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Resumo   
O presente trabalho pretende apresentar os resultados da pesquisa de iniciação científica 
referente ao processo de aprendizagem das oficinas de Inclusão Digital em saúde dos agentes 
comunitários de saúde dos municípios de Itabaiana e Ribeirópolis localizados no estado de 
Sergipe, nordeste do Brasil. Como instrumentos de pesquisa foram realizados: entrevistas 
abertas com a análise dos relatórios dos multiplicadores comparando-os aos planos de aula e 
aos assuntos abordados na oficina; aplicação de questionário objetivando a construção de 
dados quantitativos acerca da realidade e a extensão do fenômeno social em questão, 
simultaneamente a feitura de coleta de dados qualitativos que nos permite esquadrinhar os 
processos considerando envolvimento, percepções e nível de aprendizagem dos sujeitos da 
pesquisa. Nesse sentido o projeto de inclusão digital dos agentes comunitários de saúde no 
estado de Sergipe proporciona aporte à elaboração de políticas sociais afinadas com os 
interesses coletivos. 
Palavras-Chave: Tecnologias de Informação e Comunicação, Inclusão Digital, Educação 
 
Abstract 
This paper aims to present the results of basic scientific research on the process of learning 
workshops for Digital Inclusion in the health of community health workers in the 
municipalities of Itabaiana and Ribeirópolis located in the state of Sergipe, northeastern 
Brazil. The research tools were applied: open interviews with the analysis of the multiplier 
comparing them to lesson plans and the issues discussed at the workshop, self-administered 
questionnaire aiming at the construction of quantitative data about the existence and extent of 
social phenomenon in question, while making the collection of qualitative data that allows us 
to scrutinize the processes considering involvement, perceptions and level of learning 
research subjects. In this sense the project of digital inclusion of community health workers in 
the state of Sergipe provides contribution to policy making in tune with the collective 
interests.
Keywords: Information Technology and Communication, Digital Inclusion, Education. 
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1. Introdução 

Na contemporaneidade, onde as transformações sociais acontecem de forma cada vez mais 

aceleradas, em parte decorrente do aprimoramento das novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC's), o acesso à informação e ao conhecimento é fundamental para a 

construção de novas formas de integração, do ponto de vista social, político e econômico. 

A difusão das tecnologias comunicacionais é uma preocupação crescente por parte de 

instituições responsáveis pelo desenvolvimento de políticas públicas no campo da educação, 

comunicação e saúde, proposta por governos e organismos internacionais. A ONU, em seu 

documento intitulado “Objetivos do Milênio”, propõe no item 20, que todos os países devem: 

“velar para que todos possam aproveitar os benefícios das novas tecnologias, em particular 

das tecnologias da informação e das comunicações, de acordo com as recomendações 

formuladas na Declaração Ministerial do Conselho Econômico e Social de 2000”. 

A melhoria social não poderá acontecer sem educação, oportunizada a todos ao longo da vida 

por políticas públicas e pela iniciativa privada. Diante das inserções tecnológicas nos mais 

diversos âmbitos do conhecimento a área da saúde tem sido timidamente favorecida com 

ações que possibilitem a formação continuada aos atores envolvidos a partir da 

informatização de suas atribuições. Atenção deve ser dispensada aos profissionais da área de 

saúde, os processos de inclusão digital permitiriam profissionais mais bem 

instrumentalizados, atualizados em seus fundamentos de agentes comunitários de saúde. 

País de dimensões continentais e com enorme diversidade étnica e social muito por 

contribuição do processo de globalização. Dados revelam que há uma significativa diferença 

de inclusão digital na América Latina/Caribe evidenciando baixos níveis de conexão à 

Internet, com graus diferenciados dentro dessa região o mesmo podemos afirmar da Ásia, 

África e países do Pacífico com raras exceções como é o caso da Coréia do Sul. Os países 

mais desenvolvidos apresentam expressivos níveis de conexão à Internet com algumas 

ressalvas que dizem respeito às diferenças culturais que conduzem a sua população a níveis 

variados de entusiasmo no que se refere à apropriação das tecnologias para a vida e para o 

trabalho. 
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Quando comparado aos indicadores correspondentes aos países do primeiro mundo 

destacamos a correspondência entre esses indicadores e os indicadores de níveis e de 

distribuição de renda correspondente a realidade social latino americana, nos damos conta de 

que a baixa renda per capita é aspecto impactante aos baixos indicadores de conexão a 

Internet. 

