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Resumo 
 

Esta dissertação  apresenta o relato interpretativo de um projeto de utilização do 

computador como instrumento pedagógico em um Curso de Educação de Jovens e Adultos, 

decorrente de parceria proposta por grupo de professores e alunos do Programa de Educação: 

Currículo da PUC-SP a um colégio da rede particular de ensino,  no qual  vivenciei a passagem da 

situação de educadora em processo de formação ao papel de docente-pesquisadora. 

O trabalho investiga quais os sentidos atribuídos pelos educandos de EJA à presença do 

computador numa prática pedagógica que o utiliza como instrumento pedagógico e quais 

caminhos para o uso do computador na EJA podem ser vislumbrados a partir dos sentidos 

atribuídos pelos educandos à experiência. A questão do sentido na Educação de Jovens e Adultos 

está ancorada teoricamente no pensamento de Paulo Freire e nas contribuições de autores que 

fazem uma leitura de Mikhail Bakhtin para a pesquisa em Ciências Humanas que têm em comum 

a valorização da relação dialógica como espaço de construção de conhecimento. 

 Para realizar a pesquisa, que possui caráter qualitativo, foram utilizados dados coletados 

de agosto de 2002 a dezembro de 2004, presentes nas seguintes fontes: registros de reuniões 

pedagógicas, diário de bordo da pesquisadora, arquivos de textos produzidos pelos educandos no 

laboratório de informática, depoimentos espontâneos, dinâmica planejada para levantamento 

inicial de sentidos atribuídos pelos educandos ao computador e entrevistas, espaço de negociação 

de sentidos entre os sujeitos pesquisados e a pesquisadora.  

Os sentidos atribuídos pelos educandos ao computador foram o de instrumento: 

importante, com o qual desejavam interagir, de pesquisa e informação, de aprendizagem, de 

conhecimento de mundo, de entretenimento, de comunicação, de facilitação de tarefas, de 

trabalho, disparador de emoções e reações, que desejavam possuir, causador de desemprego, 

controlador da vida financeira e de aprimoramento da própria escrita.  

Os caminhos vislumbrados apontaram para a necessidade de: fomentar espaços de 

reflexão sobre a influência da tecnologia na sociedade contemporânea, cultivar um olhar atento e 

crítico do educador e do educando, incentivar a experiência do "empoderamento" dos educandos, 

identificar jogos adequados ao perfil dos educandos, promover interação entre grupos de EJA por 

meio da rede mundial de computadores, utilizar recursos do editor de textos para aprimoramento 

da escrita, integrar ações de EJA e inclusão digital, reivindicar políticas públicas para o setor, 

buscar acolher e dialogar com os sentidos enunciados pelos educandos na prática educativa.  

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Uso de computadores na Educação. Inclusão 
Digital. Dialogia. Construção do conhecimento. 
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Abstract 
 

This study provides an interpretative report of a project that uses computers as a 

pedagogical tool in Adult Education. This project stems from a partnership proposed by a group 

of teachers and students of PUC-SP Curriculum Educational Program to be applied at a private 

school, where I experienced the transformation from being a trainee educator to becoming a 

teacher and researcher. 

This work investigates the meanings students of the Adult Education Program assign to 

computers in a pedagogical practice where they are used as a pedagogical tool. It also investigates 

how computers can be further used in Adult Education settings, based on the meanings assigned 

by students from their hands-on experience. Since this study investigates the issue of meanings in 

Adult Education, Paulo Freire thoughts are taken into account, as well as the contribution of 

authors who are provided with insights from the readings of Mikhail Bakhtin’s works applied to 

Human Sciences research, and who share the value of dialogical relationship as the space where 

knowledge is built. 

 Due to the qualitative nature of this research, data were collected from August 2002 to 

December 2004. These data were gathered from minutes of pedagogical meetings, from the 

researcher’s log, from text files made by students in the computers’ lab, from spontaneous 

statements, during a group (discussion) dynamics planned to gather initial meanings assigned by 

students to the use of computers, and during interviews, which are a space of negotiation of 

meanings among the subjects under research and the researcher.  

 The meanings assigned by students to use of computers were those of a tool. Computers 

were described as: important, something they wanted to interact with, to be used for research and 

information, learning, knowledge about the world, entertainment, communication, to make tasks 

easier, for work, as a trigger to emotions and reactions, something they wanted to have, a cause of 

unemployment, as a control for one’s financial life and as an improvement for writing.  

The possible paths the students considered were: fostering spaces to reflect upon the 

influence of technology on the contemporary society, keeping an attentive and critical eye on 

educators and students, encouraging the empowerment experienced by students, identifying 

games that fit in educators’ profile,  promoting interaction among Adult Education groups through 

the Web, using word processing resources to improve writing, integrating actions of Adult 

Education and Digital Inclusion, demanding that public policies should be adopted for this field, 

organizing and conducting dialogues over the meanings raised by students in educational practice. 

Keywords: Adult Education. Use of Computers in Education. Digital Inclusion. Dialogism. 
Knowledge Building. 
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INTRODUÇÃO 

A busca pelo sentido das coisas e a descoberta da construção do sentido  

Lembro-me de que, aos cinco anos, ficava soletrando as palavras na tentativa de ler o 

que encontrava pela frente e ficava inquieta porque comigo não dava certo... Havia aprendido 

no Programa Vila Sésamo o nome de todas as letras, mas a recitação das mesmas não 

produzia o resultado esperado e isso me deixava povoada de porquês. Interrompia 

freqüentemente minha mãe, que trabalhava em casa  como costureira, para que me 

acompanhasse naquela tarefa árdua e maravilhosa de  decifrar o mundo. Com paciência, ela 

sempre parava o que estava fazendo e ia me ajudar a ler as palavras que  só viravam palavras 

de verdade quando estava ao meu lado. 

Não sei precisar quando as letras fragmentadas tornaram-se palavras com sentido, e 

possivelmente não saiba o momento porque o processo foi-se construindo aos poucos. Aliás, 

essa talvez seja uma das grandes tarefas da vida: buscar sentidos e descobrir que somos nós 

que temos que construí-los. 

Outro dia, falando com meu pai ao telefone, ele me dizia que foi pagar o IPTU1 e que 

prestou atenção que no boleto, de uns dois anos para cá, não consta mais o seu nome, mas 

apenas o endereço da nossa casa. Então ele me dizia: “Daqui a uns anos, não vai ter o nosso 

nome em mais nada, só números, aliás, só o número do CPF2”. Fiquei pensando por quantas 

vezes o ouvi fazendo análises sobre o mundo, construindo belas comparações para falar sobre 

o sentido da vida para si, como naquela conversa em que, espontaneamente, lá estava ele 

analisando um dos efeitos da informatização na sociedade contemporânea. 

Com certeza, meus pais e tantas pessoas especiais com as quais convivi, autores a que 

tive acesso nos diversos caminhos percorridos, habitam meus discursos e fazem-me estar hoje 

aqui a  pesquisar sobre sentidos. Sentidos que não se encontram grudados às realidades mas 

são conferidos a elas e atribuídos por sujeitos pensantes, falantes, transformadores do mundo 

que os cerca. 

 

  

 

 

 

 
                                                 
1 Imposto Territorial e Predial Urbano 
2 Cadastro de Pessoa Física 
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O entrelaçamento da minha trajetória com o uso do computador na EJA 
Currículo é uma manifestação deliberada de cultura via escola, cuja essência  

consiste no entrelaçamento do desvelar da história do eu individual 
 com o desvelar da história do eu coletivo.  

É um ir e vir do particular para o geral  
(Domingues, 1988, p.17). 

 
A gente não quer só comida, 

a gente quer comida, diversão e arte. 
Titans 

 
Segundo Domingues (1988) antes de se saber qual é uma dissertação, uma tese, uma 

pesquisa, é necessário saber o porquê dessa tese, dessa pesquisa. E para saber os porquês é 

preciso aprofundar a consciência da própria história. 

O currículo do pesquisador em algum momento se encontra com o tema de sua 

pesquisa, algo que lhe provoca  perguntas. Especialmente na trajetória do educador essa 

pergunta é sempre feita a várias mãos (Brandão, 2003), constitui-se um saber que se constrói 

com o Outro, colegas educadores, pesquisadores e educandos (Schön, 1997; Gómez, 1997; 

Zeichner, 1997; Garcia, 1997; Nóvoa, 1997),  de modo que já não se pode falar de objetos de 

pesquisa, mas de sujeitos pesquisados e pesquisadores (Rey, 1999). 

Primeiras experiências  

As minhas primeiras inquietações sobre o sentido do uso do computador na Educação 

de Jovens e Adultos (EJA)  datam de 1997, quando atuava no Núcleo de Trabalhos 

Comunitários da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (NTC - PUC-SP), na equipe 

de coordenação do Programa de Educação Interdisciplinar, iniciativa voltada para a 

implementação e supervisão de núcleos de EJA em comunidades, empresas, organizações 

não-governamentais e para a formação de educadores junto a comunidades, poder público e 

universidades.  

Duas realidades em que me encontrava inserida provocavam inquietações acerca do 

papel do computador na EJA e exigiam a busca de novos caminhos: o acompanhamento de 

crianças, adolescentes e jovens recém-saídos da situação de rua, em seu contato com a 

linguagem Logo no Instituto III Milenium e a experiência de dois grupos de EJA com editor 

de textos na PUC-SP.  

A primeira experiência se deu no contexto do trabalho de assessoria ao Projeto 

Travessia no espaço pedagógico denominado Oficina das Letras, junto a crianças, 

adolescentes e jovens que se encontravam num processo de preparação para volta à escola, 

como parte de um novo projeto de vida após uma história de permanência na rua. As 

atividades do período matutino eram relacionadas a projetos de leitura e escrita. À tarde, 
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participavam de atividades diversificadas, dentre elas as ‘sessões de Logo’ no Instituto III 

Milenium, junto a outras crianças e adolescentes que freqüentavam esse espaço no Parque 

Ibirapuera. Era notório o grande interesse da maioria do grupo pelo computador e ao trabalhar 

com a linguagem Logo. A reflexão da equipe pedagógica apontava para a pertinência de 

incorporar o computador à proposta de letramento, também no período matutino, como mais 

um recurso no processo educativo, no sentido de contribuir para a recuperação da auto-estima 

pela possibilidade de interagir com um objeto símbolo da inclusão social, para o 

desenvolvimento cognitivo dos educandos e para a construção e sistematização de 

conhecimentos. Nossas hipóteses estariam corretas? A utilização do computador poderia 

trazer as contribuições esperadas? 

A segunda realidade que me impulsionou a refletir sobre a incorporação do 

computador como instrumento pedagógico na EJA nasceu por iniciativa de duas educadoras 

do NTC - PUC-SP, de levar os educandos de EJA ao laboratório de informática da 

Universidade. Um dos núcleos funcionava no próprio campus Monte Alegre e o outro num 

grande shopping da zona sul da cidade de São Paulo. Foram planejadas atividades envolvendo 

uma exploração inicial do editor de textos, para digitação de pequenas produções dos 

educandos relacionadas à sua identidade. O envolvimento dos educandos, sua satisfação em 

interagir com o computador e a solicitação de retornar ao laboratório reforçavam o nosso 

desejo de responder a essa demanda de forma mais qualificada. 

Assim, minha aproximação da temática da pesquisa ocorreu devido à observação de 

práticas desencadeadas por outros  educadores, as quais estavam  sendo muito bem aceitas 

pelos educandos. Pude perceber algo novo que estava nascendo independentemente do meu 

incentivo como coordenadora e que esse(s) elemento(s) novo(s) trazido(s) pela interação com 

o computador deixava(m) os educandos e educadores bastante motivados para realizar as suas 

produções.  

A busca pelo aprofundamento do olhar 

A necessidade de aprofundar a temática lançou-me à busca de embasamento teórico 

que pudesse iluminar essa nova prática. 

No final do ano letivo de 1997, a Faculdade de Educação propôs o II Seminário de 

Informática em Educação para concluintes do Curso de Pedagogia. Diante das questões 

colocadas acima e do desejo de pleitear uma vaga no Curso de Especialização nesta área no 

ano seguinte, participei do seminário o qual serviu para confirmar minha opção de aprofundar 

meus estudos nesse campo. Confluências da vida: a professora responsável pelo referido 
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seminário era Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, orientadora dessa dissertação, a qual 

conheci naquela ocasião e com a qual só fui me encontrar quatro anos mais tarde, depois de já 

estar envolvida no Mova Digital Mary Ward, conforme apresentarei a seguir. 

Em 1998, a reflexão sobre o uso do computador na EJA ganhou espaço para 

amadurecer no Curso de Especialização “Tecnologias Interativas Aplicadas à Educação” 

promovido pela Coordenadoria Geral de Cursos de Especialização, Aperfeiçoamento e 

Extensão (COGEAE) da PUC-SP, resultando em uma monografia sobre o tema: A introdução 

do computador na Educação de Jovens e Adultos. 

Perguntava-me na ocasião: haveria mesmo justificativa para introduzir o computador 

no processo de Alfabetização de Jovens e Adultos? O computador poderia ser um instrumento 

pedagógico na construção de conhecimento e de cidadania nesse processo? Nesse caso, como 

inseri-lo de modo que os objetivos de construção do conhecimento e de cidadania fossem 

atingidos? Quais seriam os passos metodológicos para a introdução do computador como 

instrumento pedagógico em processos de alfabetização/letramento1 de jovens e adultos?  

O ponto de partida foi, e o interesse atual continua sendo, contribuir para processos 

educativos que envolvam jovens e adultos, não-alfabetizados e com baixos níveis de 

letramento, nos quais a tecnologia se coloca como um meio, e não finalidade da prática 

pedagógica. 

O encontro da minha trajetória com a trajetória da EJA do Colégio Mary Ward 

No final de 1998, fomos convidados como Núcleo de Trabalhos Comunitários da 

PUC-SP a ministrar um curso de formação sobre Educação Interdisciplinar para Jovens e 

Adultos no Colégio Mary Ward, escola católica situada no bairro do Tatuapé, na cidade de 

São Paulo. Os destinatários do curso de 40 horas eram professores e funcionários que 

desejavam atuar em uma sala de EJA, então recém-aberta no Colégio, destinada a operários 

que trabalhavam na construção de um novo prédio do estabelecimento. 

A partir desse contato, fui convidada no ano seguinte, 1999, a trabalhar no Colégio na 

equipe de coordenação, atuando junto aos segmentos de Educação Infantil e Fundamental I. 

No tocante ao curso de Educação de Jovens e Adultos, era momento de estruturar o trabalho, 

contribuir para a formação em serviço, pois as educadoras não possuíam experiências 

anteriores nesse segmento. Assim, desde então, somei forças à equipe de voluntários que 

auxiliava o desenvolvimento da proposta. 

                                                 
1 Os conceitos Alfabetização e Letramento serão abordados no capítulo I, quando serão focalizados conceitos 
que permeiam a trajetória da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. 
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Quanto à questão do uso do computador na Educação de Jovens e Adultos, só a partir 

de 2000 começaram a ser realizadas atividades em que os educandos digitavam e editavam 

textos produzidos em sala de aula. Eram iniciativas esporádicas e, apesar da motivação dos 

educandos com a proposta, não havia, na ocasião, uma reflexão coletiva que apontasse para a 

incorporação do computador como instrumento pedagógico de forma sistemática.  

No primeiro semestre de 2002, um convite da PUC-SP trouxe novos rumos para a 

trajetória de uso do computador no Curso de Alfabetização. Uma mãe de alunos do Colégio, 

Mônica Gardelli Franco, então mestranda no programa “Educação: Currículo” na PUC-SP, 

procurou a equipe de coordenação do curso de Educação de Jovens e Adultos do Colégio 

Mary Ward, em nome dos professores do referido programa, para fazer a proposta de 

desenvolver um projeto de utilização do computador na EJA em parceria com a Universidade, 

integrando o chamado MOVA Digital1. Diante do interesse do grupo de professores e pós-

graduandos, coordenado pelo professor Fernando José de Almeida, de encontrar uma 

instituição parceira para a realização do trabalho, ela lembrou-se do Curso de EJA existente 

no Colégio e, conhecendo a proposta político-pedagógica da escola, propôs ao grupo de 

pesquisadores que o Colégio fosse convidado para participar do projeto. Foi muito feliz o 

encontro das trajetórias, pois ela não sabia das experiências que já haviam sido desenvolvidas 

em relação à utilização do computador junto aos educandos de EJA e nem que eu havia 

desenvolvido uma reflexão anterior sobre a temática. 

A proposta foi recebida com entusiasmo por Lurdes Paier, coordenadora do curso, que 

logo tratou de comunicar o convite às educadoras e direção. A pronta adesão aconteceu por 

parte de todas. Havia a compreensão de que seria excelente contar com a assessoria de pós-

graduandos e de professores da PUC-SP para desenvolver uma experiência que já se havia 

mostrado interessante em anos anteriores. 

O apoio da Direção foi concreto: liberação do laboratório de informática de modo que 

todos os educandos pudessem ter acesso aos computadores semanalmente e a presença de 

uma professora que trabalhava com informática junto ao primeiro segmento do Ensino 

Fundamental, para auxiliar no processo.  

O encontro de pessoas dispostas a planejar, implementar e investigar questões 

relacionadas ao uso do computador na EJA reacendeu o desejo de aprofundar a reflexão 

iniciada em 1997 e de ingressar no Mestrado para retomar os estudos sobre a questão. 

                                                 
1 A origem e principais características do  MOVA Digital serão abordadas no Capítulo II. 
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 Como todo problema de pesquisa, as indagações demoraram um tempo para serem 

buriladas, e mesmo antes de ser encontrada a sua forma definitiva, sempre ficavam em torno 

do sentido da utilização do computador na EJA para os educandos. Havia uma segunda 

pergunta latente: encontrar caminhos para a utilização do computador na EJA a partir da 

perspectiva dos destinatários da proposta. Depois de muitas idas e vindas, encontrou-se a 

formulação destacada a seguir... 

Definição do problema 

• Quais os sentidos atribuídos por educandos de EJA ao computador numa prática 

que o utiliza como instrumento pedagógico? 

• Quais caminhos para o uso do computador na EJA podem ser vislumbrados a 

partir dos sentidos atribuídos pelos educandos à experiência?  

A busca por sentidos e caminhos: as veredas da pesquisa  

 A motivação dos educandos de EJA para interagir com o computador aliada aos 

possíveis benefícios que o mesmo poderia trazer à Educação de Jovens e Adultos justificam o 

interesse em  pesquisar a questão. 

 A presente pesquisa buscou e busca contribuir com o compromisso da equipe de 

educadores e pesquisadores, envolvida em construir e refletir sobre uma prática de utilização 

do computador na EJA. Ao observar as ações, reações, falas, gestos e silêncios dos 

educandos, o objetivo  era identificar tais sentidos e dialogar com os mesmos, com  a 

finalidade de aprimorar a proposta investigada e deixar algumas pistas para trabalhos futuros 

nesse campo. 

 As veredas da ação pedagógica e da investigação sempre estiveram muito 

entrelaçadas. Se o ato de pesquisar já é algo inerente ao ato de ensinar (Freire, 1996), tais atos 

se tornam especialmente imbricados, quando se está diante de um cenário pedagógico que é 

objeto da atenção de uma pesquisa acadêmica. A realização de uma pesquisa acadêmica numa 

prática em que se está inserido como educador exige, dentre outras tarefas, um exercício 

constante de meta-cognição em relação à prática pedagógica e à prática investigativa 

empreendidas. Os processos estavam intimamente ligados e era necessário que a pesquisadora 

tivesse clareza do duplo papel assumido.  Como educadora havia o empenho e o desejo de que 

as ações fossem bem sucedidas e se caracterizassem como práticas capazes de ir ao encontro 

dos sentidos que os educandos atribuíam ao computador. Como pesquisadora cabia um olhar 

analítico rigoroso, o cultivo da capacidade de admirar-se e espantar-se diante de desafios do 
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cotidiano; a coragem de observar, registrar, refletir sobre os sentidos e, inclusive, a falta de 

sentido, os caminhos e erros vislumbrados.  

A rigorosidade da pesquisa acadêmica demanda a construção de uma fundamentação 

teórica que lance as bases da investigação a ser realizada. Para tanto, foram lidos autores que 

questionam a situação de extrema desigualdade potencializada pelos avanços tecnológicos na 

sociedade globalizada, que propõem uma leitura crítica e criativa da utilização da Informática 

na Educação e na EJA e, para aprofundar a questão específica do sentido, Mikhail Bakhtin e 

estudiosos que refletem sobre as suas contribuições para a pesquisa em Ciências Humanas. 

 O marco teórico partiu de um olhar amplo sobre a trajetória da EJA no Brasil e sobre 

a presença da tecnologia na sociedade e na educação, a fim de realizar a contextualização da 

problemática. Afinal, uma visão mecanicista sobre o papel da EJA e um entendimento 

fragmentado acerca da função da tecnologia na sociedade contemporânea poderiam originar 

uma compreensão equivocada em relação ao uso do computador na EJA. A alfabetização e/ou 

a inclusão digital não podem ser assumidas como soluções para problemas sociais provocados 

pelo capitalismo globalizado. Os baixos níveis de alfabetização, letramento e inclusão digital 

não são a causa primeira da não colocação das populações empobrecidas no mercado de 

trabalho, mas conseqüências de um sistema excludente que, por sua vez, é quem causa o 

desemprego em massa e tantas outras mazelas sociais com as quais se convive na sociedade 

contemporânea. Ainda que todos tivessem conhecimentos básicos em relação à escrita e à 

informática, mesmo assim, haveria desemprego, pois o sistema está organizado de tal forma 

que não há espaço para todos.  

Tecido esse pano de fundo sócio-histórico, a pesquisa, propriamente dita,  focaliza os 

sentidos que os educandos de EJA atribuíram ao computador, à sua presença no curso de EJA 

e os caminhos que podem ser construídos a partir de tais sentidos. O sistema mundial, de 

forma tão abrupta, gera exclusão e morte que se fossem consideradas apenas as forças 

estruturais que cerceam os socialmente excluídos, nada mais caberia aos que se preocupam 

com essa situação senão cruzar os braços e lamentar os rumos da História. Ao contrário, os 

caminhos de ação e pesquisa escolhidos ousam desafiar o que está posto, sem ingenuidade, e 

arriscam buscar algo novo a partir da realidade de exclusão. Além de buscar conhecer como 

as coisas são, pode-se criar conhecimentos e estratégias que se voltem a transformar o que 

está colocado.  

Segundo Bakhtin (1981) e Freire (1987), as situações encontram-se em permanente 

transformação graças à interação entre sujeitos, portadores de sentidos (Bakhtin) e de uma 

leitura de mundo (Freire). Os sujeitos são seres inacabados e os sentidos estão por ser 
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construídos. Como seres inconclusos, os seres humanos podem atuar na transformação do 

mundo que também está por ser concluído...  
Se eu mesmo sou um ser acabado e se o acontecimento é algo acabado, não posso viver nem agir: para 
viver devo estar inacabado, aberto para mim mesmo - pelo menos no que constitui o essencial da minha 
vida; devo ser  para mim mesmo um valor ainda por vir, devo não coincidir com minha própria 
atualidade (Bakhtin, 1981, p.33). 
 
Aí encontram-se as raízes da educação mesma, como manifestação exclusivamente humana. Isto é, na 
inconclusão dos homens e na consciência que dela têm. Daí seja a educação um quefazer permanente. 
Permanente, na razão da inconclusão dos homens e do devenir da realidade (Freire, 1987, p.73) 

A presença das concepções acima citadas na prática pedagógica e na pesquisa 

acadêmica demanda que os educadores e educandos, pesquisadores e pesquisados assumam a 

responsabilidade de atuar como sujeitos: moverem-se  e posicionarem-se em busca de saídas 

para as situações de exclusão presentes nos contextos em que se encontram inseridos. Assim, 

apresenta-se a dupla natureza do problema da pesquisa: conhecer os sentidos que os 

educandos de EJA atribuem ao computador numa prática que o utiliza como instrumento 

pedagógico e, a partir de tais sentidos, vislumbrar caminhos para uma prática de EJA que 

incorpore a sua utilização.  

A seguir,  são apresentados alguns conceitos advindos das leituras de Bakhtin e de 

autores que estudam a contribuição bakhtiniana para a pesquisa em Ciências Humanas, as 

quais auxiliaram a delimitar o sentido de sentido assumido na pesquisa e a indicar posturas e 

caminhos para a pesquidadora. 

Sentido como reinvenção do significado 

 Segundo Amorim (2004), se o discurso é por sua natureza dialógico, a produção de 

sentido é feita de encontro.  A temática do sentido encontra-se espalhada pela obra de 

Bakhtin, em contraposição ao conceito de significação.  

 A significação se refere à língua dicionarizada, aos significados estáveis que permitem 

que a língua se torne operacional, aos elementos da enunciação que resultam idênticos, cada 

vez, que são repetidos (Dias, 1997).  

 O sentido, ao contrário, é a parte permanentemente instável da língua que depende do 

contexto em que se dá cada enunciação e, dessa forma, carrega sempre a dimensão do 

acontecimento. Pode não só reinventar o significado, como dizer exatamente o seu contrário, 

dependendo da entonação que é dada à palavra. “É o encontro de singularidades num contexto 

singular” (Fernandes, 2004).  

 Significação e sentido convivem no discurso e permitem a interação entre os sujeitos 

discursivos. Cada falante se dirige a um Outro, valendo-se dos elementos estáveis da língua 
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(significados) e da instabilidade proveniente da singularidade de suas interpretações 

(sentidos).  

 A importância do computador na sociedade contemporânea tornou-se incontestável e 

assim, poder-se-ia considerar que já pertence ao terreno dos significados. Contudo, o sentido 

dado à sua presença é algo que está em aberto, inconcluso. O computador pode ser utilizado 

na educação, por exemplo, como máquina de ensinar ou como instrumento que potencializa o 

desenvolvimento de projetos pedagógicos em que educandos e educadores são autores, a 

depender dos sentidos atribuídos, pelos diversos sujeitos envolvidos, à educação e ao papel do 

educador, do educando e do computador nesse processo. Assim, também variam os sentidos 

da alfabetização ao longo da trajetória da EJA no Brasil e no mundo, como proposta destinada 

ao controle ou formação da consciência crítica; e os sentidos da inclusão digital, que podem ir 

desde a adequação das populações empobrecidas à informatização do sistema bancário à 

preocupação de que utilizem, de forma crítica e criativa,  as potencialidades oferecidas pelos 

computadores e pelas tecnologias da informação e comunicação. 

O Dialogismo entre Interlocutores e entre Discursos: lugar do Sentido  

O dialogismo, para Bakhtin, é o princípio constitutivo da linguagem e a condição para 

a construção do sentido do discurso. O autor critica as duas formas de estudar a linguagem em 

sua época, as quais denomina como objetivismo abstrato e subjetivismo idealista, e propõe 

uma terceira via, que não se restringe nem à formalização abstrata da língua (estudo do 

universo dos significantes), nem às especificidades dos talentos individuais (estudo dos 

sentidos produzidos na literatura). Seus estudos se voltam  para a língua concreta e viva, 

presente nas enunciações de sujeitos falantes situados num determinado contexto, que 

interagem e atribuem sentido às significações dicionarizadas que se encontram disponíveis na 

língua. 

Para Bakhtin (1981), o dialogismo acontece entre interlocutores e entre discursos. 

 O dialogismo acontece na interação entre interlocutores porque é próprio do falante o 

falar com o Outro. A novidade trazida por Bakhtin foi haver desvelado a questão de que o 

discurso do locutor não se modifica apenas depois de ouvir o interlocutor e propor-lhe uma 

réplica, pois o discurso ao ser proferido já sai habitado pelo seu  destinatário.   

 Segundo Barros (1997) essa dimensão do dialogismo, como diálogo entre 

interlocutores, tem sido denominada como interação verbal entre sujeitos e intersubjetividade. 

Em Bakhtin, a intersubjetividade é anterior à subjetividade, pois “a relação entre 
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interlocutores não apenas funda a linguagem e dá sentido ao texto, como também constrói os 

próprios sujeitos produtores de texto” (Barros, 1997, p.31).  

 Assim, quando o educador propõe o uso do computador na EJA e o pesquisador 

indaga os educandos sobre o sentido que atribuem à sua presença, anterior a essas 

enunciações, encontra-se a visão que o educador e o pesquisador possuem dos educandos, que 

os encoraja a fazer tal proposta e tal pergunta. No caso, sabia-se que educandos de EJA em 

outros contextos haviam valorizado interagir com o computador em seu processo educativo e 

esse conhecimento, dentre outros, influenciava a visão que o educador e o pesquisador tinham 

dos educandos, como sujeitos possivelmente predispostos a interagir com o computador.  

 Também as respostas dos educandos à proposta de interagir com o computador e às 

questões formuladas pelo pesquisador saíam modificadas pela visão que tinham  a respeito do 

educador e do pesquisador. Há ocorrências no percurso que evidenciam um certo desejo de 

agradar ou uma maior sinceridade dos sujeitos entrevistados, as quais serão citadas e 

analisadas no capítulo quarto, destinado à análise dos dados. 

 A segunda noção de dialogismo proposta por Bakhtin é do dialogismo entre discursos. 

Um discurso não é apenas habitado pelos seus destinatários, mas também pelos discursos com 

os quais  o locutor já interagiu em outras circunstâncias os quais, por sua vez, carregam a 

cultura e as ideologias que circulam na sociedade: 
O texto é tecido há muitas vozes que se entrecruzam, complementam, respondem umas às outras ou 
polemizam entre si no interior do texto, vozes dos interlocutores que interagem verbalmente, vozes já 
incorporadas a seus discursos que trazem presente o caráter ideológico presente nos mesmos (Barros, 
1997, p.34). 

 A linguagem não é falada no vazio, mas numa situação histórica e social concreta. A 

enunciação só é possível num momento e lugar determinados.  Ao contrário de uma frase que 

pode ser utilizada para um estudo gramatical da língua, a enunciação é língua em ato, é a 

palavra em forma de acontecimento que se encontra marcada não apenas pela interação entre 

os sujeitos falantes, mas também pelo “permanente diálogo, nem sempre simétrico e 

harmonioso, existente entre os diferentes discursos que configuram uma comunidade, uma 

cultura, uma sociedade” (Brait, 1997, p.98).  

 Brait (1997) destaca que a idéia bakhtiniana de que a criação ideológica não existe em 

nós mas entre nós é exemplar para explicitar o diálogo constante que existe entre o indivíduo 

e a sociedade. A linguagem  mobiliza, por sua natureza interdiscursiva, o diálogo entre o 

sujeito e a cultura.  

 Dessa forma, a relevância do computador na sociedade contemporânea se faz tão 

presente nos discursos desse início de milênio e, mesmo os que ainda não dominam os 
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processos  de leitura e escrita e nunca interagiram com um computador mostram possuir 

conhecimentos sobre o tema. Educador e pesquisador proferem discursos que ressaltam o 

papel do computador porque estão imersos numa rede de relações e discursos que apontam 

para a valorização de sua utilização. 

 Sobre a questão do dialogismo entre discursos, afirma Bakhtin (1981): 
Nenhum enunciado em geral pode ser atribuído apenas ao locutor: ele é produto da interação dos 
interlocutores e num sentido mais amplo,  produto de toda esta situação social complexa, em que ele 
surgiu (p.50). 

 Também o problema da pesquisa se traduz numa pergunta, numa enunciação que não 

deve ser atribuída apenas ao seu autor: comumente, trata-se de uma questão de um 

determinado momento histórico. No caso, a pergunta sobre sentidos e caminhos para o uso do 

computador na EJA coloca-se num momento em que convivem as mais rápidas conexões via 

rede mundial de computadores na chamada Sociedade da Informação,  números alarmantes de 

exclusão digital e de exclusão social de toda sorte (privação de direitos à alimentação 

adequada, moradia digna, saúde e educação de qualidade) e o desafio de proporcionar aos que 

se encontram excluídos do alfabetismo, o acesso ao universo digital.   

O dialogismo entre discursos traz à tona a possibilidade de diálogo entre discursos que 

não condividiram o mesmo período histórico. No caso da dissertação, isso ocorre fortemente 

no primeiro capítulo, em que se busca identificar os sentidos atribuídos à Educação de Jovens  

e Adultos desde a Colonização até o início do século XXI, dialogar com os mesmos, a fim de 

aprender lições e vislumbrar caminhos para o uso do computador na EJA na sociedade 

contemporânea.  

A fundamentação teórica da dissertação também buscou o dialogismo entre discursos 

na medida em que coloca em diálogo contribuições teóricas relacionadas à EJA e à presença 

da Tecnologia na Sociedade e na Educação, como dois campos de estudo que constituem 

alteridade um para o outro. A trajetória da EJA no Brasil tem o que ensinar a práticas que 

venham a utilizar o computador nesse segmento, assim como a trajetória da Informática na 

Educação tem contribuições a trazer à Educação de Jovens e Adultos. 

Do mesmo modo, a idéia de buscar conhecer de que forma a última Conferência 

Internacional de Educação de Jovens e Adultos tratou a presença da tecnologia no segmento e 

de que modo a recente Cúpula Mundial da Sociedade da Informação referiu-se à Educação de 

Jovens e Adultos foi  tentativa de aproximar discursos, a fim de encontrar indícios do diálogo 

que começa a se estabelecer entre a EJA e a superação da exclusão digital. 
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Pronunciar-se sobre algo é atribuir sentido  

O pesquisador é, pois, um sujeito que tem consciência de que a sua presença já 

modifica o ato enunciativo em que estão presentes os sujeitos pesquisados. Seu papel não é 

explicar os fatos como um observador neutro, pois deles participa  e, desse lugar de sujeito 

ouvinte e falante, deve procurar captar os sentidos produzidos por seus interlocutores. Assim, 

para conhecer os sentidos atribuídos pelos educandos de EJA ao computador, em consonância 

com idéias de Bakhtin e Freire, faz-se necessário que o pesquisador se coloque numa atitude 

dialógica com cada um dos sujeitos pesquisados. Para ter acesso aos sentidos do Outro, é 

preciso interagir com ele e também lhe expor os próprios sentidos. 

 Quando Freire propunha nos círculos de cultura a projeção de uma imagem que tivesse 

uma relação com a palavra geradora escolhida para aquele encontro,  ele estava provocando o 

grupo a falar sobre uma temática importante de seu universo cultural e instaurando um 

exercício que acabava por modificar a leitura dos educandos sobre sua realidade: 
Entre as inúmeras recordações que guardo da prática dos debates nos Círculos de Cultura de São Tomé, 
gostaria de referir-me agora a uma que me toca de modo especial. Visitávamos um Círculo numa 
pequena comunidade pesqueira chamada Monte Mário. Tinha-se como geradora a palavra bonito, nome 
de um peixe, e como codificação um desenho expressivo do povoado, com sua vegetação, as suas casas 
típicas, com barcos de pesca ao mar e um pescador com um bonito à mão. O grupo de alfabetizandos 
olhava em silêncio a codificação. Em certo momento, quatro entre eles se levantaram, como se tivessem 
combinado, e se dirigiram até a parede em que estava fixada a codificação (o desenho do povoado). 
Observaram a codificação de perto atentamente. Depois, dirigiram-se à janela onde estávamos.Olharam 
o mundo lá fora. Entreolharam-se olhos vivos, quase surpresos, e, olhando mais uma vez, a codificação, 
disseram: ‘É Monte Mário. Monte Mário é assim e não sabíamos’. Através da codificação, aqueles 
quatro participantes do Círculo ‘tomavam distância’ do seu mundo e o re-conheciam. Em certo sentido,  
era como se estivessem ‘emergindo’ do seu  mundo, ‘saindo dele’,  para melhor conhecê-lo. No Círculo 
de Cultura, naquela tarde, estavam tendo uma experiência diferente: ‘rompiam’ a sua ‘intimidade’ 
estreita com Monte Mário e punham-se diante do pequeno mundo da sua quotidianeidade como sujeitos 
observadores (Freire, 1994, p.44).  

 A questão de que o ato de pronunciar-se sobre um objeto modifica a relação do sujeito 

com o mesmo, presente nos Círculos de Cultura freireanos, foi objeto dos estudos de Bakhtin: 

(...) a palavra integral não conhece um determinado objeto na sua globalidade. Só pelo fato de eu ter 
falado dele, a minha relação com ele deixou de ser indiferente, tornando-se interessada e ativa. Por isso 
a palavra além de designar o objeto como algo que se torna presente, através da entonação (a palavra 
realmente pronunciada vem obrigatoriamente associada à determinada entonação que decorre do 
próprio fato de ser pronunciada) exprime ainda a um elemento da eventualidade viva (Bakhtin, 1993, p. 
32-33).  

 Em diversos momentos do percurso da pesquisa, sobretudo por ocasião das 

entrevistas, pôde-se perceber os educandos reelaborando sua compreensão sobre a sua relação 

com o computador, a partir da provocação da pesquisadora para que se pronunciassem sobre 

questões acerca das quais ainda não haviam refletido, como por exemplo, o papel do 

computador no processo de aprendizagem da leitura e escrita.  
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 Para falar sobre algo, é preciso atribuir-lhe um sentido. Cada sujeito é provocado a 

falar sobre algo que possui algum sentido para aquele que o indaga. A espontaneidade da 

resposta, ou a simples busca de dar uma resposta que se julga adequada, pode ser percebida na 

entonação daquele que fala. Essa preocupação da pesquisadora em procurar contextualizar o 

leitor em relação à entonação utilizada pelo sujeito pesquisado e pela própria pesquisadora 

aparece nos registros do diário de bordo e na transcrição das entrevistas, quando coloca entre 

parênteses o tom presente em alguma resposta (por exemplo: de hesitação, empolgação, 

surpresa,...). 

 Quando algo sai do campo da significação e se constitui um sentido, a vontade, a 

emoção, a afetividade do sujeito ali encontram-se envolvidas: 
Nenhum conteúdo poderia ser realizado, nenhuma idéia poderia ser realmente pensada, se não fosse 
estabelecida uma minha atitude valorativa em relação ao objeto, positiva ou negativa, e, com isso, o põe 
em movimento,  fazendo dele ligação essencial entre o conteúdo e o seu tom emocional-volitivo, isto é, 
o seu valor realmente confirmado para o pensador. Experimentar ativamente uma experiência, pensar 
ativamente a idéia, significa afirmá-la como forma emocional-volitiva. O pensamento real atuante é o 
pensamento emocional-volitivo, o pensamento entoante, e essa entonação adere de um modo essencial a 
todos os elementos do conteúdo semântico da idéia no ato performado [do procedimento] e põe-se em 
relação com a experiência-evento singular. É precisamente o tom emocional-volitivo que orienta e 
afirma o semântico na experiência singular (Bakhtin, 1993, p.34). 

 Essa questão do pensamento emocional volitivo, entoante, é extremamente 

interessante pois vem ao encontro do que pode ser observado: o ato de introduzir o 

computador na Educação de Jovens e Adultos produziu uma diferença. Foi feita uma escolha, 

imprimiu-se um sentido e muitas réplicas foram ouvidas: adesão, maravilhamento, frustração, 

recusa...  

  O que provocou a pesquisadora a investigar os sentidos que os educandos atribuíam ao 

computador e à experiência de utilização do mesmo na EJA não foi uma curiosidade do ponto 

de vista lingüístico, mas a inquietude da educadora-pesquisadora e da pesquisadora-

educadora, seu "pensamento emocional, volitivo, entoante" que queria encontrar caminhos, os 

quais acreditava que, ainda que não coincidissem com os sentidos apontados pelos educandos,  

passaria pelo diálogo com os mesmos...   

 O movimento exotópico e o papel do pesquisador 

 Ao tomar como referência os estudos de Bakhtin sobre a Filosofia da Linguagem, 

pode-se afirmar que o pesquisador em Ciências Humanas trabalha com sujeitos falantes, 

portadores de sentido e, dessa forma, sua investigação se faz como interpretação de discursos, 

não como explicação dos fatos. Ora, sendo que o seu texto será um discurso sobre discursos, 

como garantir o movimento ético nesta visão sobre o Outro? 
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 Segundo Amorim (2003), o conceito de Exotopia proposto por Bakhtin é uma 

contribuição valiosa para  o entendimento da atividade da Pesquisa e o mesmo pode auxiliar a 

responder a questão de ordem ética acima colocada. 

O conceito nasce na obra de Bakhtin em meio aos seus estudos sobre a linguagem 

estética, ao analisar a situação do artista plástico incumbido de retratar alguém. Entre o retrato 

que o artista pinta e a imagem que o observado faz de si mesmo haverá sempre uma diferença 

fundamental de olhares, de lugares, de valores. O olhar que se possui do Outro nunca coincide 

com o olhar que o Outro tem de si mesmo.  

Ao se levar em conta a exotopia bakhtiniana no campo da pesquisa em Ciências 

Humanas, caberia ao pesquisador tentar captar algo do modo como o pesquisado se vê, para 

depois assumir plenamente seu lugar exterior de pesquisador e dali configurar o que vê do que 

o pesquisado vê. O próximo passo seria comunicar ao sujeito pesquisado o que ele próprio 

nunca poderia ver, um outro sentido, uma outra configuração, que só de seu lugar de Outro, 

de pesquisador, é possível enxergar (Amorim, 2003). 
Exotopia significa desdobramento de olhares a partir de um lugar exterior. Esse lugar exterior permite, 
segundo Bakhtin, que se veja do sujeito algo que ele próprio nunca pode ver; e, por isso, na origem do 
conceito de exotopia está a idéia de dom, de doação: é dando ao sujeito um outro sentido, uma outra 
configuração, que o pesquisador, assim como o artista, dá de seu lugar, isto é, dá aquilo que somente de 
sua posição, e portanto com seus valores, é possível enxergar (p.14). 

A exotopia aplicada à pesquisa em Ciências Humanas convida a esse movimento de 

escuta, de proporcionar ao Outro, que foi ouvido, ouvir o que o observador percebeu em sua 

fala.  

 Pesquisador e pesquisado se constituem o Outro para o Outro. Ao pesquisador cabe a 

responsabilidade ética e social de assumir seus posicionamentos. Numa atitude dialógica e 

ética diante dos sujeitos pesquisados, deve garantir-lhes o direito de falar sobre os seus 

sentidos e de ouvir a palavra do pesquisador durante e após o término da pesquisa. 

O conceito traz consigo a tensão entre o monologismo e o dialogismo, que perpassa 

toda a obra de Bakhtin, fazendo com que o conceito adquira nuances mais monológicos ou 

mais dialógicos, dependendo do aspecto que for enfatizado: 
O conceito de exotopia, tal como aparece em sua origem (“O autor e o herói”, escrito entre 1922 e 
1924) é ao mesmo tempo dialógico e monológico. Dialógico porque afirma a necessidade de que sejam 
dois para que se produza o acontecimento estético. (...) Dialógico também porque afirma a necessidade 
do olhar do outro sobre mim para compor de mim um olhar inteiro, para ver de mim o que não posso 
ver.(...) É  porém monológico porque afirma a superioridade do olhar do autor enquanto possibilidade 
de totalização e acabamento (Amorim, 2004, p.289). 

Interessa à presente pesquisa, a possibilidade de um olhar dialógico, mas a consciência 

de que, por vezes, o pesquisador incorre em discursos monológicos, independentemente de 

sua vontade, faz-se necessária. Poder-se-á verificar, por ocasião da análise dos dados, que a 
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pesquisadora pôde perceber que, por mais que sua intenção fosse ouvir o sujeito pesquisado, 

em alguns momentos, a escuta dos sentidos por ele colocados não aconteceu logo no início 

dos diálogos. 

 Segundo Amorim (2003), além de proporcionar aos sujeitos pesquisados a visão que 

só é possível do lugar de pesquisador, seria necessário um segundo movimento exotópico aos 

pesquisadores que trabalham com segmentos mais marginalizados socialmente: perceber e 

mostrar quando a diferença vivida por tais grupos é puro signo de desigualdade e não da 

diversidade que deve ser valorizada1. A autora defende que “O politicamente correto utiliza 

eufemismos, palavras gentis e polidas, como se, num ato performativo do discurso, pudesse 

assim ocultar a desigualdade da relação e apaziguar o conflito” (Amorim, 2003, p.24-25).  

 Dessa forma, a autora propõe um duplo movimento ético por parte do pesquisador: 

primeiramente, renunciar toda a forma de fusão com o pesquisado para poder diferenciar seus 

respectivos lugares e valores, buscar compreender o ponto de vista do pesquisado para colocá-

lo em perspectiva de análise, dar a ver o que ele não vê e, num segundo momento, confrontar-

se com os valores dominantes no neoliberalismo. 

 Em relação ao movimento exotópico do pesquisador parece haver uma convergência 

entre o olhar freireano e o bakhtiniano.  

O exercício de dialogar com o Outro presente em Freire e em Bakhtin não é uma 

atitude complacente de identificação total com a alteridade. O respeito de Freire pelos 

educandos nunca ocasionou que ele se misturasse de tal forma aos mesmos, a ponto de deixar 

de problematizar suas colocações.  Sua réplica às falas dos educandos não se fazia como algo 

acabado e pronto, mas como uma pergunta, desejosa de suscitar no educando o aguçamento 

de seu pensamento crítico. Do mesmo modo, ao partir da concepção de dialogismo de 

Bakhtin, o pesquisador deve ouvir até o fim os sujeitos pesquisados e depois lhes 

proporcionar refletir o que só pode ser visto do lugar de observador.  

A palavra ‘doada’ no movimento exotópico, (utilizando a expressão bakhtiniana), não 

se configura uma palavra imposta, um depósito próprio à educação bancária (Freire, 1987), 

mas a palavra da alteridade. A palavra do Outro é necessária tanto ao educador quanto ao 

educando, ao sujeito pesquisador quanto ao sujeito pesquisado que, como seres inconclusos, 

                                                 
1 A autora exemplifica que na década de 60, a preocupação ética da pesquisa de positivar as produções dos 
grupos marginalizados, como as crianças em situação de rua, acabou por identificar como diversidade a ser 
preservada, frutos da desigualdade a ser combatida. A preocupação de valorizar a diferença, muitas vezes, 
impede que se perceba o quanto o quadro social se agravou provocando, por exemplo, perdas subjetivas sofridas 
por crianças expostas a marginalização extrema. 
 



 16

se beneficiam de ouvir o discurso do Outro, portador de novos elementos para analisar a 

realidade. 

 O duplo movimento exotópico, proposto por Amorim (2003), também encontra total 

sintonia com o pensamento de Freire. Basta recordar sua recusa à alienação popular frente às 

produções sócio-político-econômico-culturais de cada momento histórico e a posições  

fatalistas frente às injustiças. Freire sempre se preocupou em denunciar as desigualdades e em 

acolher as diferenças próprias ao caráter genuíno de cada cultura. 

 Ao longo da dissertação, buscou-se uma aproximação desse duplo movimento 

exotópico. 

Primeiramente, pelo empenho de ouvir os educandos, promover um espaço em que se 

sentissem confiantes para expressar livremente sua palavra, captar os sentidos de seus 

discursos, de seus gestos e silêncios, compreender o que os jovens e adultos em processo de 

apropriação da escrita sentem/percebem em contato com o computador e de proporcionar que 

vissem perspectivas que não seriam capazes de ver por si, se não houvesse a situação 

dialógica da pesquisa.  

