internet pode 
chegar, a nível de distância 
física.

As informações contidas na 
Internet, podem ser visualizadas de 

qualquer lugar do planeta que 
tenha uma conexão com a rede.

Satisfatório