A melhoria social não poderá acontecer sem educação e oportunidade aos demais. Diante de 

novas utilizações tecnológicas a área do conhecimento, principalmente a área da saúde, deixa 

a desejar. Ela merece atenção para inserir seus profissionais a recursos que o possibilitem 

novos aprendizados. Apesar de ser um país povoado por diversas etnias, o Brasil, consegue 

resistir a tanto tempo com preconceitos e devido a este atraso tecnológico a distância entre 

povos ricos e pobres só faz aumentar. Não esquecendo a capacidade de cada indivíduo em se 

relacionar com os diferentes códigos deste novo meio de informação.  

Advindos da carência educacional do Brasil e da dificuldade da inserção de profissionais no 

âmbito tecnológico, as instituições de ensino superior criam projetos para inserir estes 

profissionais com melhor qualificação. O dever do governo é “minimizado” devido às ações 

práticas de infoinclusão social de instituições do ensino superior para inserir o cidadão no 

âmbito digital.  

Cerveró enfatiza que, 

El conncepto de alfabetización tradicionalmente se há vincuado al contexto 
histórico, econômico, cultural y social que rodea al individuo. Em su origem, 
el término alfabetización se há asociado por lo general a las competências 
lectoescritoras próprias de uma sociedad escasamente tecnologizada. 
(CERVERÓ, 2006, p. 33) 

Diante de tais abordagens, foi criada uma proposta de projeto de pesquisa que buscará 

entender os processos integrativos das TIC's no campo da saúde coletiva, sob a perspectiva de 

um grupo de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que participam do “Projeto de Inclusão 

Digital para Agentes de Comunitários de Saúde”, no âmbito da Unidade de Tecnologias da 

Informação e Comunicação em Saúde e do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde da 

Família - NESP, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares-CEAM, com a 

participação de docentes e discentes do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação do Departamento de Ciência da Informação e Documentação e do Departamento 
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de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília implantado no Distrito Federal e s eu entorno, 

e no estado de Sergipe, com a parceria da Universidade Tiradentes em desenvolvimento no 

estado de Sergipe pelo Departamento de Saúde da Família da Universidade de Brasília – 

UNB, em 20 municípios sergipanos, no período de agosto de 2008 a agosto de 2009. 

Ao tentar solucionar parte desta deficiência brasileira, a Universidade de Brasília ofereceu aos 

agentes de saúde oficinas básicas de informática aplicadas de janeiro a julho de 2009, com o 

sistema operacional Linux, tomando as oficinas práticas em informática básica por meio de 

tecnologias inclusivas para a informação, educação e comunicação em saúde como estratégia 

de discussão de conteúdos da promoção da saúde coletiva, dirigidos às populações assistidas 

pelos ACS, tendo como temas de referência a saúde, a cultura de paz e não-violência, o 

desenvolvimento de ações com pessoa com deficiência, a saúde mental, a segurança alimentar 

e nutricional, a saúde da criança, saúde da mulher, saúde do idoso, saúde do homem, 

ambientes verdes e saudáveis, práticas integrativas e complementares, entre outros temas de 

demandas locais. 

Para a pesquisa foram escolhidos dois pólos dos 13 que foram aplicados a oficina. Itabaiana 

por possuir o maior número de agentes do estado, e Ribeirópolis, pois já estava adiantado nas 

atividades. Em paralelo, a pesquisa não só habilitou os ACS mais também os tutores, 

conhecidos como multiplicadores, os quais passaram 2 meses em curso se preparando para 

mediar o processo de inclusão digital com os ACS. A escolha dos tutores como 

multiplicadores possibilitou o aprendizado maior de informática e deu auxílio bolsa durante o 

período da oficina.   