A ação e a pesquisa procuraram explicitar que, se os educandos desejarem, têm o 

direito e capacidade de se apropriar gradativamente das possibilidades inauguradas pelo 

computador e pelas tecnologias da informação e comunicação. Em muitas situações o 

pesquisador possibilitou ao pesquisado ver o que não seria capaz de fazê-lo por si mesmo, 

merecendo destaque afirmações dos educandos do tipo “Eu nunca imaginei que uma pessoa 

como eu, que não concluiu a 4.a série, pudesse aprender informática”. Em tantas outras 

situações, também os sujeitos pesquisados proporcionaram à pesquisadora ver questões que 

por si não seria capaz de ver: relativas à sua própria postura e à própria temática, explicitadas 

no quarto capítulo destinado à análise dos dados. 

 Buscou-se também uma aproximação do segundo movimento exotópico, na medida 

em que foram objeto de análise - tanto no momento da fundamentação teórica, quanto nas 

rodas de conversa realizadas junto aos sujeitos pesquisados - os valores dominantes na 

sociedade em rede, que se revela excludente e não contabiliza entre os seus “nós”, os sujeitos 

da pesquisa e a maioria da população mundial. Foi realizada de diferentes formas a reflexão 

de que o computador é um instrumento da cultura contemporânea do qual os educandos de 

EJA encontram-se, em sua maioria, privados pela desigualdade econômica do país.  

 O ato de perguntar, de pesquisar sobre algo traz consigo a explicitação de uma 

situação problemática que demanda o encaminhamento de soluções. As enunciações dos 

sujeitos pesquisados e do pesquisador são manifestações de novos sentidos que podem 
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desencadear algum nível de transformação na realidade excludente e na prática educativa. 

Podem ser empreendidas tanto ações que  articulam EJA e inclusão digital sem tocar na 

questão da desigualdade, quanto iniciativas que se voltam para a formação de comunidades 

incluídas que possam aproveitar das ferramentas oferecidas pela Internet para incluir sua voz - 

sonhos, lutas sociais, sua riqueza cultural - sua diversidade na Rede, a serviço da superação da 

desigualdade.  

Perspectivas e características da pesquisa qualitativa adotadas 

Os sentidos e caminhos escolhidos foram os de uma pesquisa qualitativa em 

Educação, em acordo com as cinco características básicas apresentadas por Bogdan & Biklen 

(1982), e destacadas por Lüdke & André (1986):  

Quadro 1: Paralelo entre características da pesquisa qualitativa apresentadas por 
Bogdan & Biklen (1982) e especificidades da presente pesquisa 

Características da Pesquisa Qualitativa 
em Educação apresentadas por Bogdan 

& Biklen (1982) 

Características da presente pesquisa 

1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente 
natural como sua fonte direta de dados e 
o pesquisador como seu principal 
instrumento. 

Houve contato prolongado e intenso da pesquisadora com o 
ambiente e os sujeitos  pesquisados, pois os dados foram coletados 
ao longo de dois anos e meio, de agosto de 2002 a dezembro de 
2004,  sendo que a pesquisadora já trabalhava junto aos educadores 
dos sujeitos pesquisados desde 1999. 

2. Os dados coletados são 
predominantemente descritivos. O 
material obtido nessas pesquisas é rico 
em descrições de pessoas, situações, 
acontecimentos; inclui transcrições de 
entrevistas e depoimentos, extratos de 
vários tipos de documentos. Citações são 
freqüentemente utilizadas para subsidiar 
uma informação ou esclarecer um ponto 
de vista. 

A descrição do cenário da pesquisa antecede a análise dos dados 
propriamente dita. Lançou-se mão de transcrições de entrevistas 
coletivas/individuais, registros de reuniões pedagógicas, de 
depoimentos espontâneos dos sujeitos pesquisados feitos 
diretamente para a pesquisadora ou para seus professores, 
anotações contidas no diário de bordo da pesquisadora referentes à 
observação das atividades no laboratório de informática, arquivo 
de  textos produzidos pelos sujeitos pesquisados - freqüentemente 
utilizados para subsidiar uma afirmação e esclarecer um ponto de 
vista. Tais citações subsidiaram a contextualização do cenário da 
pesquisa e a análise de dados que se encontram, respectivamente, 
no terceiro e quarto capítulos. 

3. A preocupação com o processo é muito 
maior do que com o produto. O interesse 
do pesquisador ao estudar um problema é 
verificar como ele se manifesta nas 
atividades, nos procedimentos e nas 
interações cotidianas.  

O interesse maior estava concentrado no processo: verificar  os 
sentidos atribuídos à presença do computador no curso de EJA nos 
momentos de interação com a máquina, suas ações, reações, 
depoimentos espontâneos, suas falas, a entonação de seus discursos 
quando indagados acerca da questão, a  fim de vislumbrar 
caminhos a partir dos mesmos.  

 
4. O "significado" que as pessoas dão às 

coisas e à sua vida são focos de atenção 
especial pelo pesquisador. Nesses estudos 
há sempre uma tentativa de capturar a 
"perspectiva dos participantes", isto é, a 
maneira como encaram as questões que 
estão sendo focalizadas. Ao considerar os 
diferentes pontos de vista dos 
participantes, os estudos qualitativos 
permitem iluminar o dinamismo interno 

O que Bogdan & Biklen (1982) denominam "significado" que as 
pessoas dão às coisas foi  tratado na pesquisa como sentido. 
Um dos  focos de atenção da pesquisadora era justamente  os 
sentidos que os educandos de EJA atribuíam ao computador e à sua 
presença no Curso por eles freqüentado.  
Buscou-se considerar os diferentes pontos de vista dos 
participantes, pois foram destacados sentidos espontaneamente 
apresentados por eles, sentidos que só emergiram a partir da 
proposta dos educadores e pesquisadora e, inclusive, a questão da 
falta de sentido para a presença do computador da EJA assumida 
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das situações, geralmente inacessível ao 
observador externo. 

por vários educandos. 

5. A análise de dados tende a seguir um 
processo indutivo. Os pesquisadores não 
se preocupam em buscar evidências que 
comprovem hipóteses definidas antes do 
início dos estudos. 
O fato de não existirem hipóteses e 
questões específicas formuladas a priori 
não implica a inexistência de um quadro 
teórico que oriente a coleta e análise dos 
dados. No início há questões ou focos de 
interesse muito amplos, que no final se 
tornam mais diretos e específicos.  

Não  havia hipóteses ou questões a priori que orientassem a coleta 
ou análise dos dados.  
O caráter bastante amplo do quadro teórico traz implícita a primeira 
pergunta com a qual havia se ocupado a pesquisadora em anos 
anteriores: qual o sentido do uso do computador na EJA? A tomada 
de consciência do interesse dos educandos sobre a questão e a 
consciência dos interesses políticos e econômicos que envolvem a 
questão da inclusão digital orientaram a busca por referenciais na 
própria trajetória da EJA no Brasil e em meio a autores que 
possuem uma reflexão crítica e criativa diante da utilização do 
computador e das TIC na Educação. 
O foco de interesse foi se afunilando e decidiu-se investigar o 
sentido do computador e do computador na EJA para os educandos 
desse segmento, na busca de vislumbrar caminhos para a utilização 
do computador na EJA. 
Como será detalhado a seguir, foi realizada uma dinâmica inicial, 
envolvendo educandos pertencentes aos diferentes níveis de 
escolaridade existentes no Curso pesquisado, que permitiu a 
identificação de  diferentes sentidos atribuídos ao computador. Essa 
categorização inicial revelou-se útil para a organização dos dados 
coletados posteriomente, mas não limitou o olhar da pesquisadora. 
Prova disso é que, na continuidade da pesquisa,  identificou-se 
tanto que um dos sentidos encontrados inicialmente não se 
apresentou novamente no percurso das atividades e que dois outros 
sentidos que não apareceram durante a dinâmica inicial revelavam-
se questões altamente relevantes para a investigação. 

A perspectiva da pesquisa qualitativa é, portanto, de situar-se em meio às atividades 

humanas, não acima destas. O contato intenso e aprofundado da pesquisadora em relação ao 

cenário pesquisado; a quantidade e diversidade de dados descritivos coletados; a atenção aos 

sentidos emergentes no processo; o confronto entre os dados e o conhecimento teórico 

acumulado, sem a preocupação de provar hipóteses lançadas a priori - permitiram que a 

pesquisa se construísse como um fenômeno social, comprometido com a realidade histórica e 

não pairando sobre a mesma como verdade absoluta. 

Procedimentos da pesquisa 

A pesquisa qualitativa demanda a utilização de procedimentos diversos e descritivos 

que possibilitem compreender a complexa trama que ocorre numa situação microssocial, 

como a que foi analisada pela presente investigação. Abdica-se da idéia de neutralidade do 

pesquisador,  o qual se coloca no meio da cena investigada, participando da mesma (Lüdke & 

André, 1986).  

No caso da presente investigação, todos os sujeitos atuantes no cenário da pesquisa 

sabiam da existência da mesma e do foco de investigação. Como a pesquisadora estava 

bastante envolvida no processo, buscava observar atentamente os discursos e os silêncios dos 
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sujeitos envolvidos: tanto nas situações que se repetiam com uma certa freqüência, quanto nas 

ocorrências inusitadas.  

A seguir, encontra-se um quadro que apresenta os instrumentos de coleta de dados 

utilizados,  os seus objetivos, contextos e períodos em que foram utilizados na trajetória da 

pesquisa. 

Quadro 2:  Instrumentos de coleta  de dados utilizados na pesquisa 
 
Instrumentos Objetivo/ intenção  Contexto Período 

Registros  de reuniões 
pedagógicas 
 

Recuperar a trajetória da proposta. 
Identificar sentidos atribuídos pelos educandos ao 
processo na visão das educadoras. 
Reconhecer caminhos que foram ao encontro de ou 
de encontro aos sentidos atribuídos pelos educandos 
ao processo, que pudessem oferecer pistas para 
propostas futuras. 

Reuniões com professoras, 
coordenadora e 
pesquisadores. 
 

Agosto de 
2002 a  
Dezembro 
de 2004 

Diário de bordo 
contendo observações de 
situações e falas 
ocorridas no momento 
de interação com o 
computador no 
laboratório de  
informática e  
nas rodas de conversa. 

Conhecer quais os sentidos atribuídos pelos 
educandos ao computador no momento da interação 
com a máquina. 
Conhecer sentidos atribuídos pelos educandos à 
presença do computador na sociedade. 
Identificar caminhos que foram ao encontro de ou de 
encontro aos sentidos atribuídos pelos educandos ao 
processo, que pudessem oferecer pistas para 
propostas futuras. 

Aulas no laboratório de 
informática.  
Rodas que aconteciam 
antes e/ou após a aula no 
laboratório. 
 

Agosto de 
2002 a  
Dezembro 
de 2004 
(laboratório)

Agosto  de 
2004 a 
Dezembro 
de 2004 
(rodas) 

Arquivos de textos 
produzidos pelos 
educandos no 
laboratório de 
informática 

Recuperar a trajetória da proposta.   
Conhecer sentidos atribuídos pelos educandos à 
experiência de interagir com o computador por meio 
de textos que tratam do assunto. 

Documentos arquivados na 
pasta destinada à EJA 
Digital nas máquinas do 
laboratório de informática. 

Agosto de 
2002 a  
Dezembro 
de 2004 

Depoimentos 
espontâneos  

Conhecer sentidos atribuídos pelos educandos à 
experiência de utilização do computador. 
Identificar caminhos que foram ao encontro de ou de 
encontro aos sentidos atribuídos pelos educandos ao 
processo, que pudessem oferecer pistas para 
propostas futuras. 

Depoimentos dos 
educandos sobre o tema às 
professoras que os 
relatavam à pesquisadora 
ou feitos diretamente à 
própria pesquisadora. 

Agosto de 
2002 a  
Dezembro 
de 2004 

Dinâmica para 
levantamento de 
sentidos atribuídos pelos 
educandos ao 
computador. 

Conhecer sentidos atribuídos pelos educandos ao 
computador. 
 

Atividade coletiva 
realizada com 84 
educandos pertencentes 
aos quatro níveis, em cada 
sala de aula. 

Abril de 
2003 

Entrevistas semi-
estruturadas  

Conhecer qual o sentido que os educandos atribuíam 
ao uso do computador na EJA. 
Identificar se os educandos percebiam alguma 
relação entre a utilização do mesmo e seu processo 
de aprendizagem em relação à escrita. 
 

Sala destinada às 
entrevistas. As 20 
entrevistas foram 
registradas em gravador de 
áudio. 

Outubro de 
2002, 
Dezembro 
de 2003, 
Novembro e 
Dezembro 
de 2004 
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 Os procedimentos utilizados foram variados e buscavam conhecer os sentidos 

atribuídos pelos educandos de EJA à utilização do computador no curso, tanto pela 

observação de situações presentes no ambiente natural da pesquisa, quanto por meios 

especificamente destinados a esse fim, como é o caso da dinâmica e das entrevistas semi-

estruturadas apresentadas.  

 Alguns dados complementares sobre os procedimentos utilizados em relação a cada 

instrumentos de pesquisa encontram-se descritos a seguir. 

 Registros de reuniões pedagógicas  

Os registros de reuniões pedagógicas aconteceram durante todo o processo e foram 

instrumentos importantes para reconstituir a trajetória de utilização do computador na EJA no 

curso pesquisado, no capítulo terceiro, destinado à apresentação do cenário da pesquisa. Eram 

feitos em forma de tópicos, durante a reunião.  

Diário de bordo  

Anotar situações de interação dos educandos com o computador, diálogos entre os 

educadores e educandos, entre a pesquisadora e os educandos, num Diário de bordo foi um 

procedimento que ocorreu em todo o período da pesquisa.  

No segundo semestre de 2002 e primeiro semestre de 2003, foram observadas parte 

das aulas, pois não havia possibilidade de que a pesquisadora estivesse presente o tempo todo, 

durante as duas noites  em que o trabalho era desenvolvido.  

A partir de meados do segundo semestre de 2003, a pesquisadora passou a estar 

presente em todas as aulas, que aliás, passaram a ser por ela assessoradas, diante do 

afastamento da professora responsável pelo laboratório de informática.  

A professora da classe continuava responsável em sugerir o tema a ser trabalhado no 

laboratório de informática, em continuidade ao que estava sendo desenvolvido em sala de 

aula. Contudo, a pesquisadora assumiu a tarefa de ajudar a concretizar os planejamentos 

realizados por profissionais, sugerir quais recursos poderiam ser utilizados para atingir os 

objetivos desejados, resolver pequenos problemas gerados pelo pouco domínio dos recursos 

básicos de informática.  

O registro das observações era feito por escrito em tópicos, rapidamente durante a 

aula, dada a grande demanda por auxílio feita pelos educandos, sendo somente desenvolvido 

como texto descritivo e analítico posteriormente, buscando a maior aproximação possível das 

falas proferidas.  
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No segundo semestre de 2004, o diário de bordo passou a registrar também as 

chamadas rodas de conversa, nas quais os educandos eram convidados a discutir sobre a 

presença da tecnologia na sociedade, a expressar sua opinião sobre o processo de 

aprendizagem, a compartilhar sentimentos suscitados pela interação com o computador e a dar 

sugestões sobre as próximas atividades. 

O diário de bordo foi um instrumento muito importante, na medida que possibilitou 

entrar em contato com sentidos atribuídos pelos educandos ao computador no momento da 

interação com a máquina e referentes à presença do computador na sociedade. Os inúmeros 

registros realizados ao longo de dois anos e meio permitiram também identificar caminhos 

que foram ao encontro ou de encontro aos sentidos atribuídos pelos educandos ao processo, 

que puderam oferecer pistas para propostas futuras. 

Arquivos de textos produzidos pelos educandos  

Os textos arquivados ajudaram a resgatar a história da utilização do computador na 

EJA Mary Ward durante todo o  período pesquisado: de agosto de 2002 a dezembro de 2004. 

Alguns textos, que abordavam o sentido da experiência para os educandos, foram 

utilizados para subsidiar a análise de sentidos atribuídos ao computador pelos educandos. 

Depoimentos espontâneos  

Os depoimentos dados espontaneamente pelos educandos às professoras ou a 

pesquisadora sobre algo relacionado à influência da utilização do computador no seu dia a dia 

fora da escola, sem que ninguém estivesse indagando sobre o assunto, aconteceram em  vários 

momentos do processo e foram incorporados à contextualização do cenário ou aos dados a 

serem analisados, a depender do seu teor. São enunciações que partem do desejo dos 

educandos de expressar às educadoras ou à pesquisadora algo que aconteceu consigo, 

relacionado a esse novo universo da informática do qual eles começaram a se aproximar, ou à 

sua resistência em prosseguir interagindo com o computador. 

Dinâmica inicial  

A chamada dinâmica inicial para levantamento de sentidos atribuídos pelos educandos 

ao computador foi realizada com 84 educandos, pertencentes aos níveis I, II, III e IV do curso 

pesquisado, correspondentes, respectivamente, à 1.a, 2.a, 3.a e 4.a séries do Ensino 

Fundamental, dentre os quais havia tanto os que tinham experiências de interação com o 

computador, quanto os que nunca tinham interagido com o mesmo. 
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A proposta era que comparassem o computador a um elemento da natureza, a um 

objeto, a um prato culinário predileto..., e que fizessem um desenho que ilustrasse a 

comparação e a partir do qual pudessem explicar ao grupo as razões da comparação realizada.  

O registro foi feito por escrito e os desenhos produzidos na ocasião foram recolhidos 

pela pesquisadora. As falas foram agrupadas por similaridade e permitiram identificar 13 

sentidos atribuídos pelos educandos de EJA ao computador.  Os sentidos identificados 

orientaram a leitura e organização dos dados coletados posteriormente por meio dos outros 

instrumentos, sobretudo, do diário de bordo, depoimentos e entrevistas.  

Entrevistas semi-estruturadas  

Entre 2003 e 2004 foram entrevistados 20 educandos. Conhecer qual o sentido que os 

educandos tinham atribuído ao uso do computador na Educação de Jovens e Adultos e se 

percebiam alguma relação entre o trabalho desenvolvido e o aperfeiçoamento de sua escrita 

eram as duas questões presentes nas entrevistas semi-estruturadas.  

Foram instrumentos muito importantes pois, tendo sido registradas em gravador de 

áudio,  permitiram o contato com diálogos entre os sujeitos pesquisados e a pesquisadora na 

íntegra, inclusive, com a recuperação da entonação dos discursos. 

O processo de análise dos dados  

A pesquisadora procurou verificar se cada um dos sentidos identificados na dinâmica, 

destinada ao levantamento de sentidos  atribuídos pelos educandos ao computador,  aparecia 

ou não nos demais instrumentos de coleta de dados. Em caso afirmativo, era realizado um 

aprofundamento da análise daquele determinado sentido atribuído ao computador, a partir das 

demais situações e falas encontradas nos demais instrumentos de pesquisa adotados. Apenas 

um dos sentidos presentes no momento da dinâmica não apareceu novamente. 

Terminado esse aprofundamento, a pesquisadora fez uma nova leitura dos dados 

disponíveis e verificou que os mesmos apontavam dois novos sentidos que  haviam emergido 

apenas durante o processo. Tais sentidos foram apresentados e aprofundados, de modo 

semelhante ao que foi realizado em relação aos treze primeiros. 

Apresentação da proposta dos capítulos 

 A presente dissertação é composta por quatro capítulos. Os dois primeiros voltam-se 

para a apresentação do marco teórico da pesquisa e os dois últimos, à investigação realizada. 

No primeiro capítulo, Breve histórico da EJA no Brasil: sentidos e caminhos para o 

uso do computador junto a esse segmento, procura-se identificar sentidos atribuídos ao ato de 

alfabetizar ou escolarizar a população jovem e adulta, tecnologias utilizadas para fazê-lo, da 
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Colonização ao início do século XXI. O intuito é destacar sentidos presentes em cada período 

e dialogar com os mesmos, a fim de vislumbrar caminhos para a  utilização do computador na 

EJA, a partir das lições deixadas pela História. 

Em Tecnologia, Sociedade e Educação: sentidos e caminhos para o uso pedagógico 

do computador na EJA, segundo capítulo, contextualiza-se a situação de ambigüidade  e 

desigualdade que caracteriza a presença da tecnologia na sociedade contemporânea. São 

abordadas, na seqüência, as brechas históricas existentes para a utilização da tecnologia na 

educação dos trabalhadores, as possibilidades inauguradas com a presença do computador e 

das TIC na Educação, as perspectivas apresentadas por documentos veiculados pela ONU e 

UNESCO e pela experiência do MOVA Digital para a utilização das TIC na EJA. Como no 

primeiro capítulo, o intuito é identificar sentidos e vislumbrar caminhos para o uso do 

computador na EJA, a partir do diálogo com os discursos apresentados. 

No capítulo terceiro, O cenário da pesquisa, apresenta-se um breve histórico e as 

principais características  do curso de EJA em que se deu a investigação,  as origens e o 

percurso de utilização do computador na prática pedagógica e são tecidas algumas reflexões 

sobre esse percurso, segundo o olhar da pesquisadora e das educadoras envolvidas. As 

atividades realizadas mediante a utilização do computador aparecem descritas e ilustradas 

com algumas produções dos educandos.  

A Análise dos dados é realizada no quarto capítulo. São identificados e aprofundados 

os sentidos atribuídos pelos educandos ao computador ao longo da prática pedagógica 

pesquisada e identificados alguns caminhos futuros para essa utilização, a partir dos sentidos 

que os educandos atribuíram à experiência. 

Por fim, as Considerações Finais recupera o problema da pesquisa, sintetiza as 

principais conclusões e identifica quatro eixos em torno dos quais podem ser organizados 

trabalhos futuros de EJA que utilizem o computador como instrumento pedagógico. São 

anunciados os próximos passos, a fim de dar continuidade ao processo de reflexão e ação 

deflagrado pela pesquisa. 
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CAPÍTULO I:  

Breve histórico da EJA no Brasil: sentidos e caminhos para a utilização  

pedagógica do computador junto a esse  segmento 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil possui uma densa trajetória que traz 

consigo sentidos e tecnologias que perpassam cada um de seus momentos históricos. 

Atualmente, a Educação de Adultos é concebida pela UNESCO como educação ao longo da 

vida, portanto, envolve todos os processos de educação continuada vividos pelos adultos 

escolarizados ou não, nas diversas sociedades (V CONFITEA, 1987). Contudo, em países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, quando se fala em EJA, 

comumente, trata-se de uma referência à educação voltada aos que não tiveram acesso ao 

Ensino Fundamental na idade prevista.  

A introdução do computador, das tecnologias da informação e comunicação (TIC) 

apresenta peculiaridades e possíveis ganhos a oferecer a essa trajetória. Contudo, para que a 

articulação entre os saberes construídos seja mais eficaz e de mão dupla – as tecnologias da 

informação e comunicação trazendo novidades para a educação de jovens e adultos e a 

educação de jovens e adultos incorporando novos elementos à reflexão sobre o uso das TIC na 

educação e sociedade - faz-se necessário conhecer os caminhos já percorridos no Brasil pela  

educação destinada a esse significativo segmento da população.   

Neste capítulo será apresentada uma breve retrospectiva acerca dos sentidos e 

caminhos que permearam o ato de alfabetizar, escolarizar, letrar jovens e adultos, do início da 

Colonização aos nossos dias, buscando refletir sobre lições deixadas pelos diversos momentos 

históricos, que possam indicar sentidos e caminhos para o uso do computador e das 

tecnologias da informação e comunicação junto a esse segmento.  

Alfabetização e Colonização, tópico 1.1., identifica lições deixadas pelo encontro dos 

jesuítas com povos indígenas e permite uma reflexão em torno do monologismo e dialogismo 

imanentes à ação educativa. 

O tópico 1.2., A Educação dos ‘cidadãos’ do Império, trata do sistema educacional 

excludente existente no período e propõe relações com as políticas educacionais atuais para a 

EJA, que deveriam atender à demanda quantitativa e qualitativa colocada pela sociedade 

contemporânea. 

Integração dos jovens e adultos na sociedade dos anos 30 e 40, subitem 1.3., 

apresenta o primeiro grande momento da EJA no Brasil, que surge como resposta a exigências 
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políticas, econômicas e internacionais daquele contexto que, com novas roupagens, reincidem 

na atualidade. 

O tópico 1.4., Conscientização no fim da década de 50 e início dos anos 60, aborda o 

momento de efervescência política vivido no período, apresenta as bases e os primórdios do 

trabalho de Paulo Freire, que em sua prática já utilizava os stripp-films, tecnologia de ponta na 

época, como instrumento pedagógico em sua proposta de alfabetização libertadora, a qual 

teria sido amplificada para todo o território brasileiro, por meio da implantação do Plano 

Nacional de Alfabetização, se não fosse o golpe militar. 

Controle em tempos de ditadura, subitem 1.5., retrata a situação da EJA na ditadura, 

com a utilização do MOBRAL como instrumento de pacificação e controle da população que 

possuía baixa escolaridade. A reflexão sobre os sentidos, as tecnologias e as lições deixadas 

pelas iniciativas de EJA do período permitem concluir o quanto é possível uma apropriação 

superficial e propositadamente distorcida de conceitos progressistas, o que pode ocorrer 

também no tocante a iniciativas de inclusão digital. 

Descentralização e novos caminhos em tempos de redemocratização, tópico 1.6., 

apresenta as ações desenvolvidas no momento de revitalização democrática, em que 

iniciativas progressistas de EJA puderam sair da clandestinidade e novas questões sobre a 

prática ganharam espaço e permitiram avanços significativos, enquanto que o Estado retirava-

se discretamente da EJA, substituindo a estrutura obsoleta do MOBRAL pela frágil Fundação 

Educar. 

O tópico 1.7., A  incorporação das contribuições teóricas emergentes na década de 

80, assume características diversas dos tópicos anteriores, pois não se trata de uma reflexão 

sobre a situação da EJA na década de 80, que de forma breve, é feito no tópico 1.6. Busca-se 

resgatar, ainda que muito brevemente,  três perspectivas teóricas nascidas nesse fecundo 

período que têm contribuições valiosas a oferecer à EJA e, por conseguinte, a práticas  de EJA 

que utilizem as TIC como instrumento pedagógico: a Psicogênese da Língua Escrita, o 

conceito de Letramento e de Letrismo, esse último, menos divulgado no Brasil, mas, que  

igualmente emergiu nesse período e traria novos elementos para a prática se fosse conhecido 

pelos educadores de EJA. 

O tópico 1.8., Demandas antigas e novas na Década da Educação para Todos e Início 

do século XXI, também assume características distintas dos anteriores, pois aparece aqui uma 

preocupação maior em retratar índices de analfabetismo, analfabetismo funcional, 

alfabetismo, exclusão e inclusão digital, bem como se discutem algumas das relações que tais 
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índices possuem, as quais permitem vislumbrar alguns caminhos para as problemáticas 

colocadas.  

Por fim, o tópico 1.9., Sentidos de ontem e caminhos para o futuro, apresenta um 

quadro-síntese das reflexões realizadas ao longo deste capítulo, que pretende auxiliar o leitor 

a identificar o paralelo traçado entre  sentidos destacados em cada um dos períodos históricos 

da EJA no Brasil e  caminhos que poderiam ser pensados para o uso do computador na EJA a 

partir das lições deixadas por cada período. 

1.1. Alfabetização e colonização  
Colonizar é também traduzir  

(Amorim, 2003, p.45). 

 A Educação de Jovens e Adultos se faz presente na sociedade brasileira, na 

modalidade de alfabetização de jovens e adultos, desde o início da colonização. Pela ação dos 

jesuítas nasceu comprometida com a propagação do cristianismo e  com o ensino da cultura 

ocidental às populações indígenas. 

Para colonizar é preciso traduzir a cultura do colonizador ao colonizado e vice-versa; o 

que implica, inclusive, em traduzir palavras que remetem a  sentidos que não existem na outra 

cultura. A estabilização desses novos sentidos na forma de significados permanentes é 

garantida  pelo movimento de alfabetizar o outro na língua daquele que detém o poder e pela 

criação de novos dicionários, o que só é possível graças à tecnologia da escrita. 

 Ramal (2000) coloca que a cultura escrita inaugura uma segunda etapa na história 

humana, marcada inicialmente pela cultura oral. Nas culturas que não dominam a escrita, o 

sujeito é o narrador de experiências advindas de um contexto compartilhado por seus ouvintes 

e o mito funciona como estratégia para garantir a preservação de crenças e valores. O 

conhecimento é cultivado na memória auditiva dos participantes de uma comunidade. Com a 

escrita transformam-se as  relações entre o indivíduo e a memória social. Os detentores do 

conhecimento já não são mais os anciãos, mas aqueles que sabem decifrar o mundo da e pela 

escrita. A memória de uma cultura passa a ser constituída por documentos, registros 

históricos, datas e arquivos e não mais, exclusivamente, pela tradição de contar as histórias do 

povo. Com a escrita, o tempo cíclico cede lugar a linearidade.  

A História nos alerta para o autoritarismo que tem marcado tanto a chegada da escrita 

junto aos povos detentores de uma cultura exclusivamente oral quanto o ensino da norma 

culta na escola. Tais processos têm sido realizados sem que se ouçam as vozes dos sujeitos  

que aprendem: 
A cultura escrita raramente chega sem violência, inclusive porque, devido ao prestígio que os sistemas 
alfabetizados adquiriram, acaba se designando a cultura oral como inferior. T. Astle escreveu em 1874 
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que "a mais nobre aquisição da humanidade é a fala, e a arte mais sutil é a escrita; a primeira distingue 
eminentemente o homem da criatura bruta, e a segunda, dos selvagens sem civilização" (apud Olson, 
1997). Visões similares ainda existem hoje, embora menos explícitas,  por exemplo, em alguns povos da 
África, nos quais vêm sendo estabelecidos alfabetos para representar línguas orais, trazendo aos 
aprendizes não apenas uma técnica de escrita, mas também "todos os diferentes conteúdos e conceitos 
que uma cultura letrada elabora com a própria força da escrita, e que neste caso é, além do mais, uma 
cultura estrangeira" (Lopes, 1998). Em Moçambique, as populações migrantes do campo, deslocadas e 
dispersas da sua cultura de origem, são compelidas a se alfabetizar no idioma dominante, sendo 
inevitável o abandono da língua materna e, por conseqüência, o abandono da forma peculiar que cada 
cultura tem de ver o mundo e de conceber a experiência vivida. Segundo Lopes (1998), "a política 
lingüística moçambicana está ainda no pós-independência a ser utilizada como instrumento de 
dominação, de fragmentação e de assimilação”.  
Mas não é preciso ir tão longe: no Brasil conhecemos uma realidade análoga, quando na educação das 
crianças são impostas as normas da língua "culta", desprezando os saberes que elas trazem do próprio 
meio cultural - fenômeno que tem repercussões mais graves nos alunos provenientes do interior, ou de 
classes sociais injustiçadas. Estas crianças ingressam num mundo todo feito contra elas, ao qual, 
naturalmente, têm dificuldades para se adaptar (Ramal, 2000, p.2-3). 

Amorim (2003) analisa a ação jesuítica, a partir dos estudos de Bosi (1992) sobre a 

Dialética da Colonização, no contexto de uma reflexão sobre o papel do pesquisador diante do 

seu Outro. Embora  suas colocações não visem tratar da ação alfabetizadora da época, as 

mesmas podem nos ajudar a refletir sobre o complexo papel vivido pelos jesuítas no início da 

colonização: 
José de Anchieta, principal jesuíta na história da catequese dos índios brasileiros, aprende o idioma tupi, 
escreve sua gramática e tenta construir, no interior desse código, uma forma poética tipicamente ibérica. 
O resultado é que “as palavras são tupis (...), tupi é a sintaxe: mas o ritmo do período, com seus acentos 
e pausas,  não é indígena, é português. O ritmo, mas não a música toda, pois a corrente dos sons provém 
do tupi (Amorim, 2003, p.45). 

A contradição está sempre presente. Quando o jesuíta tenta ser dialógico e aprende a 

língua tupi,  tal movimento é permeado pela dominação exercida pela cultura européia. Por 

outro lado,  pode-se também refletir que, quando o discurso de Anchieta é profundamente 

monológico no ensino da doutrina cristã, nem tudo se transmite tal e qual a fonte dogmática: 
O projeto de transpor para o idioma indígena a mensagem católica encontra muitas vezes obstáculos 
insuperáveis. Como traduzir a palavra pecado se a própria noção está ausente no universo simbólico dos 
índios? Anchieta, nesse caso, escolhe inserir a palavra portuguesa junto às palavras indígenas. Sempre 
segundo Bosi, a representação do sagrado que daí resulta não é mais teologia cristã nem crença 
indígena, mas uma terceira esfera paralela, espécie de mitologia tornada possível pela situação colonial 
(Amorim, 2003, p.45). 

A cada palavra se coloca uma contra-palavra. No caso da poesia tupi que sai com 

ritmo português e o conceito de pecado que acaba como mitologia luso-tupi, temos o encontro 

de línguas e, portanto, de  culturas interferindo profundamente na produção de sentido, um 

dialogismo entre discursos. Tal dialogismo marcará a alfabetização dos povos indígenas e a 

formação da língua portuguesa veiculada no Brasil.  

Uma lição que pode ser  aprendida a partir da reflexão sobre esses primeiros tempos 

de EJA no Brasil é que todo movimento educativo, ainda que tenha um sentido 

majoritariamente autoritário, monológico, negando o discurso de seu destinatário, nunca o 
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será completamente. Do mesmo modo, por mais que um movimento educativo  pretenda ser 

dialógico, a transparência completa é impossível: sempre estará presente uma contradição que 

deve ser tomada e assumida. Educador e educando, pesquisador e pesquisado têm papéis 

distintos e constituem-se alteridade um para o outro. É, justamente, a partir desse encontro de 

diferentes que nasce a possibilidade dialógica. As vozes que dialogam na relação educativa 

experimentam gradações e concomitância entre o monologismo e o dialogismo, negação e 

acolhimento da alteridade.  

A mesma tecnologia utilizada para dominar também é aquela que  permite ao sujeito 

projetar sua visão de mundo, sua cultura, seus sentimentos e experiências e apresentá-los a 

outros que não se encontram em seu espaço de convivência. Pela escrita, os sujeitos podem 

analisar o próprio conhecimento das coisas e do mundo, e fazê-lo chegar até outras culturas e 

outros tempos (Ramal, 2000).  

Nesse sentido, Silva (2003) cita o pensamento de Goody (1988) de que a valorização 

de todas as culturas não deve nos conduzir a um relativismo cultural, pois a escrita traz novas 

possibilidades aos povos que a ela tiveram acesso. A autora também destaca os estudos de 

Tfouni (1988)  baseados nos trabalhos de Vygotsky, que colocam a questão da linguagem 

escrita como um instrumento mediador que permite aos sujeitos fazer uma nova leitura da 

realidade mediante o que foi escrito, afastar-se de seus discursos para analisá-los. Segundo 

Tfouni (1988) esta atitude de metacognição parece não ser habitual em adultos não 

escolarizados e seria mais um dos argumentos na defesa do acesso à cultura escrita, ainda que 

se conviva com a contradição do modo autoritário e monológico como tem sido ensinada em 

tantas situações históricas. 

Todas estas reflexões podem nos fazer pensar sobre o uso das tecnologias da 

informação e comunicação na educação de jovens e adultos, como um movimento em que 

monologismo e dialogismo irão conviver.  
O hipertexto,  reunião de vozes e olhares, é subversivo em relação ao monologismo. Construído na 
soma de muitas mãos, e aberto para todos os links e sentidos possíveis, o hipertexto contemporâneo é, 
de certo modo, uma versão da polifonia que Bakhtin buscava; e, portanto, uma possibilidade para o 
diálogo entre as diferentes vozes, para a negociação dos sentidos, para a construção coletiva do 
pensamento (Ramal, 2000,  p.4). 

Ao lado da constatação do leque de possibilidades inauguradas pelo hipertexto, há que 

se pensar de que modo tem ocorrido a aproximação das pessoas em situação de pouca 

escolarização em relação ao mesmo. As vantagens oferecidas pelas tecnologias da informação 

e comunicação aos cidadãos da sociedade informacionalizada não são desfrutadas por todos. 

Há que se pensar como ocorrem as interações desses sujeitos com os ícones e comandos 

desconhecidos e com  a grande quantidade de textos escritos organizados na desconhecida 



 29

lógica hipertextual. É preciso que o educador de jovens e adultos observe e dialogue com os 

educandos sobre quais dicas e caminhos mostram-se úteis, sobretudo,  nas primeiras 

interações com o hipertexto e  nas primeiras navegações na Internet. 

Faz-se necessário refletir, planejar e replanejar a utilização das TIC na alfabetização de 

jovens e adultos de modo que as vozes dos sujeitos aprendentes sejam ouvidas antes, durante 

e após o processo de interação com as máquinas e com a rede. A questão do monologismo 

sempre estará rondando o ato de ensinar a ler e escrever, ainda mais num contexto  em que se 

trata de ler e escrever numa cultura digital. Contudo, o caminho parece ser o de dar ouvidos a 

esse Outro que se encontra na situação de alfabetizando, que possui uma opinião, tem 

sentimentos, constrói sentidos diante da proposta de ter o editor de textos ou a Internet como 

instrumentos pedagógicos em seu processo de apropriação da língua escrita. É preciso ouvir 

os educandos pouco escolarizados, a fim de que se possa pensar atividades que tenham 

sentido para eles, que contemplem suas curiosidades e interesses, tanto  em relação à 

aprendizagem da leitura e escrita, quanto ao próprio computador e à Internet. 

O uso do computador na alfabetização de jovens e adultos não deve ser algo imposto, 

semelhante à relação colonizador/colonizado. Faz-se necessário que o sujeito nele se engaje 

de forma autônoma e não simplesmente para atender às demandas da sociedade de que o 

cidadão saiba ler, escrever e manejar computadores. Deve constituir-se uma oportunidade 

para que os educandos se aproximem das TIC e possam se posicionar diante do universo 

digital, experimentar algumas de suas possibilidades, refletir e expressar quais são os seus 

interesses em relação ao mesmo.  

1.2. A educação dos ‘cidadãos’ do Império  
(...) é a posse da propriedade que determina as limitações de aplicação das doutrinas liberais:  

e são os interesses radicados na propriedade dos meios de produção colonial  
que estabelecem os conteúdos específicos dessas doutrinas no país 

(Beisiegel, 1974, p.43). 

A expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal em 1759 deixou um imenso vazio na 

Educação de Adultos e em todo o frágil sistema educacional existente no Brasil.   

No Império, a educação das camadas empobrecidas da população sobreviveu apenas 

graças a esforços de algumas províncias. O problema do financiamento já acompanhava a 

educação de adultos desde a época, pois, segundo o ato adicional de 1834, cabia ao governo 

imperial a educação das elites, sendo delegada às províncias, detentoras de menores recursos, 

a educação da maioria mais carente.  

O resultado  ao final do Império não poderia ser diferente: 82% da população não eram 

alfabetizados. A forma da lei obedecia aos padrões europeus, a educação aparecia como um 
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direito garantido a todos os cidadãos, sendo necessário recordar que os negros, os indígenas e 

grande parte das mulheres não possuíam direitos como cidadãos (Haddad & Pierro, 2000a). 

Os princípios liberais presentes na primeira constituição brasileira de 1824 eram uma 

questão retórica e não havia  o menor espaço para a sua vigência na estrutura social brasileira 

do século XIX.  
(...) no Brasil, na colônia e mesmo depois, nas primeiras fases do Império (...) é a posse da propriedade 
que determina as limitações de aplicação das doutrinas liberais: e são os interesses radicados na 
propriedade dos meios de produção colonial (...) que estabelecem os conteúdos específicos dessas 
doutrinas no país. O que há realmente peculiar no liberalismo no Brasil, é a estreiteza das faixas da 
população abrangidas nos benefícios consubstanciados nas formulações universais em que os interesses 
dominantes se exprimem (Beisiegel, 1974, p.43). 

Educar crianças, jovens ou adultos no Brasil Imperial significava, sobretudo, ensinar o 

idioma português, a língua do Imperador  aos que detinham a propriedade da terra e dos meios 

de produção colonial e com algumas sobras contemplar uma parcela ínfima do restante da  

população.  

Algumas problemáticas colocadas pela educação disponível no Brasil imperial vão 

prosseguir constituindo-se desafios para o sistema educacional brasileiro: legislação 

organizada segundo princípios liberais, destinando um orçamento privilegiado para a 

educação das elites e a oferta de vagas insuficiente, distribuída desigualmente para atender os 

diferentes segmentos da população.  

Embora o grave problema da oferta de vagas venha sendo superado, gradativamente, 

ao longo das décadas, ainda se convive com índices muito elevados de pessoas em situação de 

pouca escolarização, realidade que será abordada no tópico 1.8. do presente capítulo. A 

situação de desigualdade exige que a sociedade civil continue a reivindicar junto às instâncias 

governamentais competentes que: cumpram-se as prescrições da legislação vigente que ainda 

não foram transformadas em políticas públicas; sejam revistas as regulamentações que 

resultam em restrições orçamentárias a Educação de Jovens e Adultos dos recursos do fundos 

destinados ao Ensino Fundamental e Básico e implementem-se as chamadas ações afirmativas 

para atender aos segmentos mais atingidos pela falta de oportunidades de escolarização. 

A discussão sobre a democratização do acesso à escolarização deve estar sempre 

acompanhada do planejamento de uma educação pública de qualidade,  que já não pode ser 

pensada na sociedade contemporânea sem que os educandos tenham oportunidade de interagir 

com as TIC. Essa oportunidade deve ser agilizada para os jovens e adultos que estão se 

alfabetizando tardiamente, pois todos devem ter possibilidade de utilizar  com autonomia os 

recursos disponíveis aos cidadãos.  
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1.3. Integração dos jovens e adultos na sociedade dos anos 30 e 40  
Era urgente a necessidade de aumentar as bases eleitorais  

para a sustentação do governo central,  
integrar as massas populacionais de imigração recente  

e também incrementar a produção  
(Ribeiro, 1997, p.19-20).  

A Educação de Jovens e Adultos só se distingue como política educacional específica 

a partir da década de 30, quando a sociedade brasileira começa a passar por grandes 

transformações devido ao processo de industrialização e concentração populacional nas 

cidades.  

Em 1945, vários fatores confluíram para o incremento da educação de jovens e adultos 

no Brasil. No cenário mundial, terminava a Segunda Grande Guerra, a Organização das 

Nações Unidas (ONU) defendia a integração dos povos, visando à paz e à democracia. Era 

criada a UNESCO que alertava para o papel que a educação deveria desempenhar, em 

especial a educação de adultos, no processo de desenvolvimento das nações ‘atrasadas’ e, 

portanto, na superação das profundas desigualdades entre os países (Haddad & Pierro, 2000a). 

No Brasil, o clima de redemocratização, gerado pelo fim da ditadura Vargas, também era 

muito favorável para que educação de adultos começasse a ganhar mais espaço no cenário 

educacional e nacional graças à necessidade de aumentar as bases eleitorais para a sustentação 

do governo central, de integração das massas populacionais de imigração recente e também 

incremento da produção (Ribeiro, 1997).  

A Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos de 1947  (CEAA)  possibilitou a  

conformação de um campo teórico-pedagógico relacionado ao tema. O analfabetismo passava 

a ser concebido como causa da situação econômica, social e cultural desfavorável do país. Os 

primeiros documentos revelavam uma  visão preconceituosa do adulto não escolarizado 

considerado ‘criança grande’, ser deficitário, despreparado para as atividades convenientes à 

vida adulta. Durante a campanha, tal concepção foi se modificando e passou-se  a reconhecer 

esse adulto como um ser produtivo, capaz de raciocinar e resolver os seus problemas, em 

consonância aos estudos da psicologia experimental dos Estados Unidos nas décadas de 20 e 

30 (Ribeiro, 1997). 

Um dos avanços desse período foi que, pela primeira vez, produziu-se um material 

didático específico para a leitura e escrita de adultos, que orientava o ensino pelo método 

silábico, a partir de palavras-chave selecionadas e organizadas segundo características 

fonéticas. A partir da palavra escolhida para uma determinada lição eram destacadas sílabas 

que  deveriam ser memorizadas e remontadas para formar outras palavras, até que, com o 

tempo, o aluno fosse capaz de montar pequenas frases utilizando  as sílabas trabalhadas. As 
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lições finais do chamado Primeiro guia de leitura  revelavam o sentido de integração social 

assumido pela educação de adultos na época: pequenos textos voltados para orientações sobre 

preservação da saúde, técnicas simples de trabalho e mensagens de moral e civismo (Ribeiro, 

1997). O livro didático passa a ser uma tecnologia incorporada à EJA. 

Segundo Paiva (1981), no final dos anos 50, o entusiasmo pela CEAA já arrefecia, 

pois embora o número de matriculados fosse muito expressivo, convivia-se com elevadas 

taxas de evasão, desinteresse das Comissões Municipais compostas por voluntários, pouca 

motivação dos alfabetizadores com seus baixos pró-labores e com a inadequação do material 

didático. O desgaste da campanha já fazia com que a mesma fosse identificada com fábrica de 

eleitores, o que obrigou o MEC a dar satisfação à opinião pública que se  tratava de um 

programa de pequeno custo, que ao menos tinha servido para que os pais ficassem 

esclarecidos quanto à necessidade da freqüência das crianças na escola. 

A observação da trajetória da educação de adultos das décadas de 30 e 40 pode trazer 

conhecimentos bastante válidos para a análise e empreendimento de práticas de EJA 

posteriores.  

Desse momento histórico em diante, os apelos advindos de conferências promovidas 

por  organismos internacionais, voltadas à integração entre os povos e à redução da 

desigualdade entre as nações por meio de políticas educacionais irão provocar, cada vez mais, 

a criação de programas educacionais nos Estados signatários. O estabelecimento de rankings 

mundiais, comparando as estatísticas alcançadas a partir das metas propostas em tais 

conferências ou  de indicadores de qualidade de vida, passará a influenciar os investimentos 

em educação e na área social realizados no Brasil, sendo as prioridades articuladas a 

interesses sociais, políticos, ou econômicos presentes em cada período.  

Como no caso da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos de 1947, muitas 

outras iniciativas educacionais empreendidas posteriormente no Brasil, apesar de possuírem 

seu valor histórico, constituíram-se ações mal articuladas entre si com as demais ações sociais 

e culturais empreendidas. Sem a continuidade e profundidade necessárias para a efetiva 

resolução dos problemas, muitos programas de EJA revelaram-se estratégias político-

partidárias e não políticas públicas engendradas para o enfrentamento responsável de desafios 

e a solução da problemática. Há que se estar atento para que o mesmo não venha a ocorrer 

com projetos extremamente rápidos e sem continuidade de alfabetização com a presença das 

TIC. 

Outra questão colocada por esta brevíssima reflexão sobre a EJA nos anos 30 e 40, que 

só  se intensificou a partir desse período, é a presença da tecnologia no mundo do trabalho. Se 
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ao trabalhador das primeiras décadas do século XX era solicitado saber condividir tarefas no 

processo de produção e, aos mais preparados, operar diretamente as máquinas, no início do 

século XXI, passa a ser requerido, cada vez mais freqüentemente, que os trabalhadores 

saibam operar computadores que controlam as máquinas e processam informações sobre o 

desenvolvimento das tarefas realizadas.  

