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Resumo 

 

Este trabalho trata primeiramente do significado de extensão, seu histórico no Brasil 

e na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Em seguida, apresenta sobre 

a importância da presença de alunos na Extensão Universitária. Por fim, discute o 

papel fundamental da Extensão como produção de conhecimento e transformação, 

sob o foco do Projeto BarreiroDigital.br, que é um Projeto de Inclusão Digital para a 
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1.  INTRODUÇÃO 
 

 

Em geral, os cidadãos ao ingressar na Universidade estão à procura do 

conhecimento técnico produzido na Instituição. Inicialmente os alunos têm acesso à 

grade curricular que deverão cumprir, e posteriormente são apresentados a outras 

atividades desenvolvidas como pesquisa e extensão. 

 

As atividades de extensão ampliam o espaço da sala de aula, permitindo 
que a construção do saber se faça dentro e fora da academia, além de 
contribuir com o processo pedagógico na medida em que possibilita o 
intercâmbio e participação entre as comunidades interna e externa à vida 
universitária. (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Política de 
Extensão – 2006) 

 

A extensão é um espaço privilegiado para viabilizar a interação do social e do 

institucional, em variadas e amplas dimensões a fim de difundir e construir novos 

conhecimentos, frutos da intensa reflexão provocada sobre paradigmas atuais 

(Oliveira e Garcia 2009). A extensão hoje articula um processo educativo, cultural e 

científico, ao lado do ensino e da pesquisa gerado pelas possibilidades e pela força 

articuladora, que está na natureza das ações nascidas das relações sociais e 

comunitárias. 

O propósito deste trabalho é apresentar a importância do aluno em participar 

de uma atividade de Extensão, analisando as contribuições de um Projeto de 

Extensão universitário baseado no conceito de inclusão digital para a sociedade. 



 

 

Para esta pesquisa é considerado o público da Terceira Idade, a partir da análise de 

dados de pesquisa do Projeto no ano de 2011. 

 

 

2. ORIGEM HISTÓRICA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 

 

“No Brasil, as primeiras experiências de Extensão Universitária ocorreram 

entre 1911 e 1917, na Universidade Livre de São Paulo, por meio de conferências e 

semanas abertas ao público em que se trabalhavam diversos temas não focados 

nos problemas sociais e econômicos”. (Maria Elisa Ehrhardt Carbonar e Adriana 

Camargo Pereira 2007) 

Com o passar do tempo obervamos que a tecnologia, técnicas e estudos se 

desenvolvem cada vez mais. Segundo Marcos Barbosa da Silva (2004) em sua 

pesquisa sobre o desequilíbrio social, têm ocorrido problemas sociais e econômicos 

na sociedade devido a grande diferença de capital das pessoas. Assim, o MEC 

(2009) dentro do conceito de Atividade de Extensão, diz que significa “a criação e 

recriação de conhecimentos possibilitadores de transformações sociais”, assim 

percebemos que estes problemas devem ser amenizados. 

Neste sentido, a PUC Minas vem proporcionando á comunidade acadêmica e 

á sociedade a participação em atividades extensionistas, através da Pró-reitoria de 

Extensão a partir da sua estrutura e organização. 

 

 

2.1 A Extensão na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

Conforme a Política de Extensão Universitária da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (2006) 

 

As ações de extensão na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
tiveram início na década 60 a partir de iniciativas isoladas dos 
departamentos e cursos de graduação que promoviam atividades culturais, 
conferências, cursos e prestação de serviços às comunidades em situação 
de vulnerabilidade.  



 

 

 

Em 1972, criou-se na Universidade o Centro de Extensão, voltado 

inicialmente, para a realização de cursos e a promoção de eventos culturais. 

Gradativamente foi ampliando sua atuação. 