 

2. O delineamento dos recursos metodológicos  

A proposta metodológica utilizou os modelos quantitativos, por possibilitar uma amplitude de 

cobertura, rapidez, economia, além de fornecerem aporte estatístico para as decisões sobre as 

políticas e, o modelo qualitativo, que permitiu o exame dos processos ao longo do tempo, 

identificou as percepções dos sujeitos envolvidos na pesquisa. O modelo qualitativo flexível 

frente a mudanças e novas ideias, o que proporciona aporte à elaboração de políticas sociais 

afinadas com os interesses coletivos. (Easterby-Smith et al. 1999). 
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A primeira etapa da metodologia foi a coleta de informações básicas sobre os grupos 

pesquisados. O trabalho não renderia se o primeiro passo não fosse as visitas aos dois pólos, 

onde foi possível, primeiro através de observação, conhecer as multiplicadoras e em seguida, 

da realização de entrevistas abertas com os agentes que estavam presentes na oficina. A 

entrevista tinha o objetivo de perceber as expectativas diante do processo de inclusão digital. 

Este primeiro contato possibilitou a troca de e-mail e números para que facilitassem o 

trabalho.  

Outra opção para se comunicar com os agentes e multiplicadores foi a utilização da 

plataforma moodle, ou seja, ambiente virtual de acesso restrito aos participantes do projeto 

em âmbito nacional, onde todos poderiam conversar, apresentar os trabalhos já produzidos a 

oficina (blog, vídeos) e  compartilhar ideia, assegurando o modelo todos - todos, onde os 

papéis de consumidor e de produtor de conhecimentos se inter-relacionam, diferente do 

modelos um-todos, como é o caso da televisão (MENDONÇA, 2008). Neste local foi possível 

ter acesso aos relatórios mensais dos multiplicadores, com os planos de aulas de cada semana.  

Durante as oficinas, os agentes preencheram três questionários (social, validação de conteúdo 

e perfil) que ajudaram na construção do perfil que nos permitiu saber quem eram os 

personagens da pesquisa, e ao finalizar as aulas eles preencheram o questionário de 

conhecimento adquirido, com 30 perguntas, onde o resultado, liberado pela central em 

Brasília, possibilitou analisar o potencial dos agentes depois das aulas e observar se os 

assuntos exigidos foram passados de forma que eles conseguiram aprender.  

Após a análise criteriosa dos dados, foi elaborado um questionário contendo cinco perguntas 

para análise da inserção dos ACS no meio digital. Estas abordavam o conteúdo e práticas se 

foram passados de forma satisfatória, se conseguiram criar um novo conceito de informática, 

demais aplicativos, como eles poderão contribuir para a formação profissional e se depois das 

aulas eles passaram a utilizar mais a internet, ou seja, se poderiam ser considerados incluídos 

digitalmente. 

 
A tabulação dos dados foi realizada com a separação das micro-áreas, tal seguimento foi 

escolhido, pois nem todos os agentes faziam parte da mesma equipe de saúde. Quanto ao 

conteúdo elaborado pelos Acs, ainda analisando pelas micro-áreas, 002, 003, 004, 005, 008, 

010, 012 e 013 foi possível constatar que as respostas foram mais completas, com reflexões 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

7 

sobre o conteúdo que foi passado na oficina. Demonstraram ser alunos com maior instrução 

educacional. Apesar de alguns erros de português os agentes colocaram de forma satisfatória 

as opiniões para ser preparado este material de análise da oficina de informática básica. 

 

3. O perfil sócio-econômico dos atores 

O trabalho buscou identificar o perfil dos agentes comunitários de saúde, para entender os 

resultados da pesquisa e perceber qual o impacto das novas tecnologias em sua formação 

profissional. Analisamos quem é o agente de saúde de Itabaiana e Ribeirópolis e suas 

condições econômicas. Os resultados dos questionários do perfil reforçaram os dados obtidos 

com as entrevistas realizadas nos pólos.  

Em Itabaiana a maioria dos agentes são do sexo feminino, solteira, com mais de 5 anos 

trabalhando como agente e com a média de 20 a 30 anos de idade. As agentes se consideram 

de cor parda e as casadas possuem de 1 a 2 filhos. Dos 140 agentes pesquisados apenas 44 

estudam, sendo estes em escola pública e nível médio. No grupo familiar 1 até 2 pessoas 

possuem rendimento de até 2 salários mínimos. Dos bens materiais citados no questionário, a 

maioria afirma que possui casa própria, carro, mas não possuem computador. Com as oficinas 

de informática através do sistema Linux, maioria dos agentes já se considera incluídos digital. 