A forte presença da tecnologia na vida do trabalhador tem trazido consigo 

conseqüências que apontam em várias direções: diminuição abrupta de postos de trabalho, 

surgimento de novas funções nos diversos setores, organização  de novas formas de gestão e  

incremento quantitativo e qualitativo na área educacional. No aspecto educacional, assiste-se, 

nesse início de século XXI, à intensificação e ao aprimoramento de formação profissional 

continuada, à forte  demanda de que a Educação Básica e  o Ensino Superior incorporem o 

uso das TIC em suas propostas curriculares e ao crescimento de projetos de inclusão digital 

empreendidos  tanto pelo Estado, quanto pelas organizações da sociedade civil. Cabe aos 

educadores refletir  a que  interesses servem as diversas iniciativas empreendidas – (que como 

vimos nos anos 40 estavam prioritariamente voltadas às exigências de que se fosse 

alfabetizado para votar e para atuar melhor na indústria) - e o que é possível realizar de 

transformador em cada contexto, a partir de objetivos e  metas de antemão estabelecidos. 

A construção de um pensamento pedagógico, de materiais didáticos e de uma 

metodologia  apropriada para a educação de adultos que  começa a ser empreendida nos anos 

40 representa um marco qualitativo frente aos períodos anteriores. A concepção de que jovens 

e adultos em situação de pouca escolarização são sujeitos capazes de gerir a própria vida e de 

conquistar objetivos é uma exigência para os que atuam nesse campo, e a reflexão a esse 

respeito deve ser privilegiada nos processos de formação de educadores, no sentido de que se 

possa dialogar e, se necessário, superar possíveis expressões infantilizadoras e 

preconceituosas.   

A visão de que educadores e educandos são sujeitos do processo educativo no 

contexto de utilização do computador nos cursos de EJA  deve resultar na construção de uma 

proposta metodológica colaborativa. De um lado, cabe aos educadores ousar o novo, propor a 

utilização do recurso para potencializar a realização de atividades e projetos, sempre atentos 

às ações, reações e avaliações  dos educandos sobre o processo e em atitude de diálogo com 

os mesmos. Por outro, os educandos devem ser encorajados a expressar dúvidas, sentimentos 

e reflexões a partir de suas interações com  o computador e, dessa forma, a desmistificá-lo e a 

apresentar sugestões para o uso do equipamento no processo educativo, à medida que vão 
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entrando em contato com suas potencialidades. O diálogo deve alicerçar a qualidade do 

trabalho pedagógico. 

1.4. Conscientização no fim da década de 50 e início dos anos 60  
Se tivesse sido cumprido o programa elaborado no Governo Goulart, deveríamos ter, em 1964, 

funcionando mais de vinte mil Círculos de Cultura em todo o País.  
E íamos fazer o que chamávamos de levantamento da temática do homem brasileiro.  

Estes temas, submetidos à análise de especialistas, seriam “reduzidos” a unidades de aprendizado,  
à maneira como fizéramos com o conceito de cultura  
e com as situações em torno das palavras geradoras.  
Prepararíamos os stripp-films com estas “reduções”   

bem como textos simples com referências aos textos originais 
 (Freire, 2002, p.128). 

No final da década de 50, havia uma grande preocupação dos alfabetizadores em 

redefinir as características específicas  e um espaço próprio para a educação de adultos.  

O momento era de turbulência política e diversos grupos buscavam, junto às camadas 

populares, formas de sustentação para as suas propostas, sendo a educação de adultos um 

espaço privilegiado para tais mecanismos. A sucessão de políticas econômicas contrastantes 

havia abalado a economia e os Estados Unidos estavam preocupados com alguns movimentos 

de aproximação do governo brasileiro em relação aos países do bloco socialista. A burguesia 

nacional estava descontente com a perda de controle da situação e as camadas  populares se 

organizavam para reivindicar seus direitos. As Ligas Camponesas organizadas a partir de 

1955 em Pernambuco, espalhavam-se pelo nordeste. Passados os primeiros anos do milagre 

do crescimento dos ‘cinqüenta anos em cinco’ da era Juscelino, as greves começavam a 

intensificar-se, pois o padrão de consumo forjado pelo desenvolvimentismo não podia 

sustentar-se em virtude do desemprego e da perda do poder aquisitivo dos salários.  

Para ilustrar o quadro de renovação pedagógica no agitado cenário político, Haddad & 

Pierro (2000a) retomam a referência de Paiva (1973) ao Seminário Regional de Recife, 

preparatório ao II Congresso Nacional de Educação de Adultos de 1958. É dado destaque ao 

grupo pernambucano que contava com a presença de Paulo Freire, que já discutia, no 

encontro preparatório ao Seminário, temas cruciais que acabariam prevalecendo 

posteriormente no congresso e marcando a História da EJA no Brasil: 
(...) a indispensabilidade da consciência do processo de desenvolvimento por parte do povo na vida 
pública nacional como interferente em todo o trabalho de elaboração, participação e decisão 
responsáveis em todos os momentos da vida pública; sugeriam os pernambucanos a revisão dos 
transplantes que agiram sobre o sistema educativo, a organização de cursos que correspondessem à 
realização existencial dos alunos, o desenvolvimento de um trabalho educativo “com” o homem e não 
“para” o homem, a criação de grupos de estudo e de ação dentro do espírito de auto-governo, o 
desenvolvimento de uma mentalidade nova no educador, que deveria passar a sentir-se participante do 
soerguimento do país; propunham, finalmente, a renovação dos métodos e processos educativos,  
substituindo o discurso pela discussão e utilizando as modernas técnicas de educação de grupos com a 
ajuda de recursos audiovisuais (Haddad & Pierro,  2000a, p.210). 
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O grupo pernambucano trazia vários conceitos que, aprofundados e organizados, 

iriam, a seguir, compor o pensamento pedagógico de Paulo Freire e seu trabalho inicial com a 

alfabetização de jovens e adultos: consciência, povo, vida pública nacional, desenvolvimento 

do trabalho educativo ‘com’ e não ‘para’ os educandos, criação de  grupos, mentalidade nova 

do educador, participação no soerguimento do país, renovação dos métodos e processos 

educativos com a utilização das modernas técnicas de educação de grupos e de audiovisuais. 

Um olhar sobre os primórdios de trabalho de Paulo Freire como alfabetizador, rumo 

aos círculos de cultura da cidade de Angicos (1961-1962) e outros recantos do cenário do 

agreste nordestino, faz com que nos deparemos com os pesados projetores de slides e os 

“stripp films”, que eram as tecnologias disponíveis na época.  

A referência ao uso da então moderna tecnologia audiovisual para o desenvolvimento 

de uma educação individual e coletiva merece destaque neste estudo. É preciso recordar que 

em 1950 havia surgido a televisão e que, no início dos anos 60, a novidade chegava, pouco a 

pouco, mais perto da população. Assim, tudo o que se relacionasse ao mundo audiovisual 

despertava bastante interesse da população, semelhante ao que ocorre, atualmente, em relação 

ao computador e à Internet, que atraem olhares de educandos de todas as faixas etárias e 

classes sociais, inclusive dos jovens e adultos em processo de alfabetização, como poderá ser 

verificado no capítulo V, dedicado à análise dos dados.  

Segundo relatos contidos em uma de suas primeiras publicações de Freire, Educação 

como prática da liberdade em 1967, os cartazes, slides e stripp-filmes tinham a função de 

codificar a realidade dos educandos, levantada em estudo de campo prévio feito pelos 

alfabetizadores. Na proposta original partia-se, inicialmente, de dez imagens projetadas 

apresentando situações do cotidiano para se discutir: as relações entre Natureza e Cultura, a 

transformação do mundo pela ação do trabalho, a comunicação entre os homens, a educação, 

cultura letrada e iletrada, o desenvolvimento e  a possibilidade de transformação  da realidade. 

Tais codificações constituíam-se “reduções” da realidade em forma de imagens que tinham 

como objetivo oportunizar a “descodificação” da realidade, em consonância com o que Freire 

chama de estudos em Pedagogia da Comunicação, que se fazia naquele momento.  
Por outro lado, iniciávamos a preparação de material com que pudéssemos, em termos concretos, 
realizar uma educação em que houvesse lugar para o que Aldous Huxley chama de “arte de dissociar 
idéias”, como antídoto à força domesticadora da propaganda. Stripp-films em que apresentaríamos como 
situações desafiadoras a serem discutidas, na fase ainda da alfabetização, desde as de simples 
propaganda comercial até às de caráter ideológico. 
Na medida em que os grupos, discutindo, fossem percebendo o que há de engodo na propaganda, por 
exemplo, de certa marca de cigarros, em que aparece uma bela moça de biquíni, sorridente e feliz (e que 
ela em si mesma, com seu sorriso, sua beleza e seu biquíni não tem nada que ver com o cigarro), iriam 
descobrindo, inicialmente, a diferença entre educação e propaganda. Por outro lado, preparando-se para 
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depois discutir e perceber os mesmos engodos na propaganda ideológica ou política. Na sloganização, 
iriam armando-se criticamente para a “dissociação de idéias” de Huxley (Freire, 2002, p.129). 
 
É notável a importância que os aparelhos tinham para o desenvolvimento da proposta, 

a ponto de Freire (2002) descrever em uma  nota de rodapé do referido livro, a sua origem, os 

custos e a leitura feita acerca dos mesmos como “instrumentos subversivos”  nos anos 

seguintes pela ditadura militar: 
De modo geral, vínhamos conseguindo entre um mês e meio a dois meses, deixar grupos de vinte e 
cinco homens, lendo jornais, escrevendo bilhetes, cartas simples e discutindo problemas de interesse 
local e nacional. 
Acrescentemos ainda que um círculo de cultura se montava com um projetor de fabricação polonesa, 
chegado ao Brasil pelo custo de sete mil e oitocentos cruzeiros. Um stripp-film, que nos custava, 
enquanto não montássemos nossos laboratórios, quatro a cinco mil cruzeiros. A projeção era feita na 
própria parede da casa onde se instalava o círculo de cultura. Um quadro negro de baixo custo, também. 
Nos locais onde se fazia difícil a projeção na parede, usávamos o quadro-negro, cujo lado oposto, 
pintado de branco, funcionava como tela. 
O Ministério de Educação importara trinta e cinco mil desses aparelhos, que foram apresentados, depois 
da “revolução”  militar em programas de TV, como altamente “subversivos” (p.124). 

As perspectivas eram ousadas e propunham um Projeto de Alfabetização de alcance 

nacional, que se valeria de recursos tecnológicos para atingir seus objetivos. Segundo Freire 

(2002) não se tratava de uma alfabetização mecânica mas de uma educação transformadora 

que teria muitas etapas posteriores à alfabetização. O papel dos recursos tecnológicos no 

interior de uma Pedagogia da Comunicação era o de possibilitar ao educando, entrar em 

contato com projeções de sua realidade, a fim de que, tendo tomado distância da mesma, 

pudesse melhor compreendê-la. 

A proposta de alfabetização de Paulo Freire inspirou os principais programas de 

alfabetização e educação popular que se realizaram no país no início dos anos 60: Movimento 

de Educação de Base, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com o patrocínio do 

governo federal; o Movimento de Cultura Popular do Recife, os Centros Populares de Cultura, 

órgãos culturais da UNE, a Campanha de Pé no Chão também se aprende a ler, da Secretaria 

Municipal de Educação de Natal e  o próprio Programa Nacional  de Alfabetização do 

Ministério da Educação e Cultura que contou com a presença direta de Freire (Ribeiro, 1997). 

Alfabetizar jovens e adultos no fim da década de 50 e início dos anos 60 significava 

empreender uma ação conscientizadora e organizativa dos grupos e atores sociais, a partir de 

uma compreensão de que o analfabetismo era efeito e não causa de uma situação de pobreza 

gerada por uma estrutura social injusta. Era preciso aprender a ler não só as palavras, mas a 

realidade, identificar problemas, refletir e encontrar formas para superá-los.  Numa atitude de 

profundo respeito pelo saber dos educandos, propunha-se o  diálogo a partir de sua cultura, de 

modo a ajudá-lo a transitar de uma consciência ingênua a uma consciência crítica, necessária 

ao engajamento ativo no desenvolvimento da nação.  
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Utilizar as modernas técnicas de educação de grupos com a ajuda de recursos 

audiovisuais para instigar a reflexão sobre imagens que representavam a realidade, e não para 

domesticar olhares, (como já começava a fazer as propagandas veiculadas pela nova mídia),  

significava  contrapor-se ao uso da tecnologia da comunicação para  a promoção de uma 

educação bancária e alineadora.  

A perspectiva freireana veio prenunciar e tem iluminado a reflexão de autores 

dedicados ao estudo  sobre o papel das tecnologias da informação e comunicação no processo 

educativo, que as consideram como instrumentos  potencializadores de um processo de 

construção coletiva  de conhecimentos significativos (Almeida, F. 1984, 1988, 2002, 2004a, 

2004b), (Almeida, M. E. 1996, 1997, 2000, 2002a, 2002b, 2003, 2004, 2005), (Valente, J. 

1993, 2003a, 2003b). Seguindo a inspiração freireana, as tecnologias da informação e 

comunicação são encaradas como recurso que pode e deve auxiliar educadores e educandos 

na leitura da realidade em que se  encontram inseridos.  

Proporcionar aos educandos de EJA entrar em contato com o computador, com a 

Internet, acessar sites de órgãos públicos e privados que tragam informações de seu interesse, 

poderá  auxiliá-los na construção de uma visão mais abrangente  e crítica do momento 

histórico atual, mediante a problematização da realidade que os cerca e do que é  apresentado 

na rede mundial de computadores. 

Assim como os stripp-filmes foram instrumentos utilizados com êxito na proposta 

original de alfabetização freireana, mas por si só não garantiam o estabelecimento de uma 

educação transformadora, também  os computadores, a Internet e outras tecnologias não se 

constituem uma panacéia educacional. A relação dos educandos com o “novo” trazido pelas 

TIC  deve ser acompanhada por uma atuação docente problematizadora e dialógica.  

 A educação de jovens e adultos que utiliza recursos das tecnologias da informação e 

comunicação na perspectiva freireana deve se caracterizar, portanto,  como uma ação crítica, 

dialógica e incentivadora da autonomia dos envolvidos. Os educandos são convidados a 

expressar e construir conhecimentos; acolher e negociar sentidos engendrados a partir da 

experiência compartilhada, entrever e realizar ações que possam de alguma forma intervir 

sobre a realidade. A importância do pensamento de Paulo Freire para o uso das tecnologias da 

informação e comunicação, sobretudo, tratando-se da Educação de Jovens e Adultos será 

aprofundada no segundo capítulo, no tópico 2.7.. 

1.5. Controle em tempos de ditadura 
(...) buscava-se ampliar junto às camadas populares as bases sociais de legitimidade do regime,  

no momento em que esta se estreitava junto às classes médias em face do AI-5,  
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não devendo ser descartada  hipótese de que tal movimento tenha sido pensado  
como instrumento de obtenção de informações sobre o que se passava  

nos municípios do interior do país e na periferia das cidades  
e de controle sobre a população.  

Ou seja, como instrumento de segurança interna. 
(Paiva, 1982, p.99) 

O golpe militar de 1964 trouxe consigo o desmantelamento do Programa Nacional de 

Alfabetização e a repressão de todos os movimentos de educação e cultura populares, com a 

prisão das principais lideranças. Algumas iniciativas persistiram durante o regime autoritário 

na clandestinidade. O vazio foi preenchido por programas de alfabetização de adultos 

assistencialistas e conservadores, até que, em 1967, o governo resolveu assumir ele próprio o 

controle da atividade com a fundação do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) 

e com a criação do Ensino Supletivo regulamentados pela Lei Federal 5.692. 

Paiva (1982) coloca que o MOBRAL buscava ampliar junto às camadas populares as 

bases sociais de legitimidade do regime, não devendo ser destacada, inclusive, a hipótese de 

que tenha sido pensado como instrumento de obtenção de informações sobre o que se passava 

nos municípios do interior do país e nas periferias das grandes cidades. 

Os dirigentes do MOBRAL eram estrategistas políticos a serviço da manutenção da 

ordem e do poder militar. A organização operacional era viabilizada por meio de Comissões 

Municipais espalhadas por quase todos os municípios, as quais executavam diretrizes 

definidas de forma centralizadora pela gerência pedagógica do MOBRAL Central que, por 

sua vez, seguia o que era estabelecido pela Secretaria Executiva.  

Com recursos significativos advindos da opção voluntária das empresas de repassar ao 

Programa 1% de seu Imposto de Renda e de 24% da renda líquida da Loteria Esportiva, o 

MOBRAL possuía agilidade e independência em relação ao próprio Ministério da Educação e 

Cultura (MEC). Pela primeira vez, a EJA no Brasil recebeu um grande volume de recursos do 

governo federal, decisão motivada, infelizmente, pela necessidade de controlar a formação da 

consciência da população jovem e adulta frente à ditadura, tendo em vista o momento 

histórico anterior ao golpe, de efervescência de organizações da sociedade civil, de 

reivindicações políticas e de disseminação de idéias socialistas.  

Na prática, o MOBRAL se desenvolvia  na contramão da política educacional 

defendida pela UNESCO nos anos 60 que apontava para a fragilidade das campanhas de 

alfabetização e os processos dessa natureza de curta duração que acabavam resultando numa 

regressão dos alfabetizandos à condição de analfabetismo. A necessidade de uma 

alfabetização funcional apregoada pelo órgão internacional, voltada para que o alfabetizado 

pudesse utilizar os conhecimentos aprendidos em suas práticas sociais, foi distorcida pelos 
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dirigentes do MOBRAL. A questão da funcionalidade no MOBRAL foi abordada segundo os 

interesses de um regime controlador: o alfabetizando deveria durante o processo de 

alfabetização conhecer melhor sua função na sociedade.  
Para melhor justificar o programa era preciso opor ao conceito de funcionalidade um outro conceito que 
servisse à defesa do MOBRAL. Assim, a funcionalidade deixou de estar conectada a possibilidades 
identificadas de utilização do novo conhecimento na vida concreta, produtiva, dos que se alfabetizam. A 
alfabetização oferecida pelo MOBRAL seria “funcional porque induz (ao aluno) a descobrir sua função, 
seu papel no tempo e no espaço em que vive” (Ramos & Fonseca,  1967, p.67), tornando-se agente 
beneficiário do desenvolvimento. Este jogo de palavras não era irrelevante: mantinha-se o jargão 
corrente nos meios técnicos ligados à educação e ao desenvolvimento social em geral, ms retirava-se 
qualquer vinculação prévia de alfabetização às condições sócio-econômicas dentro das quais vive o 
aluno. Reeditando de maneira sofisticada o preconceito contra o analfabeto (que não seria capaz de 
encontrar sua função), (Paiva, 1981, p.109). 

Nos anos 80, o MOBRAL fez suas últimas tentativas de sobrevivência,  logrando 

imitar, e realizando às avessas, as propostas de educação comunitária da década de 50. 

Procurou-se  fazer modificações na metodologia do Novo MOBRAL, sendo realizados 

treinamentos para que o fluxo do planejamento tentasse ouvir e atender às necessidades da 

base, dentro do enfoque da ação comunitária. Além dessa frente comunitária, o MOBRAL 

passou a incorporar a educação de crianças, no sentido de justificar a continuidade do 

programa, que já tinha sua imagem muito desgastada junto à população e ao próprio governo. 

O Ensino Supletivo também recebeu bastante atenção nesse período. Segundo discurso 

do então ministro Jarbas Passarinho, por ocasião do encaminhamento do Projeto da Lei 5.692, 

tratava-se de complementar o êxito do MOBRAL “que vinha rápida e drasticamente vencendo 

o analfabetismo no Brasil” e germinar “a educação do futuro dominada pelos meios de 

comunicação, em que a escola será principalmente um centro de comunidade para 

sistematização dos conhecimentos, antes que para sua transmissão” (Haddad & Pierro, 2000a, 

p.116). Já era destacada na ocasião a importância do domínio dos  meios de comunicação na 

educação do futuro e do novo papel da escola nesse contexto como sistematizadora e não 

transmissora de conhecimento, discurso que fazemos no início do século XXI ao refletir o 

papel da escola diante das características de uma sociedade marcada pela presença das 

tecnologias da informação e comunicação. 

Para atingir seus objetivos, o Ensino Supletivo foi organizado em quatro modalidades: 

Suplência, destinada a suprir a escolarização para adolescentes e adultos, através de cursos e 

exames; Suprimento, destinado a estudos de aperfeiçoamento ou atualização para os que 

tinham completado o  ensino regular ou cursado o mesmo parcialmente; Aprendizagem, 

responsável pela formação metódica no trabalho, a cargo basicamente do Serviço Nacional de 

Apoio a Indústria (SENAI) e Serviço Nacional de Apoio ao Comércio (SENAC) e, 
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Qualificação, encarregada pela formação de recursos humanos para o trabalho e pela 

profissionalização.  

De diversas formas a tecnologia foi utilizada para que os objetivos do Ensino 

Supletivo fossem alcançados. Foi difundida a metodologia de ensino individualizado com 

apoio de materiais didáticos que acompanhavam os módulos de cada curso e programas de 

ensino a distância, via correio,  rádio e televisão. Nas modalidades Aprendizagem e 

Qualificação, a aprendizagem da técnica e da  tecnologia aparecia como fim da proposta 

educacional de qualificação profissional e conseqüente  integração ao mercado de trabalho 

(Haddad & Pierro, 2000a). Participar de um curso profissionalizante promovido pelo SENAI 

e SENAC transformou-se, rapidamente, em  aspiração dos trabalhadores, interessados em 

inserir-se no mercado de trabalho ou em conquistar novas funções no comércio e na indústria. 

A formação profissionalizante oferecia possibilidade de ascensão social de forma 

individualizada, mediante a aprendizagem de técnicas e do manuseio de tecnologias que 

abriam as portas para a conquista de melhores salários.  

Refletir sobre os sentidos, as tecnologias e as lições da EJA no período militar nos leva 

pensar o quanto é possível uma apropriação superficial, ‘maquiada’ ou, propositadamente, 

distorcida de conceitos considerados progressistas, tal como foi feito no MOBRAL em 

relação à proposta de alfabetização funcional defendida pela UNESCO e à utilização de temas 

geradores próprios aos círculos de cultura de Paulo Freire. A manobra militar de vestir o 

MOBRAL, tanto quanto possível, de roupagens progressistas,  ao utilizar palavras geradoras 

retiradas do cotidiano dos educandos para a alfabetização e de promover grupos de ação 

comunitária, (ambas as ações, obviamente, de modo algum, voltadas para a problematização 

da realidade vivenciada pelas comunidades), pode nos fazer pensar o quanto idéias e projetos 

engajados na transformação da realidade, podem ser deturpados e usurpados para outras 

finalidades.  

Assim como a alfabetização funcional empreendida no regime militar tinha bem pouco 

da alfabetização funcional defendida pela UNESCO - pois sua funcionalidade não estava 

relacionada à capacidade do educando utilizar a leitura e a escrita no seu cotidiano, mas em 

reconhecer a função que lhe cabia na sociedade - também as iniciativas de utilização do 

computador na EJA e de inclusão digital podem ser voltadas para a necessidade de adequação 

do cidadão em situação de pouca escolarização ao papel que lhe cabe na sociedade 

informatizada.  

O fato de se utilizar as TIC na educação de jovens e adultos, ou junto a qualquer 

segmento não é garantia de que se esteja qualificando uma ação educativa e construindo um 
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projeto pedagógico com bases éticas e inclusivas. A inclusão digital pode ser defendida tanto 

pela preocupação de que todos participem das oportunidades advindas com as tecnologias da 

informação e comunicação, quanto para atender interesses econômicos. À medida que as 

pessoas vão adquirindo, gradativamente, maior autonomia na realização de serviços de auto-

atendimento, é possível economizar com gastos relativos a contratação de pessoal na máquina 

administrativa estatal e privada. Oportunizar o contato com as facilidades oferecidas pelas 

TIC pode ser motivado meramente por interesses do mercado, na medida em que se formam 

novos consumidores para o mercado digital.  

1.6. Descentralização e novos caminhos em tempos de redemocratização  
Nesse período de reconstrução democrática,  

muitas experiências de alfabetização ganharam consistência,  
desenvolvendo os postulados  

e enriquecendo o modelo da alfabetização conscientizadora dos anos 60 
(Ribeiro, 1997, p.28). 

O processo de redemocratização do país, com o retorno dos civis ao governo federal, 

permitiu que antigos e novos movimentos sociais ocupassem o cenário brasileiro.  

Segundo Haddad & Pierro (2000a), esse período foi marcado pela revitalização do 

pensamento e das práticas de educação de jovens e adultos. As iniciativas das organizações 

civis e das pastorais populares das igrejas puderam sair da clandestinidade, retomar sua 

visibilidade nos ambientes universitários e  influenciar  programas públicos e comunitários de 

alfabetização de jovens e adultos. Esse processo refletiu-se na Assembléia Constituinte, sendo 

a conquista mais relevante para esse campo, o artigo 208 da Constituição de 1988 que 

reconheceu o direito das pessoas jovens e adultas ao Ensino Fundamental e  responsabilização 

do Estado por sua oferta pública e gratuita.  

As disposições legais foram muito mais avançadas do que as políticas públicas para 

levá-las a termo. Em 1985, o governo federal extinguiu o MOBRAL, que já não tinha sentido 

no novo contexto de abertura política, o qual foi substituído pela Fundação Nacional para 

Educação de jovens e adultos, Fundação Educar - subordinada diretamente à Secretaria de 

Ensino do 1.o e 2.o Graus do MEC.  

A Fundação Educar recebeu a missão de articular o subsistema de ensino supletivo, a 

política nacional de educação de adultos para as séries iniciais do ensino de 1o grau, promover 

a formação dos educadores, produzir material didático, supervisionar e avaliar atividades. A 

orientação era para a modalidade de ação indireta, de modo que as atividades diretas fossem, 

gradativamente, assumidas pelos sistemas supletivos dos estados e municípios. Para garantir a 

erradicação do analfabetismo e a universalização do ensino fundamental num prazo de dez 
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anos, as disposições transitórias da Constituição prescreviam a destinação de 50% dos 

recursos vinculados à educação nas três esferas do governo – o que jamais ocorreu (Haddad & 

Pierro, 2000b). 

Enquanto o Estado abdicava de estar à frente das iniciativas no campo da  EJA, a 

sociedade civil passou a desempenhar um papel de destaque ao protagonizar experiências 

significativas, que desenvolviam postulados e as metodologias de alfabetização 

conscientizadora do período anterior à ditadura, agora, enriquecidos pelas novas contribuições 

teóricas. A partir dos anos 80, resultados de pesquisas relativas à língua escrita advindos, 

principalmente, da psicologia e da lingüística começaram a circular entre os educadores 

brasileiros e a influenciar as práticas de alfabetização no Brasil, e conseqüentemente, a 

Educação de Jovens e Adultos. Tornou-se consenso, nesse período, a crítica  às campanhas de 

alfabetização e passou-se à defesa de que o processo exigia continuidade com um, dois ou até 

três anos dedicados à alfabetização e à pós-alfabetização. Os materiais didáticos passaram a 

ser produzidos para um processo mais longo, utilizando as propostas dos anos 60 com uso de 

palavras geradoras e imagens codificadoras. Em algumas experiências ocorreu, inclusive, o 

retorno do projetor de slides para a exposição das imagens,  provocadoras do diálogo no 

círculo de cultura. Começaram a ser criados alguns materiais para a pós-alfabetização, sendo 

os  mais originais os que aproveitavam textos dos próprios educandos. A iniciação 

matemática foi outra incorporação curricular do período, bem como tópicos curriculares de 

Ciências e Estudos Sociais (Ribeiro, 1997).  

Uma questão destacada por Ribeiro (1997), ao analisar as propostas pedagógicas desse 

período, é que o princípio pedagógico de que se deveria incorporar à cultura e à realidade 

vivencial dos educandos como ponto de partida e conteúdo da prática educativa parecia 

bastante assimilado, no entanto, havia muita dificuldade para operacionalizá-lo1. Muitas 

                                                 
1 A afirmação da autora  fez-me lembrar de alguns percalços, dificuldades e descobertas vividos  junto a um 
grupo de EJA, em 1987, formado em sua grande maioria por  nordestinos que atuavam na construção civil e em 
serviços domésticos - moradores de alojamentos ou casas dos patrões, num bairro de classe média da cidade de 
São Paulo.  
Na busca de sermos fiéis à proposta de Paulo Freire, nós, educadores, trabalhávamos comumente a partir de 
palavras geradoras que pudessem ajudar a desvelar  realidades sofridas  vividas pelo grupo em sua terra natal ou 
na capital paulista - tais como Seca, Panela, Povo, Salário dentre outras - a fim de que  percebessem que os 
problemas sociais, tal como o analfabetismo, eram conseqüências da estrutura social injusta do país.  
O que ocorria era que os educandos, principalmente os que já estavam no Curso há um certo tempo e já haviam 
discutido  temáticas sociais anteriormente, demonstravam não querer falar sobre essas questões. 
Resolvemos, então, direcionar menos os temas e deixar as conversas mais livres com os educandos, a fim de que 
pudéssemos conversar sobre o que eles desejavam falar. Numa das aulas, um educando começou a contar uma 
história de mula-sem-cabeça, que ouvira na infância e a aula foi ficando muito prazerosa, pois todos queriam 
contar suas ‘histórias de assombração’. A boa repercussão da aula desencadeou o desenvolvimento de um 
projeto de resgate de histórias populares que, culminou numa Festa Junina, à moda nordestina.  
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vezes, a ação pedagógica era organizada  de acordo com o que o educador considerava ser a 

realidade dos educandos e não propriamente a partir da mesma. Com o  desejo de ir ao 

encontro da realidade dos educandos, muitas vezes,  retratava-se apenas os aspectos negativos 

ou a dimensão política de tal realidade. 

Mais uma vez, portanto, a releitura de um momento histórico da EJA   alerta  para a 

necessidade de que os educadores escutem as vozes dos educandos, tal qual  se apresentam:  

palavras, sorrisos,  recusas,  silêncios. A atitude de escuta  deve ser seguida pelo movimento 

de refletir sobre o que dizem, o que conduz, muitas vezes, a conclusão de que se estava 

propondo  caminhos destituídos de sentido para os educandos. Na medida em que as 

atividades planejadas pelos educadores ganham sentido para os educandos, cria-se espaço 

para a problematização e o diálogo; para  a construção de conhecimento e de uma consciência 

mais crítica em relação a si mesmo, ao objeto a ser conhecido e à realidade em que se está 

inserido. De reflexões como essa decorre a defesa de uma atitude indagadora do educador 

sobre que sentido tem para os educandos interagir com computador, com a Internet num curso 

que procuraram para se alfabetizar e/ou concluir a 4.a série do Ensino Fundamental. 

A grande questão política colocada pelo período é a retirada do Estado do cenário da 

EJA, com o desmantelamento do MOBRAL, substituído pela ação tênue da Fundação Educar. 

A presença das organizações da sociedade civil na EJA é extremamente desejável, porém, 

deve ser cobrado do Estado o cumprimento do seu papel não só de financiar, mas de prover, 

com qualidade, um sistema público de ensino que garanta aos jovens e adultos que não 

completaram o Ensino Fundamental o direito que lhes é assegurado pela Constituição.  

Conforme já mencionado anteriormente, esse período destaca-se por inovações nos 

campos conceitual e metodológico. Assim, no próximo tópico será abordado de que modo as 

contribuições trazidas pelos estudos sobre a Psicogênese da língua escrita, os conceitos de 
                                                                                                                                                         
No percurso da organização da festa, nós educadores aprendemos, dentre muitos costumes, histórias, crenças, 
valores culturais extremamente ricos,  que “esse negócio de vender coisas em festa junina é coisa de paulista”. 
Todos trouxeram comidas típicas de suas regiões e seus amigos, dançamos uma quadrilha bem ensaiada (outra 
exigência do grupo, pois também aprendemos que as quadrilhas improvisadas e de qualquer jeito são coisa de 
São Paulo), houve fartura e clima de confraternização inesquecíveis. Aprendemos que é necessário partir da 
realidade do grupo e não do que imaginávamos ou gostaríamos que fossem seus interesses ou sua realidade. 
A valorização do povo nordestino havia acontecido não pelo viés político que havíamos traçado, mas pela 
questão cultural. O diálogo havia se estabelecido entre educadores e educandos e os educandos puderam, 
efetivamente, expressar a sua voz.  
A reflexão sobre experiências como essa foram  me fazendo mais atenta para perceber que sentido tinha para os 
educandos o que propúnhamos a eles, o que fazia sentido para eles e como partir do que fazia sentido para  
ajudá-los a construir novos sentidos. A partir do diálogo, do exercício de falar e de escutar, da  negociação de 
sentidos e da reflexão sobre esse processo, pode ser criado espaços de transformação para educadores e 
educandos. 
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Letramento e Letrismo podem oferecer subsídios para a prática de utilização pedagógica  do 

computador na EJA. 

1.7. A incorporação das contribuições teóricas emergentes na década de 80 
Reforçam-se os argumentos críticos às cartilhas de alfabetização 

que contém palavras e frases isoladas, fora de contextos significativos 
(Ribeiro, 1997, p.31). 

A partir dos anos 80, resultados de pesquisas relativas à língua escrita advindos da 

psicologia e da lingüística começaram a circular entre os educadores brasileiros e a influenciar 

as práticas de alfabetização no Brasil. O presente estudo entende que as pesquisas acerca da 

Psicogênese da Língua Escrita e em torno dos conceitos Letrismo e Letramento  são 

perspectivas diferentes mas não necessariamente excludentes, que oferecem contribuições 

específicas e importantes para a trajetória da Educação de Jovens e Adultos no Brasil e, por 

desdobramento para o uso do computador na EJA.  

No tópico 1.7.1., são destacadas algumas das contribuições da Psicogênese da língua 

escrita para a Alfabetização e especificamente para a EJA. Ao deslocar a pergunta do como se 

ensina  para o como se aprende, tal abordagem possibilitou a ampliação do que se concebia 

por realidade dos educandos e incorporou à necessidade de conhecer seu universo cultural, a 

busca de compreender quais são as hipóteses dos alfabetizandos acerca do funcionamento do 

código alfabético e do significado da escrita.  

As contribuições advindas dos estudos sobre Letrismo e Letramento são apresentadas 

no tópico 1.7.2. como respostas teóricas à problemática comumente intitulada de 

analfabetismo funcional.  

Inicialmente, trata-se da contribuição trazida pelos estudos sobre Letrismo com a 

apresentação dos conceitos de letrismo a-funcional, analfabetismo de resistência e 

alfabetização de opressão.  A novidade colocada pelo letrismo a-funcional é o destaque da 

relação psíquica do sujeito cognoscente com esse Outro, representado pela escrita. Os 

conceitos de analfabetismo de resistência e alfabetização de opressão também são relevantes e 

possuem convergências com a perspectiva adotada no presente estudo de que a inclusão e a 

exclusão não são necessariamente algo bom ou ruim em si mesmas, sendo papel do educador 

auxiliar os educandos a refletirem sobre os sentidos de tais processos em seu projeto de vida e 

a empreenderem passos na direção escolhida.  

A contribuição do conceito de Letramento, é abordada na seqüência, com destaque à 

questão de que já não basta saber ler e escrever: faz-se necessário saber utilizar a leitura e 

escrita como prática social no cotidiano de uma sociedade cada vez mais grafocêntrica e 
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informacionalizada. Tanto as práticas como as publicações que trabalham com o conceito 

oscilam entre a focalização de um caráter mais adaptativo (dimensão individual) ou 

transformador (dimensão social) do mesmo. É justamente uma perspectiva mais progressista, 

voltada para a formação do sujeito crítico - a que se aproxima da concepção de uso do 

computador e das TIC na EJA pretendida por esse estudo. 

1.7.1. Alfabetizar a partir das contribuições da Psicogênese da língua escrita 

As contribuições de Emília Ferreiro constituíram-se, na década de 80, um marco na 

História da Alfabetização, não pela proposta de um novo método de como ensinar, mas, 

justamente por deslocar o método do centro da questão. Para a autora, ao centralizar a atenção 

no método incorre-se em duas concepções equivocadas: a primeira, por considerar a sala de 

aula como único espaço em que acontece o processo de alfabetização e, a segunda, por 

acreditar que a aplicação correta do método garantiria ao professor o controle do processo de 

alfabetização dos alunos.  

Historicamente, a atenção à escolha do método de alfabetização sempre foi 

acompanhada pela discussão em torno da maturidade ou prontidão dos educandos. A autora 

substitui esta visão bilateral, por uma abordagem que leva em conta um terceiro elemento: a 

natureza do objeto de conhecimento envolvido nesse processo. Dessa forma, considera o 

sistema de representação alfabética da linguagem como uma tríade: o sistema alfabético em 

si, as concepções dos que aprendem  e dos que ensinam acerca do mesmo (Ferreiro, 1993a). 

A criança, jovem ou adulto ao ingressar num processo de escolarização traz consigo 

toda uma bagagem de conhecimentos e, segundo os estudos da psicogênese da língua escrita, 

trazem também  hipóteses sobre o significado e o funcionamento da escrita. Assim, a autora 

propõe que os educadores busquem conhecer o que os alfabetizandos pensam sobre a escrita, 

a fim de poder dialogar com tais hipóteses e melhor auxiliá-los em sua aprendizagem. 

Segundo Ferreiro (1993b), a invenção da escrita foi um processo histórico de 

construção de um sistema de representação e não um processo de codificação. Assim, cada 

aprendiz que se dedica à tarefa de se apropriar do sistema de representação da linguagem 

passaria por dificuldades conceituais semelhantes às da construção do sistema. À luz da 

epistemologia piagetiana, a autora  defende que o alfabetizando deve ter a possibilidade de 

refletir sobre o sistema, colocar-se problemas, comparar, interpretar, analisar, buscando 

compreender o que a escrita representa e como representa as idéias a serem comunicadas, de 

que forma traduz em signos convencionais o mundo que o cerca. Suas investigações se 
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voltam, portanto,  para o sujeito em seu processo de construção da compreensão da linguagem 

escrita. 

Orientanda e colaboradora de Piaget, Ferreiro o apresenta como sua principal fonte de 

inspiração para o desenvolvimento da pesquisa acerca da aquisição da leitura e escrita. Coloca 

como questão principal a investigação de como se passa de um estado de menor 

conhecimento em relação à escrita para um estado de maior conhecimento. Encontra certas 

regularidades entre sujeitos advindos de diferentes culturas que utilizam a escrita alfabética, o 

que a conduz a identificar algumas hipóteses que precedem a representação alfabética: 
Agora sabemos que há uma série de modos de representação que precedem a representação alfabética 
da linguagem; sabemos que esses modos de representação pré-alfabéticos se sucedem em certa ordem: 
primeiro, vários modos de representação alheios a qualquer busca de correspondência entre a pauta 
sonora de uma emissão e a escrita; depois, modos de representação silábicos (com ou sem valor sonoro 
convencional) e modos de representação silábico-alfabéticos que precedem regularmente a aparição da 
escrita regida pelos princípios alfabéticos (Ferreiro, 1993b,  p.10). 

A pesquisadora afirma em seus textos que a dinâmica de construção de cada um destes 

níveis ocorre como em qualquer outro sistema assimilador: o sujeito cognoscente absorve a 

informação dada, deixando de lado parte da informação disponível mas não assimilável, e 

introduzindo sempre um elemento interpretativo próprio, ao “acomodar”, incorporar a nova 

aprendizagem.  

Ferreiro incorpora também  princípios defendidos por Vygostsky, de que o 

Aprendizado é provocador do Desenvolvimento do sujeito, ser  constitutivamente social: 
Em resumo, a leitura e a escrita se ensinam como algo estranho à criança e de forma mecânica, em lugar 
de pensar que se constituem num objeto de seu interesse, do qual se aproxima de forma inteligente. 
Como disse Vygotsky (1978): ‘às crianças se ensina traçar letras e fazer palavras com elas, mas não se 
ensina linguagem escrita como tal’. E logo acrescenta: ‘É necessário levar a criança a uma compreensão 
interna da escrita e conseguir que esta se organize mais como um desenvolvimento do que como uma 
aprendizagem’ (Ferreiro & Teberosky, 1994, p.34). 

A autora não se contenta com as explicações dadas para o fracasso escolar: os alunos 

por serem subnutridos, carentes, deficientes; a escola por reproduzir as relações de poder da 

sociedade e o professor por ser mal formado, incompetente. Propõe uma pedagogia em que a 

compreensão do papel do educador muda radicalmente. Cabe ao alfabetizador  compreender a 

lógica interna das construções realizadas pelos educandos, identificar conflitos e erros, as 

razões da substituição de um modo de organização por outro e interagir com suas hipóteses 

em relação à escrita. Portanto, o método de alfabetização  passa a ser um caminho construído 

em parceria entre educador e educandos, em que o aprendizado é elemento propulsor do 

desenvolvimento.  

As pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita possibilitaram também a superação 

de uma contradição presente na proposta de alfabetização original de Paulo Freire, na qual os 
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educandos eram chamados a exercer sua autonomia no momento da leitura do mundo, 

contudo, no momento da escrita, retornavam a uma atitude passiva de reprodutores do padrão 

silábico apresentado pelo educador. 

Ribeiro (1997) explicita a crítica à referida contradição presente na proposta original 

de alfabetização de Paulo Freire nos seguintes termos: 
(...) os educandos têm a oportunidade de expressar a riqueza e originalidade de sua linguagem e de seus 
saberes; conseguem reconhecer, julgar, comparar, julgar, recriar e propor. Entretanto, na passagem para 
o trabalho específico de leitura e escrita ou matemática, torna-se mais difícil garantir a natureza 
significativa e construtiva das aprendizagens. Na alfabetização, o exercício mecânico de montagem e 
desmontagem de palavras e sílabas vai se sobrepondo a construção de significados.(...) Produz-se, 
assim,  uma dissociação entre os momentos de “leitura do mundo”, quando os educandos são chamados 
a analisar, comparar, elaborar, e os momentos de “leitura da palavra” (ou dos números), quando os 
educandos devem repetir, memorizar e reproduzir (Ribeiro, 1997, p.30). 

Paulo Freire acolheu a crítica acima citada e compartilhava da opinião de que os 

resultados das pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita deveriam ser considerados e 

incorporados à práxis da educação libertadora, a qual se encontrava, segundo o autor,  sempre 

em processo de construção. Ao dirigir-se aos educadores de EJA do Movimento de 

Alfabetização (MOVA), já como Secretário da Educação do município de São Paulo, 

propunha que se incorporasse ao trabalho pedagógico do alfabetizador “os achados de 

Emília”. (Fernandes, J. 1989). Ferreiro (1993a, 1993b) acrescentou, portanto, ao convite 

freireano de que os educadores conhecessem o universo cultural dos educandos (Freire, 1987, 

2002), a proposta de  que  buscassem  compreender qual a leitura dos educandos acerca do 

significado da escrita e quais as suas hipóteses acerca do modo de funcionamento do sistema 

alfabético.                                                                                                                                                         

A preocupação de repensar continuamente a prática escolar da alfabetização fez com 

que  Emília Ferreiro, a partir do final dos anos 90, escrevesse alguns artigos sobre o uso da 

informática nos processos de leitura e escrita, mostrando abertura à reflexão sobre a influência 

do mundo digital no espaço da instituição escolar, enquanto muitos autores ainda situavam-se 

numa postura defensiva em relação à tecnologia: 
Em um contexto de crescentes desigualdades sociais, de crescentes exclusões e diante da incapacidade 
crônica dos sistemas educacionais de produzir aprendizagem (quero dizer, conseguir  que todas as 
crianças aprendam), é fácil manter-se preso a um discurso defensivo, fundamentalmente 
antitecnológico. O grande desafio, ao que me parece, consiste em aceitar os inegáveis benefícios das 
TIC, explorar de imediato suas potencialidades educativas, pôr-se à frente, na medida do possível, ao 
invés de jogar na retaguarda defensiva. No entanto, preservar nossos saberes, conservar nossa memória 
histórica de mudanças possíveis e bem-sucedidas. Não confundir partes isoladas de informação com 
conhecimento, não nos deslumbrarmos com as tecnologias, mas tampouco condenar nossos alunos à sua 
ignorância. Temos lutado durante anos para que todos tenham acesso aos livros e às bibliotecas. 
Devemos continuar lutando para que todos tenham acesso às novas tecnologias da escrita e da 
comunicação (Ferreiro, 2001, p.14). 

Entre os trabalhos atuais desenvolvidos por Emília Ferreiro no Centro de investigação 

e estudos avançados do Instituto Politécnico Nacional do México,  encontra-se uma pesquisa 
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intitulada “Processos de revisão de textos utilizando processador digital”, que, certamente, 

trará  contribuições a curto e médio prazo para a alfabetização de crianças  e para a  EJA. 

Embora os resultados das recentes pesquisas de Emília Ferreiro sobre o uso do editor 

na alfabetização não tenham chegado a tempo de influenciar o trabalho pedagógico que 

constitui o cenário da presente pesquisa, o depoimento de Ferreiro (2004) no vídeo 

“Alfabetização e Informática”, produzido pela TV Escola e Ação Educativa, deixa claro qual 

o seu olhar sobre a presença do computador na EJA. Para a autora, seria necessário imaginar 

contextos de produção que não passassem por lápis e papel para os adultos, e particularmente, 

para os adultos que estiveram fazendo trabalhos manuais pesados durante muitos anos de sua 

vida, os quais podem se  beneficiar das facilidades de escrever com auxílio de teclados e ainda 

se sentirem motivados pelo uso de tecnologias digitais: 
(...) a experiência que tenho indica que quando se oferece a um adulto que está num curso de 
alfabetização a possibilidade de utilizar outro tipo de instrumentos técnicos para produzir escrita, estou 
pensando particularmente num teclado, teclado de uma máquina de escrever, teclado de um computador 
que não necessita de ser muito sofisticado, esse adulto pode tentar fazer coisas com maior entusiasmo 
que quando propusemos que escreva com lápis ou uma caneta. Por que? Por que ele pode sentir que 
estamos lhe permitindo  de imediato, sem intermediários acesso a uma tecnologia que é prestigiada 
(Ferreiro, 2004). 

Se os momentos históricos anteriores apontavam para a necessidade de se estar atento 

à voz dos educandos, com as contribuições de Emília Ferreiro surge uma possibilidade 

concreta de dar ouvidos a essa voz: conhecer o que os educandos pensam a respeito da escrita,  

a fim de dialogar com as suas concepções e propor desafios que os auxiliem em seu processo 

de construção de conhecimento, processo que pode contar com o computador como 

instrumento pedagógico. 

1.7.2. Implicações dos estudos sobre Letrismo e Letramento  

Além dos conceitos propostos pelos estudos da Psicogênese da língua escrita, a partir 

da década de 80, começaram a surgir novas expressões para denunciar a não funcionalidade 

da alfabetização. O fato de que um elevado número de pessoas que tenha freqüentado escolas 

não seja capaz de ler e interpretar textos no seu cotidiano passou a ser  reconhecido como um 

dos grandes desafios  para educadores e pesquisadores. 

Soares (2003) situa a preocupação dos países desenvolvidos  com os altos índices de 

illiteracy (Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália) ou de illetrisme (França) para designar a 

realidade daqueles  que  não haviam se  apropriado plenamente das práticas sociais de leitura 

e escrita.  

Segundo Ribeiro (1999) os primeiros registros sobre a problemática surgiram  no 

contexto das duas Guerras Mundiais, referentes à preocupação existente nos Estados Unidos 
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com o grande número de soldados que não era capaz de entender instruções escritas sobre 

tarefas militares.  

No cenário do pós-guerra, a recém-criada UNESCO ficou encarregada de difundir  a 

preocupação mundial com o analfabetismo funcional e a necessidade, portanto, de um 

alfabetismo funcional, que garantisse que o sujeito alfabetizado não retornasse à condição de 

não saber ler e escrever, após o término do processo de alfabetização.  