Segundo o Pró-reitor de extensão, Prof. Wanderley Chieppe Felippe (2006)  

 

Há mais de quarenta anos a Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais através de seus professores, alunos e funcionários têm realizado 
diversas atividades de extensão. Professores e Alunos tem se dedicado a 
muitas pesquisas sobre extensão, a fim de aprimorar técnicas e 
conhecimentos da área e colocá-los em prática. Eles, através dessa 
pesquisa, se envolvem no planejamento, execução e monitoramento das 
intervenções extensionistas.   
 

As intervenções extensionistas desenvolvidas na Universidade contribuem 

para uma Sociedade mais justa, visto que a comunidade tem acesso ao 

conhecimento produzido na Universidade, assim como proporciona aos alunos a 

interlocação com a Sociedade. 

 

 

3. INCLUSÃO DIGITAL 
 
 

Conforme Alves (2008), Inclusão digital é a democratização do acesso ao 

mundo da informática. Com o avanço das tecnologias surgiu um novo tipo de 

analfabetismo, o analfabetismo digital. 

De acordo com o Estatuto do Idoso Artigo 21 parágrafo 1º “Os cursos 

especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, 

computação e demais avanços tecnológicos, para a sua integração a vida moderna.” 

(BRASIL, 2004). 

É necessária uma inclusão digital para a terceira idade, que deve agir sobre a 

exclusão digital que os membros desta faixa etária estão sendo submetidos (Paulo e 

Tijiboy 2005). Esta exclusão ocorre por motivos sociais e econômicos, que ficam 

evidenciados na área profissional. Porém, gradativamente está ocorrendo uma maior 

preocupação na área de inclusão digital motivada mais por interesses econômicos 

do que sociais.   



 

 

Segundo Gonçalves e Oliveira (2006), mesmo com todo avanço tecnológico 

presenciado, ainda existem pessoas que não sabem utilizar a multiplicidade de 

serviços oferecidos no mundo virtual.  

Assim, pode-se concluir que a inclusão digital da terceira idade além de ser 

necessária para inclusão social, é um direito do cidadão idoso. Visto que o Estatuto 

do Idoso considera fundamental o direito à vida, saúde, segurança, lazer, esporte, 

cultura, educação, alimento, moradia, transporte, trabalho e etc. 

 

 

4. CONHECENDO O PROJETO BARREIRODIGITAL.BR E A COMUNIDADE 
DO BARREIRO 

 

 

A PUC Minas Barreiro é constantemente procurada pela Comunidade da 

região do Barreiro, que apresenta para a Instituição a grande necessidade de cursos 

de informática na região. Considerando a característica extensionista da Instituição e 

a demanda da comunidade, foi feito um contato com as entidades representativas da 

região (escolas, creches, associação de bairros, igrejas, etc.) para fazer um 

diagnóstico inicial. Como resultado, foi identificado que a região apesar do forte 

comércio necessita de vários tipos de qualificação, uma das mais citadas foi a área 

tecnológica. Desde então, o projeto de Inclusão Digital existe. 

Em função de novas demandas apresentadas pela Comunidade, o projeto 

BarreiroDigital.br em 2007 evoluiu para atender ao público da terceira idade. Diante 

da evolução tecnológica e do aumento da expectativa de vida, novas necessidades 

se impõem como o acesso dos idosos a tecnologia. Uma pessoa integrada com o 

universo digital, terá condições de integrar novas práticas associadas à busca e a 

construção do conhecimento e de canais de comunicação, ampliando as 

possibilidades de sua integração social. 

Com o sucesso e aumento do público da terceira idade em 2011, o projeto 

passou a se dedicar exclusivamente a esse público. Este tem o objetivo de promover 

a inclusão digital para a terceira idade, através do contato dessas pessoas em 

atividades básicas e introdutórias no uso do computador. Ele utiliza dispositivos 



 

 

educativos para que o idoso aprenda informática, visando uma maior integração à 

sociedade e aos avanços tecnológicos, assim propõe uma metodologia de trabalho 

capaz de facilitar o processo de aprendizagem do cidadão idoso, promovendo a sua 

valorização através da inclusão digital. 