Em Ribeirópolis o perfil também é feminino, mas são casadas. Houve uma igualdade no 

tempo de trabalho, nove dos agentes trabalham de um a cinco anos e outros possuem mais de 

cinco anos com média de 20 a 30 anos de idade. Em relação a cor, as agentes se consideram 

parda e branca, possuem o mesmo número, 9. Todos tiveram filho e 11 deles não 

responderam quantos anos eles têm, mas, 8 responderam que seus filhos tem de um a oito 

anos. O número de agentes que não estudam é 12 e quando tiveram oportunidade para 

estudar, foi para o nível superior. No grupo familiar o números de pessoas que trabalham é 

grande, dos 19 agentes pesquisados, 17 possuem 1 até 2 pessoas com renda de até 2 salários 

mínimos. Dos bens materiais citados no questionário, a maioria afirma que possui casa 

própria, apenas 4 possuem carro e 12  não possuem computador. Com as oficinas sobre o 

sistema Linux, a maioria 14 dos agentes já se consideram incluídos digital. 
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A tabulação dos dados foi realizada com a separação das micro-áreas, tal seguimento foi 

escolhido, pois nem todos os agentes faziam parte da mesma equipe de saúde. Quanto ao 

conteúdo elaborado pelos Acs, ainda analisando pelas micro-áreas, 002, 003, 004, 005, 008, 

010, 012 e 013 foi possível constatar que as respostas foram mais completas, com reflexões 

sobre o conteúdo que foi passado na oficina. Demonstraram ser alunos com maior instrução 

educacional. Apesar de alguns erros de português os agentes colocaram de forma satisfatória 

as opiniões para ser preparado este material de análise da oficina de informática básica. 

4. Resultados alcançados 

A primeira atividade metodológica foi a visita para conhecer os pólos e fazer as entrevistas, 

estas foram realizadas visando obtenção de respostas acerca da expectativa do projeto de 

inclusão digital pelos ACS. Diante das respostas, boa parte das agentes entrevistadas já teve 

acesso à internet, mas não utilizavam com o intuito da oficina, aprender mais sobre a 

informática, pesquisar sobre doenças que possam auxiliar no trabalho e trocar experiências 

com ACS de outros estados. Segundo os agentes, as aulas foram boas e os momentos sobre 

pesquisas na web também foram proveitosos, pois eles pesquisam sobre doenças dos 

pacientes assistidos influenciando seu dia-a-dia do seu trabalho. 

Ao analisar as respostas dos questionários junto com os planos das aulas constatamos que os 

conteúdos foram passados de forma satisfatória. Demonstraram que as multiplicadoras 

passaram todos os assuntos necessários para o início da segunda etapa do projeto. No 

município de Itabaiana foram analisados dez relatórios. Como estava no calendário do projeto 

de inclusão digital, após as aulas deveria ser aplicado o questionário de avaliação de 

conhecimentos já citado a cima.  

Os agentes de saúde de Itabaiana, por mais dificuldades que eles tiveram no aprendizado, foi 

necessário para eles se considerarem incluídos digital. Essas dificuldades foram justificadas 

pelos alunos através da falta de um computador em casa para continuar treinando o que é 

passado em sala de aula, falta de tempo para pesquisa, dúvidas do conteúdo e como as aulas 

eram uma vez por semana dificultava o esclarecimento. Outra questão foi também a barreira 

na hora da aprendizagem pelo próprio agente, a ideia do novo assustou um pouco o grupo. 

Como a maioria dos agentes nunca tive contato com a máquina, já era esperada uma 

resistência inicial. 
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De acordo com a porcentagem de Itabaiana, 73% dos agentes se consideram incluídos 

digitalmente e concordaram que a oficina foi passada de forma satisfatória permitindo a 

construção de nova visão positiva sobre informática e de como utilizá-la na vida profissional. 

Com base nas respostas os 17% que não aprovaram a oficina possuem um perfil de alunos que 

não se esforçaram para estudar os assuntos e trazem alguma barreira para as novidades 

tecnológicas, não conseguindo perceber o benefício na sua carreira. Os 10% restantes 

possuem um perfil de alunos esforçados que apesar do trabalho desgastante e da falta de uma 

máquina em casa eles aprovaram o curso e tem a consciência que a falta de aprofundamento 

foi uma questão de tempo.  