O trabalho da UNESCO resultou, na ocasião,   na criação do Programa Experimental 

Mundial de Alfabetização (PEMA), implementado de 1966 a 1974 em onze países, com a 

missão de ser uma ação transnacional inspirada no conceito de funcionalidade. O fato do 

PEMA associar a alfabetização ora à questão humanista, ora à transformação da realidade, ora 

à formação de atitudes pessoais modernizantes e ao desenvolvimento econômico e social, 

deixou claro o quanto seus financiadores e  especialistas atribuíam diferentes sentidos à 

alfabetização1. Desde então, discussões de natureza filosófica têm perpassado os debates da 

UNESCO sobre a alfabetização e as próprias definições de sujeito alfabetizado admitidas pela 

instituição, ao longo dos anos, refletem as concepções assumidas em cada período1. 

                                                 
2 Segundo Ribeiro (1997) havia a pressão dos financiadores do PEMA para que houvesse uma associação do 
programa à melhoria da produtividade econômica dos países, mas o enfoque mais economicista convivia com 
uma tendência humanista de alguns especialistas ligados a UNESCO, que colocavam sempre em pauta o 
alfabetismo ligado à existência humana para além do trabalho.  
Havia também uma terceira posição (Graff, 1995) que criticava tanto os economicistas, quanto os que defendiam 
a funcionalidade da alfabetização ligada à conscientização e transformação, (dentre os quais estava Paulo Freire 
que começava a ser conhecido), por considerar que ambas eram visões derivadas das ideologias iluminista do 
século XIX que apregoavam a possibilidade da educação transformar a sociedade.  
O relatório avaliativo do PEMA em 1976 deu razão para as visões mais críticas  sobre o papel da alfabetização 
na transformação da sociedade, concluindo que o sucesso da alfabetização depende do contexto social, político e 
econômico e não o contrário e que somente se inserida num conjunto amplo de mudanças sociais, é que a 
alfabetização poderia contribuir para a geração de novas atitudes nos indivíduos (Infante, 1983, apud Ribeiro, 
1999). Segundo a autora tal discurso acabou oferecendo justificativas para um refluxo das iniciativas de 
educação de jovens e adultos em todo o mundo com patrocínio da UNESCO  e outras agências internacionais, 
pois, já que o retorno econômico e desenvolvimentista não seria uma conseqüência, passou a partir daí, a defesa 
de uma  concentração de esforços na universalização da escola primária para crianças que se encontrassem na 
idade prevista para cursá-la. 
 
1 Em 1956, a definição de alfabetização da UNESCO aparecia em seus documentos nos seguintes termos: 
“aquele que adquiriu um nível de competência da leitura e da escrita que o torna capaz de desempenhar com 
êxito atividades que requeiram tal capacidade no grupo a qual pertence”. No Simpósio Internacional para o 
Letramento, acontecido em Persépolis em 1975, que contou com o apoio da instituição, já aparecia a 
preocupação com a formulação de uma definição internacional para letramento, que contemplasse tanto o caráter 
econômico (produção e condições de trabalho), quanto o caráter cultural (transformação da consciência primária 
em crítica e ativa participação dos adultos em seu próprio desenvolvimento) como dimensões inerentes ao 
conceito. Ainda assim, em 1978, a complexidade do conceito fazia com a Unesco mantivesse a seguinte medida: 
“é letrada a pessoa que consegue escrever com compreensão uma frase simples e curta sobre sua vida cotidiana”, 
a qual é a definição que orienta pesquisas em todo o mundo sobre índices nacionais de alfabetização. (Soares, 
2003), permanecendo como tarefa  extremamente desafiadora, (se é que se trata de algo  possível!), a definição 
do que significa ser alfabetizado num determinado período histórico, considerando a diversidade de contextos e 
culturas existentes no planeta.  
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Além da denúncia da situação a ser superada, foram criados conceitos para abordar de 

forma positiva a questão, tais como letrismo a-funcional e letramento. A partir de diferentes 

perspectivas passou-se a buscar caminhos para a compreensão e construção de novas práticas 

para o ensino da leitura e escrita na educação básica, já que apenas a denúncia não bastaria 

para auxiliar o encaminhamento das demandas sociais presentes em todo o mundo. 

A contribuição dos conceitos de letrismo a-funcional, analfabetismo de  resistência e 

alfabetização de opressão 

O letrismo a-funcional coloca-se como um questionamento do conceito de  

analfabetismo funcional tão discutido em todo o mundo no início dos anos 80. O conceito 

emerge dos estudos de Biarnès (1996, 1998), que, partindo das idéias de Winnicott, 

argumenta que devem ser consideradas as relações dos sujeitos com o letrismo e não apenas 

sua capacidade de utilizar ou não a língua escrita em seu cotidiano.  

O ato de não dominar a escrita diante das exigências da sociedade não é tomado 

apenas como um processo deficitário de aprendizagem, mas como possível ato de resistência 

à  alfabetização, percebido de forma inconsciente pelo sujeito que aprende, como processo 

ameaçador à própria identidade. 
Ao adotarmos o conceito de letrismo a-funcional e, conseqüentemente, letrismo funcional, perguntamo-
nos de fato: Qual o lugar da escrita dentro da relação destes alunos com o “outro”? 
(...) não há iletrismo, nem mesmo analfabetismo funcional. Ou seja, toda a ação pedagógica, quer seja 
de escolarização inicial ou de formação de adultos, necessita ser repensada, pois não se trata mais de 
métodos próprios para preencher lacunas, mas de construir sentidos nas relações estabelecidas entre os 
homens e o universo das letras. (Silva, 2003, p.34-35). 

Recusar-se à alfabetização pode constituir um ato de resistência e de defesa da 

identidade, assim como, aceitar ser alfabetizado pode estar mais ligado a um ato de submissão 

do que a  conquista de algo que traga acréscimos ao seu projeto de vida. 
Nesse contexto, o uso do chamado “analfabetismo de resistência”  é pertinente. Tal processo de resistir 
ocorre quando a letra passa a ser um perigo muito grande de perda da identidade, sua a-funcionalidade 
torna-se cada vez mais eficaz contra essa perda fundamental. 
Por outro lado, temos a “alfabetização de opressão” , que ocorre quando a minoria cede as pressões do 
grupo majoritário social, alfabetiza-se nesta outra língua e,  pouco a pouco,  percebe a eliminação da 
língua e da cultura de origem. Desta forma, perde seus instintos étnicos e se integra à sociedade 
dominante. (...) ao adotarmos a perspectiva apontada pelo professor Jean Biarnès, acrescentando os 
conceitos definidos por Serge Wagner, entendemos que as pessoas relacionam-se com a escrita 
independentemente do grau de escolarização. Tal relação denominamos de letrismo, e assim esperamos 
representar significativo avanço em relação `a teoria produzida até então sobre a educação de jovens e 
adultos (Silva, 2003, p.35). 

 Silva (2003) compartilha das concepções de Biarnès de que falar de analfabeto 

funcional acaba por estigmatizar o indivíduo, por negar-lhe sua condição de sujeito em sua 

relação com a leitura e escrita. Se os rumos da maioria dos programas de alfabetização, assim 

como ocorreu com o PEMA acima citado, têm guardado estreita dependência de sentidos 
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atribuídos à alfabetização “de fora” por especialistas, financiadores e educadores; na 

abordagem do letrismo a-funcional, destaca-se a relação do sujeito cognoscente com a escrita, 

com o outro e com o ato de aprender a ler e a escrever.  

A pesquisa de pós-doutoramento realizada por Silva (2003) a respeito da 

exclusão/inserção de (i)migrantes na cidade de São Paulo e em outros pólos de atração como 

as sociedades sueca e francesa, elucida que se faz necessário ir além do aparente fracasso ou 

sucesso diante de um processo de alfabetização e que se deve buscar compreender como se dá 

o jogo de inserção e/ou exclusão na sociedade letrada para os aprendizes; em suma, como se 

dá a relação desse “eu”, sujeito cognoscente, com esse “outro”, materializado na língua 

escrita, e no caso da pesquisa, numa língua escrita estrangeira. 

O conceito de letrismo a-funcional interessa para o presente estudo pela importância 

dada por essa abordagem aos sentidos construídos pelos educandos em relação à própria 

inserção na cultura letrada. A pesquisa empreendida por Silva (2003) deixa claro que a 

decisão de alfabetizar ou não estavam intimamente relacionadas, dentre outros fatores, à 

existência de um projeto de vida ligado a essa língua e terra estrangeiras. Também é 

destacado que o espaço pedagógico deve ser um local de acolhimento e de criação de projetos 

de vida, em que os educandos,  tendo voz e vez no seu processo de aprendizagem, possam 

estabelecer, como sujeitos de seu processo, uma relação de funcionalidade com o mundo 

letrado, e, mais especificamente, com a escrita. 
(...) Biarnès propõe o conceito de “letrismo a-funcional”, isto porque, para ele, ninguém está totalmente 
fora da letra ou dentro da letra; procura, portanto compreender “a” ou “as” funcionalidade(s) que 
construímos em nossa relação com a letra. Funcionalidades externas que implicam em comunicação 
com os outros, e funcionalidades internas, na economia psíquica do sujeito (Silva, 2003, p.33). 

No presente estudo compartilha-se com Silva (2003) a idéia de que a decisão de 

incluir-se ou excluir-se não é, necessariamente, algo bom ou ruim em si mesma. Ao educador 

cabe ajudar os educandos a refletirem sobre o significado que tem para si a sua inclusão ou 

exclusão em relação ao universo das letras, ao mundo do trabalho e às possibilidades trazidas 

pelo computador e pelas TIC, dentre tantas outras realidades. Faz-se necessário que tenham 

oportunidade de refletir sobre sua história e seu projeto de vida, a fim de que tenham 

condições de empreender passos na direção escolhida. 

A contribuição do conceito de Letramento 

Também a partir de meados dos anos 80, o termo letramento passa a ser utilizado nas 

publicações relacionadas à aprendizagem da leitura e escrita. Suas  primeiras ocorrências no 

Brasil nas publicações de Kato (1986) e  Tfouni (1988), sendo que a segunda autora trabalha a 
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distinção entre alfabetização e  letramento, especificamente no contexto da alfabetização de 

jovens e adultos (Soares, 2003). 

Segundo Soares (2003), letramento tem sua origem na palavra inglesa literacy, 

advinda do latim  littera,  que significa letra; com o sufixo cy,  que denota qualidade, estado, 

condição de ser algo. Letramento seria, pois, o estado ou  condição que assume aquele que 

aprende ler e escrever. No conceito aparece implícita a idéia de que alfabetizar-se, deixar de 

ser analfabeto, afeta a condição desse sujeito e traz conseqüências para a sua vida de sujeito 

alfabetizado. Para a autora,  o surgimento do termo no Brasil relaciona-se à superação 

gradativa do analfabetismo, pois à medida que um número maior de pessoas aprende a ler e a 

escrever e a sociedade brasileira vai se tornando mais grafocêntrica, passa a se verificar que já 

não basta mais aprender a ler e a escrever: faz-se necessária a competência para utilizar a 

leitura e a escrita no cotidiano.  
As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e a escrever, mas não necessariamente incorporam a prática 
da leitura e da escrita, não necessariamente adquirem competência para usar a leitura e a escrita, para 
envolver-se com as práticas sociais de escrita: não lêem livros, jornais, revistas, não sabem redigir um 
ofício, um requerimento, uma declaração, não sabem preencher um formulário, sentem dificuldade para 
escrever um simples telegrama, uma carta, não conseguem encontrar informações num catálogo 
telefônico, num contrato de trabalho, numa conta de luz, numa bula de remédio... Esse novo fenômeno 
só ganha visibilidade depois que é minimamente resolvido o problema do analfabetismo e que o 
desenvolvimento social, cultural, econômico e político traz novas e intensas e variadas práticas de 
leitura e escrita, fazendo emergirem novas necessidades, além de novas alternativas de lazer. Aflorando 
o novo fenômeno, foi preciso dar um nome a ele: quando uma nova palavra surge na língua, é que um 
fenômeno surgiu e teve  que ser nomeado. Por isso, e para nomear esse novo fenômeno, surgiu a palavra 
letramento (Soares, 2003, p.46). 

Dessa compreensão deriva a proposta de que os textos a serem trabalhados na 

alfabetização não sejam mais textos artificiais, montados para alfabetizar, mas textos que 

circulam no cotidiano, mensagens significativas com as quais se deparam os aprendizes nos 

diversos contextos em que se encontram inseridos. 

Há uma  questão que sempre ressurge com novas roupagens e merece atenção no 

presente estudo: a concepção de letramento, como estado ou condição daquele de quem sabe 

ler e escrever, alguém competente para responder às demandas do cotidiano não poderia 

conduzir ao empreendimento de práticas educativas voltadas apenas à adaptação do sujeito na 

sociedade? 

Em relação a esse caráter mais adaptativo ou transformador presentes no conceito 

letramento, Soares (2003) destaca que se deve considerar que o foco das práticas e 

publicações oscila entre as dimensões individual e social do letramento: 
Quando o foco é posto na dimensão individual, o letramento é visto como um atributo pessoal, 
parecendo referir-se, como afirma Wagner (1983, p.5) “a simples posse individual das tecnologias 
mentais complementares de ler e escrever”. Quando o foco se desloca para a dimensão social, o 
letramento é visto como um fenômeno cultural, um conjunto de atividades sociais que envolvem a 
língua escrita, e de exigências sociais que envolvem a língua escrita. Na maioria das definições atuais 
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de letramento, uma ou outra dessas duas dimensões é priorizada: Poe-se ênfase ou nas habilidades de ler 
e escrever, ou nos usos, funções e propósitos da língua escrita no contexto social (p.66-67). 

Ao se considerar a dimensão individual do letramento, as atenções se voltam à leitura 

e à escrita, ambas  consideradas como tecnologias e conjunto de habilidades lingüísticas e 

psicológicas, a serem desenvolvidas e dominadas pelo sujeitos aprendentes. A leitura é a 

tecnologia que permite relacionar símbolos escritos a unidades de som, construir uma 

interpretação de textos escritos a partir de diferentes suportes disponíveis em seu meio. Já a 

escrita é entendida como processo de relacionar unidades de som a símbolos escritos, de 

expressar idéias e organizar o pensamento em língua escrita, considerando desde o 

destinatário e a situação de produção, até a caligrafia, a ortografia e uso adequado de 

pontuação.  

Ao se focalizar a dimensão social do letramento, parte-se  do  princípio que o mesmo 

se constitui um atributo  essencialmente pessoal, mas é, sobretudo, uma prática social. Soares 

(2003) destaca que há interpretações conflitantes ao se tomar a dimensão social do letramento: 

uma tendência mais liberal e uma mais revolucionária. Uma primeira interpretação 

denominada pela autora como progressista liberal aparece voltada  para as “habilidades 

necessárias para que o indivíduo funcione adequadamente em um contexto social” (Soares, 

2003, p.72), vindo daí o termo letramento funcional. Uma segunda visão, denominada radical 

ou revolucionária, concebe que o letramento constitui-se como um conjunto de práticas 

socialmente construídas que envolvem a leitura e escrita, gerado por processos sociais mais 

amplos, responsáveis por “reforçar ou questionar valores, tradições e formas de distribuição 

de poder presentes nos contextos sociais” (Soares, 2003, p.75). 

Conceber o letramento como fenômeno individual, como fenômeno social numa 

perspectiva liberal ou numa visão mais progressista também acarreta desdobramentos para o 

uso do computador na EJA. 

Todas essas considerações nos fazem pensar que a utilização do computador na 

alfabetização de jovens e adultos nunca será uma atividade neutra. Sua utilização se fará no 

interior de uma prática pedagógica  que dialogará com visões críticas ou mais pragmáticas, e 

serão feitas opções que se alinharão mais a uma ou outra perspectiva. 

Em uma prática pedagógica que considerasse que a apropriação da língua escrita deve 

se fazer por meio da leitura, produção e interpretação de textos, o computador estaria presente 

para que os indivíduos editassem seus textos, acessassem a Internet informações de seu 

interesse e aprendessem minimamente a relacionar-se nesse ambiente. Seria uma prática 

alinhada à dimensão individual de letramento, que não difere muito de uma visão  liberal  da 
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dimensão social de letramento. O computador estaria destinado a auxiliar  a aprendizagem de 

cada alfabetizando, de modo que ele possa se inserir, ‘funcionar’, de forma mais competente  

no contexto da sociedade atual extensivamente informatizada. A dimensão social do 

letramento vista a partir de uma perspectiva progressista será incorporada à utilização do 

computador na alfabetização de jovens e adultos na medida em que os educandos forem 

tornando-se capazes de desenvolver uma visão crítica em relação ao mesmo: a questão 

tecnologia X desemprego, a veracidade das informações que circulam na Internet,  interesses 

do mercado presentes no mundo da inclusão digital, propagandas indesejadas e enganosas na 

Internet, segurança na internet,  etc.  

O conceito de letramento propicia, portanto, o aprofundamento do que significa 

realizar uma ação de EJA. O trabalho com textos reais, presentes no cotidiano possibilita a 

veiculação de diferentes sentidos no espaço pedagógico. A dimensão de adequação e de 

transformação, que convivem contraditoriamente no ato de educar, marcarão presença quando 

o computador estiver sendo um recurso pedagógico na EJA e caberá ao grupo envolvido, 

sobretudo, dependerá da consciência crítica e intencionalidade  do educador, seguir mais 

numa ou noutra direção.  

1.8. Demandas antigas e novas na Década da Educação para Todos e Início do 

século XXI  

(...) o analfatetismo é um fenômeno difuso no território nacional  
e em diversos subgrupos sociais que, embora tenha raízes históricas, 

se reproduz no presente como problema contemporâneo associado à pobreza  
e às limitações de acesso e qualidade do sistema educativo 

(Pierro & Graciano, 2003, p.26). 

1.8.1. A diminuição de índices acompanhada por números absolutos elevados 

Os anos 90 foram um período em que a  Alfabetização e o acesso à escolarização 

básica para todos foram pautas de reuniões internacionais em todo o mundo, graças às 

iniciativas da ONU. Destacam-se nesse período: a Conferência Mundial de Educação para 

Todos, realizada em Jontiem, (1990); a escolha de 1990 como Ano Internacional da 

Alfabetização;   a V Conferência Internacional pela Educação de Adultos  sediada em 

Hamburgo (1997) e a reunião de avaliação da Década da Educação para Todos  em Dakar, 

(2000).  

No Brasil, durante a chamada Década da Educação para Todos (1990-2000), as 

políticas públicas voltaram-se muito mais para garantia de acesso da população de 7 a 14 anos 

no Ensino Fundamental do que para o atendimento de jovens e adultos que não tiveram acesso 

ou não concluíram o Ensino Fundamental na idade prevista. Em relação à EJA, o Brasil 
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começou na contra-mão o Ano Internacional da Alfabetização com a  extinção, em 1990, da 

Fundação Educar, decisão que criou um enorme vazio em termos de políticas públicas  para o 

setor nos anos subseqüentes.  

Apenas a partir do fim dos anos 90,  foram criados programas federais como: o 

Programa Alfabetização Solidária (PAS)1; o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (PRONERA)1; o Programa Alfabetizando em Parceria3 – Movimento de Educação de 

Base – (MEB) e  o  Plano Nacional de Qualificação Profissional (PLANFOR)4. Tais 

programas, ligados a diferentes Ministérios, revelavam a falta de um planejamento estratégico 

por parte do Ministério da Educação para atender às demandas dos jovens e adultos não 

alfabetizados e que não concluíram sequer a 4a série do Ensino Fundamental. Cada Programa 

ficou responsável por organizar sua própria metodologia, materiais didáticos e formação de 

professores. Houve uma pulverização de iniciativas do poder público, articuladas com a 

sociedade civil organizada, com as Universidades, a Igreja e os sindicatos.  

Em 2003, no governo Lula, foi criado o Programa Brasil Alfabetizado, que atendeu no 

primeiro ano 1,92 milhão de jovens e adultos com pouca ou nenhuma escolaridade formal, 

aplicando um total de R$ 175 milhões. Foram apresentadas como inovações do Programa: a 

ampliação do período de alfabetização de seis para até oito meses; o aumento de 50% nos 

recursos para a formação dos alfabetizadores; o estabelecimento de um piso para a bolsa do 

alfabetizador, aumentando a quantidade de turmas em regiões com baixa densidade 

populacional e em comunidades populares de periferias urbanas; a implantação de um sistema 

integrado de monitoramento e avaliação do programa; uma maior oportunidade de 

continuidade da escolarização de jovens e adultos, a partir do aumento de 42% para 68% do 

percentual dos recursos alocados para estados e municípios. Mais uma vez  trata-se de um 

atendimento indireto à demanda, que realiza repasses de recursos a instituições que possuem 

                                                 
1 Desenvolvido desde 1997, em parceria com Universidades e doadores privados atendeu de sua criação a 2002 
mais de 3 milhões de educandos. A partir de 2002, passou a operar como organização sem fins lucrativos que 
estabelece convênios com organismos governamentais (Pierro & Graciano, 2003). 
2 Criado em 1998, visando à elevação de escolaridade de jovens e adultos presentes nos   assentamentos, que não 
são considerados nas estatísticas educacionais. É coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, por 
meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e implementado em parceria com 
universidades e movimentos sociais do campo. De 1999 a 2002 foram matriculados nas atividades do Programa 
26.547 jovens e adultos não alfabetizados, com uma média de 61,76% dos educandos concluíram o processo de 
alfabetização. (Pierro & Graciano, 2003) 
3 Vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), aproveitando a capilaridade das comunidades 
católicas,  da Pastoral da Criança e da Associação de Educação Católica (AEC) para o desenvolvimento do 
Programa. Atendeu de julho de 2002 a maio de 2003 quase 16 mil  educandos (Pierro & Graciano, 2003). 
4 Desenvolvido entre 1998 e 2003,  por sindicatos e centrais sindicais, em boa medida, devido à indução do 
Ministério do Trabalho (Pierro & Graciano, 2003). 
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comprovada experiência em EJA, as quais têm a liberdade de escolher a metodologia, os 

materiais didáticos e como desenvolver o processo de formação de educadores. 

Devem ser destacados, também, os programas protagonizados pelo chamado “Sistema 

S”, serviços sociais de formação profissional da indústria (SESI e SENAI), comércio (SESC) 

e agropecuária (SENAR) que atenderam 51.857 alfabetizandos em 2003, sendo que no 

segundo semestre desse ano, o trabalho se desenvolveu mediante convênio com o Programa 

Brasil Alfabetizado. Também merece ser citado o trabalho realizado pelos Movimentos de 

Alfabetização  (MOVA), articuladores de organizações da sociedade civil com o poder 

público em diversos municípios responsáveis pelo atendimento só na cidade de São Paulo por 

32.850 educandos em fevereiro de 20041. 

Houve também um crescimento no número de matrículas nos estabelecimentos de 

ensino, conforme pode ser observado nas tabela abaixo: 

Tabela 1: Evolução da matrícula inicial no Ensino Fundamental de Jovens e Adultos 

1995-2002 
Ano Total Federal % Estadual % Municipal % Particular % 

1995 2.136.508 285 0,0 1.378.098 64,5 506.600 23,7 251.525 11,8 

1998 2.081.750 561 0,0 1.316.482 63,2 629.201 30,2 135.506 6,5 

2001 3.818.925 5.490 0,1 2.034.515 53,3 1.427.628 37,4 351.292 9,2 

2002 3.779.593 3.327 0,1 1.759.487 46,5 1.700.862 45,0 315.917 8,3 

Fonte MEC/Inep – Sinopse estatística, 2002 

Percebe-se que em 2002 o maior número de matrículas ainda ocorreu na esfera 

estadual, responsável por 46,5% das vagas disponíveis para EJA, mas destaca-se o decréscimo 

da participação dos governos estaduais na oferta de vagas. As esferas federal e municipal 

foram as maiores  responsáveis pelo crescimento no número de matrículas na EJA de 1995 a 

2002. O crescimento na participação dos municípios é o grande destaque, pois os mesmos 

eram responsáveis por 23,7% das vagas em 1995 e passaram a responder por 45% das 

matrículas em 2002, em consonância com a tendência à municipalização do Ensino 

Fundamental. 

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas educacionais Anísio Teixeira (INEP), com 

base nos censos escolares realizados pelo MEC, o crescimento do número de matriculados de 

2002 a 2004 foi de 12%, totalizando 5.718.061 matriculados na EJA em 2004, não 

contabilizados os alunos inscritos em cursos de alfabetização. 

                                                 
1 Embora exista a articulação denominada MOVA Brasil que se reúne anualmente em Seminários Nacionais para 
troca de experiências, intervenção na agenda pública e consolidação de sua identidade, não existem dados 
sistematizados sobre o número de educandos atendidos (Pierro, 2004). 
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Outra situação que merece ser destacada é que o índice médio de analfabetismo 

absoluto1 tem decrescido significativamente no país  desde o início do século XX, quando 

64,9% da população de 15 anos ou mais se encontravam nessa situação.  

A situação na última década (1991 a 2000) aponta para a  diminuição do analfabetismo  

entre pessoas de 15 anos ou mais em seis pontos percentuais, que passou de 19,4% a  13,6% 

(gráfico 1) e, inclusive,  para um decréscimo em termos de números absolutos, pela segunda 

década consecutiva (gráfico 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Foi considerado pelo IBGE no Censo de 2000 como analfabeto absoluto a pessoa que se declarou incapaz de 
ler e escrever um bilhete simples. 

Gráfico 1: Evolução da Taxa de Analfabetismo entre a população de 15 anos ou mais,
segundo os censos demográficos. Brasil,1920 a 2000.
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Gráfico 2: Evolução do Número de Analfabetos entre a população de 15 anos ou mais,
segundo os censos demográficos. Brasil,1920 a 2000.
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Contudo, o dado de que 16 milhões de pessoas de 15 anos ou mais não são 

alfabetizadas é extremamente preocupante e permite conjecturar o quanto no Brasil será 

difícil de atingir a meta do Plano Nacional de Educação de superar o analfabetismo até 2011, 

ou aquela estabelecida em Dakar (2000), de reduzir os índices de analfabetismo registrados 

em 2000 à metade, até o ano de 2015.  

É necessário ainda acrescentar que além dos mais de 16 milhões de pessoas com 15 

anos ou mais não alfabetizadas, há  33 milhões de pessoas em situação de analfabetismo 

funcional1 (tabela 2) que têm direito garantido pelo artigo 208 da Constituição Federal/88 e 

pelo artigo 4o LDB/96, de serem atendidos por programas públicos de Educação de jovens e 

adultos, não só para concluir a 4a série, mas as oito séries do Ensino Fundamental. 

 
Tabela 2: População atingida pelo analfabetismo e analfabetismo funcional por regiões do 

Brasil e faixa etária, segundo IBGE, 2001 
 

 
Fonte: IBGE, Pnad, 2001.  
Nota: Exclusive população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 
 

É possível também constatar pela tabela 2 que cerca de 35%  da população não 

alfabetizada encontra-se com 60 anos ou mais, enquanto que a faixa etária mais jovem, que 

possui de 15 a 19 anos, corresponde a aproximadamente 4% da população não alfabetizada. 

Tal situação pode ser  facilmente explicada pelo investimento que tem sido feito para ampliar 

a oferta de vagas no Ensino Fundamental para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos e  

também faz pensar que o decréscimo no número de adultos não alfabetizados no Brasil tem se 

dado, em parte, pela morte dos cidadãos mais idosos não alfabetizados. 

                                                 
1 O  analfabetismo funcional, por recomendações da UNESCO da década de 90, começou a ser medido, tomando 
como base, as séries concluídas. No Brasil, O IBGE (2000) tomou como medida para o analfabetismo funcional, 
as pessoas com menos de 4 anos de escolaridade. 
 

Números absolutos em 1000 

População Analfabeta População de Analfabetos 
funcionais  

de 15 anos ou mais 

Unidade 
Da Federação 

População 
residente de 15 
anos ou mais 

 15  anos ou 
mais 

15 a 19 anos 60 anos ou 
mais 

Total Taxa 
(%) 

Brasil 121.011 14.954 559 5.211 33.067 27,3 

Norte 6.456 725 39 226 1.765 27,3 

Nordeste 32.767 7.946 395 2.339 14.032 42,8 

Sudeste 54.677 4.100 79 1.759 11.132 20,4 

Sul 18.696 1.323 29 580 3.956 21,2 

Centro-oeste 8.145 860 17 307 2.182 25,9 
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Os números absolutos e altos índices da população de 15 anos ou mais que possui 

menos do que 4 anos de escolaridade também chamam a atenção. Fica claro que é preciso 

garantir não só o acesso à escola mas a permanência na mesma. Muitos educandos de EJA 

advêm desse grupo de pessoas que já tiveram uma passagem rápida pela escola, mas que não 

tiveram tempo para se apropriar suficientemente da leitura e escrita a ponto de serem capazes 

de utilizá-las de forma satisfatória em seu cotidiano. 

A tabela acima permite constatar também que o Nordeste é a região brasileira que 

apresenta números absolutos e as maiores taxas de pessoas atingidas pelo analfabetismo e 

pelo analfabetismo funcional. O Sudeste, apesar de ser a região mais próspera 

economicamente, também possui números absolutos elevados de analfabetos e analfabetos 

funcionais que se explicam, em parte, pelo seu expressivo contingente populacional. 

1.8.2. A distribuição desigual do analfabetismo: 

Os dados estatísticos do Censo Demográfico (2000) mostram uma distribuição 

desigual do analfabetismo absoluto não só em relação à região do país e à faixa etária, mas 

também, ao se considerar a renda, a etnia, e o gênero dos indivíduos.  

Segundo o referido censo as maiores  concentrações de não alfabetizados encontram-

se: 

- na região Nordeste que representa 51,5% da população não alfabetizada do país; 

- nas  zonas rurais, pois  29,8% de seus habitantes não são alfabetizados, índice que 

representa mais do que o dobro da média nacional  de 13,6%; 

- nas populações com renda mensal inferior ou de até um salário mínimo que 

somam 78,9% dos que nunca freqüentaram creche ou escola; 

- nas populações de afrodescendentes e indígenas. A população composta por 

afrodescendentes representa 62,9% do total dos não alfabetizados. Outros 

percentuais alarmantes: 26,09% dos indígenas; 21,54% dos pretos e 18,18% dos 

pardos não são alfabetizados (diferenciação dos negros em pretos, pardos, do 

próprio Censo Demográfico); 

- na população com mais de 39 anos, que concentra 66,04% dos não alfabetizados.  

Ainda há uma discreta predominância no número de mulheres não alfabetizadas, que 

representam 51,34% dos não alfabetizados, para  48,66% de homens nessa situação. A 

tendência é de que essa situação se modifique, pois exceto entre as pessoas com mais de 39 

anos, faixa em que  as mulheres representam a maioria dos não alfabetizados, nos outros 

grupos etários o percentual de homens não alfabetizados é maior do que o de mulheres. 
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1.8.3. A demanda atual de avaliar os níveis de alfabetismo 

Outra questão a ser relevada, quando se busca um retrato da situação da EJA a partir 

da última década, é a constatação de que as demandas colocadas pela chamada sociedade da 

informação já não permitem que a discussão em torno da apropriação da leitura e escrita se 

faça apenas em termos da realidade do analfabetismo absoluto ou funcional. Faz-se necessário 

conhecer os níveis de alfabetismo de seus cidadãos, pois cada vez mais, as habilidades mais 

aprimoradas de leitura, escrita e cálculo são exigidas pelas diversas situações presentes no 

cotidiano da sociedade contemporânea. 

Pesquisas internacionais, como Programa Internacional de Avaliação do Estudante 

(PISA) realizado em 2000 e nacionais como o Indicador de Alfabetismo Funcional       

(INAF)1 voltam-se para a medição das habilidades de leitura e escrita dos sujeitos nos 

diversos contextos, procurando correlações entre seu desempenho e as condições sócio-

político-econômico e culturais em que se encontram inseridos.  

Segundo pesquisa sobre alfabetização que a UNESCO e a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Literacy Skills for the World of Tomorrow 

Alfabetização para o Mundo de Amanhã, (UNESCO/OCDE, 2003) baseada nas informações 

colhidas pelo Pisa 2000 que entrevistou entre 4,5 mil e 10 mil alunos em cada país, cerca de 

50% dos alunos brasileiros na faixa dos 15 anos estão abaixo ou no chamado nível 1 de 

alfabetização, uma marca estabelecida pela UNESCO que classifica os estudantes que 

conseguem apenas lidar com tarefas muito básicas de leitura. Numa escala sobre níveis de 

compreensão de leitura englobando 41 países, o Brasil está quase no fim da fila: 37.ª posição - 

à frente somente de Macedônia, Albânia, Indonésia e Peru. Esta é uma posição extremamente 

preocupante considerando que os países que estão numa posição semelhante possuem uma 

economia muito mais modesta do que o Brasil e não contam com os mesmos investimentos. 

Os recursos são importantes, mas não trazem consigo a garantia do sucesso das políticas 

empreendidas, que devem ser bem planejadas e articuladas entre si para o alcance das metas 

propostas. 

O INAF, realizado em 2001, que objetivava verificar as habilidades de leitura e escrita 

de duas mil pessoas com idades de 15 a 64 anos, pertencentes a todas as classes sociais, 

constatou, igualmente, números preocupantes: 

                                                 
1 O Indicador Nacional de Alfabetismo, INAF, realizado mediante parceria da organização não-governamental 
Ação Educativa e o Instituto Paulo Montenegro, vem realizando anualmente pesquisa amostral nacional que visa 
medir os níveis de alfabetismo da população jovem e adulta brasileira, levando em conta não apenas a 
escolaridade, mas as habilidades demonstradas na utilização da leitura, da escrita e das funções matemáticas. 
(Pierro, 2004) 
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Fonte: Indicador de Analfabetismo Funcional (INAF), 2001. 

Como pode ser observado no gráfico acima, 9% dos entrevistados revelaram total 

incapacidade de leitura e escrita. 31% da população estudada foram classificadas como 

portadores do nível 1 de alfabetismo, por se revelarem capazes de retirar uma informação 

explícita em textos muito curtos; 34% conseguiram localizar uma informação não explícita 

em textos de maior extensão, atingindo o nível 2 de alfabetismo e somente 26% da amostra 

foram capazes de ler textos mais longos, localizar mais de uma informação e estabelecer 

relações entre diversos elementos do texto. 

Pesquisas como o PISA (2000) e o INAF (2001) apontam para a necessidade de 

diretrizes curriculares, construção de metodologias, produção de material didático, incremento 

à formação inicial e continuada de professores que permitam alcançar novos patamares de 

alfabetismo da população escolarizada.  

1.8.4. Conclusões e Recomendações a partir do Mapa do Analfabetismo  

Vários autores, ao analisar a situação do analfabetismo e do alfabetismo no país, têm 

tecido conclusões e recomendações que poderiam auxiliar o país a encontrar  caminhos para o 

empreendimento de políticas para o segmento. 

Pinto, Sampaio & Brant (2003), ao fazer uma análise do Mapa do analfabetismo 

organizado pelo Instituto de Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), retomam a questão inevitável:  

por que um país que nos últimos 60 anos teve cerca de uma dezena de programas de 

abrangência nacional, cuja meta era o fim do analfabetismo e que é uma referência 

internacional na área com os trabalhos de Paulo Freire não consegue assegurar a alfabetização 

da totalidade de seus jovens e adultos?  

Para os autores, membros da diretoria do INEP,  três razões e três caminhos merecem 

ser destacados, os quais encontram-se organizados no quadro abaixo: 

Gráfico 3: Níveis de alfabetismo segundo pesquisa 
amostral, INAF 2001
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Quadro 3: Razões para não superação do analfabetismo no Brasil e recomendações 
(Pinto, Sampaio & Brant, 2003) 

Razões para não superação do analfabetismo Caminhos vislumbrados  
O analfabetismo não foi superado porque o nosso 
sistema educacional continua a formar analfabetos.  

A construção de uma escola de qualidade que não seja 
mais uma fábrica de analfabetos e, para tanto, há que se 
mudar o atual padrão de gasto por aluno na escola 
pública. 

Os dados do Censo do IBGE indicam uma distribuição 
desigual das taxas de analfabetismo que não tem sido 
considerada.  

Há que se fomentar as políticas de distribuição de 
renda (como uma política ativa de reforma agrária e 
fortalecimento de programas como o Bolsa-Escola), 
assim como de ações afirmativas orientadas aos grupos 
mais fragilizados, social e economicamente.  

Boa parte dos programas destinados ao combate do 
analfabetismo que marcaram a história do País guiou-se 
segundo o paradigma dos “serviços pobres para os 
pobres”, predominando o improviso, a falta de 
qualificação e de preparação dos alfabetizadores, bem 
como a desarticulação dos programas de alfabetização 
com as redes regulares de ensino. 

 

Há que se investir na qualidade dos programas de 
alfabetização e letramento, assegurando-se formação 
dos alfabetizadores, material didático adequado e 
articulação com os sistemas regulares de ensino, de tal 
forma que os alunos que passarem por estes programas 
sejam encaminhados ao ensino regular ou à Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). Há ainda que se derrubar o 
veto do governo anterior a artigo da lei de 
regulamentação do FUNDEF (Lei nº 9.424/96), que 
impede a contabilização dos alunos matriculados em 
programas presenciais do EJA para efeito de 
recebimento dos recursos deste fundo. 

Em estudo realizado por Pierro & Graciano (2003) para a Oficina Regional da 

UNESCO para a América Latina e Caribe, sobre a situação da EJA no Brasil, seis anos após a 

V CONFITEA, Conferência Internacional de Educação de Adultos (Hamburgo, 1997) e seis 

anos antes da próxima conferência, para a avaliação dos progressos no período foram 

apresentadas algumas conclusões e recomendações, que ampliam as questões colocadas por 

Pinto, Sampaio & Brant, (2003), anteriormente: 

      Quadro 4: Conclusões e recomendações para a EJA no Brasil  (Pierro & Graciano, 2003) 

Conclusões Recomendações 

O nível médio de analfabetismo no Brasil declinou  
graças à combinação do perfil etário e da dinâmica 
demográfica, com os progressos realizados na 
educação das novas gerações. 

Faz-se necessário acelerar o ritmo de alfabetização de 
jovens e adultos para alcançar a meta fixada no Plano 
Nacional de Educação ou cumprir o compromisso 
assumido em Dakar. 

As desigualdades de gênero no acesso à alfabetização 
continuaram a ser superadas, mas persistiram as 
profundas desigualdades geracionais, raciais, 
territoriais e de renda.  

 

Recomenda-se que as políticas de universalização da 
alfabetização e ampliação do acesso dos jovens e 
adultos ao ensino fundamental devem incorporar 
estratégias de discriminação positiva, voltadas à 
inclusão e promoção da eqüidade educativa, 
participação nos programas nacionais de livro didático, 
de alimentação, transporte e saúde do escolar. 

O analfabetismo funcional regrediu, mas o 
desempenho dos jovens e adultos em tarefas cotidianas 
de leitura, escrita e cálculo situa-se abaixo das 

Campanhas ou programas de alfabetização precisam ser 
complementados pelo incentivo ao uso das habilidades 
de leitura, escrita e cálculo recém-adquiridas, 
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Conclusões Recomendações 

competências necessárias socialmente características 
do alfabetismo.  

assegurando-se oportunidades de continuidade dos 
estudos. 

A inserção marginal da educação de jovens e adultos 
na reforma educacional implementada no país fez com 
que a cobertura escolar para essa faixa etária 
continuasse a ser deficitária, em um período em que as 
demandas sociais de conhecimento se ampliaram.  

Faz-se necessário reposicionar a educação de jovens e 
adultos na agenda da política educacional, articulando-a 
com a prioridade concedida à educação das novas 
gerações. 

A maior parte do atendimento de adolescentes e jovens 
deveu-se ao atendimento em escolas de ensino regular. 

É preciso expandir a cobertura escolar, flexibilizando e 
diversificando a oferta de oportunidades educacionais 
dirigidas a jovens e adultos, o que não será possível 
sem ampliação do financiamento público e formação de 
educadores. 

40% dos 190 mil educadores de jovens e adultos, 
(número que deve se elevar a 200 mil se somados os 
voluntários que atuam no meio popular) não possuem 
formação universitária como exigido pela LDB de 
1996.  

Há que se oferecer oportunidades de formação para os 
mesmos e gerar incentivos para que as instituições 
públicas de ensino superior propiciem a tais educadores 
oportunidades de elevação da escolaridade, certificação 
e aperfeiçoamento profissional. 

O financiamento público para o segmento recebeu um 
incremento a partir de 1991, mas sua continuidade não 
está assegurada.  

 

A situação requer a inserção da EJA, em condição de 
eqüidade nos mecanismos de acesso aos fundos 
públicos, a começar pela inclusão das matrículas dessa 
modalidade de ensino fundamental no FUNDEF e 
também nos projetos de melhoria do Ensino 
Fundamental e Médio, apoiados com empréstimos do 
BIRD, BID ou com dotações de outras instâncias do 
sistema da ONU (UNESCO, UNICEF, PNDU). 

A revisão dos mecanismos de financiamento deve 
levar em conta a descentralização da oferta escolar, 
com o crescimento da participação dos municípios. 

 

O reconhecimento do papel desempenhado pelos 
governos deve resultar numa participação mais efetiva 
de estados e municípios na fixação e flexibilização de 
diretrizes curriculares, de critérios empregados pelo 
sistema nacional de avaliação e delineamento de 
programas nacionais de formação de educadores. 

A gestão democrática do ensino, embora contemplada 
na legislação educacional brasileira não teve expressão 
concreta na política nacional da educação de jovens e 
adultos nos anos posteriores à V CONFITEA. 
Parcerias entre poder público e sociedade civil têm 
contribuído para a educação de jovens e adultos no  
país, com experiências inovadoras do MOVA, 
PRONERA, PLANFOR e do PAS.  

 

Recomenda-se instituição de uma instância colegiada 
de gestão democrática da política de educação de 
jovens e adultos, da qual participem diferentes 
instituições sociais e governamentais que intervêm na 
provisão de serviços educacionais para esse grupo 
etário. Um mecanismo de  gestão desse tipo pode servir 
também para o MEC recuperar a coordenação política 
da política nacional da EJA dispersa em programas de 
vários órgãos do governo federal. 

As conclusões e recomendações de Pierro (2004) ao Programa Brasil Alfabetizado 

incidem sobre questões já assinaladas anteriormente, conforme pode ser visualizado abaixo:  
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Quadro 5: Conclusões e recomendações para o Programa Brasil Alfabetizado  
(Pierro, 2004) 

 CONCLUSÕES RECOMENDAÇÕES 

Os dados dos censos educacionais sobre a 
escolarização fundamental de jovens e adultos 
perderam a credibilidade a partir de 1998, quando o 
FUNDEF entrou em vigor, pois graças ao veto à 
inclusão de matrículas de EJA, os alunos desse 
segmento são, freqüentemente, incluídos, como alunos 
do Ensino Fundamental regular. 

Construção de uma base de dados para que seja 
possível operar com transparência os fundos públicos 
envolvidos. 

 

Necessidade  de atendimento a grupos prioritários. Combinar políticas universais de escolarização de 
jovens e adultos com ações de discriminação positiva, 
privilegiando: os municípios com menor Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH); as zonas rurais e os 
municípios com menos de 50 mil habitantes da região 
Nordeste e de certos estados do Norte e Centro Oeste 
do país; as zonas mais pobres das regiões 
metropolitanas densamente povoadas; os grupos de 
idade mais avançada, considerando a especificidade 
feminina predominante nessa faixa etária; os 500 mil 
adolescentes, dois terços dos quais são rapazes, que 
ainda não são alfabetizados; os indígenas e os afro-
descendentes.  

Necessidade de potencializar programas federais, de 
expandir a oferta pública de alfabetização. 

Potencializar a convergência entre PLANFOR e 
PRONERA e gerar estímulos para que os governos 
estaduais e municipais assumam progressivamente a 
educação dos jovens e adultos nos assentamentos 
rurais. 

Necessidade de oferecer apoio técnico e financeiro aos 
estados e municípios. 

Revogação do veto presidencial à lei 9424/96 que 
impede que a EJA seja benificiada com recursos do 
referido fundo. 
As medidas paliativas são a manutenção e elevação 
progressiva de outros fundos disponíveis para a EJA. 
A substituição do FUNDEF por um Fundo mais 
inclusivo para o Ensino Básico em seu conjunto. 

As considerações feitas por Pinto, Sampaio & Brant (2003), Pierro & Graciano (2003) 

e Pierro (2004) a respeito da situação atual da EJA no Brasil coincidem em pelo menos três 

pontos:  

- há que se rever os mecanismos de acesso da EJA aos fundos públicos; 

- existe uma distribuição desigual do analfabetismo no país que demanda a 

incorporação de ações afirmativas orientadas aos grupos mais atingidos;   

- há que se investir na qualidade dos programas da Educação Pública, assegurando 

formação dos professores, material didático adequado e articulação com os 

sistemas regulares de ensino. 

Ao retratar a situação da EJA no Brasil no início do século XXI percebe-se que a 

situação demanda investimentos tanto no sentido de aumento do número de vagas disponíveis, 
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que deve levar em conta a necessidade de atender aos grupos mais marginalizados, quanto em 

relação à qualidade da educação oferecida. Para o atendimento das metas quantitativas e 

qualitativas faz-se necessário que a EJA seja contemplada pelos mesmos recursos que são 

destinados aos outros segmentos do Ensino Fundamental, conforme defendido pelos diversos 

estudiosos da questão apresentados anteriormente.  

1.8.5. Novas demandas: O Mapa da Exclusão Digital e suas coincidências com o Mapa 

do Analfabetismo 

Se atender às antigas demandas da EJA, de garantia de vagas para todos e de 

promoção de uma educação pública de qualidade, ainda são objetivos distantes de ser 

completamente alcançados, a última década trouxe consigo uma nova demanda: a da 

superação da exclusão digital.  

Quando se reflete sobre a dimensão da exclusão digital ficam evidentes os aspectos 

políticos e geográficos da problemática. Atinge indivíduos, populações, etnias, classes sociais 

e territórios inteiros.A exclusão digital se traduz num  verdadeiro ‘apartheid’ instaurado no 

qual se tem a maior parte da população mundial impossibilitada de ter acesso a informações, 

bens, serviços... considerados públicos por estarem disponíveis na rede mundial de 

computadores. A necessidade de atendimento prioritário em termos de geração de vagas e 

oportunidades de alfabetismo às populações excluídas das zonas rurais, aos pretos, pardos e 

indígenas e aos adolescentes, aos que possuem menor renda; só é reforçada pela análise do 

Mapa da Exclusão Digital.  

Baseando-se nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 

realizada em 2001, apenas 12,46% da população brasileira têm acesso a computador e 8,31% 

a Internet. Estimou-se que 80% dos incluídos pertencem às classes A e B. Soma-se à exclusão 

sócio-econômica, uma exclusão geográfica.  Segundo pesquisa do Ibope de maio de 2001, nas 

regiões metropolitanas do Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto 

Alegre, Curitiba, Salvador, Recife e Fortaleza, 20% da população estavam conectadas à rede 

mundial de computadores, o que não é muito em termos internacionais, mas representa o 

dobro da média nacional. Nesse mesmo ano, dos mais de 5 mil municípios do país, só 300 

contavam com infra-estrutura essencial para instalação de serviços de acesso à rede, o que 

tende a deixar de fora  da revolução digital 94% das localidades do país (Dieguez, 2001). 