O projeto incluindo o aluno na terceira idade tem como propósito oferecer a 

esse público o acesso às novas tecnologias da informação e comunicação, 

direcionado ao perfil do aluno com o intuito de enriquecer seus conhecimentos em 

informática. Promovendo melhorias na qualidade de vida dessas pessoas, 

contribuindo para elevação da autoestima, autoconfiança, encorajando-os a 

continuarem atuantes na sociedade em que vivem, conforme estabelece o Estatuto 

do Idoso, Artigo 21. Tão necessário quanto formar e capacitar o idoso, é propiciar o 

aprimoramento de sua capacidade de reconstruir uma rede de relações que permita 

a ele estar em contato com o mundo e com as outras pessoas que os rodeia. 

A Tabela 1 apresenta a relação de pessoas idosas na região do Barreiro, de 

acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 

População Idosa na Região do Barreiro tem como total geral de 27.327 Idosos 

(Tabela 1). 

 

 

Tabela 1: Relação da População idosa na Região do Barreiro 

POPULAÇÃO IDOSA REGIÃO DO BARREIRO 

SUB Região Número de idosos 

SUB REGIÃO B I 4.388 

SUB  REGIÃO B II 4.851 

SUB  REGIÃO B III 5.425 

SUB  REGIÃO B IV 6.315 

SUB  REGIÃO B V 6.348 

Total geral 27.327 

Fonte dados: Censo IBGE 2010 

 

 

 



 

 

5. METODOLOGIA 
 

 

Este trabalho tem um enfoque teórico bibliográfico que abrange a natureza da 

inclusão digital para a Terceira Idade. Ressaltando os pontos relevantes, oferecendo 

melhor compreensão sobre o tema e comparando a visão de alguns autores sobre o 

mesmo.  

Para a realização do trabalho foram feitas análises através de pesquisa 

realizada com dados estatísticos fornecidos pela Extensão, com os participantes do 

Projeto em três ciclos inscritos em 2011 totalizando 61 participantes, através dos 

depoimentos destes idosos no mesmo período e observações do aproveitamento 

dos cursos. A pesquisa contemplou uma amostra dos beneficiários de 2011 a partir 

de uma a abordagem descritiva, com uso de cruzamentos de dados para identificar 

fatores em comum relativo a dificuldades e facilidades no uso da tecnologia e, 

através de análise do relatório de monitoramento feito pelos monitores destas 

turmas. 

A ferramenta utilizada foi o Excel, do Microsoft Office, com o uso das 

ferramentas básicas de estatística. 

 

 

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 

De acordo com os relatórios de monitoramento analisados, quando um aluno 

busca conhecer o significado de extensão ele já começa a produzir um 

conhecimento que crescerá em etapas. Os alunos percebem que ao se engajarem 

em um Projeto de extensão, a pesquisa e a extensão são seus aliados para 

melhorar os meios de lidar com os desafios da qual precisará encarar para ajudar a 

comunidade. 

Os alunos extensionistas entendem que uma das formas de produção do 

conhecimento é procurar encontrar os problemas que mais tem afetado a 

comunidade ao entorno da universidade através de pesquisas, grupos de estudos e 

fazer uma conclusão do que pode ser melhorado. 



 

 

Desde o momento que um Projeto de extensão é planejado, moldado, criado, 

testado e praticado, transformações de todos os tipos estão sendo feitas. 

A figura 1 apresenta um gráfico que nos mostra a porcentagem de alunos 

inscritos que possuíam microcomputador em casa. Observa-se que a minoria 

afirmou ter um microcomputador em casa. 

Posse de Microcomputador dos alunos inscritos  - 2011

54%
46%

Possuiam

Não Possuiam

 

Figura 1: Gráfico Demonstrativo da posse de Microcomputador dos alunos inscritos 
Fonte: Dados de Pesquisa 

 

 

A figura 2 apresenta um gráfico que mostra a porcentagem dos alunos que 

nunca comparecem ao curso, os que comparecem e ao longo do curso tiveram 

desistência e os que concluíram o curso. Observa-se que a maioria dos participantes 

do Projeto concluíram o curso. 

