
APRESENTAÇÃO 

Avaliação da acessibilidade nos ambientes educacionais municipais urbanos de 
Posse-GO 

 
 O presente projeto tem como proposta incluir digitalmente a população idosa do município de Posse –

GO.É muito comum associarmos o uso eficaz da informática à população mais jovem. Entretanto, a tecnologia 
hoje é um grande desafio para todas as idades e para os idosos, em sua maioria, uma barreira difícil de 
enfrentar,porque,muitas vezes os procedimentos tecnológicos requerem um grau de letramento que muitos não 
tem.Assim, a tecnologia que se propõe a facilitar a vida das pessoas, se apresenta para os idosos como um 
elemento que segrega e exclui, tornando-os incapazes de realizarem de forma efetiva algumas tarefas como ligar e 
desligar um computador. Essas atividades ao nosso ver são simples e fundamentais, contrapondo-se ao conceito de 
autonomia e independência para a terceira idade. 

A ideia de incluir digitalmente a população idosa de Posse significa proporcionar a essa parcela da 
sociedade o acesso à infraestrutura técnica mínima (computadores, softwares e serviços de conexão à Internet) e 
um grau mínimo de capacitação dessas pessoas para o uso das Novas Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (doravante TIC)Soares (2002).O trabalho toma como axioma a idéia de que toda visão de inclusão 
(social, digital) é subsidiada por uma certa concepção de linguagem Buzato (2007),assim como por um certo 
conjunto de práticas sociais a ela relacionadas, sendo que ambas, linguagem e práticas, não apenas refletem os 
sistemas sociais nos quais existem, como também os refratam continuamente Bakhtin(2003).A inclusão digital 
promove a inclusão social (KACHAR, 2010, p. 145). 

Nesse sentido, o projeto que ora apresento corrobora com os objetivos dos Institutos Federais previstos 
no artigo 7°da Lei 11.892/8, que anseia por desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 
finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos 
sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. 
Igualmente, atende as expectativas do Câmpus Posse na tentativa de contribuir para a formação profissional, 
cidadã e crítica dos discente. Além de estimular a produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos 
científicos e tecnológicos, culturais, sociais, artísticos e desportivos através dos projetos de extensão. 

Portanto, os discentes amparados cientificamente através do curso técnico em informática e sob a 
orientação da coordenadora, terão a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos científicos, bem como, 
contribuir socialmente, ao garantir ao idoso não apenas o acesso, mas a apropriação das novas tecnologias, 
entendidas como um importante instrumento para a promoção e inclusão social, para uma boa saúde mental, bem 
como,a produtividade do idoso.Logo, o trabalho será realizado de forma significativa aliando o ensino, a pesquisa 
e a extensão para garantir os aspectos próprios da velhice, contribuindo, também, para o sentimento de 
pertencimento social, imprescindível  a essa fase da vida.  

 