Confirma-se, assim,  a correlação esperada entre menor escolaridade e maior exclusão 

digital. 
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Fonte: CPS/ FGV elaborado a partir de microdados da PNAD/IBGE 

O gráfico 4 permite verificar  que as pessoas que possuem mais de 12 anos de estudo 

são as apresentam os maiores percentuais de inclusão digital:  58,92% das pessoas com mais 

de 12 anos de estudo têm acesso ao computador e 46,81% têm acesso à Internet. No outro 

extremo, apenas cerca de 4% dos que possuem até 4 anos de escolaridade de escolaridade têm 

acesso a computador e cerca de 3,5% têm acesso a Internet. A análise segundo modelo 

logístico proposto pelo Mapa da Exclusão Digital, permite afirmar que “a chance de uma 

pessoa que tem até quatro anos de estudo possuir um computador em casa é 99,95% menor do 

que uma pessoa com mais de 12 anos de estudo e de ter acesso a Internet é 99,96%” (FGV, 

2003, p. 37).  

Outro ponto de coincidência entre a exclusão digital e o analfabetismo, já citado, é sua 

concentração nas zonas rurais. Tais áreas devem receber maior atenção também dos 

programas de inclusão digital, pois, segundo o mesmo estudo, apenas 1,5% dos incluídos 

digitais encontra-se em áreas rurais.  

O nordeste, região que apresenta maior incidência de analfabetismo, também possui 

índice de inclusão digital bem abaixo da média nacional, 4,3%. A menor taxa de inclusão 

digital é a apresentada pela região Norte, que possui apenas 4,1% de seus moradores com 

acesso a computador, em comparação a taxa de 14,9% da região sudeste. 

 As desigualdades continuam se considerarmos a etnia, a exemplo do que ocorre em 

relação ao analfabetismo: 

Gráfico 4: Acesso a Computador e a Internet por Anos de Estudo.
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Fonte: CPS/ FGV processando microdados do Censo Demográfico 2000/IBGE. 

Os dados comprovam mais uma vez as condições menos favorecidas das populações 

negra (pardos, pretos) e indígena e no Brasil em relação ao alfabetismo, também são as mais 

excluídas do universo digital.  

Segundo o Mapa da Exclusão Digital, a chance de um branco ter acesso a um 

computador é 142% maior do que a de um não branco. Se considerarmos as possibilidades de 

acesso a Internet a chance de um branco é  167% maior que a de um não branco. Merece 

destaque a inclusão digital dos orientais, pois "41,66% da população da etnia amarela estão 

incluídos digitalmente" (FGV, 2003, p. 48). 

Analisando as taxas de acesso a computador e a Internet por faixas etárias, verifica-se 

que tais taxas tendem a crescer até a faixa de 45 a 50 anos, e em seguida, começam a 

decrescer, conforme pode ser observado a seguir:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Participação das Etnias no Total de Incluídos Digitais
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Fonte: CPS/ FGV elaborado a partir de microdados da PNAD/IBGE. 

Os que possuem até 15 anos e os que possuem mais de 65 anos são os grupos que 

precisam ser mais contemplados, sendo  a inclusão digital nessas faixas etárias inferior à 

média nacional. 

A situação equilibrada entre os percentuais de homens e mulheres alfabetizados 

repete-se em termos de inclusão digital: 48,26% dos incluídos digitais são homens e 51,74% 

são mulheres. 

1.8.6. Conclusões e Recomendações a partir do Mapa do Analfabetismo e da Exclusão 

Digital 

Assim, a partir dos estudos realizados, poder-se-ia pensar na implantação de 

programas de EJA que utilizassem o computador e as TIC, destinados prioritariamente: 

- aos mais de 500 mil adolescentes entre 15 a 19 anos não alfabetizados no Brasil, 

(dois terços dos quais são rapazes), levando em conta que a presença do 

computador em seu processo de escolarização, provavelmente, seria um estímulo 

para seu retorno aos estudos, frente ao interesse das novas gerações pelas 

tecnologias da informação e comunicação. 

- aos jovens e adultos residentes nas zonas rurais, desenvolvendo projetos-piloto  

que envolvam o uso do computador e da Internet no PRONERA e em escolas 

Gráfico 6: Participação na Inclusão Digital por Faixa Etária 
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municipais e estaduais localizadas nas áreas rurais, voltados às necessidades dos 

que residem no campo; 

-  às populações dos municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), com menos de 50 mil  habitantes da região Nordeste, de certos estados do 

Norte e Centro Oeste do país e das zonas mais pobres das regiões metropolitanas 

densamente povoadas;  

- aos indígenas e aos afro-descendentes pertencentes às etnias mais atingidas pelos 

percentuais de analfabetismo e exclusão digital; 

- aos grupos de idade mais avançada, considerando a especificidade feminina 

predominante nessa faixa etária dos não alfabetizados. 

Com a possibilidade de abordar as duas modalidades de exclusão, em relação à 

alfabetização e ao universo digital, a utilização do computador na EJA coloca-se como uma 

contribuição metodológica articulada à construção de uma educação pública de qualidade 

num contexto marcado por profundas desigualdades.  

A consciência das necessidades elementares não atendidas1 e a certeza de que o 

investimento na qualidade da educação não pode esperar devem resultar em programas 

governamentais que atendam às demandas de infra-estrutura e educacionais de forma 

articulada, a exemplo do acordo firmado entre os Ministérios da Educação e de Minas e 

Energia objetivando que as escolas passem a se beneficiar de energia elétrica, pelo Programa 

Luz para Todos, bem como de diferentes programas educacionais do MEC, com a 

implantação da TV Escola e de laboratórios de informática, com computadores ligados à 

Internet, por meio do Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo), visando à 

melhoria da qualidade de ensino e expansão de programas de educação à distância e de 

formação e capacitação de professores para o interior do Brasil. 

As ações, tanto em nível ministerial como em nível local, precisam ser articuladas em 

rede de modo que os recursos disponíveis sejam utilizados pelo maior número possível de 

pessoas e da melhor forma possível. O trabalho de EJA que inclui o uso do computador como 

instrumento pedagógico poderia começar por turmas de EJA que funcionam em escolas que já 

possuem computadores, seguidas por aquelas que funcionam próximo a Telecentros, 

                                                 
1 Num momento histórico de forte presença das TIC em todas as esferas da sociedade, em que se almeja a 
informatização das escolas, convive-se com tristes  constatações, como a de que quase 30% das escolas 
brasileiras não possuem sequer energia elétrica. Em regiões como a Amazônia Legal,  que engloba os sete 
estados do Norte, o Mato Grosso e o Maranhão, a falta de energia atingia 50% das escolas, segundo o Censo 
Escolar de 2002. 
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Infocentros; Escolas Públicas, Particulares e Organizações não governamentais (ONG) que 

possuem computadores e que poderiam disponibilizá-los para educandos e educadores.  

Os programas de utilização do computador na EJA devem ser antecedidos e 

acompanhados por cursos de formação de professores, de modo que os educadores ao 

refletirem sobre o seu processo de aproximação do mundo digital, possam desenvolver 

práticas pedagógicas com uso do computador incentivando os  educandos a fazer o mesmo.  

Diversos projetos desenvolvidos no Programa de Pós-graduação "Educação: 

Currículo" da PUC-SP têm trilhado caminhos bem sucedidos na formação de educadores para 

o uso das TIC, projetos estes que podem inspirar propostas de formação de educadores de 

EJA que se voltem a esse objetivo. Tais projetos partem da proposta de formação de 

profissionais reflexivos (Schön,1997; Zeichner, 1997;  Garcia 1997; Gómez 1997; Nóvoa, 

1997) e têm incorporado a tal proposta a utilização de ambientes digitais de aprendizagem 

(ADA) por sua capacidade de propiciar a retomada a fala dos participantes docentes e 

discentes armazenadas no ambiente e assim se constituírem espaços privilegiados de reflexão 

sobre  a prática pedagógica.  

Em termos de formação inicial, cabe citar o Projeto NAVE que envolveu um número 

expressivo de pesquisadores e discentes de diferentes áreas do conhecimento,  na construção e 

investigação de uma metodologia para formar graduandos de cursos de licenciatura para o uso 

das TIC (Almeida F., 2001). No campo da formação continuada e em serviço, merecem 

destaque cursos de especialização, como o intitulado Desenvolvimento de Projetos 

Pedagógicos com o uso das Novas Tecnologias, realizado em colaboração com o Programa 

Nacional de Informática na Educação (Proinfo) da Secretaria de Educação a Distância do 

MEC, que atendeu a professores da Rede Pública pertencentes aos Núcleos de Tecnologia 

Educacional (NTEs), atuantes em 15 estados brasileiros, além de 4 educadores de países da 

América Latina membros de um Projeto da Organização dos Estados Americanos (OEA) de 

formação de uma comunidade latino-americana de Informática na Educação (Valente,J., 

Prado, M. E. & Almeida, M.E., 2003). Também no campo da formação em serviço, é 

importante citar o sub-projeto Informática na Educação do Programa de Educação Continuada 

(PEC), da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, que envolveu educadores que 

atuam em diferentes instâncias – dirigentes, supervisores de ensino, assistentes técnico-

pedagógicos, diretores, professores coordenadores e professores -  a fim de buscar 

sensibilização e comprometimento dos profissionais atuantes nos diversos setores, com a 

inserção do computador na prática pedagógica com vistas à melhoria da qualidade da Escola 

Pública (Almeida, M.E., 2004). Em todos os projetos acima citados a inclusão digital do 
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professor e dos demais profissionais da Educação é vista como condição para a 

implementação do uso das TIC em projetos pedagógicos de forma eficaz, crítica e criativa 

(Vieira, A, Almeida M. E & Alonso, M., 2003) e no campo da EJA tal sensibilização e 

comprometimento dos diversos setores também será imprescindível. 

Uma última questão a ser destacada a partir das Conclusões e Recomendações feitas 

sobre o Mapa do Analfabetismo e da Exclusão Digital é que utilizar o computador na EJA e 

ser usuário dos centros públicos de inclusão digital poderiam e deveriam ser atividades 

retroalimentadoras, tratando-se de jovens e adultos em processo de escolarização inicial. No I 

Encontro de Telecentros do Brasil, que ocorreu em São Paulo em 2004, uma das questões 

apontadas, logo na sessão de abertura, foi a necessidade de integrar projetos de inclusão 

digital e educação. Segundo depoimentos de monitores dos Telecentros, muitas pessoas que 

desejam incluir-se digitalmente encontram barreiras por não possuir domínio de habilidades 

básicas de leitura e da escrita. Faz-se necessário dar uma atenção especializada aos usuários 

dos Telecentros que possuem níveis mais elementares de letramento e realizar tal 

atendimento, articulando os recursos existentes na rede pública, de modo a oferecer a essas 

pessoas informações sobre as oportunidades de retorno aos estudos. Do mesmo modo, há que 

se incentivar os educandos, sobretudo os que apreciam a experiência de utilizar computadores 

e Internet no Curso de EJA, a procurar um maior domínio das TIC em um curso destinado a 

esse fim nos Telecentros, Infocentros e demais organizações  que promovem o acesso gratuito 

a computadores e a Internet. 

1.9. Sentidos de ontem e caminhos para o uso do computador na EJA na 

atualidade 

Ao final de cada tópico já foram tecidas reflexões sobre de que modo os sentidos e as 

tecnologias presentes em cada período histórico da EJA no Brasil podem indicar caminhos 

para o uso do computador junto a educandos desse segmento. O quadro abaixo busca 

sintetizar tais reflexões:  

Quadro 6: Sentidos e Caminhos para o uso do computador na EJA a partir do breve 
histórico da EJA no Brasil. 

Período Sentidos destacados 
 

Caminhos para o uso do computador 
na EJA que podem ser vislumbrados a 

partir dos sentidos destacados 

Colonização 

 

 

 

 O Autoritarismo que marca tanto a chegada da 
escrita junto a povos detentores de cultura oral, 
quanto ao ensino da norma culta na escola. 

 A mesma tecnologia utilizada para dominar é 
aquela que permite ao sujeito projetar sua visão 

 Refletir sobre o mologismo e 
dialogismo presentes na interação dos 
educandos com as TIC. 

 Dar ouvidos a esse Outro que se 
encontra na situação de alfabetizando, 
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Período Sentidos destacados 
 

Caminhos para o uso do computador 
na EJA que podem ser vislumbrados a 

partir dos sentidos destacados 

Colonização de mundo e sua cultura. 

 O Monologismo e Dialogismo são inerentes ao 
processo educativo. 

que possui opiniões,  sentimentos e 
constrói sentidos diante da proposta 
de ter o editor de textos ou a Internet 
como instrumentos pedagógicos em 
seu processo de apropriação da língua 
escrita. 

Império  Imenso vazio em termos de Políticas Públicas 
para a EJA a partir da expulsão dos jesuítas. 

 Constituição caracterizada pelo liberalismo e 
retórica. 

 Descaso e falta de recursos: Governo imperial 
responsável pela educação das elites e 
províncias, desprovidas de recursos,  
responsáveis pela educação da população. 

 Aliar-se às lutas mais amplas do 
segmento: cumprimento da 
legislação, participação da EJA nos 
recursos do FUNDEF e 
implementação de ações afirmativas 
junto aos segmentos mais excluídos. 

 Defender a democratização do acesso 
e uma educação de qualidade, que 
deve contemplar o uso do computador 
e das TIC como instrumentos 
pedagógicos. 

Anos 30 e 40  Incremento da EJA no mundo e no Brasil: 

- a partir do fim da Segunda Guerra, a 
ONU defende o papel da educação de 
adultos para a superação da 
desigualdade entre as nações. 

- Fim da ditadura Vargas/Clima de 
redemocratização: necessidade de 
aumentar as bases eleitorais, integrar 
as massas populacionais de imigração 
recente e incrementar a produção. 

 Importância da Campanha de Educação de 
Adolescentes e Adultos de 1947: mudança 
gradativa na concepção acerca do educando 
adulto, construção de metodologia e materiais 
específicos para EJA. 

 Refletir sobre a que interesses servem 
as diversas propostas de uso das TIC 
no mundo do trabalho e na educação. 

 Analisar as metas/objetivos dos  
programas de EJA e verificar o que é 
possível realizar de transformador em 
cada contexto. 

 Construir uma metodologia 
colaborativa para o uso dos recursos 
tecnológicos na EJA, alicerçada no 
diálogo, de  modo  que educadores e 
educandos sejam sujeitos de fato. 

Década de 50 
e início dos 
anos 60 

 Renovação pedagógica num agitado cenário 
político. 

 Relevância do II Congresso Nacional de 
Educação de Adultos (1958) e do trabalho de 
Paulo Freire (1961-1963): conscientização, 
processo educativo ‘com’ e não ‘para’ os 
educandos. 

 Círculos de cultura com utilização de recursos 
audio-visuais para promover a educação 
libertadora. 

 Proposta de um Programa Nacional de 
Alfabetização. 

 

 Utilizar o computador e as TIC como 
recursos que auxiliam os educandos e 
educadores a construir uma leitura 
crítica da realidade apresentada pela 
mídia e pela Internet. 

 Promover a autonomia dos 
envolvidos e a construção de 
conhecimentos.  

 Incentivar o diálogo, a livre 
expressão, a negociação de sentidos, 
engendrados a partir da experiência 
pedagógica de utilização do 
computador e das TIC. 

Ditadura 
Militar 

 

 

 Desmantelamento do Programa Nacional de 
Alfabetização (1964) e fundação do MOBRAL 
(1967), visando a ampliar junto às camadas 
populares as bases sociais de legitimidade do 
regime militar. 

 Refletir sobre o sentido da  presença 
do computador na EJA e programas 
de inclusão digital: democratização 
do uso da tecnologia ou apenas 
necessidade de adequação do cidadão 
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Período Sentidos destacados 
 

Caminhos para o uso do computador 
na EJA que podem ser vislumbrados a 

partir dos sentidos destacados 

Ditadura 
Militar 

 

 A necessidade de uma alfabetização funcional 
defendida pela UNESCO, distorcida por uma 
visão de que a alfabetização deveria auxiliar o 
educando a reconhecer sua função na 
sociedade. 

 Início de um discurso que valoriza a 
importância do domínio dos meios de 
comunicação na educação do futuro e o papel 
da escola como sistematizadora e não 
transmissora de conhecimento.  

 Experiências de Ensino Supletivo com módulos 
realizados à distância, via correio, rádio e 
televisão. 

ao seu papel na sociedade 
informatizada e às demandas da 
sociedade de consumo. 

 

Redemocrati
zação 

 Processo de redemocratização do país. Antigos 
e novos movimentos sociais ganham 
visibilidade no cenário nacional ao 
protagonizar experiências de alfabetização 
conscientizadora, enriquecidas pelas novas 
contribuições teóricas que surgem a partir dos 
anos 80. 

 Ausência do Estado do cenário da EJA com o 
desmantelamento do MOBRAL e criação da 
Fundação Educar, orientada para o 
desenvolvimento de ações indiretas.   

 Estar sempre atento se o que é 
tomado por realidade dos educandos 
pelos programas e educadores, 
corresponde a tal realidade. 

 Escutar as vozes dos educandos 
(palavras, sorrisos, recusas, silêncios) 
e refletir sobre os sentidos atribuídos 
pelos educandos ao interagir com o 
computador, com a Internet num 
curso que procuraram para se 
alfabetizar e/ou concluir a 4.a série do 
Ensino Fundamental. 

 Exigir que o Estado cumpra seu papel 
de provedor do Ensino Fundamental 
para jovens e adultos que a ele não 
tiveram acesso na idade prevista. 

Incorporação 
das 
contribuições 
teóricas 
emergentes 
na década de 
80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Psicogênese da Língua Escrita: as 
investigações se deslocam da pergunta “como 
se ensina”  para “como se aprende”. Ferreiro 
ampliou o que se concebia por realidade dos 
educandos e incorporou à necessidade de 
conhecer seu universo cultural, a busca de 
compreender quais são as hipóteses dos 
alfabetizandos acerca do funcionamento do 
código alfabético e do significado da escrita. 

 Letrismo: destaca-se a relação do sujeito 
cognoscente com o ato de aprender a ler e 
escrever. Recusar-se à alfabetização pode 
constituir um ato de resistência, assim como, 
aceitar ser alfabetizado pode estar mais ligado a 
um ato de submissão, do que à  conquista de 
algo que traga acréscimos ao desenvolvimento 
da própria identidade. Nessa perspectiva, não 
existe analfabetismo funcional, mas letrismo a-
funcional: não se trata de criar métodos para 
preencher lacunas, mas de construir sentidos 
nas relações estabelecidas entre os homens e o 
universo das letras. 

 Conhecer o que pensam a respeito da 
escrita, a fim de dialogar com as suas 
concepções e propor-lhes desafios 
que os auxiliem em seu processo de 
construção de conhecimento, tendo 
como instrumento pedagógico o 
computador. 

 Conhecer os sentidos construídos 
pelos educandos em relação à própria 
inclusão  ou exclusão  na cultura 
letrada e digital, ajudar os educandos 
a refletir sobre essas questões e 
empreender passos na direção 
escolhida.  

 
 Conceber o letramento como 

fenômeno individual ou social, 
respectivamente numa perspectiva 
liberal ou mais progressista acarreta 
desdobramentos para o uso do 
computador na EJA. 
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Período Sentidos destacados 
 

Caminhos para o uso do computador 
na EJA que podem ser vislumbrados a 

partir dos sentidos destacados 

Incorporação 
das 
contribuições 
teóricas 
emergentes 
na década de 
80 

 Letramento: O surgimento do termo no Brasil 
relaciona-se à superação gradativa do 
analfabetismo. À medida que um número maior 
de pessoas aprende a escrever e a sociedade 
brasileira vai se tornando mais grafocêntrica, 
passa a se verificar que já não basta mais 
aprender a ler e escrever, fazendo-se necessário 
possuir  competência para utilizar a leitura e a 
escrita no cotidiano. Letramento seria, pois, o 
estado ou  condição que assume aquele que 
aprende ler e escrever. Soares (2003) destaca 
que as práticas e publicações oscilam entre a 
focalização de um caráter mais adaptativo 
(dimensão individual) ou transformador 
(dimensão social) do conceito letramento. 

Década da 
Educação 
para todos e 
início do séc. 
XXI 

 Diminuição de índices de analfabetismo 
acompanhada de números relativos e absolutos 
elevados. 

 Distribuição desigual do analfabetismo, com 
maiores concentrações: no Nordeste, nas zonas 
rurais, nas populações com renda inferior ou de 
até um salário mínimo,  nas populações 
afrodescendentes e indígenas, na população 
com mais de 39 anos. 

 Demanda da sociedade contemporânea por 
maiores habilidades de leitura e escrita 
impulsionam pesquisas sobre níveis de 
alfabetismo. 

 Conclusões e recomendações a partir de 
mapeamento do analfabetismo e alfabetismo 
coincidem em pelo menos 3 pontos: 

- Há que se rever os mecanismos  de 
acesso da EJA aos fundos públicos. 

- Existe uma distribuição desigual do 
analfabetismo que demanda ações 
afirmativas. 

- Há que se investir na qualidade da 
educação pública: formação docente, 
material didático adequado e 
articulação aos sistemas regulares de 
ensino. 

 Nova demanda: inclusão digital. 

 Coincidências entre o perfil dos excluídos dos 
processos de escolarização e os excluídos 
digitais. 

 

 Levar em conta as maiores 
concentrações do analfabetismo e da 
exclusão digital em cada região para 
planejamento de Programas de EJA 
que incluam a utilização do 
computador e das TIC. 

 Promover ações articuladas tanto em 
nível ministerial como local, a fim de 
que os recursos disponíveis sejam 
utilizados por um maior número de 
pessoas e da melhor forma possível. 

 Criar programas de formação de 
professores e apoio ao trabalho com 
turmas de EJA que funcionam em 
escolas que já possuem 
computadores, seguidas por aquelas 
que estão próximas a Telecentros, 
Infocentros; Escolas Públicas, 
Particulares e ONGs que poderiam 
disponibilizar computadores para o 
trabalho. 

 Utilizar o computador na EJA e ser 
usuário de centros de inclusão digital 
deveriam ser atividades 
retroalimentadoras. 

 Assim, os sentidos e caminhos apontados pela própria EJA ao uso do computador  e 

das TIC nesse segmento apontam para: 
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 a necessidade de dar ouvidos a esse outro que se encontra na situação de 

alfabetizando, que possui opiniões,  sentimentos e constrói sentidos em relação à 

própria exclusão  da cultura letrada e digital. O educando não deve ser incluído por 

decisão compulsória, a fim de que seja 'funcional' na sociedade informatizada, mas 

porque e se deseja incluir-se no mundo letrado e digital; 

 a urgência de se construir uma metodologia colaborativa para o uso dos recursos 

tecnológicos na EJA, alicerçada no diálogo, de  modo  que educadores e 

educandos sejam sujeitos de fato e se envolvam na produção de conhecimento;  

que parta do que os educandos pensam e sabem a respeito da escrita, a fim de 

propor-lhes desafios que os auxiliem em seu processo de aprendizagem; que crie 

condições para o desenvolvimento da autonomia dos envolvidos,  a livre 

expressão, a negociação de sentidos, a partir da experiência pedagógica de 

utilização do computador e das TIC; 

 a premência de uma leitura crítica em relação à  realidade experienciada e aquela 

apresentada pela mídia e pela Internet; que passa pela reflexão acerca dos 

interesses implícitos nas diversas propostas de uso das TIC no mundo do trabalho 

e na educação e pela avaliação do que é possível realizar de transformador em 

cada contexto. 

 a inserção do computador na EJA de forma articulada às demais reivindicações do 

segmento. Há que se promover ações articuladas tanto em nível ministerial como 

local, que exijam maior acesso da EJA aos fundos públicos destinados à Educação 

Básica. Cabe exigir a contemplação da EJA de forma eqüitativa  no Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), que está em vias de ser 

aprovado em substituição ao FUNDEF, a fim de que se possa implementar 

Programas de EJA que incluam a utilização do computador e das TIC em 

atendimento às maiores concentrações do analfabetismo e da exclusão digital já 

mapeadas em cada região do país.  

 O segundo capítulo prossegue a busca de sentidos e caminhos para o uso pedagógico 

do computador na EJA, agora, focalizando as relações existentes entre Tecnologia, Sociedade 

e Educação... 
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CAPÍTULO II  

TECNOLOGIA, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO: sentidos e caminhos para o uso 

pedagógico do computador na EJA  
 

Sabemos que exclusão imposta pela política econômica neo-liberal  é muitíssimo mais profunda  
do que a experiência de  impotência  por não saber interagir com uma máquina.  

Há a necessidade urgente e imprescindível de democratizar o acesso à informação 
 como condição necessária ao desenvolvimento de um Estado democrático  

(Moraes, 1999, p.136). 

Nas ruas, nos meios de transporte, nos bancos, nos supermercados, nas repartições 

públicas, nos domicílios, nos mais diversos ambientes de trabalho, comumente, se está frente 

a frente com bilhetes, tarjas, cartões magnéticos; catracas, urnas, caixas eletrônicos; 

aparelhos, máquinas, computadores. Novos gestos e rotinas foram implantados: conhecer 

características do universo digital tem-se tornado elemento decisivo para participar da 

sociedade informatizada. Levando-se em consideração os direitos a liberdades fundamentais 

previstas na Declaração dos Direitos Humanos – de expressão, de opinião,  de 

correspondência - não é difícil perceber que aqueles que possuem níveis superiores de 

letramento e inclusão digital têm mais oportunidades para exercê-los.  

Situações rotineiras para alguns produzem sentimentos de ansiedade e impotência para 

outros. Demandas  colocadas pelo cotidiano da sociedade contemporânea multiplicam os 

desafios e barreiras para os não alfabetizados ou pouco letrados. Cada vez mais, o público que 

freqüenta os cursos de Educação de Jovens e Adultos tem se deparado com o desafio de 

operar equipamentos ou mesmo computadores no seu dia-a-dia, inclusive, em seus locais de 

trabalho.  

Proporcionar que os jovens e adultos não alfabetizados e com baixos níveis de 

letramento possam aproximar-se do computador e apropriar-se das tecnologias da informação 

e comunicação na medida de suas necessidades e interesses já é um dever da sociedade. 

Refletir sobre o que o computador e as TIC têm para oferecer de novo e de incremento à 

Educação torna-se papel  dos educadores de EJA no início do século XXI. 

 Contudo, propiciar a apropriação de tais tecnologias como se fossem meramente mais 

um artefato tecnológico ou um instrumento pedagógico seria uma postura por demais ingênua. 

Faz-se necessário indagar sobre o papel que tem sido desempenhado pelas TIC que 

assumiram as mais diversas aplicações, atingindo o modo de organizar a política, gerir a 

economia e de produzir cultura nas sociedades globalizadas.  A mesma rede mundial de 

computadores criada para fins da Guerra Fria, que escapou do controle de seus criadores e 

acabou se tornando um poderoso instrumento na Educação, é a que possibilita o incremento 
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dos mais odiosos crimes globais. Há muitos interesses políticos, econômicos e sociais 

envolvidos e sempre cabe um olhar crítico para os fins e os meios utilizados. 

Dessa forma, procurando cultivar um olhar questionador e criativo em relação ao que 

o computador e as TIC podem oferecer  à Sociedade e à Educação, esse segundo capítulo será 

tecido. Se no capítulo primeiro, a busca por referenciais para o uso pedagógico do 

computador foi feita a partir de reflexões acerca da trajetória da EJA no Brasil, no segundo 

capítulo, tais  referenciais  são construídos a partir de reflexões que envolvem elementos da 

tríade - Tecnologia, Sociedade e Educação.  

Os tópicos 2.1. e 2.2., A tecnologia na sociedade atual: informados, rápidos e 

poderosos: para quê? e Das Mudanças no Mundo do Trabalho à Integração Perversa na 

Sociedade em Rede, apresentam um olhar crítico acerca do papel da tecnologia na sociedade 

globalizada, trazendo dados e buscando refletir a que e a quem têm servido e devem servir os 

avanços tecnológicos, pergunta que deve perpassar todo ato educativo.  

Tendo presente que as TIC na sociedade estão, na maioria das vezes, a serviço de 

interesses econômicos, o tópico 2.3., Das novas formas de Gestão à Valorização da 

Educação: atuar nas brechas históricas, busca elucidar características presentes nas novas 

formas de gestão de forças produtivas que tenham convergências com uma educação mais 

integral e humanizadora.  

O subitem 2.4., Novas possibilidades com a utilização das TIC na Educação, procura 

explicitar de que modo as TIC podem auxiliar a escola a repensar o seu papel e oferecer novos 

subsídios para o trabalho pedagógico. São destacados ganhos advindos com a utilização da 

informática na educação, apresentados por pesquisas recentes, merecendo destaque a 

pertinência da utilização do computador no trabalho pedagógico orientado pela metodologia 

de projetos e as novas possibilidades inauguradas com o uso do computador e das TIC na 

formação de professores e gestores. 

TIC na Educação de jovens e adultos: o que dizem  publicações veiculadas pela ONU 

e UNESCO, tópico 2.5., busca identificar pontos relevantes da reflexão que tem sido feita, por 

publicações de alcance internacional que mencionaram a questão do uso das TIC na EJA. 

O tópico 2.6., Sentidos e caminhos do MOVA Digital, dá destaque ao programa por 

estar entre as melhores práticas brasileiras envolvendo Alfabetização e TIC, segundo Estudo 

brasileiro encomendado pela UNESCO (Almeida, F. 2004b);  por ser o único apontado pelo 

referido estudo que se volta especificamente para o uso do computador na EJA e devido ao 

cenário da presente pesquisa  haver nascido como um desdobramento do MOVA Digital. 
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Contribuições da visão freireana para o uso das TIC na Educação e na EJA, tópico 

2.7., destaca iniciativas e reflexões de Freire, voltadas para essa questão, identificadas no 

estudo de sua vida e obra, reconhecidas por diversos autores que atuam nesse campo. 

Por fim, no tópico 2.8., Considerações a partir dos tópicos estudados em torno da 

tríade Tecnologia, Sociedade e Educação, a exemplo do que foi feito ao final do primeiro 

capítulo,  foi organizado um quadro-síntese sobre os sentidos e caminhos para o uso do 

computador na EJA a partir das reflexões realizadas em cada tópico. 

            2.1. A tecnologia na sociedade atual: informados, rápidos, poderosos,  para quê? 
Nunca talvez a frase quase feita – 

 exercer o controle sobre a tecnologia e pô-la a serviço dos seres humanos – 
 teve tanta urgência de virar fato quanto hoje, 

em defesa da liberdade mesma, sem a qual o sonho da democracia se esvai  
(Freire, 1992, p.133). 

Num mesmo tempo histórico em que os humanos se orgulham da conquista do espaço 

e das sucessivas descobertas sobre o código genético da espécie, convive-se com a constante 

violação dos direitos fundamentais do ser humano e dos povos, retratada, dentre  inúmeros 

indicadores, pelos percentuais altíssimos de pessoas que passam fome em todo o mundo.  

O Mapa contra a Miséria e a Fome (FGV, 2001), estudo realizado pela Fundação 

Getúlio Vargas sobre tais problemáticas no Brasil no início do milênio, identificou que 29,3% 

dos brasileiros, ou seja, 50 milhões de pessoas passavam fome, ou seja, situavam-se abaixo da 

linha da pobreza, por não disporem de R$ 80 mensais para sobreviver. Relatório divulgado 

pelo Banco Mundial (2003) mostra que a porcentagem de pessoas que vivem na indigência, 

que sobrevivem com menos de 1 dólar por dia, é de 21% da população mundial, o que 

representa 1,1 bilhão de pessoas. Outro dado alarmante é que, segundo pesquisa sobre 

indicadores de desenvolvimento, promovida pela ONU em 2003, 52% da população mundial 

sobrevivem com menos de 2 dólares por dia, renda considerada como limite da pobreza pela 

instituição, o que representa 2,73 bilhões de pessoas. 

Perscruta-se  o que existe em outros planetas e não se ouve o outro que está ao lado.   

Há um  projeto, uma direção para a chamada sociedade da informação para a sociedade em 

rede? O desejo de estar informado, ser rápido, experimentar o poder conduz à indagação feita 

pelo cidadão comum, movimentos e instituições em todo mundo: para quê?  

Freire (1995) destaca que o aprimoramento constante dos avanços tecnológicos é uma 

ação própria do humano que inventa o mundo e não simplesmente se adapta a ele. Apresenta-

se avesso à qualquer forma de fatalismo e defende que a problemática ocorre por tais avanços 

se encontrarem a serviço de uma minoria, para otimizar sua capacidade de acumular, explorar 
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e não para viabilizar a superação de situações completamente inaceitáveis tais como a fome e 

o desemprego.  
Nada, nem o avanço da ciência e/ou da tecnologia, pode legitimar uma “ordem” desordeira em que só as minorias 
esbanjam e gozam enquanto às maiorias em dificuldades até para sobreviver se diz que a realidade é assim mesmo, 
que sua fome é uma fatalidade do fim do século (Freire, 1996, p.113). 

Não basta dizer: “Que há de se fazer?” A tecnologia  necessariamente traz o automatismo e este, o desemprego. Os 
desempregados que se virem: que procurem o lazer, um tema fundamental da pós-modernidade. Não! (Freire, 1996, 
p.147). 

As reflexões de Boff (1994) concorrem no mesmo sentido de que a economia mundial 

não só tem convivido com a desigualdade, mas se constituído a partir da mesma: uma 

economia às avessas em que os países pobres ajudam a financiar o desenvolvimento dos 

países ricos com o pagamento de suas dívidas externas.   

Castells (1999a) aprofunda o estudo acerca do capitalismo informacionalizado e 

defende que o modelo atual é profundamente diferente dos modelos de acumulação que o 

antecederam, pois a grande fonte de acumulação de capital não é mais o processo produtivo, e 

sim, cada vez mais, o espaço virtual dos mercados financeiros.  
No “cassino global eletrônico”, capitais elevam-se ou diminuem drasticamente, definindo o destino de 
empresas, poupanças familiares, moedas nacionais e economias regionais. O resultado é sempre zero: os 
perdedores pagam pelos ganhadores (Castells, 1999a,  p. 568). 

Os avanços tecnológicos, especialmente, aqueles relacionados ao crescimento das  

potencialidades das tecnologias da informação e comunicação, têm entrado em cena como 

suporte às mudanças projetadas pelos detentores do capital financeiro e excluem a maioria da 

população mundial dos ganhos de seu jogo. 

Segundo Therborn (1995), nas últimas décadas, a sobrevivência do capitalismo tem 

exigido mudanças na ordem econômica mundial e produzido o neo-liberalismo, como 

superestrutura ideológica e política para acompanhar tais transformações históricas. Nessa 

nova fase do capitalismo, assiste-se à expansão do sistema de mercados em detrimento do 

crescimento do poder dos Estados e das empresas. No processo de mudança das relações entre 

mercados e Estados, o progresso tecnológico tem contribuído para o crescimento do poder dos 

mercados, conferindo-lhes agilidade e proporções inéditas na História: 
Com as recentes inovações tecnológicas, tanto de negócios quanto de jogos financeiros, estes mercados 
chegaram a ser extraordinariamente grandes em sua riqueza e em seus recursos. Para dar somente um 
exemplo, durante um dia em Londres, é negociado um montante de divisas correspondente ao PIB 
mexicano de um ano inteiro. Em um dia e meio, os traficantes de divisas vendem e compram o 
equivalente ao PIB anual do Brasil. (...). Como conseqüência, os Estados Nacionais chegaram a ser 
muito menores do que este novo mercado financeiro mundial, e dessa forma  passaram a depender da 
confiança desses mercados para implementar grande parte das políticas estatais (Therborn, 1995, p.45). 

Fala-se de uma crescente interdependência entre as economias dos diversos países, 

contudo, o que existe é uma profunda dependência tecnológica, financeira por parte daqueles 
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países e populações que não puderam garantir um desenvolvimento auto-sustentado  e uma 

sobrepujança cultural e ideológica dos países e grupos que detêm o poder global.  

Nesse contexto, é fundamental compreender que o analfabetismo, os baixos níveis de 

letramento e a exclusão digital não são  fenômenos isolados, mas fazem parte da dinâmica de 

exclusão social provocada pela ordem econômica que atinge continentes inteiros, como o caso 

da África, bem como inúmeros bolsões de pobreza existentes nos países ricos e em 

desenvolvimento. 

2.2. Das mudanças no mundo do trabalho à Integração perversa na sociedade em 
rede 

A aplicação de avanços tecnológicos com o sacrifício de milhares de pessoas  
é um exemplo a mais de quanto podemos ser transgressores da ética universal do ser humano 

e o fazemos em favor de uma ética pequena, a do mercado, a do lucro  
(Freire, 1996, p.147).  

A tecnologia oportuniza infinitas possibilidades ao homem na sociedade da 

Informação, criando inclusive novos postos de trabalho, porém, é inegável, que as máquinas 

suprimem inúmeras funções nos diversos setores e o que se assiste não são pessoas 

trabalhando menos horas, mas índices altíssimos de desemprego, inclusive, nos países 

desenvolvidos. 

No crescimento do poder dos mercados em relação às empresas, o desenvolvimento de 

tecnologias mais flexíveis constitui-se fator de influência, na medida em que possibilita  a 

introdução de novas modalidades de produção. 
Esta flexibilidade representou, de fato, uma maior capacidade de adaptação às demandas do mercado, 
que foi possível graças a certas inovações tecnológicas de manejo eletrônico e computadorizado do 
processo de produção. (...) esse processo teve uma grande importância em relação à dinâmica da 
macroeconomia do capitalismo avançado, ao modificar as relações de força e de poder entre empresas 
individuais e o poder do mercado (Therborn, 1995, p.44). 

Para responder às exigências do mercado internacional, as empresas têm-se esforçado 

para incorporar avanços tecnológicos que lhes permitam alcançar maior competitividade. A 

informatização contribuiu para a minimização dos custos em três frentes: busca de um 

consumo mínimo de energia; otimização dos serviços em qualidade/tempo e  possibilidade de 

dispensa recuperável e irrecuperável de parte da participação humana no processo de 

produção. 

Segundo as pesquisas de Castells (1999a), nas economias mais avançadas, somente 

uma parcela da população com idade entre 25 e 40 anos é responsável pela produção, sendo 

que muitas economias poderiam descartar um terço ou mais de sua população. O trabalho é 

cada vez mais individualizado, por meio de uma multiplicidade de tarefas interconectadas em 

diferentes locais, introduzindo uma nova divisão do trabalho. A desindustrialização provoca o 
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deslocamento geográfico da produção pelas diversas áreas do globo, com eliminação de 

postos que exigiam mão-de-obra menos qualificada. O resultado dessa tendência progressiva 

não precisaria ser o desemprego em massa, mas uma flexibilização extrema do trabalho e uma 

estrutura social altamente segmentada tornam-se quase inevitáveis, para que se possa produzir 

e comercializar a preços competitivos.  

Castells (1999a) coloca que as relações de produção na Sociedade em Rede estão 

organizadas de quatro formas:  a Individualização do trabalho, a Superexploração, a Exclusão 

e  Integração perversa.  

A Individualização do trabalho faz com que os trabalhadores tenham que negociar 

individualmente seus contratos, o que enfraquece os sindicatos dessas categorias e destitui os 

trabalhadores de seu instrumento de defesa coletiva. Já, a Superexploração, como a própria 

palavra indica, diz respeito às relações trabalhistas mais rigorosas e injustas impostas a 

determinados trabalhadores (imigrantes, minorias, mulheres, jovens, crianças ou outras 

categorias discriminatórias) do que a outros num mesmo mercado de trabalho. A Exclusão 

social é definida como  processo pelo qual os indivíduos e territórios são sistematicamente 

impedidos do acesso a posições que lhes permitiria uma existência autônoma dentro dos 

padrões sociais de seu contexto. Embora a falta de trabalho regular como fonte de renda seja, 

em última análise, o principal mecanismo em termos de exclusão social, há ainda outras 

formas e motivos pelos quais indivíduos e grupos são expostos a 

dificuldades/impossibilidades de prover o próprio sustento: desde doenças graves, doenças 

mentais numa sociedade sem sistema de saúde, dependência de drogas, cultura das cadeias e 

estigma carregado pelo ex-presidiário, analfabetismo absoluto ou funcional, ilegalidade até a 

perseguição de algum grupo ou autoridade. Por fim, a Integração perversa  se constitui pela  

incorporação dos indivíduos ao jogo capitalista nas formas mais nefastas possíveis, como: o 

tráfico de drogas, de armas, de material nuclear, de órgãos, de mulheres e crianças, de 

imigrantes, lavagem de dinheiro etc., todas otimizadas pelo informacionalismo. 

Dessa forma, o desemprego não pode ser explicado por uma noção simplista de que as 

máquinas fazem todo o trabalho e substituem os trabalhadores em grande escala,  mas pela 

combinação dos modos de organizar as relações de produção acima destacadas, com as 

condições da informatização e da globalização da economia.  

Um triste exemplo da combinação entre a superexploração, exclusão social, integração 

perversa e capitalismo informacionalizado é o ressurgimento expressivo da mão-de-obra 

remunerada infantil em todo o mundo, sob condições de extrema violência, abuso e 

incapacidade de defesa, representando um absurdo retrocesso em relação ao padrão mínimo 



 82

de proteção social às crianças, presente na última fase do capitalismo industrial, no estatismo 

industrial e nas sociedades agrícolas tradicionais. 
De acordo com relatório divulgado pela OIT em 1996, cerca de 250 milhões de crianças de cinco a 14 
anos trabalhavam a troco de remuneração nos países em desenvolvimento, das quais 120 milhões em 
período integral. (...) Cerca de 153 milhões dessas crianças estavam na Ásia, 80 milhões na África e 
17,5 milhões na América Latina. Entretanto a África tem a maior incidência de mão-de-obra infantil, 
com cerca de 40% das crianças com idade entre 5 e 14 anos no mercado de trabalho(...) A OIT aponta 
ainda, sem apresentar dados numéricos, sensível crescimento na mão-de-obra infantil nos páises do leste 
europeu e da Ásia em sua transição para a economia de mercado. Embora a esmagadora maioria de 
crianças que trabalham se encontre no mundo em desenvolvimento, o fenômeno vem ocorrendo 
também nos países capitalistas avançados, especialmente, nos Estados Unidos, em que as redes fast-
food prosperam com base em mão-de-obra adolescente, e outros negócios – por exemplo, venda de 
doces- seguem o mesmo caminho. Em 1992, o Departamento do Trabalho dos EUA registrou 19.443 
violações contra a legislação aplicável ao trabalho infantil, o que corresponde ao dobro das ocorrências 
em 1980 (Castells, 1999a, p.178). 

 O aumento assustador da utilização da mão-de-obra infantil deve-se ao agravamento 

das condições de pobreza e globalização da atividade econômica.  As famílias entregam seus 

filhos ao trabalho escravo em troca de pagamento de dívidas ou  manda-os para as ruas a fim 

de  conseguir algum dinheiro. Nos países pobres, são geralmente atividades que envolvem 

muitos riscos à vida e à integridade das crianças: indústria de artefatos de metal na Índia, 

pesca com mergulho em grandes profundidades sem proteção no Sudeste Asiático, plantações 

infestadas de agrotóxicos no Sri Lanka, lojas de artefatos de madeira com exposição à fumaça 

tóxica no Egito, Filipinas e Turquia, pequenas minerações na África, Ásia e América Latina, 

procura de minas na África e trabalhos domésticos em inúmeras partes do mundo, trabalhando 

de 10 a 15 horas diárias, expostas a abusos físicos, mentais e sexuais. 

A globalização e a rapidez dos contatos oferece a oportunidade de se contratar crianças 

em países periféricos a um custo infinitamente menor do que se fossem contratados adultos 

nos mercados mais abastados. Ainda que nos países periféricos os adultos também aceitassem 

trabalhar por baixos salários, as crianças são preferidas por serem mais subservientes, não 

saberem se defender de desmandos, pois não têm consciência de seus direitos. 

 A situação mais deplorável é a provocada pela indústria da prostituição e a  

pornografia infantil organizada internacionalmente através do uso de tecnologia avançada: 
Na Thailândia, ponto alto da indústria do sexo global, estima-se que 800 mil menores vivam na 
prostituição, muitos dos quais contaminados com o HIV. De fato a virgindade é uma mercadoria de 
grande valor, (...). Beyer estima que o Brasil tenha cerca de duzentas  mil prostitutas adolescentes, e o 
Peru, cerca de meio milhão. Porém, o problema não está restrito exclusivamente aos países em 
desenvolvimento. (...) Um dos mercados que tem mais crescido é o dos Estados Unidos e  Canadá, 
onde, em 1996, as estimativas variavam de cem a trezentos mil menores prostituídos (Castells, 1999a,  
p.184). 

A desregulamentação das redes globais em relação aos controles exercidos pelos 

governos e a globalização da economia e do turismo potencializam os abusos em relação às 

crianças. No cerne da exploração infantil encontram-se os mecanismos geradores de pobreza e 
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exclusão social em todo o mundo. “Com as crianças na pobreza e com países e regiões 

inteiras excluídas dos mais importantes círculos de riqueza, poder e informação, a derrocada 

das estruturas familiares rompe a última barreira de defesa das crianças” (Castells, 1999a,  

p.189).  

O ritmo cada vez mais acelerado de descobertas e aplicações tecnológicas serve para 

otimizar os processos de globalização e acabam tornando insignificantes as realidades de 

países e povos inteiros excluídos das redes de informação. Assim, a inclusão nas ou  exclusão 

das  redes determinam, respectivamente, a participação ou marginalização dos indivíduos, 

grupos, países e continentes, em relação às esferas de poder presentes no mundo 

contemporâneo. 

Segundo Castells (1999a), é de fundamental importância considerar ‘redes’ no plural, 

pois não se trata apenas  da rede mundial de computadores, mas das diversas redes que fazem 

uso da Internet para firmar seu poder e exercer suas influências: desde os mercados de bolsas 

de valores, as organizações internacionais, os vários sistemas que controlam a mídia até as 

diversas redes  de crimes globais em todo o mundo, como as do tráfico de drogas, de 

prostituição infantil, dentre outras. 

Assim, estar incluído nas Redes não é algo necessariamente bom. As modalidades de 

integração perversa são inúmeras. Sempre caberá refazer a pergunta - A quem serve a 

tecnologia? - nos diversos contextos: na Educação, na pesquisa científica e na EJA. 

Defende Silveira (2003): “A mensagem para a inclusão digital é de caráter 

universalista e foi dita por Boaventura de Souza Santos: ‘temos o direito de ser iguais quando 

a diferença nos inferioriza e de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza’ (Souza 

Santos, 2002, p.75)”. (p. 29). 

O computador, as tecnologias da informação e comunicação não são realidades às 

quais devemos nos ajustar, nos incluir ingenuamente. Devem servir como instrumento para 

que a realidade possa ser refletida e transformada a serviço das necessidades e interesses dos 

grupos sociais pauperizados e excluídos. 

2.3. Das novas formas de gestão à valorização da educação: atuar nas brechas 
históricas 

O cérebro eletrônico comanda.  
Manda e desmanda 
Ele é quem manda,  

mas ele não anda 
(Gilberto Gil). 

As mudanças provocadas pela nova fase do capitalismo também provocaram 

alterações na política de gestão das forças produtivas. É preciso tanto ter clareza de que as 
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TCI estão, na maioria das vezes, a serviço de interesses econômicos, quanto conhecer as 

brechas existentes, como as que se fazem presentes nas novas formas de gestão de forças 

produtivas, a fim de que possibilitem convergências com uma educação mais  integral e 

humanizadora. 