Relação de Comparecimento as Aulas - 2011

74%

15%

11%
Nunca Compareceram

Não concluíram

Concluíram

 

Figura 2: Gráfico Demonstrativo do comparecimento e conclusão dos alunos no curso 
Fonte: Dados de Pesquisa 

 



 

 

 

A figura 3 apresenta um gráfico demonstrativo da relação entre as faltas dos 

alunos e a justificativa. Observa-se que, a maioria das pessoas que começaram o 

curso e não concluíram foi por motivo de problemas de saúde. A partir desses 

dados, e do contato que é feito posteriormente com os participantes faltantes, os 

mesmos relatam apesar da vontade de dar continuidade ao curso, os problemas de 

saúde acabam prejudicando. 

Relação entre a Justificativa e a Falta dos Alunos - 2011

11%

56%

11%

22%

Problema saúde

Horário do Curso

Falta de tempo
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Figura 3: Gráfico Demonstrativo da explicação do não comparecimento de alunos 
Fonte: Dados de Pesquisa 

 

 

Segundo pesquisa feita com os 45 alunos que continuaram no curso, todos 

responderam que houve dificuldade com a coordenação motora. Mas com o passar 

das aulas melhoraram e em todo o curso a memória foi a maior dificuldade, pois 

muitos reclamaram que o conteúdo era muito e com o passar dos dias ficava mais 

complicado decorar. Assim todos concluíram que aprenderam as matérias ao final 

do curso, perdendo o receio de mexer no computador e queriam que as aulas 

fossem por mais dias.  

Com estes alunos que continuaram ainda foi encontrado em comum o 

interesse de participar de um novo curso, queriam que as aulas de informática do 

Projeto tivessem mais tempo e o assunto de maior interesse foi a Internet em geral. 

Dentre os alunos que continuaram no curso, também foi visto que aqueles 

que não possuíam computador não tinham comprado um por receio de não saber 



 

 

mexer ou não conhecer sobre o computador que iriam adquirir. Dentre estes uma 

minoria não teria condições financeiras de comprar um microcomputador. 

Com uma análise geral, conclui-se que é importante o papel da inclusão 

digital na vida das pessoas, independente da faixa etária. Também foi visto que a 

maioria dos que se inscreveram no curso conseguiram finalizá-lo. Assim vemos um 

aproveitamento das aulas e do Projeto feito pela maioria dos inscritos. Dentre os que 

não concluíram, mas que participaram em uma parte do curso, a maioria relatou que 

a desistência foi em função dos problemas de saúde. Observa-se que os que 

desistiram tiveram a preocupação em relatar o motivo do não comparecimento, isso 

demonstra a importância do conhecimento produzido pelo Projeto para a vida 

dessas pessoas. Assim, ao analisarmos os gráficos e as proposições feitas através 

de análise da pesquisa, concluímos que o conhecimento do uso do computador 

através de Informática Básica foi produzido no curso. Pois a maioria respondeu que 

suas dificuldades foram sanadas até o final do curso e teve interesse de começar 

outro curso e vimos através do relatório de monitoramento feito pelos monitores, que 

uma mudança foi feita nestas pessoas da terceira idade a partir do momento que 

não eram mais excluídos digitalmente e davam depoimento de que haviam 

recuperado sua autoestima e interação social através das aulas e contatos feito com 

outras pessoas através do computador via Internet. 

