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RESUMO

Este trabalho integra as ações de pesquisa e extensão do projeto CRID-
Centros  Rurais  de  Inclusão  Digital,  concebido  no  Laboratório  de  Pesquisa 
Multimeios da Faculdade de Educação/UFC, e tem como objetivo geral esclarecer 
o que é Cultura Digital, tão presente nas perspectivas e possibilidades das novas 
tecnologias, diferenciando-a do conceito de inclusão digital. No contexto CRID, a 
inclusão digital é entendida como o acesso às novas tecnologias, o aprender a 
usá-las assim como o analfabeto aprende a juntar letras e escrever palavras, mas 
não  significa  necessariamente  incorporá-las  ao  seu  quotidiano.  Esta  não 
incorporação  ao  quotidiano  seria,  seguindo  a  analogia  da  alfabetização, 
comparada  ao  analfabetismo  funcional.  A  cultura  digital  prevê  a  aquisição  de 
hábitos no uso do artefato.  Nesse sentido,  o CRID adota em sua metodologia 
pedagógica  a  instalação  de  laboratórios  de  informática  em  locais  de  acesso 
público,  entendendo-os  como  ambientes  de  aprendizagem,  e  mobiliza  a 
comunidade  para  que  dele  se  aproprie.  Membros  da  própria  comunidade  são 
formados para orientar e observar continuamente as experiências dos usuários e 
compartilhá-las  com  os  demais.  O  elemento  principal  é  estar  atento  às 
necessidades peculiares, acreditar na manipulação do objeto com uma finalidade 
desejada, por isso, pode se dizer que a Cultura Digital  permeia todo o Projeto 
CRID, quando forma pessoas em habilidades pessoal, profissional e coletivo. A 
Cultura  Digital  começa  após  a  Inclusão  Digital  sem  tempo  determinado  para 
concretizar e se afirma com a prática e o uso da ferramenta. Portanto, é preciso 
uma revisão dos planejamentos dos Projetos de Inclusão Digital,  colocando em 
questão os objetivos, conteúdos e duração de todas as ações educativas. Apenas 
com  a  assimilação  pelo  aluno,  através  do  incentivo  para  a  prática  do 
conhecimento adquirido, estará concluída a formação do aluno.
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