Atualmente, predomina uma valorização da qualidade e formação profissional, 

entendida não só como em termos de custo, mas de capital da empresa. O paradigma do 

modelo fordista-taylorista eternizado por Chaplin em Tempos Modernos e ainda vigente em 

grande parte da indústria no Brasil está sendo repensado  em todo o mundo. 

Segundo as denominadas técnicas japonesas de gestão para a manutenção da 

competitividade, o importante passa a ser a flexibilidade, a capacidade de inovação e o 

aperfeiçoamento permanente, baseados no aprendizado contínuo e na participação dos 

trabalhadores do ‘chão-de-fábrica’, que não são vistos como simplesmente mão-de-obra no 

processo de execução de tarefas.  

Machado (1997), já na década de 80, utilizava a linguagem da informática para 

explicar as mudanças que começaram a ocorrer a partir dos avanços tecnológicos e dos novos 

modelos de gestão, que não se davam apenas em nível de hardware- via redução de custos e 

investimentos em saltos tecnológicos - mas antes, nos softwares – que abrangiam os sistemas 

organizacionais das empresas, imprescindíveis para a realização das escolhas posteriores. 

Dentro dessa lógica, uma das conclusões mais importantes a que os empresários têm 

chegado é que o avanço competitivo das empresas vai depender do investimento que fizerem 

em Educação, na qualificação dos trabalhadores. Se o acesso à escolarização básica de 

qualidade sempre foi uma questão indiscutível para os grupos politicamente comprometidos 

com os trabalhadores, já se pode observar tal preocupação nos discursos dos empresários. 

Embora não se possa falar do empresariado em geral, os que já adotam ou estão se 

vendo compelidos a adotar inovações tecnológicas e organizacionais começam a perceber que 

os novos perfis ocupacionais não se ajustam a indivíduos de pouca escolaridade e que os 

treinamentos rápidos não são tão eficazes. A importância do saber pensar, as novas 

responsabilidades no manuseio de equipamentos mais caros e sensíveis, as novas relações 

entre o homem e a máquina e entre os diversos níveis da hierarquia ocupacional exigem uma 

bagagem que, no caso brasileiro, equivale pelo menos ao Ensino Fundamental.  
Para as classes populares, o acesso a essa escola básica é condição necessária, ainda que não suficiente, 
para uma qualificação humana que as capacite a lutar por seus direitos fundamentais. Essa qualificação 
básica não exclui a necessidade de oportunidades de uma formação profissional mais específica feita no 
mundo da produção, em centros públicos ou privados de formação profissional. Sem a primeira 
formação de caráter básico, todavia, a segunda se tornará um adestramento puro e simples (Frigotto, 
1994, p.51). 
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Os empresários se demonstram preocupados, pois falta à mão-de-obra brasileira, 

pensada agora muito como ‘cabeça’ do que como ‘mão’, a preparação mínima e necessária 

para conviver e operar as novas tecnologias. As habilidades a   serem  trabalhadas a fim de 

que se tenha o perfil do trabalhador  desejado são as que deveriam ter sido desenvolvidas na 

Educação Básica: a capacidade de observação, raciocínio, espírito crítico, hábito da leitura 

diária, hábito de emprego de rigor nas análises, precisão, ordem, clareza, uso correto da 

linguagem oral e escrita. Impõe-se a discussão do déficit educacional diante da produtividade 

calcada em novas formas de gestão num contexto de significativa presença da tecnologia. 

Se nunca interessou à classe trabalhadora uma educação tecnicista, nos moldes do 

fordismo-taylorismo, nesse momento histórico tal educação não está interessando, ou pelo 

menos não deveria interessar, nem mesmo às classes dominantes. As formas atuais de gestão 

das forças produtivas exigem não só o apertar repetitivo de botões, mas a capacidade de 

interpretar dados, planejar, trocar informações, conviver em grupo, resolver problemas com 

criatividade, raciocinar com rapidez, tomar decisões individuais e coletivas. Essa nova postura 

empresarial não significa uma preocupação humanitária e nem a perda da perspectiva 

capitalista (Fogaça, 1992), mas se constitui uma brecha histórica colocada pelo próprio 

capitalismo, para o incremento da Educação e da Educação de Jovens e Adultos. 

Desse modo, quer por questões filosóficas, ideológicas ou pragmáticas não se pode 

tratar da introdução do computador ou de quaisquer outras inovações tecnológicas na proposta 

curricular dos cursos de Educação de Jovens e Adultos como atividade isolada, com fim em si 

mesma, de forma reducionista. Apenas treinar habilidades motoras, ensinar a operar máquinas 

ou computadores não prepara os educandos para o exercício de sua cidadania, nem para as 

novas exigências do mundo do trabalho. Há que se promover a aproximação das diversas 

formas de tecnologias num contexto de desenvolvimento de habilidades de reflexão e de 

trabalho coletivo.  

As questões colocadas por processos educativos que envolvam as TIC ou iniciativas 

de inclusão digital devem ir muito além da apropriação dos comandos básicos do computador 

ou de aprender a se conectar à Internet. Devem tratar da inserção de forma ativa e crítica na 

Rede, de modo que populações excluídas possam se fazer ouvir, acessar informações que lhe 

sejam úteis, enfim, comunicar-se a partir de seus interesses pessoais e coletivos. 
A sociedade é cada vez mais a sociedade da informação e os agrupamentos sociais que não souberem 
manipular, reunir, agregar, desagregar, processar e analisar informações ficarão distantes da produção 
do conhecimento, estagnados ou vendo se agravar sua situação de miséria. (Silveira, 2001). 

A empresa está interessada na melhoria da produtividade. O mercado, na formação de 

novos consumidores para os artefatos tecnológicos. Os educandos envolvidos deverão ser 
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estimulados a decidir, para além da produtividade e do consumo, o que farão com as novas 

habilidades desenvolvidas e conhecimentos construídos. 

2.4. Novas possibilidades com a utilização das TIC na Educação 
Não é apenas a técnica de ensino que muda, 

incorporando uma nova tecnologia. 
É a própria concepção do ensino que tem de repensar os seus caminhos 

(Dowbor, 2001, p.11). 

Dowbor (2001) coloca que as tecnologias do conhecimento têm trazido novos desafios 

e potencialidades à Educação diante da ampliação qualitativa e quantitativa do universo de 

conhecimentos na sociedade contemporânea. Mais do que nunca o conhecimento tornou-se 

matéria-prima privilegiada em todas as áreas.  A sociedade encontra-se imersa numa 

abundância de informações, sendo que muitas se tornam obsoletas rapidamente, devido à 

rapidez em que ocorrem as transformações. Nesse contexto, cabe à educação ser uma 

articuladora dos diversos subsistemas que produzem conhecimento.  

A escola que se concebe como detentora e transmissora do conhecimento vê seu papel 

questionado, pois a lógica do hipertexto não é a lógica linear do saber escolarizado, o fluxo de 

circulação de conhecimento é incontrolável (Ramal, 2002) e, nesse contexto, o estudante 

encontra-se convidado não a memorizar informações, mas a aprender a buscar, selecionar e 

utilizar a informação, atribuindo-lhe sentido e transformando-a em conhecimento. O papel da 

escola no início do terceiro milênio não é o de competir com outras agências que oferecem 

informação (televisão, rádio, mídia impressa, internet) que podem fazê-lo de forma mais 

rápida e atrativa. Cabe à escola, proporcionar aos educandos a construção de um quadro 

científico, cultural e ético, a partir do qual possam aprender a selecionar, organizar e dar 

sentido à infinita gama de informações com as quais se deparam em seu dia-a-dia. “Construir 

sentidos com base no conhecimento poderá ser a tarefa mais nobre da escola na sociedade da 

informação” (Melo, 1998, p.3). 

A construção de sentidos, que interessa particularmente a esta pesquisa, é apresentada 

por Melo (1998) como um ato que, ao contrário do acessar ou adquirir informações, não pode 

ser uma ação solitária: implica na presença do outro, de um grupo, com o qual possa negociar 

os próprios sentidos. A autora defende que a educação escolar deve preparar os educandos 

para repensar os significados veiculados pela mídia e demais TIC, o que só será possível 

mediante o desenvolvimento das capacidades de analisar, inferir, prever, resolver problemas, 

continuar a aprender, adaptar-se às mudanças, trabalhar em equipe, intervir solidariamente na 

realidade.  
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Tal construção deverá ser, cada vez mais, interdisciplinar ou mesmo transdisciplinar. 

Para Fazenda (1993) projetos de estudo ou de trabalho que integram várias disciplinas são as 

estratégias para sintonizar o currículo com o conhecimento contemporâneo, que está 

ultrapassando as fronteiras disciplinaristas rígidas do paradigma legado pelo século XIX.  

Almeida, M. E. (2004) aponta a metodologia de projetos como altamente pertinente 

para o trabalho pedagógico que incorpore a utilização das TIC. O desenvolvimento de um 

projeto demanda lidar com o inusitado, planejar soluções provisórias, romper com barreiras 

disciplinares, caminhar em direção à transformação da realidade. O professor que trabalha 

com projetos  transforma sua turma de alunos em uma comunidade de investigação, não 

planeja para os alunos executarem, mas, propicia que cada um, atuando segundo seu papel e 

nível de conhecimento, torne-se parceiro e sujeito da aprendizagem junto a seus colegas e 

demais professores. Cabe ao professor mediar o processo de aprendizagem, incitando os 

alunos a “tomar consciência de suas dúvidas temporárias e certezas provisórias, ao mesmo 

tempo em que os ajuda a articular informações, conhecimentos e a gerenciar o seu 

desenvolvimento” (Fagundes, Sato & Maçada, 1999 apud Almeida, M. E., 2004). A autora 

coloca que o computador pode ser usado como fonte de informação, mas deve ser tomado, 

sobretudo, como instrumento de representação do pensamento sobre o conhecimento em 

construção, num contexto de colaboração entre alunos e professores. 
A prática pedagógica por meio de projetos está entrelaçada com a abordagem construcionista, na qual a 
aprendizagem ocorre por meio da interação com o computador e da articulação entre conhecimentos de 
distintas áreas, conexões estas que se estabelecem no processo de desenvolvimento de atividades 
relacionadas com os conhecimentos cotidianos dos alunos, cujas expectativas, desejos e interesses são 
mobilizados na construção de conhecimentos científicos. O desenvolvimento da autonomia na busca, 
seleção crítica e articulação entre informações para a construção de conhecimentos bem como o 
domínio dos recursos tecnológicos disponíveis e a definição dos caminhos a seguir são condições 
essenciais ao desenvolvimento de projetos. Daí a idéia de projeto trazer em seu âmago os conceitos de 
cidadania, participação e democracia (Almeida, M. E., 2004, p.66).                                                                                    

A autora coloca que é essencial que os alunos façam o registro não só do produto final, 

mas de todo o processo de construção de conhecimento, de modo que o processo de reflexão-

depuração-avaliação possa ser realizado contínua e conjuntamente por professores e alunos. O 

professor mediador assume uma postura reflexiva diante de sua prática (Schön, 1992), 

reconhece a importância de dar liberdade aos alunos para que proponham temas de estudo e 

não abdica de sua responsabilidade na ação docente. Existem situações em que propõe o tema 

e os negocia com os alunos, outras em que acolhe as situações-problema propostas por eles. 

Não utiliza a metodologia de projetos como uma camisa-de-força, mas como uma 

possibilidade de organização do trabalho pedagógico.  
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Ao refletir sobre o andamento de um projeto que utiliza as TIC como instrumento 

pedagógico, o professor pode recuperar mais elementos do processo vivenciado pela 

possibilidade de registro proporcionado pelas TIC, repensa o que está sendo ensinado e 

aprendido e de que modo as TIC estão colaborando e podem colaborar para o sucesso do 

processo de construção de conhecimento. O processo de reflexão-depuração-avaliação deve 

ser compartilhado com os alunos, de modo que a comunidade de investigação se mobilize 

para a resolução das situações-problema colocadas durante a execução do projeto.  

Almeida, F. (2001) destaca outras vantagens trazidas pelas TIC: a possibilidade de 

registrar os processos cognitivos dos alunos, permitindo que professores e alunos possam 

reconhecer processos cognitivos e aprender como se aprende; de proporcionar a continuidade 

da reflexão realizada em sala de aula, de modo que os mais tímidos ou os que por algum 

motivo não se pronunciaram durante a aula, possam fazê-lo para além do espaço da sala de 

aula, por meio de interações assíncronas nos ambientes de aprendizagem e de superar o 

modelo fordista de realização de trabalhos em grupo, pois os trabalhos em grupo à distância 

demandam o efetivo comprometimento dos diversos componentes do grupo com o trabalho 

durante todo o processo, já que a presença ou ausência de cada componente fica muito visível 

no registro do mesmo. 
Conhecimento, mediações tecnológicas, corporeidade, construção coletiva, construção individual... toda 
esta enorme e diversificada construção coletiva e individual se registra, colaborativamente, nos 
modernos meios de comunicação que permitem que as pessoas pensem sobre o pensar. O sistema de 
documentação dos computadores abre enorme campo para que o ser humano reflita sobre seu estilo 
cognitivo e sobre o que é de todos os seres humanos (Almeida F., 2002, p.86). 

A utilização das tecnologias da informação e comunicação na educação é um elemento 

que pode contribuir para a aprendizagem de novas formas de gerir o tempo, o espaço, as 

informações e a própria construção do conhecimento.  Pode auxiliar a escola e os educadores 

nos processos de redefinição de seus papéis, numa sociedade em que os espaços de produção 

de conhecimento se diversificam. Mais do que nunca, a escola deverá se afastar da 

transmissão de conhecimentos para se aproximar da formação integral dos educandos, 

proporcionando-lhes situações e instrumentos que lhes propiciem desenvolver sua capacidade 

de selecionar informações, de refletir sobre as mesmas, de fazer escolhas e de propor rupturas 

necessárias com estruturas, tantas vezes, injustas e excludentes. 

O campo de reflexão sobre o uso das TIC na Educação é bastante vasto, envolvendo a 

utilização de tais tecnologias na formação de professores e gestores (Almeida, M. E., 2000, 

2002b, 2004; Valente, J. 2003a; Moran, 2003), inclusive, por meio do ensino a distância via 

Internet (Almeida, F., 2001, 2004b; Almeida, M. E., 2003; Prado, M.E. & Almeida, M. E, 

2003) já mencionado no tópico 1.8., mas, não cabe nesse estudo um aprofundamento do 
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trabalho desenvolvido nessas outras direções. Será focalizado, nos tópicos seguintes do 

presente capítulo, o campo específico da incorporação do computador e das TIC na Educação 

de Jovens e Adultos, foco da presente pesquisa. 

2.5. TIC na Educação de Jovens e Adultos: o que dizem publicações veiculadas 

pela ONU e UNESCO 
Las TIC están creando muchas oportunidades nuevas,  

pero como consecuencia de su expansión desigual,  
están creando también nuevos desafíos, en particular la aparición de las “brechas digitales”. 

(CMSI, 2003, disponível em http//: www.itu.int/wsis). 
 

Uma das funções da educação de adultos, no futuro,  
deve ser a de limitar esses riscos de exclusão,  

de modo que a dimensão humana das sociedades da informação se torne preponderante.  
(V CONFITEA, 1997,art.20). 

A busca por publicações veiculadas pela ONU e UNESCO teve como objetivo 

elucidar pontos relevantes da reflexão que tem sido feita sobre a temática em âmbito 

internacional.  

Foram recolhidos documentos referentes a duas reuniões internacionais e dois estudos 

que se referem à temática TIC e EJA: a V Conferência Internacional de Educação de Jovens e 

Adultos, ocorrida em 1997, que tem sua Agenda de compromissos vigente até 2009; a 

primeira reunião da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação (CMSI), ocorrida em 

2003; o estudo preparatório a CMSI, organizado por Wagner & Kozma (2003), voltado 

especificamente à questão das novas tecnologias para o Letramento e Educação de Adultos e 

o Estudo brasileiro sobre as melhores práticas educacionais no Ensino Básico, 

prioritariamente, em Alfabetização, que têm utilizado TIC, coordenado por Almeida, F. 

(2004).  

2.5.1. A V Conferência Internacional de Educação de Jovens e Adultos e as TIC  

A V CONFITEA – Conferência Internacional de Educação de Adultos, promovida 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), na 

cidade de Hamburgo, em 1997, representou um marco importante no cenário de políticas das 

Nações Unidas em relação à Educação de Adultos.  

Os documentos redigidos a partir da Conferência, Declaração de Hamburgo e Agenda 

para o Futuro,  concebem a Educação de adultos como: educação continuada ao longo da 

vida, conseqüência do exercício da cidadania, condição para uma plena participação na 

sociedade e para o empreendimento de um desenvolvimento economicamente sustentável, da 

democracia e da justiça:  
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O reconhecimento do ‘Direito à Educação’ e do ‘Direito a Aprender por Toda a Vida’ é,  mais do que 
nunca, uma necessidade: é o direito de ler e escrever; de questionar e analisar; de ter acesso a recursos e 
de desenvolver e praticar habilidades e competências individuais e coletivas (V CONFITEA, 
Declaração de Hamburgo, 1997,art. 12). 

No texto da Conferência de Abertura, proferida pelo então Diretor-geral da UNESCO, 

Federico Mayor, aparece uma referência à relevância das TIC na educação de adultos no 

contexto da sociedade contemporânea. Destaca-se a necessidade de promoção do acesso às 

novas tecnológicas e a necessidade de conjugar esforços para que possam ser utilizadas para  

fins específicos das iniciativas de educação de adultos. 
A revolução das tecnologias da informação, carregada de conseqüências para todas as atividades 
humanas, apresenta um duplo desafio: o modo como fazer para que todos tenham acesso à tecnologia e 
como se pode melhor utilizar a tecnologia para fins educacionais. Importa, sobretudo, ficar atentos para 
que essas novidades tecnológicas – tanto as das telecomunicações quanto as da informática – possam 
trazer benefício para todos. Um esforço internacional enorme deve ser compactuado nesse sentido (V 
CONFITEA, Conferência de Abertura, 1997, p.17). 
 
A Agenda para o Futuro (1997), que contém os compromissos firmados na V 

CONFITEA, dá ênfase ao papel crucial da Educação de Adultos para que todos os homens e 

mulheres possam enfrentar as profundas transformações que se colocam no início do século 

XXI, dentre eles a transformação dos sistemas econômicos, o desenvolvimento rápido da 

ciência e tecnologia, na emergência de uma sociedade fundada sobre a informação e o saber. 

É ressaltado que durante os doze anos transcorridos entre a IV CONFITEA, em 1985, e a 

Conferência de Hamburgo, em 1997, a humanidade conheceu profundas transformações 

ligadas ao processo da globalização e ao progresso tecnológico, e assistiu ao aparecimento de 

uma nova ordem internacional – todos fenômenos que acarretaram profundas alterações nos 

domínios político, econômico, cultural e novas formas de exclusão: 
O desenvolvimento de novas tecnologias, nas áreas da informação e comunicação, traz consigo novos 
riscos de exclusão social para grupos de indivíduos e de empresas que se mostram incapazes de se 
adaptar  a essa realidade. Uma das funções da educação de adultos, no futuro, deve ser a de limitar esses 
riscos de exclusão, de modo que a dimensão humana das sociedades da informação se torne 
preponderante (V CONFITEA, Declaração de Hamburgo, 1997, art. 20). 

 “A Educação de adultos, cultura, meios de comunicação e novas tecnologias de 

informação” foi o tema VII, dentre dez temáticas abordadas pela Conferência. Os artigos 

dedicados ao tema destacam que a Educação de adultos deve oportunizar aos envolvidos a 

utilização dos meios de comunicação e das tecnologias da informação numa postura de 

sujeitos participantes não de meros expectadores, de modo a utilizar destes meios para não 

apenas receber mensagens de outras culturas,  mas expressar seus saberes e  suas criações. 
A Educação de adultos oferece aos aprendizes adultos uma oportunidade essencial de utilização de 
todas as instituições culturais, dos meios de comunicação e das novas tecnologias de informação para 
estabelecer uma verdadeira comunicação interativa e melhorar a compreensão e a cooperação entre os 
povos e as culturas. O respeito pelos indivíduos, por sua cultura e por sua comunidade, é fundamento do 
diálogo e da instauração de um clima de confiança, bem como de uma educação e de uma formação 
pertinentes e duradouras. Devem ser realizados esforços para assegurar que todas as culturas e grupos 
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sociais tenham acesso mais amplo aos meios de comunicação, e possam ser a eles associados para 
poderem colocar em comum suas filosofias, criações culturais e modos particulares de vida, e não 
apenas receber as mensagens de outras culturas (V CONFITEA, Agenda, 1997, art.39). 

No artigo 40, 41 e 42 firmam-se os compromissos a que se propõem os signatários da 

Agenda do Futuro, no tocante à cultura, aos meios de comunicação e a  novas tecnologias da 

informação. A ênfase dos artigos se faz em torno da questão cultural mais ampla e da 

utilização dos meios de comunicação na educação de adultos, sem que apareçam exemplos de 

como as novas tecnologias da informação e comunicação, incluindo o uso do computador e da 

Internet poderiam ser utilizadas.  O compromisso com o uso das novas tecnologias da 

informação e comunicação na educação de adultos aparece explicitamente em apenas um 

parágrafo, nos seguintes termos: 
Garantindo a igualdade de acesso aos sistemas de aprendizagem de acesso aos sistemas de 
aprendizagem aberta e à distância, aos meios de comunicação e às novas tecnologias de informação e 
comunicação, assim como a continuidade destes, e fazendo com as novas tecnologias sirvam para a 
exploração de novas modalidades de aprendizado (V CONFITEA, Agenda, 1997, art. 40e). 

Diferentemente do que é feito no artigo em que aborda os compromissos em relação 

aos meios de comunicação, não há um maior detalhamento de propostas ou práticas previstas 

com a utilização das novas tecnologias da informação e comunicação, que aparecem como 

possibilidade de exploração de novas modalidades de ensino a serem construídas.  

Como veremos nos tópicos 2.5.3. e 2.5.4., os estudos de Wagner & Kozma (2003) e 

Almeida, F. (2004), que têm em comum a apresentação de iniciativas que utilizam as TIC na 

Alfabetização, indicam que ainda há poucas iniciativas que contemplam o uso do computador 

e da Internet junto aos educandos de EJA, sendo mais comum encontrar o uso da televisão e 

do rádio em iniciativas junto a tais educandos, sendo tais recursos mais utilizados em 

processos de formação de educadores. 

2.5.2. A Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação e a EJA 

A primeira fase da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação (CMSI), 

planejada pela ONU em 1998, aconteceu em Genebra, de 10 a 12 de dezembro de 2003. A 

CMSI apresentou-se como primeira reunião internacional para que chefes de Estado, diretores 

gerais dos organismos especializados da ONU, líderes da indústria, organizações não-

governamentais, representantes de meios de comunicação e da sociedade civil pudessem 

refletir sobre as repercussões da revolução tecnológica na comunidade internacional e definir 

princípios e ações para o enfrentamento dos desafios colocados.   

Yoshio Utsumi, secretário geral da União Internacional de Telecomunicações (UIT), 

organismo da ONU responsável pela organização da Cúpula, destaca as preocupações sociais 

dessa primeira fase: 
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La proliferación de las tecnologias de la información y comunicación (TIC), especialmente Internet, 
está revoluciando aspectos completos de la vida social, cultural y económica. El paso a la Sociedad de 
la Información será tan radical como lo fue el paso de la sociedad agraria a la industrial. 
En el pasado, esos cambios creaban ganadores y perderores. Algunos países han proposperado y otros 
han quedado rezagados. Podría ocurrir de nuevo y aumentarán las disparidades si no tomamos medidas 
inmediatamente. Las TIC están creando muchas oportunidades nuevas, pero como consecuencia de su 
expansión desigual, están creando también nuevos desafíos, en particular la aparición de las “brechas 
digitales”. Los dirigentes de todo el mundo deben orientar la evolución de la Sociedad de la 
Información y crear um mundo más justo, próspero y pacífico (CMSI, 2003, disponível em http//: 
www.itu.int/wsis, acesso em 10 de julho de 2004). 

As reuniões dos Comitês Preparatórios definiram três grandes temas para a CMSI: 

‘Acesso a todos’, ‘TIC como instrumentos de desenvolvimento econômico e social’ e 

‘Confiança e segurança na utilização das TIC’. Os dois primeiros temas têm estreita relação 

com o foco de interesse desse estudo, pois trazem à tona a problemática da brecha digital, 

divide digital - abismo que se coloca entre países, populações e indivíduos que se dividem 

entre os que usufruem e não usufruem dos benefícios possibilitados pela redes de informação 

e comunicação- e propõem-se a discutir saídas para a questão, as quais passam também pelo 

estabelecimento de processos educativos. 

Da primeira etapa da CMSI resultou uma Declaração de Princípios que traz 67 pontos 

de reflexão, tendo como base a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. O texto reafirma o compromisso comum de construir uma Sociedade da 

Informação centrada na pessoa, includente e orientada ao desenvolvimento, na qual todos 

possam criar, consultar, utilizar e compartilhar a informação e o conhecimento. As pessoas, as 

comunidades e os povos têm direito de desenvolver seu pleno potencial na promoção do 

desenvolvimento sustentável e de melhorar sua qualidade de vida, idéias já defendidas na 

Declaração de Hamburgo (1997), tendo como foco a importância da educação de adultos na 

sociedade do conhecimento. 

Os signatários - governos, sociedade civil, setor privado e a União Internacional de 

Telecomunicações (UIT), organismo da ONU - assumiram o desafio de utilizar o potencial da 

tecnologia da informação e comunicação para promover as metas de desenvolvimento da 

Declaração do milênio: erradicar a extrema pobreza e a fome, alcançar uma educação 

primária universal, promover a igualdade de gênero e a profissionalização das mulheres, 

reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV e a AIDS, o 

paludismo e outras enfermidades, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer alianças 

mundiais em favor do desenvolvimento para alcançar um mundo mais pacífico, justo e 

próspero. Portanto, as TIC são vistas não com um fim em si mesmas, mas tomadas como 

instrumentos que devem estar a serviço do desenvolvimento humano e social, do 
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cumprimento da Declaração dos direitos humanos (CMSI, Declaração de princípios, 2003, 

art.2). 

 Tanto os documentos da V CONFITEA como os da CMSI preocupam-se em destacar 

a atenção especial que deve ser dada às mulheres, aos grupos marginalizados e vulneráveis, 

aos povos indígenas, aos idosos, aos imigrantes, aos refugiados, aos desempregados, aos 

nômades, às populações rurais, às pessoas portadoras de necessidades especiais, aos menos 

favorecidos em geral. 

A Declaração de princípios da CMSI  aponta 11 princípios fundamentais para a 

construção de ‘uma sociedade da informação para todos’, sendo que 6 deles apontam para o 

estabelecimento de processos educativos. A seguir, destacaremos alguns artigos que mais se 

relacionam à educação de adultos e tecnologias da informação e comunicação.  

No princípio ‘Criação de capacidades’, aparecem referências diretas à educação de 

adultos, seja na modalidade de alfabetização, seja como formação ao longo da vida, incluindo 

a formação dos profissionais que têm a responsabilidade de trabalhar na área cultural, 

educacional, científica e tecnológica: 
29. Hay que ofrecer a cada persona la posibilidad de adquirir las competências y los conocimientos 
necesarios para comprender, participar activamente y beneficiarse plenamente de la sociedad de la 
información y la economía del conocimiento. La alfabetización y la educación primaria universal son 
factores esenciales para crear una sociedad de la información integradora para todos, teniendo en cuenta 
en particular las necesidades especiales de las niñas y las mujeres.(...) 
30. Debe promoverse el empleo de las TIC a todos los niveles en la educación, la formación y el 
perfeccionamiento de los recursos humanos, teniendo en cuenta las necesidades particulares de las 
personas con discapacidades y los grupos desfavorecidos e vulnerables. 
31. La formación continua y de adultos, la capacitación en otras disciplinas y el aprendizaje continuo, la 
enseñanza a distancia y otros servicios especiales, tales como la telemedicina, pueden ser claves a la 
hora de beneficiarse de las nuevas posibilidades ofrecidas por las TIC para los empleos tradicionales, 
los professionales liberales y las nuevas profisiones. (...) 
32. Los creadores, editores y productores de contenido, así como los profesores, instructores, 
archivistas, bibliotecarios y alumnos devem desempeñar una función activa en la promoción de la 
sociedad de la información, particulamente en los países menos adelantados. 
33. Para alcanzar un desarrollo sostenible de la sociedad de la información, deben reforzarse las 
capacidades nacionales en materia de investigación y desarrollo de TIC. (...). La fabricación de 
productos para las TIC representa una oportunidad importante de creación de riqueza. 
34. El logro de nuestras aspiraciones compartidas para que los países en desarrollo y los países con 
economías en transición se conviertan en miembros eficaces de la sociedad de al información y 
conseguir que se integren positiviamente en la economía del conocimiento, depende en gran parte del 
mayor creación de capacidad en las esferas de la educación, los conocimientos técnicos y acceso a la 
información, esferas tods ellas determinantes para el desarrollo y la capacidad de competencia (CMSI, 
Declaração de princípios, 2003, art.29-34). 

As ações previstas no artigo 11 do Plano de ação - para atender ao princípio “Criação 

de capacidades”, definido na Declaração de princípios - são as que mais se relacionam com a 

temática educação de adultos e TIC. Defende-se que as TIC devem estar presentes nos 

diversos níveis educativos e modalidades de formação continuada, a fim de potencializar  o 

que já foi realizado pela administração pública, pelas instituições culturais, pelos centros 
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comunitários, no ambiente de trabalho, o próprio processo educativo dentro e fora das escolas 

e inclusive, formar profissionais qualificados a trabalhar com as TIC, com criticidade e 

competência.  São destacados, novamente, a modalidade de educação à distância e os 

programas que incentivam o desenvolvimento pessoal e a capacidades de auto-formação. É 

explicitada a preocupação de que os mais desfavorecidos socialmente sejam atingidos: 

mulheres, meninas, povos nômades e indígenas, comunidades rurais etc. Os subitens ‘b’, ‘d’, 

‘f’ se referem, especificamente, à utilização das TIC para a alfabetização de adultos: 
b) Preparar e promover programas para erradicar el analfabetismo, utilizando las TIC en los planos 
nacional, regional e internacional. 
d) El nel contexto de las políticas educativas nacionales, y teniendo en cuenta la necesidad de erradicar 
el analfabetismo de los adultos, asegurar que los jóvenes dispongam de los conocimientos y aptitudes 
necesarios para utilizar las TIC y, en particular, de la capacidad de analizar y tratar la información de 
manera criativa e innovadora, así como de intercambiar su experiencia y de participar plenamente en la 
sociedad de la información. 
f) Elaborar proyetos piloto para demostrar el efecto de los sistemas educativos alternativos basados en 
las TIC, especialmente para lograr los objetivos de educación para todos y las metas de alfabetización 
básicas (CMSI, Plano de Ação, 2003, art.11). 

Os princípios ‘Diversidade e identidade culturais, diversidade lingüística e conteúdo 

local’, ‘Meios de Comunicação’ e ‘Dimensões éticas da sociedade da informação’ vêm ao 

encontro do que já havia sido colocado na Declaração de Hamburgo (1997): os cidadãos 

devem ter oportunidade de formar-se tanto como leitores críticos da produção cultural 

apresentada pelos meios de comunicação e pelas TIC, atentos a todas as formas abusivas e 

discriminatórias que possam, porventura, ser veiculadas; como produtores e divulgadores de 

conteúdos locais mediante a utilização das tecnologias, a fim de levar a contribuição da 

identidade regional para os espaços globalizados. 

            Salienta-se, também, a necessidade de integração de esforços no empreendimento de 

projetos-piloto. No âmbito internacional, com a participação e intercâmbio entre instituições 

educativas, de formação e de pesquisa dos países desenvolvidos e em desenvolvimento e no 

âmbito local, com a participação inclusive de voluntariado, para dar conta da imensa demanda 

a ser atingida. 

Ao final da Cúpula, aprovou-se um Plano de ação que prescreve a necessidade de uma 

estreita colaboração entre governos como forças dirigentes, setor privado e sociedade civil 

num programa de Solidariedade Digital, com o objetivo de mobilizar recursos humanos, 

financeiros e tecnológicos que permitam reduzir a brecha digital entre países ricos e pobres e 

incluir a todos os homens e mulheres na sociedade da informação emergente.  

A necessidade de reduzir a brecha ou apartheid digital foi suficientemente sinalizada 

pela CMSI. A questão da viabilização dos recursos financeiros para o cumprimento de 

agendas sociais é sempre um desafio e resta acompanhar como se dará a organização do 
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programa de Solidariedade Digital previsto pela Cúpula nos diversos países. No caso do 

Brasil, existe um fundo específico criado em 2001, o Fundo de Universalização do Sistema de 

Telecomunicações (FUST), formado de 1% do movimento das operadoras do sistema de 

telefonia do país, fixas, móveis e de TV a cabo, sem implicar alteração no custo final da tarifa 

paga pelo consumidor. A maior parte dos recursos, 2,6 bilhões de reais, foi contingenciada, ou 

seja, não tem podido  ser utilizada integralmente, porque foi vinculada à garantia do superávit 

primário brasileiro. No orçamento de 2003, por exemplo, ficaram somente 120 milhões para o 

FUST Educação. Há todo um movimento da sociedade civil organizada e de setores do poder 

público para que o Fundo seja utilizado para a finalidade para a qual foi criado: promoção de 

iniciativas de universalização das telecomunicações, dentre elas políticas de inclusão digital.  

2.5.3. ‘New Technologies for Literacy and Adult Education’, NCAL, Universidade 

Pensilvânia 

O estudo ‘New Technologies for Literacy and Adult Education’ (Wagner & Kozma, 

2003), que serviu como suporte para as discussões da CMSI voltadas às temáticas da Década 

da Alfabetização e da Educação para todos, foi solicitado pela UNESCO ao National Center 

on Adult Literacy, (NCAL) –  ligado à Universidade da Pensilvânia, que  possui experiência 

anterior nesse campo. 

Wagner & Kozma (2003) resgatam projetos que têm sido implementados em todo o 

mundo, especificamente para o letramento e educação de adultos com a utilização das novas 

tecnologias e destacam que tais propostas acabam se envolvendo no desafio de buscar 

aproximar da cultura digital sujeitos que possuem níveis elementares de letramento, sem que 

haja uma preparação adequada para interagir com esse duplo desafio. 

São destacadas ações voltadas para a Educação Básica das últimas décadas que 

utilizaram/utilizam: da televisão, (Vila Sésamo - 140 países, Telecurso 2000 – Brasil; 

Telesecundária - México); do rádio (Gobi Women’s Project - Mongólia; IRI - Nicarágua, El 

Salvador, Bolívia, Kenya, Nepal, Tailândia, Indonésia, Papua, Guiné, Honduras e África do 

Sul);   da televisão e rádio, (China Rádio e TV University - China, Índia, Indonésia, Irã, 

República Islâmica do Paquistão, República da Korea, Sri Lanka, Tailândia e Turquia); e  por 

fim, da Internet (Projeto Literacy Link, Estados Unidos). 

As ações destacadas caracterizam-se por promover as metas de desenvolvimento 

acordadas internacionalmente - promoção de uma educação primária universal, promoção de 

programas voltados à higiene, alimentação, saúde, prevenção de doenças, (dentre elas a AIDS 

e demais doenças sexualmente transmissíveis) - e por atingir as mulheres, responsáveis diretas 
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pela educação das novas gerações além de outros grupos excluídos do acesso à informação, à 

alfabetização e à escolarização básica.  

Ainda que o objetivo maior dos autores fosse refletir sobre o uso das TIC para o 

letramento de jovens e adultos, ao procurarem traçar um panorama de propostas relevantes 

voltadas à Educação Básica com utilização da tecnologia, o que aparece com mais incidência 

é o uso do rádio e da televisão.  

A experiência de uso das TIC na alfabetização de adultos destacada foi o Programa 

desenvolvido nos Estados Unidos, denominado Literacy Link, protagonizado pelo National 

Center on Adult Literacy,  da Universidade da Pensilvânia (instituição da qual os 

pesquisadores Wagner & Kozma participam) e pelo Kentucky Educational Television. 

Segundo os pesquisadores (2003) os Estados Unidos apresentavam, na ocasião da 

implementação do Programa, uma grande demanda (mais de 40 milhões de norte-americanos 

adultos que necessitam desenvolver/aprimorar habilidades de Educação Básica). Para alcançar 

seus objetivos, o programa valeu-se de tecnologias de vídeo, computador e recursos da 

Internet, tendo em vista o acesso dos adultos às oportunidades de aprendizado que os 

capacitariam a obter os certificados não alcançados na idade prevista e  melhorar a qualidade 

do ensino disponível nos centros de educação de adultos do país, por meio da formação de 

educadores para serem multiplicadores  da  metodologia utilizada.  

O estudo apresenta que a maior dificuldade dos educadores e educandos era o acesso à 

Web, de forma satisfatória, já que o início do programa deu-se em meados dos anos 90, bem 

no início da chamada revolução da Internet. Ainda assim, a grande motivação dos educandos 

foi considerada um ponto de destaque da experiência. Entretanto, a média de aprovação não 

conseguiu superar os índices alcançados por programas que não utilizam tais tecnologias, 

ficando na faixa de 40% de aprovados. Segundo os avaliadores do programa, há que se 

considerar também a estimativa dos educadores de que pelo menos metade dos educandos não 

teria participado do programa, se não fosse a forte presença de tecnologia oferecida pelo 

mesmo. Destacam, também, a necessidade de aprofundar a pesquisa sobre o uso das TIC nos 

Estados Unidos tanto quanto em outros países. A fase final do Programa aconteceu em 2002 e 

coloca-se que há projetos para se reestruturar a experiência num futuro próximo. 

Em relação, especificamente, ao uso das tecnologias da informação e comunicação, 

Wagner & Kozma (2003) apontam como possibilidades para o futuro: o uso de tutoriais, 

possibilidade de utilização das conquistas da inteligência artificial para produzir melhores 

interações com os educandos, (que ainda são tecnologias muito dispendiosas, mas que tendem 
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à redução de custos como já ocorreu em diversas outras tecnologias) e o uso dos 

processadores de textos, presentes em toda a geração de computadores pessoais.  

Os autores partilham da idéia de que se faz necessária uma mudança de paradigmas 

em relação ao que se compreende por letramento, no sentido de corresponder aos desafios 

presentes no século XXI de que as pessoas sejam capazes de procurar, organizar, utilizar 

informações; interpretar e analisar dados; comunicar-se com outros e usar informações para 

resolver problemas e criar novos conhecimentos e artefatos culturais. Defendem também que 

o letramento deve estar centrado no aprendiz, no conhecimento, na avaliação contínua e na 

comunidade, enfatizando como extremamente pertinentes as ações que utilizam as tecnologias 

para promover a educação da mulher, a saúde, o desenvolvimento econômico, os interesses 

culturais dos grupos envolvidos, em conformidade com o que foi destacado pela V 

CONFITEA e pela Cúpula Mundial da Sociedade da Informação. 

O fato desse estudo internacional sobre a temática destacar apenas uma experiência de 

uso do computador na EJA é indicativo do quanto essa área ainda está por ser desenvolvida e 

pesquisada. 

2.5.4. Estudo brasileiro sobre as melhores práticas educacionais no Ensino Básico, 

prioritariamente, em Alfabetização, com utilização de TIC 

O estudo coordenado por Almeida, F. (2004b) procurou levantar programas 

educacionais de destaque que têm utilizado as TIC, na Educação Básica, principalmente, na 

Alfabetização no Brasil. 

Na primeira parte do texto, apresentam-se as normas legais que dão suporte e 

viabilidade a tais práticas e os autores que subsidiam as escolhas teórico-metodológicas 

realizadas pelo estudo - Almeida, M. E. (2003), Ribeiro, V. M. (2002), Almeida, F. (2001), 

Valente, J. (2003a) - os quais enfatizam o poderoso papel que as TIC exercem no 

desenvolvimento da qualidade do ensino e da aprendizagem.  

Em conformidade com as idéias dos autores acima citados, as práticas selecionadas 

devem estar alinhadas aos pressupostos de Paulo Freire, voltar-se à formação de professores 

reflexivos e utilizar as TIC em ações que considerem o papel do professor como mediador, 

explorar perspectivas interativas da televisão, formar com e para a autonomia, apresentar 

percepção crítica do papel das TIC no mundo atual, favorecer a prática interdisciplinar e 

proporcionar a produção compartilhada de conhecimento. Além disso, é necessário que as 

práticas estejam relacionadas às diretrizes educacionais nacionais, tenham replicado 

eficazmente, apresentem condições de continuidade e ampliação, sejam uma referência nesse 
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campo e proporcionem aos pesquisadores o acesso às informações necessárias durante a 

elaboração do estudo. 

As ações no âmbito federal, promovidas pelo Ministério da Educação e da Secretaria 

de Educação a Distância - o Programa Nacional de Informática Educativa (PROINFO) e o 

Programa TV ESCOLA - foram consideradas a primeira melhor prática nacional. O 

PROINFO foi destacado por ser um programa de grande porte, capaz de viabilizar a 

introdução das TIC no Ensino Básico, a formação de professores, inclusão digital e social do 

aluno e do professor e mudanças no processo ensino-aprendizagem. Foram destacados os 

papéis desempenhados pelos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) espalhados por todo 

o país e pela plataforma E-proinfo, para ministrar cursos de educação a distância para os 

professores. Segundo o levantamento feito pelo estudo, desde 1997, foram atendidos 4.629 

escolas, 2.169 professores multiplicadores, 262 NTE, 137.911 professores, 10.087 técnicos, 

4.036 gestores e 6 milhões de alunos e instalados 53.318 computadores. O Programa TV 

Escola também foi destacado por sua abrangência, por conseguir atingir indiretamente 93% 

dos alunos da rede pública brasileira. Suas quatro faixas de programação diferenciadas - 

Ensino Fundamental, Ensino Médio, Salto para o Futuro e Escola Aberta - têm atingido seus 

objetivos de valorização dos professores da rede pública e enriquecimento dos processos 

educativos por todo o Brasil. O TV Escola destaca-se também por possuir potencial para 

alcançar 28 milhões de alunos do Ensino Fundamental, 12 milhões de alunos do Ensino 

Médio, 1,1 milhão de professores do Ensino Fundamental e 300 mil professores do Ensino 

Médio. 

A segunda melhor prática identificada pelo estudo foi o  Programa de Formação 

Continuada (PEC) I, PEC - Formação Universitária e  PEC – Municípios. O estudo destaca 

que o projeto teve seu nascimento após o levantamento avaliativo realizado pelo Sistema de 

Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), que denunciava graves 

dificuldades na Educação Básica, (principalmente de 5.a a 8.a séries) no ensino público. O 

projeto inicial, PEC - Inovação no Ensino Básico (IEB) do qual participaram 100 mil 

professores, quase 50% dos professores da rede de ensino do Estado de São Paulo - deu 

partida a um enorme programa de formação em serviço entre 2001 e 2003, com ações 

previstas para 2005. O Programa privilegiou o uso de TIC como suporte para suas ações 

pedagógicas, por meio do computador, teleconferências e videoconferências. O PEC se 

desmembrou em formação e titulação para graduação, mestrados em Educação em convênio 

com universidades parceiras. No PEC - Formação Universitária foram atendidos 7 mil 
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professores de diversas regiões do Estado de São Paulo e no PEC - Municípios, outros 4.600 

mil professores da rede municipal de diversos municípios de São Paulo. 

A terceira melhor prática foi identificada no âmbito da Secretaria de Educação do 

município de São Paulo, em três ações desenvolvidas: Projeto Gênese, MOVA Digital e 

EDUCOM.Rádio. O projeto Gênese, desenvolvido de 1990 a 1992, foi destacado como um 

dos primeiros passos para a introdução do computador nas atividades do Ensino Básico, 

quando foi criada a figura do Professor Orientador de Informática na Educação (POIE) na 

rede pública estadual de Ensino, com o objetivo de dar continuidade e apoio à ação dos 

demais professores para usarem a sala de informática. O MOVA DIGITAL é o único  voltado  

especificamente ao uso das tecnologias da informação  na Educação de jovens e adultos.  

Iniciado em  2001,  em 12 escolas da rede municipal de São Paulo, tem como público 

potencial os 120.000 alunos matriculados em EJA. Suas ações, baseadas no princípio de Paulo 

Freire, prevêem a formação em serviço dos educadores e objetivam que os educandos tenham 

acesso aos recursos da tecnologia como elementos ricos e diferenciados para o aprendizado da 

leitura e da escrita e possam iniciar-se no domínio da informática, a partir de atividades 

conscientizadoras e significativas. Já, o  EDUCOM.Rádio, também desenvolvido a partir de 

2001, foi destacado pela sua proposta de capacitação de professores e alunos das escolas 

municipais para o uso de rádios comunitárias, de maneira crítica, criativa e transversal no 

currículo escolar, de modo que possam veicular problemas e propostas da comunidade para 

questões vividas no entorno e na sociedade, por meio de cursos, com duração de sete meses, 

que atenderam 9.100 educadores, do segundo semestre de 2001 ao segundo semestre de 2004. 

A quarta melhor prática foi destacada no âmbito da sociedade civil organizada: o 

Telecurso 2000 e o Programa Escola do Rádio. O Telecurso 2000, criado em 1995, pela 

Fundação Roberto Marinho e pela Fundação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) é 

uma nova versão do Telecurso 1.o e 2.o graus existentes desde 1985. Sua metodologia 

educacional destaca-se por integrar os conteúdos do Ensino Fundamental e do Médio e 

utilizar multimeios com a finalidade de oferecer uma nova oportunidade de concluir os 

estudos básicos para todos aqueles que, por algum motivo, não puderam fazê-lo no tempo 

adequado. O material didático, ao associar livros com aulas em vídeo, permite que se faça o 

curso em casa, assistindo às aulas em uma das dez emissoras de TV que transmitem o 

Telecurso ou numa das milhares de Telessalas existentes no país. Nas Telessalas, os alunos 

têm à sua disposição um equipamento de vídeo e um orientador de aprendizagem capacitado 

no uso da metodologia e nos conteúdos programáticos a serem estudados, além do material de 

apoio. Segundo levantamento feito pelo estudo, dois milhões de alunos já freqüentaram as 
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vinte e duas mil telessalas abertas desde o início do Projeto. A outra prática destacada no 

âmbito da sociedade civil organizada foi a Escola do Rádio, que associa a educação semi-

presencial com programas diários veiculados por estações de rádio, programas semanais pela 

televisão e material impresso, voltada à alfabetização de jovens e adultos do estado da  

Paraíba. O Programa, mediante parceria entre a Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Paulo 

Freire e o Governo do Estado da Paraíba, possibilitou a conclusão do curso em cinco meses e 

o atendimento de 80 mil jovens e adultos em 212 municípios, com um índice de evasão de 7,9 

%, sendo que ao final do curso, 85% dos matriculados estavam aptos a continuar seus estudos 

no Ensino Fundamental.  

O estudo ao avaliar o impacto dos projetos selecionados destaca que os mesmos 

guardam características em comum: o significativo número de atendimentos e a opção de 

colocar as tecnologias a serviço dos interesses dos educandos e da educação. A visão do 

relatório é que as políticas públicas desde os anos 80 no Brasil têm buscado viabilizar o 

ingresso da população de 7 a 14 anos ao Ensino Fundamental e que tem sido uma opção 

acertada, a partir da década de 90, investir na formação docente, única forma adequada e 

eficaz de resolver o problema de qualidade da escola (Almeida, F., 2004b). 