Com relação aos monitores extensionistas do Projeto, já foram inscritos cerca 

de 160 monitores desde 2007, sendo que cada turma atualmente tem três monitores 

responsáveis por dar as aulas e apoio aos alunos. Através de pesquisa feita com 

Monitores que passaram pelo Projeto, observamos que em sua vida é feita uma 

transformação muito rica. A sensibilização com o carinho dessa terceira idade e as 

lições de vida que eles ensinam é de grande valia. Ao longo do curso os monitores 

aprendem requisitos profissionais como: oratória, liderança, lidar com adversidades, 

tomar decisões, pesquisa e preparação de matéria. Os extensionistas participam de 

uma experiência que contribui para uma transformação humana, visto que os 

mesmos recebem palavras de afeto dos alunos e se sentem satisfeitos em participar 

desse processo de transformação na vida do aluno idoso. Os extensionistas ao final 

do Projeto relatam que ao contrário do que se pensava inicialmente, o mesmo 

“aprendeu mais do que ensinou”. 



 

 

Assim, concluímos que entre os monitores a produção de conhecimento é 

feita no dia-a-dia em sala de aula, aprendendo com seus alunos a melhorarem 

traços pessoais e com pesquisas e artigos escritos, melhorando conhecimento 

técnico de assuntos relacionados à extensão e o alcance feito por esta.  

A personalidade é definida segundo Gordon Allport (1936), por organização 

dinâmica interna daqueles sistemas psicológicos do indivíduo que determinam o seu 

ajuste individual ao ambiente, sendo assim ela é a forma como o indivíduo reage e 

interage com o meio ambiente. Uma transformação nesta personalidade do individuo 

é feita à medida que seus traços de personalidade vão sendo modificados com a 

interação dos monitores com os alunos já descrita, melhorando positivamente seus 

valores e ética, que segundo o Dicionário Michaelis é “parte da filosofia que estuda 

os valores morais e os princípios ideais da conduta humana ou conjunto de 

princípios morais que se devem observar no exercício de uma profissão”. Assim não 

só estes monitores, mas toda a sociedade por onde eles passarão futuramente 

sentirão de forma direta ou indireta estas mudanças. 

 

 

7.  CONCLUSÃO 
 

 

O início de um Projeto demanda planejamento, pesquisas, conhecimentos da 

área e do grupo em que se trabalhará. 

Cada vez que se inicia um novo Projeto e novos alunos se interessam pela 

extensão, temos o sinal de que esta prática estará transformando mais pessoas e 

assim transformando para melhor a universidade, ao que tange a extensão. 

Quando um Projeto está pronto deve se atentar para suas falhas e procurar 

melhorá-las. Estas melhorias tornarão o Projeto com uma melhor aplicação. 

O acesso digital que este Projeto possibilita, traz ao cidadão idoso certa 

manutenção do papel social, do exercício de cidadania, da autonomia, do acesso a 

uma sociedade dinâmica e complexa, mantendo a mente ativa, além de um 

benefício do conhecimento para a Comunidade, mais especificamente para o 

cidadão idoso, que acaba despertando o interesse nas transformações, 

proporcionando o acesso a novos conhecimentos, estimulando o raciocínio e a 



 

 

autoestima, resultando assim, na melhoria em sua qualidade de vida. Assim, o 

Projeto de Inclusão Digital têm colaborado para uma visão mais ampla da 

possibilidade de uma longevidade com melhor qualidade, associada à possibilidade 

de aprendizagem por idosos em ambiente acadêmico, cujo acesso poucos dos 

participantes teve na juventude e na vida adulta. 

Ao final dos ciclos do Projeto, através das pesquisas feitas, é possível 

observar que muito conhecimento foi gerado e é imprescindível que se materialize 

isto por meio da escrita, pois só assim pessoas conhecerão o Projeto e assim a 

prática da Extensão. Portanto, a informação gerará novas pessoas interessadas que 

adquirirão novos conhecimentos. 

 

 

 

Abstract 

This article, first, the meaning extension, its history in Brazil and Catholic University 

of Minas Gerais. It then presents the importance of the presence of students in the 

university extension. Finally, it discusses the role of the extension as knowledge 

production and processing and BarreiroDigital.br Project, which is a digital inclusion 

project for seniors at the Catholic University of Minas Gerais. 
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