Em Ribeirópolis foram analisados seis relatórios, onde também foi aplicado o questionário de 

avaliação de conhecimentos. De acordo com os relatórios postados pela multiplicadora, os 

assuntos abordados condizem com o cronograma de atividades. 

Das respostas positivas os agentes colocaram em questão o aprendizado passo a passo. O 

início teve muita dificuldade, devido boa parcela nunca tinha utilizado o computador e por 

isso eles ficaram satisfeitos e se sentiram incluídos digitalmente. Com a comunicação de 

forma rápida os ACS acreditam que agora podem adquirir conhecimentos e buscar 

informações a serem utilizadas no seu dia-a-dia. Além das pesquisas sobre assuntos diversos, 

eles afirmam que podem pesquisar com uma visão na qualificação profissional e melhorar a 

vida dos pacientes das comunidades onde atuam. Um mundo repleto de novidades onde eles 

podem entender os familiares que já vivem nesta era digital. O único cuidado que se deve 

alertar é a certeza de muitos ao colocar a internet como um meio onde tudo que se encontra 

está correto. Por isto na oficina os sites de pesquisas utilizados foram os que apresentam 

maiores seguranças nas suas informações. 

Pelo fato da turma ser bem reduzida (20 agentes) a aplicação da oficina de informática foi 

mais eficiente, onde a multiplicadora teve tempo suficiente para ensinar aos alunos, tirar 

dúvidas e muitas vezes fazer revisão dos assuntos abordados.  

Nesta turma existiam agentes que já tiveram contato com a máquina e isso ajudou na troca de 

conhecimentos durante as aulas. Com a leitura dos resultados do questionário próprio da 

pesquisa, foi constatado que a aceitação dos agentes de saúde de Ribeirópolis foi de 100%. 
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Os resultados colhidos nos ajudaram a constatar que os agentes do pólo de Ribeirópolis foram 

incluídos digitalmente, partindo do objetivo de não oferecer somente aparatos tecnológicos 

como também um acompanhamento durante toda a oficina. Neste período não só oficina 

estava em avaliação, como também os multiplicadores, que se não estivessem rendendo o 

suficiente seriam substituídos. Acredita-se que o empecilho de aperfeiçoar sua formação tenha 

sido amenizado, afinal agora estes profissionais utilizam a máquina com uma visão positiva 

de conhecimento, de aperfeiçoamento na área da saúde, permitindo assim aprenderem um 

pouco mais sobre temas como Diabetes, saúde bucal entre outros. 

5. Guisa de conclusão 

O acompanhamento elaborado na pesquisa foi satisfatório e correspondeu com nossos 

objetivos de analisar, através de pesquisa quantitativa e qualitativa, o resultado de uma 

pesquisa de iniciação científica que analisou a utilização das tecnologias da informação e 

comunicação no processo de aprendizagem através da oficina de inclusão digital dos agentes 

comunitários de saúde de Itabaiana e Ribeirópolis. 

Mesmo com a dificuldade inicial de demonstrar a eles a importância da inclusão digital, 

todos os quesitos referente a oficina foram positivos. Mais de 70% dos agentes aprovaram o 

projeto, juntamente com o trabalho elaborado pelos multiplicadores, o material didático e 

pretendem dá continuidade aos cursos a distância oferecidos através da plataforma moodle. 

Concluímos que possibilitar aos agentes a oficina de inclusão digital, fez com que eles 

adquirissem uma visão positiva dos novos meios tecnológicos. Criar e-mails, blogs, vídeos e 

conversar com os agentes de outros estados ajudaram os agentes com apresentando uma nova 

forma de aprender. Pode-se afirmar que a meta do projeto de Inclusão Digital foi alcançada 

com a certeza de não oferecer apenas os aparatos tecnológicos, mas também um aprendizado 

satisfatório.  

 

A parcela da população beneficiada possui no máximo o ensino médio, mesmo assim 

demonstraram tamanho interesse em participar, pois trará benefícios imediatos para o dia-a-

dia no campo de trabalho. Como esta etapa foi cumprida, agora eles terão os cursos on-line 

referentes a assuntos da área de saúde, para maior conhecimento da área específica.  
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