Ao analisar a situação atual da Educação de jovens e adultos no capítulo anterior, foi 

possível perceber quanto a EJA não tem recebido a mesma atenção do Ensino Fundamental 

regular e que tal segmento precisa ser contemplado, de forma mais eqüitativa, pelas iniciativas 

e recursos públicos destinados à universalização do Ensino Fundamental. O destaque dado 

pelo  Estudo Brasileiro encomendado pela UNESCO para a pertinência de se investir em 

programas de formação de professores para o alcance da qualidade almejada para a escola 

pública, reforça a necessidade de pensar programas voltados para professores de EJA. As 

dimensões continentais do país nos fazem pensar como seriam bem vindas iniciativas de 

formação para professores de EJA com utilização das TIC. 

Outras práticas são citadas no final do documento, como bolsa de projetos inovadores 

que  utilizam as novas  tecnologias para a melhoria do ensino básico, no entanto,  o MOVA 

Digital é o único Programa que trata especificamente da questão da formação e 

acompanhamento de professores para o uso do computador na EJA. Levando em conta essa 

especificidade e que o cenário da presente pesquisa  nasceu como um desdobramento do 

MOVA Digital, sua proposta será  melhor aprofundada no próximo tópico. 

2.6. Sentidos e caminhos do MOVA Digital 
O Plano de Inclusão Digital não separa  

a alfabetização tecnológica de jovens e adultos  da sua alfabetização geral,  
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nem tal alfabetização deve ser feita apartada da inclusão destas pessoas  
como cidadãs de uma rede pública de comunicação e informação  

(disponível em http://www2.prefeitura.sp.gov.br//cidadania/inclusao_digital/mova_digital.asp) 

O programa Mova Digital foi lançado em julho de 2002 pelo grupo de trabalho da 

Secretaria da Educação, sob coordenação da Divisão de Orientação Técnica (DOT), integrado 

pela coordenadoria do governo eletrônico, especialistas, líderes comunitários, cientistas e 

professores da rede pública. A proposta pedagógica foi desenvolvida, desde 2001, por grupo 

de estudos da Secretaria Municipal de Educação com apoio de professores, mestrandos e 

doutorandos do programa de estudos de Pós-graduação em Educação: Currículo da PUC-SP, 

sob coordenação geral do Professor Fernando Almeida, então Secretário Municipal de 

Educação e acompanhamento direto da Professora Maria Elizabeth B. Almeida, ambos 

docentes do referido Programa de Pós-graduação. 

Segundo Chiummo (2004), para construir o Mova Digital foi necessário ter claro e 

explícito os fundamentos teórico-críticos sobre alfabetização digital e estabelecer uma 

parceria com projetos desenvolvidos pelas secretarias, tais como Sampa.org e os Telecentros, 

ambos trabalhando com um Plano de Inclusão Digital. O objetivo do MOVA Digital era 

enfrentar, ao mesmo tempo, o analfabetismo funcional e tecnológico. 

A nota de lançamento do programa apresenta-o como a medida mais importante do 

Plano de Inclusão Digital do município de São Paulo, junto com a instalação dos pontos 

eletrônicos de presença, porta de entrada para a sociedade em rede e para a era da informação. 

 Almeida, F. (2004a) coloca que o MOVA Digital era um primeiro projeto indicativo 

para que os vários setores organizados da educação ligados à área de alfabetização 

discutissem, propusessem, reorganizassem, construíssem diretrizes e programas para a 

apropriação democrática desse novo constructo tecnológico, de modo a enfrentar duas frentes 

de exclusão: o analfabetismo e a exclusão digital. Em primeiro lugar, cabia ao Programa 

oferecer aos jovens e adultos alfabetizandos os recursos da tecnologia como elementos ricos e 

diferenciados para o aprendizado e o domínio da escrita e da leitura convencionais e, em 

segundo lugar, iniciá-los  no domínio do mundo da informática a partir de atividades 

conscientizadoras e significativas, a partir de suas necessidades e possibilidades.  

Como o Programa encontra-se pautado nos princípios de Paulo Freire, uma de suas 

principais preocupações é a formação de leitores críticos do mundo digital: 
Nosso desafio hoje é construir com os leitores-aprendizes a problematização sobre os temas geradores 
de uma nova realidade e um novo mundo digital. Em nada ele é menos opressor ou menos 
desumanizador do que o mundo do latifúndio ou da favela. No entanto, os desafios são outros. Mais 
sutil e mais encoberto em aparências de globalização democrática.  
Para estar neste mundo e poder participar de suas potencialidades, é preciso dominá-lo e não entregar-se 
às forças espontâneas da tecnologia como se elas estivessem gratuitamente disponíveis para todos. Este 
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domínio não se dará pelo controle simples de seus manuais de instrução ou pela manipulação de seus 
teclados e softwares.  
Tal participação dar-se-á pelo aguçamento do senso crítico que acompanha a discussão de seus 
problemas e de suas perspectivas. Este domínio se desenvolve também com a compreensão de seus 
instrumentais: navegar numa internet, trabalhar com um processador para escrever um texto, poder 
enviar uma mensagem para outro lado da cidade, fazer uma agência de notícias ou jornais comunitários 
pode ser o caminho freireano de um uso crítico e político (disponível em www.movadigital/pucsp.br).  

A perspectiva de leitura adotada por Freire - que provoca o sujeito a repensar a própria 

consciência do mundo e capacita-o a escrever o mundo, ou seja, fazer opções e transformar o 

meio em que vive - foi retomada pelos criadores do MOVA Digital.  É cultivada uma postura 

crítica em relação à utilização dos avanços tecnológicos para manutenção da situação de 

injustiça e defendida a necessidade de que sirvam aos interesses das classes empobrecidas. 

Nesse processo, o aluno deve ser sujeito crítico que questiona, vivencia e também se compraz 

diante de suas descobertas. A proposta era que, ao utilizar as TIC, os educandos pudessem 

obter mais canais de comunicação com a sociedade e, por conseguinte,  mais oportunidades 

de exercício de cidadania.  

Segundo Almeida, F. & Almeida, M. E. (2002), a proposta inicial era que os temas 

geradores, próprios à metodologia freireana utilizada no MOVA, servissem de base à leitura 

desse mundo digital: conhecimento centralizado X descentralizado, comunicação X solidão, 

emprego X desemprego tecnológico e tantos outros que fossem criados com os grupos de 

alfabetização, dando voz às comunidades com possibilidades de trocas de informação, 

produção e publicação de conhecimento. Os temas debatidos, escritos e vividos no mundo 

digital seriam experimentados no teclado, nos chats, nas gravações em disquete e nas 

mensagens enviadas. Nesse processo desenvolver-se-ia de forma significativa a alfabetização 

digital stricto-sensu.  

Os registros sobre a prática apontam que coube a cada núcleo de EJA selecionar 

problemas relacionados com a própria vida. As propostas iniciais desenvolveram-se por meio 

de cenários de trabalho, envolvendo seus nomes, histórias pessoais, sonhos, horizontes e 

desafios. No entanto, as temáticas  foram se tornando cada vez mais significativas, na medida 

em que os educandos se envolviam com a proposta e traziam para a sala de aula temas 

relacionados à sua identidade, necessidades e interesses.  

Segundo Almeida, F. (2004a) o sentido do trabalho não era a informática em si, nem a 

profissionalização, mas a sua incorporação ao processo de ensino e de aprendizagem. A 

tecnologia era empregada para transformar os problemas em palavras-chaves, painéis de 

apresentação, debates, fóruns de discussão, etc. A discussão dos temas e a necessidade de ler e 
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escrever passou, cada vez mais, a demandar o domínio do editor de texto, de planilhas e da 

navegação na Internet. 
(...) é importante esclarecer que o conceito de inclusão digital tem sido muito mal entendido e muito 
falta para entendê-lo e para configurá-lo de maneira teoricamente sólido. Em geral, principalmente para 
as visões oportunistas que têm em vista principalmente o alargamento do mercado, a inclusão ou 
alfabetização é uma espécie de mero domínio dos segredos dos teclados, do manuseio dos programas ou 
da lógica de funcionamento das máquinas como a aprendizagem de programação. (...) O que é inclusão 
digital afinal? (...) supõe perceber o movimento de exclusão como estruturante deste modo de 
organização da economia. De outro, uma forma de organização da população que os instrumentaliza, 
discute seus problemas, cria soluções com eles e torna sinérgicas as competências culturais e 
educacionais dos excluídos. Leitura do mundo e escrita da vida, assim como de projetos educacionais e 
culturais libertadores (Almeida, F., 2004a, p.20). 

Almeida, F. (2004a) destaca ainda  que, para que o Programa pudesse ser 

implementado, foi elaborado um eixo metodológico de formação dos professores a partir dos 

seguintes pressupostos: 

• a formação continuada em serviço: fundamental para se compreender a problemática 

da atuação do professor no seu contexto específico, assim como, para a tomada de atitudes 

coletivas para a resolução dessa problemática; 

• o uso de tecnologia na formação dos professores, que a partir de suas vivências, 

reflexões e novas ações, puderam elaborar atividades para os alunos. Estas, uma vez 

realizadas, foram realimentadoras dos temas da formação; 

• levantamento de temas geradores: que puderam emergir e ser  discutidos 

coletivamente a partir de dois pólos: qual a ligação desse tema com a alfabetização de adultos 

e como a tecnologia pode me ajudar em relação a esse tema?; 

• o diálogo: como eixo orientador na formação do grupo. O ouvir o outro e com ele 

dialogar foram de suma importância para que houvesse a abertura necessária ao 

redimensionamento da prática, tanto do grupo de formação, como do grupo de professoras; 

• a aplicação dos questionamentos à leitura e escrita do mundo: que novo olhar e que 

novas ações esses questionamentos me permitem? Um dos pontos defendidos pelo grupo de 

formação foi a difusão da problemática em questão por meio de produtos áudio-visuais. A 

elaboração de cartazes, faixas, cartas, murais usando diversas formas comunicativas: escrita, 

imagens, sons;  

• a avaliação: como uma tomada de consciência do processo vivido, para trazer à 

consciência o caminho percorrido, na perspectiva de afirmar ou reconstruir as práticas 

vivenciadas. 

Tratava-se, portanto, de um Programa de alfabetização e inclusão digital de jovens e 

adultos não escolarizados, que passava pela inclusão digital dos professores, por meio de uma 

formação continuada em serviço, utilizando o referencial freireano. 
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A pesquisa de doutorado realizada por Chiummo (2004), junto a uma das doze 

primeiras professoras que desenvolveu o programa, aponta que os educandos mostraram-se 

mais confiantes em sua capacidade de aprender; puderam utilizar conhecimentos construídos 

com o auxílio do computador e resultados de pesquisas realizadas na Internet em sua atuação 

profissional e em situações do seu dia-a-a-dia; passaram a utilizar o Telecentro fora do horário 

da aula e puderam desmistificar o uso das TIC presentes na urna e no caixa eletrônico, e, a 

partir de atividades de simulação de voto eletrônico e transações bancárias, discutir 

criticamente temas relativos às eleições e ao uso de cheques/cobrança de CPMF para pessoas 

com baixo poder aquisitivo. As categorias de análise colocadas a priori pela autora – 

autonomia, liberdade de ação, inclusão cidadã e cooperação – foram encontradas nos 

depoimentos recolhidos durante a pesquisa. 
Essa pesquisa demonstrou que os alunos podem desenvolver uma consciência política e cidadania por 
meio da inclusão digital. A análise dos dados vem validar a metodologia MOVA Digital aqui proposta, 
a qual leva à conclusão de que não importa a idade, nem a origem dos educandos; para que possam dar 
novos significados cidadãos às suas vidas, o mais importante é aplicar uma metodologia voltada para a 
realidade social e pessoal dos indivíduos, dando sentido ao novo saber através das relações propostas 
pelo alfabetizador e pelas relações e discussões feitas nos grupos (Chiummo, 2004, p.179). 

Quanto aos resultados obtidos junto às educadoras, Chiummo (2004) coloca que as 

professoras alfabetizadoras quando iniciaram os trabalhos com adultos sentiram-se inseguras 

por desconhecer uma metodologia adequada, mas aceitaram o desafio e foram buscar com os 

próprios alunos e com os colegas uma maneira mais adequada para desenvolver o processo de 

alfabetização. Ao final, relatavam sua emoção com o progresso de seus alunos, sendo 

destacada a satisfação de vê-los utilizando o Telecentro para resolver os problemas do seu dia 

a dia.  

Almeida, F. (2004a), idealizador do Programa, ao comentar os resultados das 

pesquisas realizadas em torno dos seus resultados destaca a promoção da auto-estima e a 

motivação dos educandos: 
As nossas pesquisas nos mostram neste ano e meio de trabalho de pesquisa na PUC-SP (abril de 2001 a 
dezembro de 2002) que a primeira arma que adquirem no acesso à tecnologia é a auto-estima. Os 
testemunhos são inúmeros e as conquistas desta estima recuperada (mesmo que em parte, pois o 
problema é muito maior) foram: a maior disposição para virem às aulas, para falarem mais, para 
ouvirem melhor, falarem de si e com os outros, para trazerem suas famílias simbolicamente e suas ricas 
histórias de seus nomes e de vida (p.8). 

Os resultados positivos obtidos pelo MOVA Digital são um convite à continuidade de 

propostas e pesquisas relacionadas ao uso das tecnologias da comunicação e informação na 

Educação de Jovens e adultos,  que partam dos princípios e vivências realizadas no Programa. 
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2.7. Contribuições e desdobramentos da visão freireana para o uso das TIC na 

Educação e na EJA  
Penso que a educação não é redutível à técnica, mas não se faz sem ela.  

(...) Acho que o uso de computadores no processo de ensino-aprendizagem,  
em lugar de reduzir, pode expandir a capacidade crítica e criativa de nossos meninos e meninas.  

Depende de quem usa a favor de quê e de quem e para quê. 
Estamos preparando o terceiro milênio,  

que vai exigir uma distância menor entre o saber dos ricos e o saber dos pobres  
(Freire, 2001, p.98). 

As contribuições específicas e os possíveis desdobramentos das idéias de Paulo Freire 

para ações que envolvam uso das TIC junto a segmentos socialmente excluídos, denominadas 

como propostas de inclusão digital (Valente, J., 2005), alfabetização digital (Almeida, F., 

2004a) ou letramento digital (Almeida, M. E., 2005) merecem ser aprofundadas, ainda mais 

quando se trata do uso das TIC na EJA, segmento que mereceu particular atenção do autor. 

Paulo Freire sempre defendeu que o educador há de viver como um ser ‘molhado’ de 

seu tempo. Nessa perspectiva, embora não tenha se debruçado sobre o uso do computador na 

Educação e empreendido investigações específicas nesse campo, declarou-se a favor da 

utilização do computador na prática pedagógica e incorporou o mesmo às políticas públicas 

quando esteve à frente da Secretaria de Educação do Município de São Paulo. 

Conforme abordado no primeiro capítulo, no tópico 1.4., a alfabetização 

conscientizadora empreendida por Freire no fim dos anos 50 e início dos anos 60 já se valia 

da tecnologia disponível na época, projetores de slides e “stripp films”. Tais artefatos 

tecnológicos tinham a função de auxiliar os educandos a tomar distância da realidade em que 

estavam imersos e realizar a transição de uma consciência ingênua a uma consciência crítica 

do mundo mediante o exercício de leitura crítica da realidade. O segundo exemplo 

significativo de utilização das tecnologias em meio às propostas de Freire foi por ocasião de 

sua gestão como secretário municipal de Educação em São Paulo (1989-1991), quando, dentre 

tantas iniciativas voltadas à democratização do saber e da gestão do espaço público, 

incentivou a implantação do Projeto Gênese de Informática Educativa, citado, inclusive, como 

uma das melhores práticas brasileiras  nesse campo pelo estudo coordenado por  Almeida, F. 

(2004b), no tópico 2.5.4. do presente capítulo. A perspectiva de Freire foi sempre a de atender 

às necessidades e aos interesses das classes menos favorecidas, que, nesse caso, deveriam ser 

contempladas em seu direito de se apropriar da informática, como instrumento de cultura que 

deve estar a serviço de sua emancipação. 

Quanto às reflexões de Paulo Freire sobre o uso do computador e das TIC na 

Educação, destaca-se o diálogo registrado em vídeo com Seymour Papert, matemático 
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idealizador da proposta construcionista, um dos primeiros educadores a organizar uma 

reflexão teórico-prática acerca do uso do computador na educação (PUC-SP, 1995). 

Os pontos de convergência entre Papert e Freire são a recusa a uma educação 

autoritária, bancária (utilizando o conceito freireano), em que o professor determina o que o 

educando deve aprender e a concepção do educando como construtor do processo de 

aprendizagem.  

A divergência ocorre na concepção dos autores em relação ao futuro da escola. Papert 

mostra-se descrente na transformação da escola que tem insistido historicamente em focar sua 

atenção no ensino e não no aprendizado e defende que a tecnologia, ao possibilitar que o 

educando procure de forma autônoma o saber, acabará por substituir a escola tal qual ela se 

apresenta hoje. Freire concorda com a crítica de Papert, mas defende que a capacidade 

humana de transformar o mundo pode ser vivenciada também no contexto da escola: “Eu 

continuo lutando no sentido de por a escola à altura do seu tempo e isto não é soterrá-la, nem 

sepultá-la mas é refazê-la (...) A escola não é em si  mesma errada, ela está errada”. 

O olhar crítico em relação ao papel que tem sido desempenhado pelos avanços 

tecnológicos para garantir a manutenção de uma ordem sócio-político-econômica injusta e a 

visão de educador da esperança que oferece pistas de como poderia ser construído o caminho 

- podem ser identificadas duas grandes contribuições ao longo da obra e da prática de Freire, 

para a reflexão acerca da tríade Tecnologia, Sociedade e Educação. 

Sua recusa à visão fatalista se repete incansavelmente a longo de toda sua vida e obra: 

a tecnologia que, historicamente, tem servido aos interesses dos que mantêm a ordem 

econômica e social injusta, não necessariamente precisaria atender a tal finalidade. Seu olhar 

crítico e de esperança busca saídas porque acredita que “mudar é difícil, mas é possível”: 
A todo avanço tecnológico deveria corresponder o empenho real de resposta imediata a qualquer 
desafio que pusesse em risco a alegria de viver dos homens e das mulheres. A um avanço tecnológico 
que ameaça a milhares de mulheres e homens de perder seu trabalho deveria corresponder outro avanço 
tecnológico que estivesse a serviço do atendimento das vítimas do progresso anterior. Como se vê, esta 
é uma questão ética e política e não tecnológica. O problema me parece muito claro. Assim como não 
posso usar minha liberdade de fazer coisas, de indagar, de caminhar, de agir, de criticar para esmagar a 
liberdade dos outros de fazer e de ser, assim também não poderia ser livre para usar os avanços 
científicos e tecnológicos que levam milhares de pessoas à desesperança. Não se trata, acrescentemos, 
de inibir a pesquisa e frear os avanços mas de pô-los a serviço dos seres humanos (Freire, 1996, p.147). 

Desde as primeiras publicações, Freire mostra-se intransigente frente ao processo de 

alienação do povo, imposto pelo poder dominante em relação às produções sócio-político-

econômicas e culturais de cada momento histórico. Suas apreciações, no fim da década de 60,  

sobre a situação do ‘homem simples do povo’  diante do universo da comunicação e 

publicidade,  podem nos fazer pensar sobre a problemática da exclusão digital.  



 107

As tarefas de seu tempo não são captadas pelo homem simples, mas a ele apresentadas por uma “elite” 
que as interpreta e lhas entrega em forma de receita, de prescrição a ser seguida. E, quando julga que se 
salva seguindo as prescrições, afoga-se no anonimato nivelador da massificação sem fé, domesticado e 
acomodado: já não é sujeito. (...) 
Por isso, desde já saliente-se a necessidade de uma permanente atitude crítica, único modo pelo qual o 
homem realizará sua vocação natural de integrar-se, superando a atitude de simples ajustamento ou 
acomodação, apreendendo temas e tarefas de sua época. (Freire, 1987, p. 51-52) 

Menezes (1993), ao refletir sobre as implicações da contribuição de Freire para o uso 

do computador em educação, afirma que todo o pensamento de Freire é marcado por sua 

preocupação com a formação de uma consciência crítica dos educandos, a formação da 

chamada consciência transitiva, que ao superar a consciência mágica ou ingênua, questiona a 

que e a quem serve a tecnologia. A autora destaca a visão freireana de que a informática como 

instrumento de cultura possui contradições de ordem econômica, social, política e que deveria 

ser colocada à disposição do homem, para estar a serviço da humanização e não para a sua 

domesticação. A desmistificação da informática e sua apropriação por parte das classes menos 

favorecidas faziam, portanto, parte de seu projeto político e o levaram a incorporar o Projeto 

Gênese, já citado, à sua proposta quando secretário municipal de Educação da cidade de São 

Paulo. 

Almeida, F. (2004a) agrega novos elementos à reflexão sobre a importância do 

pensamento freierano para o trabalho pedagógico que utiliza as tecnologias da informação e 

comunicação, ao retomar a concepção de leitura freireana como possibilidade de tomar 

consciência, interpretar e representar esse mundo marcado pelas TIC:  
Se hoje o mundo é outro e tem na informática e nas novas tecnologias da comunicação seus modos de 
produção da vida e da relação de trabalho, poder e relação humana, e arma política, quais são nossos 
instrumentos de leitura deste  mundo? Quais são os temas que dele emergem e que nos permitem 
escrever estes mundo? O que tenho que aprender para saber lê-lo? Como problematizá-lo? Quais são 
seus códigos? Como dominá-los para a comunicação? Quais os problemas que traz dentro de si? Quais 
são os átomos de conhecimento que devemos dominar para termos uma alfabetização dentro da 
perspectiva freireana? (p.9) 

Para auxiliar na resposta às questões levantadas, Almeida, F. (2004a) constrói o 

conceito de digitalidade cidadã:  
De que digitalidade cidadã falamos?  
Da digitalidade cidadã que se opõe ao digital servil, inocentemente maravilhado e docemente ingênuo. 
O mundo das novas tecnologias da informação não se apresenta aos seus usuários docilmente como se 
fosse um éden de facilidades e de libertação do ser humano das tarefas repetitivas e rotineiras. Ele faz 
parte de um mundo que deve ser conquistado por ações tecnológicas, educativas e políticas. No fundo, o 
mundo das informações e os espaços do conhecimento, são espaços de lutas. Suas apropriações se dão 
por esforços organizados, intencionalmente construídos em planejamentos estratégicos sofisticados 
(p.10) 

 Assim, a digitalidade cidadã não se constitui como uma dádiva concedida aos que têm 

acesso ao mundo digital. Ela é fruto de um luta empreendida pelos que têm coragem de 

aproximar-se das TIC com criticidade, com desejo de exercer sua autonomia de sujeitos 

portadores de uma identidade cultural. 
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 Valente (2005) concorda que o acesso as TIC não é garantia de estabelecimento de um 

processo de inclusão digital, pois o manuseio de alguns softwares, a conexão à Internet e 

mesmo a participação em comunidades colaborativas de aprendizagem são insuficientes para 

a inserção crítica dos indivíduos nesse processo histórico marcado pela presença de tais 

tecnologias. Para o autor, a inclusão digital passa pela consciência crítica e intencionalidade 

dos educadores, que fazem parte da comunidade de aprendizagem e se empenham em 

promover um ambiente de construção de conhecimento. Nesse contexto, as atividades com as 

TIC são utilizadas em seu potencial de ser uma ‘janela para a mente’ que auxiliam as pessoas 

a superarem dificuldades, a compreenderem as estratégias de reflexão-ação que utilizam, a 

formularem novos conceitos e responderem a demandas colocadas pela sociedade 

contemporânea: 
As idéias de Paulo Freire se aplicam às concepções de inclusão de qualquer natureza – econômica, 
social, e particularmente com relação à digital. As ações de inclusão digital não podem estar restritas a 
somente promover acesso às TIC. Não basta disponibilizar as tecnologias para que as pessoas possam 
utilizá-las.(...) 
Para que essa apropriação ocorra, o acesso à tecnologia deve ser acompanhado de ações educacionais, 
prevendo a intencionalidade explícita de educadores – pessoas que assumem o papel de guia 
educacional (não é necessário que seja um professor), criando as condições para que haja construção de 
conhecimento com relação aos aspectos técnicos e de conteúdo disciplinar, envolvimento dos 
aprendizes em práticas comunitárias significativas, na aplicação das TIC na resolução de problemas do 
contexto desses aprendizes e que as ações realizadas possam revelar o que as pessoas pensavam, o que 
sentem e gostam e, com  isso, desvelar os potenciais que têm sido negligenciados por elas próprias ou 
pela sociedade. É necessário que a inclusão digital possa significar uma melhoria na vida de cada um e 
na comunidade onde vivem (Valente, 2005, p.19). 

Almeida, M. E. (2005), ao analisar experiências pedagógicas desencadeadas a partir do 

MOVA Digital, destaca o uso da tecnologia a serviço do desenvolvimento da criticidade dos 

educandos e para isso utiliza o conceito de letramento, de letramento digital: 
(...) tomar como referência as idéias de Paulo Freire sobre alfabetização como leitura da palavra por 
meio da leitura do mundo, conduz a conceituar letramento digital como o domínio e uso da tecnologia 
de informação e comunicação para propiciar ao cidadão a produção crítica de conhecimento, com 
competência para o exercício da cidadania e para inserir-se criticamente no mundo digital como leitor 
ativo, produtor e emissor de informações. (...) De acordo com esse ponto de vista, a incorporação das 
práticas sociais de leitura, escrita e comunicação por meio da tecnologia de informação e comunicação 
favorece a leitura do mundo como fonte de invenção da leitura e escrita da palavra e das possibilidades 
e contradições do mundo digital (p.4). 

Dessa forma, a questão ética colocada por Paulo Freire não só impulsiona a exigir que 

todos tenham acesso às tecnologias da informação e comunicação, mas também, nos faz 

pensar que as opções e a metodologia utilizadas para promover tal acesso são igualmente 

relevantes, se o escopo é o desenvolvimento de uma pedagogia libertadora. Para que se possa 

falar de uma efetiva e significativa inclusão digital há que se promover a formação de 

usuários críticos dos recursos tecnológicos. 
Numa perspectiva progressista, a educação popular não pode, por outro lado, reduzir-se ao puro 
treinamento técnico de que grupos de trabalhadores realmente precisam. Esta é a maneira 
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necessariamente de formar, que à classe dominante interessa, a que reproduz a classe trabalhadora como 
tal. Na perspectiva progressista, naturalmente, a formação técnica é também uma prioridade, mas, a seu 
lado, há uma outra prioridade que não pode ser colocada à margem.(...) Tem o direito de conhecer as 
origens históricas da tecnologia, assim como de tomá-la como objeto de sua curiosidade e refletir sobre 
o indiscutível avanço que ela implica mas, também sobre os riscos a que nos expõe (...) Esta é, sem 
dúvida, não apenas uma questão profundamente atual mas também vital do nosso tempo. E a classe 
trabalhadora não deve dela fazer parte simplesmente como o operário de Tempos Modernos que se viu 
às voltas com o ato de apertar parafusos, na produção em série, que Chaplin genialmente criticou 
(Freire, 1992, p.132-133). 

A apropriação de comandos técnicos não basta. Em consonância com a visão de 

Freire, Almeida, M. E. (2005) defende que as políticas públicas devem viabilizar a todos o 

acesso gratuito a computadores e à Internet e ser necessariamente acompanhadas de ações 

pedagógicas voltadas ao desenvolvimento do que a autora chama de letramento digital. O 

acesso e a apropriação de procedimentos e comandos não são garantia de que se tenha 

efetivado uma política de inclusão digital. 
(...) é uma idéia simplista e equivocada supor que basta colocar computadores em diferentes lugares 
como escolas, bibliotecas, centros de cultura, universidades, quiosques etc., e oferecer cursos 
instrumentais de informática com o intuito de propiciar o letramento digital dos cidadãos, 
principalmente, daqueles que não têm condições de acesso. Pode-se chegar até a propiciar o domínio 
dos recursos tecnológicos, mas este sem um esforço para o letramento, ficará apenas no domínio 
instrumental sem significado.(...) O acesso e a instrumentalização favorecem o domínio de recursos 
tecnológicos, mas não a formação de usuários críticos e de profissionais com competência para utilizar 
a TIC em suas atividades (Almeida, M. E., 2005, p.5). 

 Almeida, M. E. (2005) aponta que a utilização das tecnologias da informação e 

comunicação pode ser feita por um usuário consumidor passivo, que apenas lê telas, aperta 

teclas e utiliza programas e que o desempenho de tais tarefas está para a inclusão digital assim 

como a identificação de letras está para a alfabetização. A autora defende que deve se 

promover por meio de ações pedagógicas o desenvolvimento de uma fluência tecnológica que 

se aproxima do conceito de letramento, pois o mesmo traz consigo a idéia de que não basta 

apropriar-se de técnicas de decodificação e codificação mas faz-se necessário saber utilizá-las 

como prática social de forma consciente e crítica. 

 Gadotti, M. (2000) destaca que Toffler, reconhecido internacionalmente pela riqueza 

de suas análises sobre as mudanças sociais, políticas e econômicas contemporâneas, 

compartilha a visão de que a proposta de Paulo Freire pode e deve inspirar projetos que 

envolvam Informática e Educação: 
 (...) Alvin Toffler, futurólogo norte-americano, convidado pelo Ministério da Educação para falar sobre 
educação e novas metodologias na era da informação, apresentou o “Método Paulo Freire” para os 
convidados do Ministério, afirmando que era o mais apropriado para o ensino da informática. Disse que 
há 50 anos Paulo Freire havia criado uma metodologia que hoje os jovens utilizam, espontaneamente, 
numa espécie de “círculo de cultura”, para ensinar uns aos outros o que aprenderam no uso do 
computador. Em poucos dias, eles acabam tornando-se “professores” de informática, o que demonstra a 
eficácia do método global de Paulo Freire (p.14). 
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A valorização que Freire faz da troca de saberes como condição para a construção de 

conhecimento deve ser incorporada numa metodologia que privilegie o uso das TIC na 

Educação. A educação bancária tão criticada por Freire, em que os conteúdos a serem 

aprendidos são depositados pelo educador sobre os educandos, não deve encontrar espaço 

numa proposta de utilização do computador ou das TIC na Educação. As ações de entre-ajuda 

podem propiciar não só aprendizagens significativas relativas à informática, mas também em 

relação aos temas que estiverem sendo estudados, enquanto se trabalha com as TIC.  

Segundo Menezes (1993), a proposta freireana aponta a incorporação do computador 

como mais um auxílio na representação da realidade a ser refletida e transformada. Seu uso 

não deve ter uma finalidade em si mesma, pois é um instrumento para codificar a realidade, a 

fim de que, mediante a reflexão, se possa decodificá-la, isto é, analisá-la criticamente. A 

mediação possibilitada pelo computador, de forma alguma, substitui a relação de diálogo que 

só é possível entre seres humanos: o homem estará sempre exigindo a presença de um outro 

para que se efetive uma verdadeira comunicação. O computador será um instrumento 

pedagógico auxiliar para que o homem possa representar seus conhecimentos criados com 

outros homens: 

Não se pode falar em coletivo quando há homem-computador, mas poderá ocorrer a situação homem-
computador-homem, o que implica em colocar, no ambiente escolar, a presença do educador e dos 
outros educandos para que se concretize a mediação (Menezes, 1993, p.96). 

Se em determinados momentos, o uso do computador pode ser uma atividade 

individualizada, o espaço privilegiado será o da utilização compartilhada do mesmo, a serviço 

da representação dos conhecimentos construídos coletivamente.  

Menezes (1993) defende ainda que o trabalho pedagógico deverá ser interdisciplinar 

por uma questão de convicção de que o homem compreende o mundo e constrói 

conhecimento, na relação com o outro, em busca de respostas a questões significativas e isso 

não se faz de forma fragmentada, como aparece nas propostas curriculares tradicionais 

compartimentalizadas em disciplinas. Assim, a introdução da informática na Escola, inspirada 

em Freire, jamais poderia  ser uma disciplina estanque dentro do currículo. Ao contrário, as 

atividades que contassem com a presença do computador, deveriam estar  engajadas em 

projetos que tenham significação individual e relevância social.  

Conforme foi abordado no tópico 2.4, a perspectiva de uso do computador num 

contexto de metodologia de projetos é defendida por Almeida, M. E. (2004), os quais serão 

tanto mais significativos na medida em que responderem às necessidades e aos interesses dos 
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educandos. Mais uma vez, a metodologia freireana se faz presente, pois as problematizações 

desencadeadoras dos projetos são tratadas pela autora como temas geradores: 
Nesse movimento, é imprescindível reconhecer o contexto do alfabetizando, sua realidade de vida e de 
trabalho, crenças, necessidades e expectativas, propiciando-lhe explicitar suas curiosidades sobre o 
mundo digital e as problemáticas de seu cotidiano, a partir das quais se procura discutir as alternativas 
de solução para tais problemas e as possíveis contribuições da tecnologia de informação e comunicação 
em sua resolução. Os temas geradores se originam em problematizações sobre experiências de vida, 
trabalho, relações humanas, curiosidades e desafios do mundo digital colocados pelos alfabetizandos 
(p.175). 

Para Almeida, M. E. (2005) adotar as idéias de Paulo Freire para o letramento digital 

significa reinventá-lo em um novo contexto, que apresenta condições históricas, sócio-

culturais, políticas, e econômicas diferentes do momento em que Freire elaborou sua teoria, o 

que implica em uma atualização metodológica na qual prevaleça a essência do significado de 

suas idéias: respeito ao outro; compreensão da história como possibilidade; construção da 

democracia, de uma sociedade menos discriminatória e um mundo mais humano; formação do 

ser humano dialógico, transformador de si mesmo e do mundo; capacidade para tomar 

decisões e realizar rupturas. 

Assim, de Pedagogia do Oprimido à Pedagogia da Indignação e em diversos autores 

que se inspiram em Freire podem ser encontradas expressões diferentes para uma mesma 

convicção freireana: a participação dos educandos como sujeitos do processo educativo e 

como seres que se educam mutuamente são requisitos básicos para o empreendimento de uma 

educação transformadora. 
Coerente com a minha posição democrática estou convencido de que a discussão em torno do sonho ou 
do projeto de sociedade por que lutamos não é privilégio das elites dominantes nem tampouco das 
lideranças dos partidos progressistas. Pelo contrário, participar dos debates em torno do projeto 
diferente de mundo é um direito das classes populares que não podem ser puramente “guiadas” ou 
empurradas até o sonho por suas lideranças (Freire, 1996, p.43) 
 
Partindo desses princípios, faz-se necessário conhecer as expectativas dos educandos 

da EJA frente à utilização do computador, a fim de que se possa dialogar com as mesmas e 

encaminhar o processo de modo que o computador desempenhe seu papel de potencializador  

de suas intenções. Cabe aos educadores apropriarem-se da complexidade que envolve a 

problemática da exclusão digital e dos cenários das iniciativas/políticas de inclusão, a fim de 

dialogar com os educandos sobre possíveis “mitificações” de tais processos. 
Assim, inspirando-se nas idéias de Freire (2001), pode-se afirmar que letramento digital implica em: 
reconhecer o ponto de partida da leitura do mundo dos alfabetizandos, seu modo de análise da vida e de 
sua participação no mundo; identificar os níveis de conhecimento a respeito da leitura do alfabetizando 
sobre o mundo digital; trabalhar a aprendizagem da escrita e da leitura da palavra do alfabetizando com 
os instrumentos do mundo atual, inclusive empregando o meio digital; provocar a reflexão do 
alfabetizando sobre a leitura da palavra escrita por ele e, tendo aprendido o significado da palavra, 
retornar para a leitura e transformação do mundo (Almeida, M. E.,  2005, p.175). 



 112

Os caminhos de exclusão e inclusão podem ser ambíguos e exigem um constante 

discernimento. O discurso de Freire é carregado do contexto da década de 60, mas pode nos 

fazer pensar... 

Na verdade, o que pretendem os opressores “é transformar a mentalidade dos oprimidos e não a situação 
que os oprime”, e isto para que, melhor adaptando-os a esta situação, melhor os dominem. 
Para isto se servem da concepção e da prática “bancárias” da educação, a que juntam toda uma ação 
social de caráter paternalista, em que os oprimidos recebem o nome simpático de “assistidos”. São casos 
individuais, meros “marginalizados”, que discrepam da fisionomia geral da sociedade. “Esta é boa, 
organizada e justa. Os oprimidos, como casos individuais, são patologia da sociedade sã, que precisa, 
por isto mesmo, ajustá-los a ela, mudando-lhes a mentalidade de homens ineptos e preguiçosos”.  
Como marginalizados, “seres fora de” ou “à margem de”, a solução para eles estaria em que fossem 
“integrados”, “incorporados” à sociedade sadia de onde um dia “partiram”, renunciando, como 
trânsfugas, a uma vida feliz... 
Sua solução estaria em deixarem a condição de ser “seres fora de” e assumirem a de “seres dentro de”. 
Na verdade, porém, os chamados marginalizados, que são os oprimidos, jamais estiveram fora de. 
Sempre estiveram dentro de. Dentro da estrutura que os transforma em “seres para outro”. Sua solução, 
pois, não está em “integrar-se”, em “incorporar-se” a esta estrutura que os oprime, mas em transformá-
la para que possam fazer-se “seres para si” (Freire, 1987, p.60-61). 

 A partir do célebre pensamento de Freire (1987) de que “Ninguém educa ninguém, 

ninguém educa a si mesmo, os homens se educam em comunhão entre si, mediatizados pelo 

mundo” (p.68), poder-se-ia refletir que... 

Ninguém inclui ninguém. A inclusão não é um movimento que se faça de fora para 

dentro, assim como a educação. O sujeito a ser alfabetizado e a ser incluído digitalmente 

precisa refletir se deseja incluir-se e tomar uma decisão nessa direção se isso lhe parecer 

razoável.   

Ninguém se inclui sozinho. A presença do Outro é fundamental no processo educativo 

e inclusivo, pois os sentidos dados pelos sujeitos envolvidos - educadores e educandos, 

incluídos e a incluir-se - são fundamentais na constituição de um processo educativo e 

inclusivo mais monológico ou dialógico, mais alinhado à educação bancária ou 

transformadora.  

Ao prosseguir parafraseando Freire, há que se levar em conta que o mundo que hoje  

mediatiza o ato educativo encontra-se  marcado pelo hipertexto, pela cultura digital, pela 

rede mundial de computadores, dos quais os sujeitos em situação de pouca escolarização têm 

direito de aproximar-se e em relação ao qual também devem se posicionar, opinar e participar 

com a singularidade de suas vozes. 

O computador, as novas tecnologias, qualquer tecnologia não são realidades às quais 

os sujeitos devem se ajustar, incluir-se ingenuamente.  Devem servir como instrumentos para 

que a realidade possa ser refletida e transformada. 
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2.8. Considerações a partir dos tópicos estudados em torno da Tríade 

“Tecnologia, Sociedade e Educação” 

A compreensão, cada vez mais aprofundada, do papel das tecnologias da informação e 

comunicação na sociedade contemporânea nos faz refletir que já não é possível interferir 

nessa situação sem utilizar a força de tais tecnologias.  

O questionamento sobre o sentido último da tecnologia ou do que é proposto graças 

aos avanços tecnológicos conduz à constatação de que as benesses produzidas encontram-se a 

serviço de uma minoria, otimizando sua capacidade de acumular, explorar e dominar. 

Contudo, cabe aos educadores atuarem nas brechas históricas. 

Se na sociedade da informação, globalizada e globalizante corre-se o risco da 

massificação, a criação de espaços que promovam a voz desses jovens e adultos encaminha-se 

na direção oposta e constitui-se um movimento de resistência à homogenização. A mesma 

Rede que, de maneira perversa, tem potencializado ações que se destinam a defender 

interesses de grupos economicamente dominantes, militares, criminosos, pode ser utilizada 

para veicular forças de resistência à massificação, ações de ajuda humanitária e projetos de 

valorização da identidade dos sujeitos envolvidos.  

Seguindo a inspiração freireana, o educador deve sempre cultivar um olhar crítico e 

de esperança diante das realidades em que se encontra inserido. Na busca de sintetizar as 

reflexões realizadas ao longo do capítulo em torno da Tríade Tecnologia, Sociedade e 

Educação, o quadro a seguir busca apresentar os sentidos destacados em cada tópico que 

podem nos indicar caminhos para o uso do computador na EJA: 

Quadro 7: Sentidos e Caminhos para o uso do computador na EJA a partir das 
reflexões sobre a tríade "Tecnologia, Sociedade e Educação". 

Tema Sentidos Destacados a partir das reflexões 
acerca da tríade Tecnologia, Sociedade e 

Educação 

Caminhos para o uso do Computador Na 
EJA a partir dos sentidos destacados 

A tecnologia na 
sociedade da 
informação: 
informados, 
rápidos, 
poderosos, para 
quê? 

• Avanços Tecnológicos e Miséria 
convivem na Sociedade em Rede.  

• Os avanços tecnológicos têm entrado em 
cena como suporte às mudanças 
projetadas pelos detentores do capital 
financeiro e excluem a maioria da 
população mundial dos ganhos do seu 
jogo e os mantém numa profunda 
dependência financeira e tecnológica. 

• É fundamental compreender que o 
analfabetismo, os baixos índices de 
letramento e inclusão digital não são 
fenômenos isolados, mas fazem parte da 
dinâmica de exclusão social provocada 
pela ordem econômica atual. Os 
educandos devem ser convidados a 
refletir sobre tais realidades durante o 
processo educativo. 
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Tema Sentidos Destacados a partir das reflexões 
acerca da tríade Tecnologia, Sociedade e 

Educação 

Caminhos para o uso do Computador Na 
EJA a partir dos sentidos destacados 

Das Mudanças 
no Mundo do 
Trabalho à 
Integração 
Perversa na 
Sociedade em 
Rede 

• A tecnologia oportuniza infinitas 
possibilidades ao homem moderno, 
criando inclusive novos postos de 
trabalho, porém, é inegável que as 
máquinas suprimem inúmeras funções 
nos diversos setores, o que tem 
ocasionado índices altíssimos de 
desemprego, inclusive, nos países 
desenvolvidos. 

• Um triste exemplo da combinação entre a 
superexploração, exclusão social, 
integração perversa e capitalismo 
informacionalizado é a exploração sexual 
e do trabalho infantil em todo o mundo. 

• Estar incluído nas Redes não é algo 
necessariamente bom. As modalidades 
de integração perversa são inúmeras. 
Sempre caberá refazer a pergunta - A 
quem serve a tecnologia?- nos diversos 
contextos, inclusive na Educação e na 
EJA. 

• O computador, as tecnologias da 
informação e comunicação não são 
realidades às quais devemos nos ajustar, 
nos incluir ingenuamente. Devem servir 
como instrumento para que a realidade 
possa ser refletida e transformada a 
serviço das necessidades e interesses 
dos grupos sociais pauperizados e 
excluídos. 

Das novas 
formas de 
Gestão à 
Valorização da 
Educação: atuar 
nas brechas 
históricas 

 

 

 

 

 

• As mudanças provocadas pela nova fase 
do capitalismo provocaram alterações na 
política de gestão das forças produtivas.  

• O avanço competitivo das empresas 
depende do investimento em Educação, 
na qualificação dos trabalhadores.  

• A valorização da educação dos 
trabalhadores constitui-se uma brecha 
histórica colocada pelo próprio 
capitalismo, para o incremento da 
Educação e da Educação de Jovens e 
Adultos. 

• A empresa está interessada na melhoria 
da produtividade. O mercado, na 
formação de novos consumidores para os 
artefatos tecnológicos. Os educandos 
envolvidos deverão ser estimulados a 
decidir, para além da produtividade e do 
consumo, o que farão com as novas 
habilidades desenvolvidas e 
conhecimentos construídos. 

 

• Quer por questões filosóficas, 
ideológicas ou pragmáticas não se pode 
tratar da introdução do computador e 
das TIC na proposta curricular de EJA 
de forma reducionista. Apenas treinar 
habilidades motoras, ensinar a operar 
máquinas ou computadores não prepara 
os educandos para o exercício de sua 
cidadania, nem para as novas exigências 
do mundo do trabalho.  

• As questões colocadas por processos 
educativos que envolvam as TIC ou 
iniciativas de inclusão digital devem ir 
muito além da apropriação dos 
comandos básicos do computador ou de 
aprender a conectar-se à Internet. 
Devem tratar da inserção de forma ativa 
e crítica na Rede, de modo que 
populações excluídas possam se fazer 
ouvir, acessar informações que lhe 
sejam úteis, enfim, comunicar-se a 
partir de seus interesses pessoais e 
coletivos. 
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Tema Sentidos Destacados a partir das reflexões 
acerca da tríade Tecnologia, Sociedade e 

Educação 

Caminhos para o uso do Computador Na 
EJA a partir dos sentidos destacados 

Novas 
possibilidades 
com a utilização 
das TIC na 
Educação 

 

 

 

 

 

 

 

• As TIC têm trazido novos desafios e 
potencialidades à Educação diante da 
ampliação qualitativa e quantitativa do 
universo de conhecimentos na sociedade 
contemporânea. Nesse contexto, cabe à 
Educação ser uma articuladora dos 
diversos subsistemas que produzem 
conhecimento. 

• O papel da escola não é o de competir 
com outras agências que oferecem 
informação mas proporcionar aos 
educandos a construção de um quadro 
sócio-histórico a partir do qual possam 
aprender a selecionar, organizar e dar 
sentido à infinita gama de informações 
com as quais se deparam em seu dia-a-
dia.  

• A educação escolar deve preparar os 
educandos para repensar os significados 
veiculados pela mídia e demais TIC, 
mediante o desenvolvimento das 
capacidades de analisar, inferir, prever, 
resolver problemas, continuar a 
aprender,  trabalhar em equipe, intervir 
solidariamente na realidade.  

• A metodologia de projetos revela-se 
como possibilidade altamente pertinente 
para o trabalho pedagógico que 
incorpore a utilização das TIC. O 
desenvolvimento de projetos demanda 
que educadores e educandos formem 
uma comunidade de investigação para 
lidar com o inusitado, planejar soluções 
provisórias, romper com barreiras 
disciplinares, caminhar em direção à 
transformação da realidade.  

TIC na 
Educação de 
jovens e adultos: 
o que dizem 
publicações 
veiculadas pela 
ONU e 
UNESCO 

 

 

TIC na 
Educação de 
jovens e adultos: 
o que dizem 
documentos e 
estudos 
veiculados pela 
ONU e 
UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• V CONFITEA (1997): Trata-se da 
questão da “Educação de adultos, cultura, 
meios de comunicação e novas 
tecnologias de informação” , mas a ênfase 
se faz em torno da questão cultural mais 
ampla e da utilização dos meios de 
comunicação na educação de adultos, sem 
que apareçam exemplos de como as novas 
tecnologias da informação e 
comunicação, incluindo o uso do 
computador e da Internet poderiam ser 
utilizadas. 

• CMSI (2003): Os cidadãos devem ter 
oportunidade de formar-se tanto como 
leitores críticos da produção cultural 
apresentada pelos meios de comunicação 
e pelas TIC,; como produtores e 
divulgadores de conteúdos locais 
mediante a utilização das tecnologias, a 
fim de levar a contribuição da identidade 
regional para os espaços globalizados. As 
TIC são tomadas como instrumentos que 
devem estar a serviço do 
desenvolvimento humano e social, do 
cumprimento da Declaração dos Direitos 
Humanos. A necessidade de reduzir a 
brecha ou apartheid digital foi 
suficientemente sinalizada com 
referências diretas à educação de adultos, 
seja na modalidade de alfabetização, seja 
como formação ao longo da vida e à 
formação dos profissionais que têm a 
responsabilidade de trabalhar na área 
cultural, educacional, científica e 
tecnológica.  

• Há que se exigir um maior  
detalhamento de propostas de utilização  
do computador e das TIC nas 
conferências e documentos referentes à 
Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

• Necessidade de integração de esforços 
no empreendimento de projetos-piloto: 
no âmbito internacional e local, 
mediante estreita colaboração entre 
governos, setor privado, sociedade civil, 
com a participação inclusive de 
voluntariado, para dar conta da imensa 
demanda a ser atingida.  Deve ser 
organizado um Programa de 
Solidariedade Digital, com o objetivo  
de mobilizar recursos humanos, 
financeiros e tecnológicos que permitam 
reduzir a brecha digital entre países 
ricos e pobres. Há que se acompanhar a 
organização do Programa de 
Solidariedade Digital nos diversos 
países e no caso do Brasil, os 
encaminhamentos referentes ao FUST. 
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Tema Sentidos Destacados a partir das reflexões 
acerca da tríade Tecnologia, Sociedade e 

Educação 

Caminhos para o uso do Computador Na 
EJA a partir dos sentidos destacados 

• New Technologies for Literacy and Adult 
Education (Wagner & Kozma, 2003): O 
estudo aponta que se faz necessária uma 
mudança de paradigmas em relação ao 
que se compreende por letramento, no 
sentido de corresponder aos desafios 
colocados pelo século XXI de que as 
pessoas sejam capazes de procurar, 
organizar, utilizar informações; 
interpretar e analisar dados; comunicar-se 
com outros e usar informações para 
resolver problemas e criar novos 
conhecimentos e artefatos culturais. 

• Estudo Brasileiro sobre as Melhores 
Práticas Educacionais no Ensino Básico, 
prioritariamente, em Alfabetização, com 
utilização de TIC (Almeida, F., 2004): no 
âmbito federal, PROINFO e TV Escola; 
no âmbito estadual, PEC I, PEC - 
Formação Universitária e PEC 
Municípios; no âmbito do município de 
São Paulo, Projeto Gênese, MOVA 
Digital e EDUCOM.rádio e no âmbito da 
sociedade civil organizada, o Telecurso 
2000 e o Programa Escola do Rádio. O 
MOVA DIGITAL é o único  voltado  
especificamente ao uso das TIC  na EJA.  

• Possibilidades para o uso das TIC na 
EJA no  futuro: o uso de tutoriais, com a 
possibilidade de utilização das 
conquistas da inteligência artificial para 
produzir melhores interações com os 
educandos, (que ainda são tecnologias 
muito dispendiosas, mas que tendem à 
redução de custos como já ocorreu em 
diversas outras tecnologias) e uso dos 
processadores de textos, presentes em 
toda a geração de computadores 
pessoais. 

• O destaque dado pelo Estudo para a 
pertinência de se investir em programas 
de formação de professores, para o 
alcance da qualidade almejada para a 
escola pública,  reforça a necessidade de 
pensar programas voltados para 
professores de EJA que contemplassem 
o uso das TIC. 

 
 

 

Sentidos e 
caminhos do 
MOVA Digital 

 

 

 

 

 

 

 

• O MOVA Digital caracteriza-se pelo 
enfrentamento de duas frentes de 
exclusão: o analfabetismo e a exclusão 
digital. Busca oferecer aos jovens e 
adultos alfabetizandos os recursos da 
tecnologia como elementos ricos e 
diferenciados para o aprendizado e o 
domínio da escrita e da leitura 
convencionais e, em segundo lugar, 
iniciá-los no domínio do mundo da 
informática a partir de atividades 
conscientizadoras e significativas, 
capazes de formar leitores críticos do 
mundo digital..  

• O Programa apresenta conhecimentos 
construídos no campo específico de uso 
do computador na EJA: eixo 
metodológico para a formação dos 
professores e pesquisas que revelam 
sucesso do trabalho junto a educadores 
e educandos. 

 
 

Contribuições e 
desdobramentos 
da visão 
freireana para o 
uso das TIC na 
Educação e na 
EJA 

 

 

 

 

• Podem ser identificadas duas grandes 
contribuições freireanaas para a reflexão 
acerca da tríade Tecnologia, Sociedade e 
Educação: seu olhar crítico para o papel 
desempenhado pelos avanços 
tecnológicos na manutenção da ordem 
sócio-político-econômica injusta e sua 
visão de educador da esperança que 
oferece pistas de como poderia se 
construído o caminho. 

• O acesso às TIC não é garantia de 
estabelecimento de um processo de 
inclusão digital.  

• Estimular os educandos à formação de 
uma consciência crítica, que questiona a 
que e a quem serve a tecnologia 
(Menezes, 1993). 

• Apropriar-se de comandos técnicos não 
basta. É preciso promover a fluência 
tecnológica, o letramento digital. 
(Almeida,  M. E., 2005) 

• Há que se envolver os aprendizes em 
práticas comunitárias significativas. 
(Valente, 2005).  
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Tema Sentidos Destacados a partir das reflexões 
acerca da tríade Tecnologia, Sociedade e 

Educação 

Caminhos para o uso do Computador Na 
EJA a partir dos sentidos destacados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inclusão digital.  

• Tomar consciência, interpretar, 
representar esse mundo marcado pelas 
TIC. 

• O computador será sempre um 
instrumento pedagógico auxiliar para que 
o educando possa representar os 
conhecimentos criados coletivamente. 
(Menezes, 1993) 

• A informática na Escola não deveria ser 
uma disciplina estanque dentro do 
currículo. 

• Os caminhos de exclusão e inclusão 
podem ser ambíguos e exigem um 
constante discernimento. 

 

• A leitura do mundo marcado pelas TIC 
deve propiciar a digitalidade cidadã, 
aproximação das TIC de sujeitos 
portadores de criticidade, autonomia 
uma identidade cultural.  (Almeida, F., 
2004). 

• As ações de entre-ajuda (Gadotti, 2000) 
podem propiciar não só aprendizagens 
significativas relativas à informática, 
mas também em relação aos temas que 
estiverem sendo estudados, enquanto se 
trabalha com as TIC. (Menezes, 1993; 
Almeida, M. E., 2004) 

• As atividades com TIC devem estar 
engajadas em projetos que tenham 
significação individual, relevância 
pedagógica e social. (Almeida, 2004a). 

• O computador, as TIC não são 
realidades às quais os sujeitos devem 
incluir-se ingenuamente.  Devem servir 
como instrumentos para que a realidade 
possa ser refletida e transformada. 

Assim, como a trajetória da EJA pode apontar sentidos e caminhos para o uso do 

computador e das TIC na EJA, também as reflexões em torno das relações existentes entre 

Tecnologia, Sociedade e Educação podem fazê-lo. 

O percurso reflexivo realizado nesse capítulo aponta que... 

 Os baixos índices de letramento e inclusão digital fazem parte da dinâmica de 

exclusão social provocada pela ordem econômica vigente e, contraditoriamente, 

têm atrapalhado sua lógica de lucro desenfreado, na medida que um imenso 

contingente, concentrado nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos e 

também presente nos países ricos, não sabe utilizar práticas sociais de escrita e 

familiaridade com o mundo digital e acabam retardando a implementação de novas 

formas de gestão das forças produtivas, baseadas em habilidades reflexivas, de 

trabalho coletivo e de manuseio de equipamentos tecnológicos mais sofisticados. 

 A valorização de processos de educação dos trabalhadores constitui uma brecha 

histórica colocada pelo próprio capitalismo informacionalizado para o incremento 

da Educação, da Educação de Jovens e Adultos e por decorrência, para o uso das 

TIC na EJA. O trabalho de EJA deve ir além da decodificação do código escrito e 

apropriação do mundo digital. Os educandos devem ser estimulados a desenvolver 
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habilidades de observação, raciocínio, espírito crítico, hábitos de rigor nas análises 

- precisão, ordem clareza, uso adequado da linguagem oral e escrita - e capacidade 

de trabalho coletivo. 

 Aproveitando a brecha histórica colocada, a educação deve desempenhar o seu 

papel de: possibilitar aos educandos a construção de um quadro científico, cultural 

e ético, a partir do qual possam aprender a selecionar, organizar e dar sentido ao 

mundo de informações veiculadas à sua volta e desenvolver as capacidades de 

analisar, inferir, prever, resolver problemas, continuar a aprender, trabalhar em 

equipe, intervir solidariamente na realidade; formar leitores críticos e produtores e 

divulgadores de conteúdos locais mediante a utilização das TIC, o que pode ser 

alcançado por meio da metodologia de projetos. 

 O fato de as conferências e estudos internacionais relacionados à temática 

destacarem a pertinência do uso do computador na EJA e apenas duas propostas de 

uso do computador e da Internet na EJA - Literacy Link e MOVA Digital – são 

elementos indicativos do quanto essa área ainda está por ser desenvolvida, 

pesquisada e necessita de incentivos e fomentos de programas públicos. A 

necessidade de formação de professores e as dimensões continentais do país 

sinalizam como bem-vindas iniciativas de formação para professores de EJA com 

utilização das TIC. 

 As pesquisas realizadas sobre o Programa MOVA Digital revelam que a inclusão 

dos educandos passa pela inclusão dos educadores. As docentes, inseguras 

inicialmente com a proposta metodológica, mostraram-se  satisfeitas e 

emocionadas ao verem seus alunos utilizando o Telecentro para resolver 

problemas do seu dia a dia. O desenvolvimento da auto-estima e a motivação dos 

educandos com o Programa são elementos que merecem ser destacados. 

 Paulo Freire, ao longo de sua vida e obra, deixou duas grandes contribuições para 

a reflexão acerca da tríade Tecnologia, Sociedade e Educação: seu olhar crítico 

sobre o papel desempenhado pelos avanços tecnológicos na manutenção da ordem 

sócio-político-econômica injusta e sua visão de educador da esperança que 

oferece pistas de como poderia ser construído o caminho. Os caminhos para o uso 

das TIC segundo uma visão freireana devem passar: pela formação de uma 

consciência crítica, que questiona a que e a quem serve a tecnologia; pelo 

reconhecimento de que a apropriação dos aspectos técnicos é importante mas não 

basta, sendo necessária a promoção de práticas comunitárias significativas; por 
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ações de entre-ajuda, troca de saberes e construção coletiva do conhecimento 

engajadas em projetos que apresentem relevância individual, pedagógica e social e 

pela visão de que a inclusão deve ser um movimento permeado pela criticidade de 

quem se inclui e que tal inclusão deve servir para que as vozes dos recém-

incluídos sejam ouvidas e a sua escuta contribua para que a realidade possa ser 

refletida e transformada. 

O objetivo de se introduzir o computador na Educação de Jovens e Adultos não é 

realizar propostas aos educandos de EJA nas quais tenham que responder a demandas 

tecnológicas e, sim, nas quais o computador ofereça recursos para a realização de atividades 

significativas para os sujeitos envolvidos.  

Partindo-se desses princípios, faz-se necessário conhecer as expectativas de 

educadores e educandos da EJA frente à utilização do computador, a fim de que se possa 

dialogar com as mesmas e encaminhar o processo de modo que o computador desempenhe 

seu papel de mediador e potencializador  das criações dos educadores e educandos. 

O computador e as TIC podem ampliar as condições para que educandos e 

educadores assumam-se como seres sociais, históricos, pensantes, comunicantes, criadores, 

sonhadores, indignados, apaixonados, transformadores. Esse movimento pode concretizar-se 

no registro e edição de suas idéias, de pequenos textos que revelam seus sonhos e projetos, 

suas histórias de vida e produções significativas;  no ato de acessar informações do seu 

interesse na internet,  que podem se constituir pontos de partida para a reflexão do grupo; no 

ato de enviar mensagens contendo suas idéias, opiniões, sentimentos acerca dos mais diversos 

assuntos compartilhados com seus pares, no ato de receber correspondências, experienciando 

entrar em relação com pessoas à distância, por meio do computador... Deve ser proporcionada 

aos educadores, em processo de formação em serviço, a oportunidade de assumir-se como 

seres históricos, preconizada por Freire, a qual envolve todas as questões válidas para os 

educandos citadas acima, referentes a tomar/retomar a própria identidade nas mãos e projetar 

futuros passos para a própria trajetória, processo que pode ser potencializado pelo uso das 

tecnologias da informação e comunicação. O computador pode auxiliar também no tocante às 

especificidades da tarefa educativa: o planejamento das atividades com as temáticas 

geradoras; o registro e recuperação das atividades realizadas, o que por sua vez, facilita a 

reflexão sobre a prática pedagógica; o trabalho de alfabetização, de escrita e re-escrita de 

textos junto aos educandos; a formação da consciência de que as produções realizadas têm seu 

valor e sua função social, na medida em que poderão ser impressas, expostas, enviadas, 

expostas em sites, etc.  
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A coragem de perguntar, de duvidar, de opinar, de dizer a própria palavra faz-se 

extremamente necessária na sociedade informacional. A combinação de diversas tecnologias 

tem promovido a disseminação de uma variedade incomensurável de informações e mais do 

que nunca é preciso realizar dois movimentos complementares defendidos por Freire: 

desenvolver a curiosidade e realizar uma leitura crítica diante do que é oferecido. 

A curiosidade é própria da experiência vital. É a força que impulsiona o olhar diante 

do mundo, pois não costumam ter medo de deparar-se com o que lhes parece mistério, de 

desvelar o escondido, de interagir com o desconhecido. Movidos pela curiosidade e pelo 

desejo de conhecer procuram interagir com o que lhes é proposto, sempre abertos a novas 

experiências.  

A leitura crítica da realidade é outro movimento que somos convidados a realizar, 

sem o qual a curiosidade pode ficar confinada a uma curiosidade ingênua, uma consciência 

mágica da realidade que simplesmente aceita o que está colocado e submete-se ao poder dos 

fatos. Aí se coloca o papel dos educadores: não só aguçando e acolhendo a curiosidade, 

quanto incentivando os educandos a olhar para o mundo com uma curiosidade que não só se 

maravilha ou se espanta com o que vê, mas que é capaz de questionar, posicionar-se e propor 

algo novo. 

É altamente necessário organizar propostas pedagógicas que permitam aos excluídos 

do mundo digital apropriarem-se da linguagem, da lógica, das possibilidades desse meio, num 

contexto em que tenham espaço para expressar a sua voz, sua leitura de mundo e a partir das 

novas possibilidades abertas pelo mundo digital, dialogar com outros que partilham de 

realidades, por vezes tão semelhantes, tanto radicadas na expropriação de direitos quanto no 

sonho de uma vida melhor e de um mundo mais justo. 

O capítulo III parte para a explicitação dos caminhos empreendidos pela pesquisa 

qualitativa realizada em busca dos sentidos atribuídos pelos educandos de EJA ao computador 

no contexto investigado, e de caminhos para o uso do computador na EJA que pudessem ser 

vislumbrados a partir dos sentidos identificados... 
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CAPÍTULO III 

O CENÁRIO DA PESQUISA 
Tá vendo aquele Colégio, moço, eu também trabalhei, lá 

(Geraldo Azevedo). 

Em resumo,  sustentei com  firmeza que a educação   
não é um empreendimento neutro,  

que,  pela própria natureza da instituição,  
o educador estava implicado, de modo consciente ou não, num ato político 

(Apple, 1979, p.9). 
 

Esse capítulo visa apresentar o cenário onde a pesquisa se desenvolveu e tecer 

algumas reflexões sobre essa realidade, segundo o olhar da pesquisadora e também na visão 

das educadoras. 

No tópico 3.1., O curso de Educação de Jovens e Adultos do Colégio Mary Ward 

podem ser encontradas informações referentes à origem do Curso, ao perfil dos educandos, à 

organização geral do Curso, à formação dos educadores e às repercussões e desdobramentos 

do Curso. 

Em A gênese da proposta de utilização do computador na EJA Mary Ward, tópico 

3.2., aparecem brevemente relatadas  as primeiras experiências de uso do computador como 

instrumento pedagógico e o convite da PUC-SP para o estabelecimento de uma parceria como 

um marco de uma proposta mais seqüenciada e organizada. 

 O processo vivenciado em 2002, subitem, 3.3., descreve os primeiros passos do 

Projeto, apresenta reflexões sobre as primeiras atividades e um panorama do que foi realizado  

junto aos educandos, incluindo algumas de suas produções. 

O tópico 3.4., A continuidade do projeto em 2003, apresenta a visão das educadoras 

em relação à sua participação no processo vivenciado no ano anterior, a tentativa de organizar 

um processo formativo junto às educadoras com a utilização do Teleduc e os projetos e 

atividades desenvolvidos junto aos educandos durante o ano, com destaque a algumas 

inquietações dos educadores em relação ao processo. 

Por fim, Novos rumos em 2004, sub. item 3.5., apresenta as alternativas metodológicas 

criadas para responder aos desafios da prática e, à semelhança do que foi feito nos tópicos 

anteriores, um panorama dos projetos e atividades desenvolvidos, merecendo destaque a 

possibilidade de uso da Internet e a experiência com o Teleduc junto aos educandos. 

Ao longo do capítulo, são utilizados trechos de entrevistas, em que as educadoras são 

convidadas a expressar sua visão sobre o processo e produções de textos dos educandos, as 

quais ilustram o trabalho realizado. As entrevistas serão destacadas com borda de linha 

tracejada e serão utilizadas as letras "P" e "E", para designar, respectivamente, as falas da 



 122

Pesquisadora e da Entrevistada. As produções de texto são destacadas com borda de linha 

contínua. Serão omitidos os nomes dos educandos, pois muitos já não estudam no Colégio e 

não há como conseguir autorização para utilização dos mesmos. 

3.1. O Curso de Educação de Jovens e Adultos do Colégio Mary Ward 

3.1.1. O nascimento do Curso  

A abertura de uma sala de Alfabetização de Jovens e Adultos no Colégio Mary Ward 

em 1998 foi mais um fruto da proposta político-pedagógica da escola. Desde 1985, a partir da 

iniciativa das religiosas que dirigem o Colégio, reflexões sobre as temáticas sociais das 

Campanhas da Fraternidade1 (CF) têm sido propostas a toda a comunidade educativa. Assim, 

no contexto da CF-1998,  Fraternidade e Educação, com o lema ‘Por uma educação a serviço 

da vida e da esperança’ e, coincidentemente, diante da realidade de vários trabalhadores não 

alfabetizados que estavam envolvidos na construção do segundo prédio do Colégio, a primeira 

sala de Alfabetização de Adultos do Colégio Mary Ward foi criada. 

      Iniciou-se um curso noturno, gratuito, com educadores voluntários, que acontecia três 

vezes por semana, com a duração de duas horas por noite, para um grupo que variava entre 16 

a 20 jovens e adultos que estavam residindo em alojamentos da empresa responsável pela 

obra, no terreno vizinho ao Colégio. 

Diante da necessidade de propiciar a formação dos educadores interessados em ser 

voluntários no projeto, a coordenadora Lurdes Paier convidou a equipe do Núcleo de 

Trabalhos Comunitários, da qual a pesquisadora fazia parte, para realizar um curso de 

formação inicial para os educadores envolvidos. 
Naquele mesmo ano contávamos com vinte alunos. Havia necessidade de montar um projeto 
pedagógico e preparar os professores para atuarem nesta área. Tivemos a assessoria da PUC-SP com o 
curso Educação Interdisciplinar para Jovens e Adultos organizado pelo Programa de Educação 
Interdisciplinar do Núcleo de Trabalhos Comunitários (NTC),  na perspectiva de Paulo Freire, com a 
duração de 40 horas (Paier, L. 1999).  

Conforme já apresentado na Introdução, foi nessa oportunidade que a pesquisadora 

entrou em contato com o Colégio, sendo convidada, em seguida, para integrar a equipe de 

coordenação dos cursos de Educação Infantil e as 1.as e 2.as séries do Ensino Fundamental,  

auxiliar na estruturação do curso de Educação de Jovens e Adultos e contribuir para a 

formação das educadoras em serviço. 

                                                 
1 Tais campanhas são iniciativas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) que marcam a 

preparação pascal a cada ano e utilizam a metodologia ver-julgar-agir para abordar alguma problemática social, 
com o objetivo de desencadear ações efetivas em prol da transformação da realidade abordada. 
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3.1.2. A ampliação da demanda original e a diversificação do perfil dos educandos 

No ano de 1999, ocorreu o término da construção e os educandos foram trabalhar em 

locais distantes, sendo impossível que continuassem ali seus estudos. A direção do Colégio 

manifestou desejo de dar continuidade ao projeto e propôs que o curso fosse divulgado na 

região. Houve a inscrição de 80 alunos para  surpresa da equipe envolvida  e desde então o 

Curso encontra-se aberto à comunidade em geral. 

O perfil dos educandos que freqüentam o EJA Mary Ward é bastante diversificado. O 

Curso é freqüentado por moradores da região, funcionários do colégio, trabalhadores que 

atuam no bairro, jovens que não encontraram vagas em cursos de Suplência próximos de suas 

residências, portadores de necessidades especiais e dificuldades de aprendizagem, avós de 

alunos do Colégio, empregadas domésticas que trabalham na casa dos alunos, pessoas idosas, 

dentre as quais encontram-se algumas senhoras que não têm dificuldades econômicas mas não 

tiveram oportunidade de concluir a 4.a série do Ensino Fundamental. 

Quanto às expectativas dos educandos, pode-se afirmar que o Curso se destina a 

quatro grupos: pessoas que desejam apenas alfabetizar-se; os que já possuem alguns anos de 

escolaridade e desejam se preparar para fazer a avaliação da Secretaria Estadual de Educação 

(SEE) a fim de obter o atestado de escolaridade de 4.a série do Ensino Fundamental; aqueles 

que cursaram além da 4.a série, mas querem se preparar melhor para continuar os estudos 

(costumam fazer o exame proposto pela SEE dada a dificuldade de resgatar seus documentos 

de escolaridade em seus locais de origem) e pessoas que já possuem a certificação de 4.a série, 

não querem prosseguir os estudos de 5.a série, mas desejam continuar aperfeiçoando seus 

conhecimentos  e freqüentando o espaço de convivência do Colégio. 

           3.1.3. A organização geral do Curso  

Conforme já apresentado, no primeiro ano os educadores eram voluntários, mas com 

crescimento do Projeto em 1999, a direção resolveu contratar educadores responsáveis pelas 

salas a fim de  garantir a qualidade e continuidade do mesmo, ficando aberta a possibilidade 

de voluntariado para quem desejasse auxiliar o processo.  

Em 1999, foram organizadas duas salas: nível I (equivalente a 1.a e 2.a séries) e nível II 

(equivalente a 3.a e 4.a série). As aulas passaram a acontecer quatro vezes por semana, de 

segunda à quinta-feira, com a duração de duas horas por noite, permanecendo as sextas-feiras 

reservadas para as reuniões pedagógicas dos educadores. 

 Já nesse segundo ano de funcionamento, alguns educandos passaram a ser 

encaminhados para fazer a Avaliação oferecida pela Secretaria Estadual de Educação, de 
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modo a conseguir o atestado de escolaridade que lhes permitisse prosseguir os estudos no 

Ensino Fundamental II. 

 A partir de 2001, diante de uma procura inicial de cerca de 100 alunos, foram abertas 

quatro salas, que passaram a ser chamadas como nível I, II, III e IV, numa equivalência aos 

objetivos e conteúdos das quatro séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Em 2002, a matrícula de cerca de 120 educandos, principalmente de pessoas que 

desejavam iniciar-se no processo de alfabetização, justificou a organização de cinco turmas, 

sendo duas salas do nível I. Em 2003 e 2004, voltou-se a ter quatro salas, seguindo a 

organização já mencionada, com o atendimento de cerca de 100 educandos a cada ano. 

 3.1.4. A formação dos educadores 

A formação continuada da equipe é realizada no momento das reuniões pedagógicas às 

sextas-feiras e por meio de  seminários, cursos e eventos relacionados a EJA. Merecem 

destaque os cursos, oficinas e seminários oferecidos pela Associação das Escolas Católicas de 

São Paulo (AEC-SP), por meio de seu Departamento de Educação Popular, que desde 2000 

passaram a ser freqüentados pelos educadores. Tais eventos têm contribuído para a sua  

formação e promovido a integração do grupo com educadores populares que atuam em EJA 

em outros contextos. Esses contatos desencadearam a participação em eventos significativos 

sobre a  temática, tais como Seminários Estaduais de Educação de Jovens e Adultos, 

promovidos pelo Fórum de EJA de São Paulo. 

3.1.5. Repercussão e Desdobramentos 

A partir de 2000, o trabalho com EJA no Colégio Mary Ward começou a ser mais 

conhecido por ocasião da participação da equipe nas atividades da AEC-SP.  

Pessoas engajadas em comunidades da região e representantes de colégios católicos 

passaram a visitar o Projeto e solicitar subsídios para a abertura ou o prosseguimento de 

iniciativas semelhantes. As visitas eram feitas tanto às salas de aula, quanto no momento das 

reuniões pedagógicas.  

A equipe de EJA Mary Ward passou a ser convidada para representar a AEC-SP em 

alguns eventos, dentre os quais se pode destacar o I Congresso de Educação Católica 

“Expressões de Vida e Perspectivas” do Estado de São Paulo em outubro de 2000 e o IX 

Congresso Internacional de Educação- Educador 2002, em maio daquele ano.  

Em 2003, foi fundado no Colégio o Núcleo Educação e Ação,  com o objetivo de 

organizar encontros periódicos voltados à formação de educadores da região Leste da cidade 

de São Paulo, que atuam junto a segmentos excluídos, em escolas  públicas e privadas, 
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organizações não-governamentais e universidades. O núcleo foi fundado por Lurdes Paier, 

coordenadora do Curso de EJA Mary Ward, em parceria com outras instituições e 

organizações não-governamentais situadas na região leste do Município de São Paulo, como o 

Instituto Nossa Senhora Auxiliadora e a Casa Sandino. Até o final de 2004, foram realizados 

seis encontros, contando com a presença, apoio e parcerias de segmentos bastante 

diversificados da sociedade: AEC-SP, Universidade São Marcos, Faculdade Sumaré, 

Movimento dos trabalhadores sem Terra (MST) entre outros. 

          3.2. A gênese da proposta de utilização do computador na EJA Mary Ward            

Conforme apresentado na Introdução, a partir de 2000 passaram a ser realizadas 

atividades esporádicas de uso do computador como instrumento pedagógico para produção e  

edição de textos dos educandos, sem intenção de dar continuidade ao trabalho de forma 

sistemática. 

No primeiro semestre de 2002, o convite da PUC-SP para o estabelecimento de uma 

parceria, por meio da Mônica Gardelli Franco, mãe de alunos do Colégio Mary Ward e 

mestranda no pPrograma Educação: Currículo da PUC-SP, foi o marco para o início de uma 

proposta mais seqüenciada e organizada de utilização do computador no curso de  EJA do 

Colégio Mary Ward. 

A proposta foi recebida com entusiasmo por todos os envolvidos com apoio efetivo da 

direção. A presença de pesquisadores, mestrandos e doutorandos, por meio de visitas e no 

acompanhamento semanal das atividades, Mônica Gardelli Franco, Kátia Gonçalves, Ligia 

Rubim e  dos professores Fernando José de Almeida e Maria Elizabeth Bianconcini de 

Almeida era algo muito estimulante para a equipe da EJA Mary Ward que se sentia valorizada 

e instigada a novas conquistas. 

As origens do Curso de EJA Mary Ward e do Projeto de utilização do computador 

nesse Curso revelam que tais ações encontram-se situadas no contexto das opções político-

pedagógicas do Colégio e da Universidade em questão, que buscam estimular as suas 

respectivas comunidades educativas a refletir sobre a realidade social e a organizar ações que 

visem a sua transformação. 

3.3. O processo vivenciado em 2002 

3.3.1. Os primeiros passos 

No final do primeiro semestre de 2002, foram realizadas várias reuniões envolvendo a 

equipe responsável pela EJA no Colégio Mary Ward e representantes da equipe da PUC-SP 
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para conversar sobre expectativas, refletir sobre as próprias concepções de aprendizagem, 

sobre a proposta de Paulo Freire e planejar os primeiros passos do projeto.  

Em 12 de agosto daquele ano, o trabalho começou a ser desenvolvido junto aos 

educandos, prosseguindo até 03 de dezembro. O trabalho no laboratório de informática era 

acompanhado pela professora da turma, pelas voluntárias que atuavam como auxiliares, pela 

professora responsável pelo laboratório, por uma das coordenadoras do EJA Mary Ward e por 

representantes da equipe de pesquisadores da PUC-SP.  

Como eram cinco turmas e havia a disponibilidade da presença da professora 

responsável pelo laboratório por duas noites na semana, o cronograma foi organizado da 

seguinte forma: numa das noites, o tempo era dividido para as duas salas do nível I e a sala do 

nível II ficando cada turma com quarenta minutos de permanência no laboratório e, numa 

segunda noite, as salas do nível III e do nível IV teriam cada uma sessenta minutos para 

realizar os trabalhos.  

A proposta foi bem recebida pelos educandos. No início, era perceptível um certo 

receio que, aos poucos, foi desaparecendo e dando lugar à satisfação por interagir com o 

computador. 

O planejamento prosseguiu ao longo do semestre nas reuniões pedagógicas com a 

presença da equipe do EJA Mary Ward e representantes da equipe de pesquisadores. Tais 

reuniões aconteciam às sextas-feiras no Colégio, a partir das 18 horas, com duração 

aproximada de uma hora e meia, sendo que a freqüência das reuniões era decidida pelos 

participantes. À princípio eram semanais, passando a se realizar quinzenalmente à medida que 

o processo foi se encaminhando com mais tranqüilidade. 

3.3.2. As primeiras atividades 

 A primeira atividade planejada coletivamente por pesquisadores da PUC-SP e 

educadores da EJA Mary Ward - a interação com um Jogo da memória e um Jogo de Sete 

Erros – tinha como objetivo promover uma situação agradável em que os educandos tivessem 

que utilizar o mouse. Como não foi possível identificar um jogo para jovens e adultos que 

exigisse um clique simples, foram aceitas as sugestões acima citadas.  Embora houvesse a 

consciência de que o jogo é destinado ao público infantil, supôs-se que os educandos de EJA 

possuiriam uma certa familiaridade com os personagens bastante divulgados pela mídia. 

No entanto, durante a realização da atividade, percebeu-se que vários educandos, 

sobretudo os iniciantes na Alfabetização, desconheciam, sobretudo, as regras do jogo da 

memória, o que dificultou muito a participação deles na atividade. Boa parte dos educandos 



 127

acabou só trabalhando a sua coordenação motora para utilizar o mouse, ao clicar 

aleatoriamente nas figuras. 

A questão do sentido da atividade proposta para os educandos marcou a reflexão da 

reunião pedagógica seguinte, alimentada pela reflexão feita pela equipe de pesquisadores 

junto aos seus professores na PUC. O professor Fernando Almeida questionou os pós-

graduandos envolvidos se o “Jogo da Memória” a ser proposto não deveria ter sido um jogo 

que lidasse com a memória do grupo.  

Todos concordaram que o objetivo da atividade era muito questionável, pois se 

voltava a ensinar a utilização de um dispositivo do computador, no caso o mouse, e não à 

realização de uma atividade significativa para os educandos com o auxílio do computador, o 

que seria mais condizente dentro de uma ótica freireana, inspiradora do Projeto. 

Foi mais uma oportunidade para pensar o quanto se pode privilegiar os meios e 

esquecer os objetivos do trabalho pedagógico. A reflexão em torno do Jogo da memória foi 

muito valiosa naquele momento, pois fez o grupo perceber o quanto seria necessário estar 

atento para planejar atividades significativas e que os meios não assumissem o lugar dos fins 

da ação pedagógica. 

3.3.3. A busca pelo Planejamento de Atividades Significativas 

Nas reuniões seguintes, continuou-se o planejamento coletivo. Houve a proposta por 

parte dos pesquisadores de que se planejasse as quinze semanas de trabalho, mas as 

educadoras argumentaram que os temas iam surgindo durante as aulas e, assim, optou-se pelo 

planejamento ao longo do processo. Foi uma decisão acertada na ocasião, pois se respeitou a 

opinião das educadoras que costumavam trabalhar mais com seqüências de atividades de 

duração mais breve. Antes de passar à apresentação das atividades realizadas, é importante 

deixar claro que a pesquisadora também atuava como educadora nos momentos de interação 

dos educandos com o computador, junto à professora da classe e educadores voluntários.  

Listas, Bilhetes, Cartas, Pequenas Narrativas e Poemas: as opções iniciais para cada 

sala 

As duas salas do nível I trabalharam, inicialmente, temáticas relacionadas à identidade 

dos educandos: escrita do nome próprio e nomes de familiares. As atividades seguintes 

estiveram  relacionadas a datas comemorativas, listas em geral, sobretudo de compras 

(supermercado, açougue, etc.) e receitas culinárias. Uma das salas também trabalhou com os 

alunos mais adiantados a escrita de bilhetes e cartas. Na maioria das vezes, os textos eram 
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trazidos já prontos em papel, pois educandos e educadores sentiam-se mais seguros dessa 

forma. 

 

 

 

 

 

 

A proposta para o nível II foi trabalhar com os sonhos dos educandos e com pequenas 

narrativas a partir de observação de imagem, além de desenvolver as temáticas já citadas do 

Nível I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os educandos do nível III desenvolveram o projeto O Carteiro e o Poeta, que teve 

como elemento motivador o filme de mesmo nome. O trabalho comportou várias atividades 

de produção de textos com utilização do editor: bilhete para convidar para assistir ao filme, 

carta de amor, criação das próprias metáforas (poemas). Abaixo, encontram-se dois textos. O 

primeiro é um poema aprendido na terra natal, do qual o educando se recordou durante o 

desenvolvimento do Projeto e mostrou desejo de registrar durante o momento da informática. 

O segundo é uma criação poética dedicada à professora da classe. 

 

 

 

 

 

Meu sonho é comprar  uma casa   no   Tatuapé  
 cnoprar um carro sé felisi caminha familhas 
Um sou multofelisi minlha es posa  
Gostaria a predelem es qre ve aprende sideu 
que ze 
Quero quidelsu mindemutasaude cmo 
sigifazeuma 
Casta praminha manhe deisu mindemulta fosa 
Pratar cmo saude e minha familha mesfilhos  
Minha vontade de votouta\ pusiarra se 
deuquise   

Xxxxxx xxxxx xxxxxx 

 
NOME  DOS  MEUS   FAMI LIARES 
JONATAS   COSTA   DE   SANTANA 
ANDERSON   RIBEIRO  DA  COTA  DE  SANIANA 
JOSEFA       PEDRO
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Os educandos do nível III trabalharam também a produção de desenho a partir da 

leitura de um texto denominado Brasis, digitaram mensagens sobre esperança e ecologia e 

escreveram depoimentos sobre a questão da informática na própria vida. 

 

 

 

 

 

Chama a atenção no texto abaixo, o educando afirmar que o computador permitia que 

ele se comunicasse com pessoas do outro lado do mundo, pois nesse momento ainda não 

havia Internet no laboratório que utilizávamos e o educando não tinha contato com o 

computador fora do espaço do Colégio. O destaque pode ser compreendido como um desejo, 

algo que o educando quer realizar e sabe que o computador poderia proporcionar... 

 

 

 

PROFESSORA ESTÁ COM O ASPECTO BONITO  

CORAÇÃO BATENDO FORTE NOS LÁBIOS UM  

LINDO SORRISO COMO SE FOSSE UM DIA DE SOL  

QUE BRILHA EM NOSSO REDOR  

MORENA   DOS     OLHOS   PRETOS     SOBRANCELHA   DE  
VELUDO   TEU    PAI   NÃO TEM    DINHEIRO   MAIS    
TEUS       OLHOS  VELE   TODO, 
 
LOURA    QUANDO    TE    VEJO    SENTO   UMA  GRANDE   
EMOÇÃO  AS   ESTRELAS  QUE   CAEM  DO   CÉU  
CLAREIAM   MEU   CORAÇAO. 
 
SE  ESTE   CARDERNO   SE   PERDER   E   POR     ALGUÉM   
FOR    ENCONTRADO   PARA   SE  DEVOLVIDO.    LEVE    
MEU   NOME  GRAVADO.   MEU   NOME  É   xxxx   QUE  NO  
BATIMOS    FOI  DADO,  MEU   SOBRENOME    É   SANTOS   
QUE  DE    MEUS     PAIS   FOI   HERDADO.    ASSINA   JJ SS.
 

Qual a importância da informática na minha vida 

E muito importante eu nunca tinha mexido em um
computador  
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 O computador como algo em que se deseja dominar, como instrumento que abre novas 

possibilidades de trabalho, de aprendizado, de  contato com o mundo e de comunicação com 

outras pessoas são sentidos que os educandos vão atribuindo ao computador durante todo o 

processo e serão objeto de análise ao longo do quarto capítulo. 

Os educandos do nível IV trabalharam produção e edição de cartas, digitação de textos 

elaborados em sala, produção de desenhos e textos com temas escolhidos livremente, como é 

o caso do belo texto destacado a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Além das atividades específicas de cada turma, um projeto - O Brasil que temos e o 

Brasil que queremos – e algumas atividades – comentário sobre o filme O Garoto, de Charles 

Chaplin e construção de Mensagens de Natal e Ano Novo - foram propostas para todas as 

salas. 

O Brasil que temos e o Brasil que queremos 

 O projeto ‘O Brasil que temos e o Brasil que queremos’ foi um trabalho extremamente 

pertinente dentro do movimento de discussão política vivido em 2002. O projeto foi 

desenvolvido no auge das discussões sobre a participação  do país na Área de Livre Comércio 

das Américas (ALCA). Como algumas entidades, dentre elas a CNBB, estavam propondo um 

São Paulo  23  de setembro  de 2002  
Qual a  importancia  da informática  na minha vida  
As  aulas  de  informática  ate  agora  esta  sendo muito   
Legal  porque  eu  estou  aprendendo  a  dominar  o computado
E  com  esta aprendizado  ele  esta  abrindo  as portas  do   
Trabalho   e  do  mundo . 
Eu  estou   contente  porque  ele  faz  com  que eu  me 
comunique   
Com  pessoas  do  outro  lado  do  mundo   

A VIDA       ACONTECE        EM     CADA     HOJE    .,          

EM     CADA      MINUTO    EM     CADA    OLHOR   ,    EM      CADA  

RAZÃO     É     EMOÇÃO.    HOJE  É    SEU      MOMENTO    A    

HORA   DE        DETERMINAR    O      SEU      HOJE      DE         

AMANHÀ     HOJE    É       A  ESSÊNCIA    DA    SUA     VIDA     E  A  

SUA     HISTÓRIA   A     PARTIR     DE      VOCÊ         

XXX                    
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plebiscito para a discussão do tema, aproveitaram-se os cartazes e materiais didáticos 

existentes para promover discussões com os educandos. O Colégio foi uma das sedes do 

“plebiscito” que propunha a votação de três questões: se o governo brasileiro deveria assinar o 

tratado da ALCA, continuar participando das negociações da ALCA e por fim, entregar a base 

de Alcântara para o controle militar dos EUA. O movimento trazia à tona uma discussão em 

relação à soberania nacional, não se caracterizando como uma proposta partidária, o que 

facilitava fomentar as discussões junto aos educandos. 

Após as discussões em salas de aula e palestra com convidados que vieram para fazer 

uma breve análise de conjuntura junto ao grupo de educadores e educandos, foi proposto que 

os educandos produzissem textos que expressassem a leitura de realidade e o sonho dos 

educandos em relação ao país.  

O caráter de denúncia e de indignação foi uma característica muito forte em todos os 

textos. ‘O Brasil que temos’ apareceu como uma terra de muitos problemas: fome, mentira, 

corrupção de políticos e policiais, desemprego, violência, tráfico de drogas, abandono de 

crianças, saúde precária, falta de moradia, injustiça, dívidas; um país que precisa passar por 

muitas mudanças. A crítica que praticamente esteve presente em todos os textos foi em 

relação à postura dos políticos. O destaque à responsabilidade do eleitor de votar de forma 

consciente apareceu em alguns discursos. Em outros textos foi ressaltado que se trata de um 

país maravilhoso, rico de calor humano, acolhedor. ‘O Brasil que queremos’ foi apresentado 

como uma terra onde há empregos, trabalho, (alguns ousaram sonhar com salários melhores, 

preços mais baixos, menos impostos e taxas), sem violência, policiais competentes nas ruas, 

segurança, ótimo atendimento nos hospitais, saúde, escolas, educação, mais estudo para os 

idosos e para os jovens, mais lazer para as crianças, alimentação, fartura, moradia, sem 

desmatamento de florestas e poluição dos rios, que os governantes cuidassem do país, um 

lugar onde houvesse honestidade, respeito (com destaque aos idosos), paz, igualdade, 

qualidade de vida e dignidade para todos, que as pessoas tenham mais amor umas pelas 

outras, que não haja guerra, que as pessoas sejam felizes.  

A seguir, encontram-se destacados três textos que revelam a consciência crítica dos 

educandos diante da realidade brasileira e seus sonhos de um Brasil melhor. Também pode ser 

percebido um cuidado com a edição do texto: linhas em branco para separar assuntos, 

aparecimento de cores e títulos centralizados.  
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   SÃO   PAULO  
 
  O BRASIL  PRECISA  DE   MUITA    COISA    PARA SER  MUDADO .  TEM   
MUITAS    PESSOAS  QUE     PASSAM    FOME.  E   OUTRAS      NÃO  TEM   NEM   
AONDE  DORMIR   E  OS  POLITICOS ,   SÓ  LENBRAM  DAS  PESSOAS  QUANDO 
CHEGA  A  HORA  DAS   ELEIÇÕES  .  POR   ISSO QUANDO  NÓS   FORMOS   
VOTAR  DEVEMOS  PENSAR  MUITO BEM. 
 
    O   BRASIL   DE   HOJE . 
 
ESTAMOS    VIVENDO   EM  UM  PAÍS   MARAVILHOSO,    NÃO    FOSSE  
NOSSOS  GOVERNADORES   E   POLÌTICOS  CORRUPTOS,    ABANDONO    DOS  
MENOS  FAVORECÌDOS   PELA  SORTE,   DESEMPREGO,   VÌOLÊNCÌA :  
QUANDO   SAÌMOS   DE  CASA    NUNCA   SABEMOS   SE  VAMOS   VOLTAR   
SEM   SERMOS   ASSALTADOS .        
 

MILENE  LEÌTE  DE  SOUZA .     

O BRASIL QUE TEMOS 
Muitas mentiras a corrupção o desemprego 
A violência muitos assaltos a cada minuto 
Com alguns policiais envolvidos 
Crianças vendendo seu corpo para sobreviver 
 
 O BRASIL QUE QUEREMOS 

Sem violência mais empregos 
Policiais competentes nas ruas 
Melhorar os atendimentos  nos hospitais 
Mais laser para as crianças 
  Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxx 
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Alguns desses efeitos, como o caso das cores, foi ‘descoberto’ por uma aluna, ao clicar 

em ícone da barra de ferramentas e provocou surpresa e agitação  em meio aos alunos para 

aprender com a colega como utilizá-lo em seu texto e será objeto de análise no próximo 

capítulo, no tópico 4.2.10.,  que tratará do computador como realidade que provoca Emoções 

e Reações. 

Na seqüência do trabalho, já nas proximidades das eleições, os educandos tiveram 

acesso a uma urna eletrônica solicitada junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Foi uma 

oportunidade excelente para que tirassem suas dúvidas a respeito de como utilizar a urna e 

para que se discutisse a presença do computador no cotidiano dos cidadãos. 

O Garoto e Mensagens de Fim de Ano   

O trabalho com o filme O garoto, de Charles Chaplin, também foi planejado em uma 

das reuniões pedagógicas como uma atividade a ser desenvolvida junto a todos os educandos, 

mas não alcançou o resultado esperado. Diante da fala recorrente dos educandos de que não 

sabiam ler, ainda que, muitas vezes, o conseguissem, tanto em relação à decodificação, 

quanto, sobretudo, à leitura, compreensão e inclusive olhar crítico frente às situações, o filme 

foi pensado com o intuito de que percebessem o quanto eram capazes de ler imagens, 

situações e o mundo ao seu redor. Inicialmente, a idéia era utilizar o filme Tempos Modernos, 

mas com receio de que fosse uma temática mais complexa para começar, optou-se por O 

garoto. Os educandos gostaram do filme, porém no momento de produzir comentários sobre 

O   BRASIL QUE     QUEREMOS 
 
 

O    BRASIL     QUE       DÁ    CERTO      
 
JUSTIÇA ,   PAZ ,    SAUDE ,  ATENÇÃ0 ,     MAIS         
ESCOLAS ,    RESPEITO        MAIS ,    TRABALHO     
 
MAIS ,    SEGURANÇA     DIGNIDADE        IGUALDADE ,     
QUALIDADE      DE      VIDA, 
HONESTIDADE      

 
 
XXX      
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os mesmos, ou se recusaram a fazê-lo ou se limitaram à descrição de cenas. A discussão sobre 

o ato de ler inicialmente desejada não aconteceu e o objetivo inicial da atividade não foi 

atingido.  

 As Mensagens de Natal e Ano Novo propostas fluíram praticamente em todas as salas. 

Nelas apareceram sonhos e desejos para o ano seguinte e agradecimentos às educadoras. 

  3.3.4. Primeiras impressões sobre reações dos educandos diante do editor de textos  

Ao longo desse primeiro semestre de trabalho puderam ser percebidos indícios de que 

os educandos estavam se apropriando gradativamente do computador e, à medida que essa 

apropriação acontecia, os educandos passavam a utilizar recursos do editor de textos a serviço 

da aprendizagem da escrita.  

Nas primeiras aulas, as atenções estiveram concentradas no domínio dos comandos do 

teclado e do mouse, que se constituíam conteúdos em si mesmos, sendo que os textos a serem 

trabalhados ficavam em segundo plano. A insegurança diante da novidade de interagir com o 

computador atingia educadores e educandos. Os educadores trabalhavam a produção e 

reescrita dos textos em sala de aula e, quando vinham ao laboratório de informática era apenas 

para digitar e editar a sua produção.  

A partir da segunda metade do semestre, algumas atividades de produção começaram 

a ser realizadas  diretamente no editor de textos. Já havia um maior domínio dos comandos 

básicos e os recursos do editor começaram a ser utilizados para o aprimoramento das 

produções. Os educandos dos níveis III e IV eram os mais atentos à “cobrinha vermelha” que 

aparecia em seus textos, quase sempre indicando omissão de letras e erros ortográficos. Essa 

inquietação gerava dois tipos de comportamentos: alguns desanimavam por não saberem 

escrever corretamente; outros, que detinham maiores conhecimentos em relação à escrita e já 

eram capazes de achar seus erros no momento da revisão, sentiam-se estimulados para 

corrigir as palavras sublinhadas, a fim de que a tal da “cobrinha”  desaparecesse. Tais 

questões irão continuar presentes ao longo do processo e serão analisadas no quarto capítulo. 

3.4. A continuidade do projeto em 2003 

3.4.1. A visão das educadoras  

Para reiniciar o Projeto em 2003, a equipe de pesquisadores e professores da PUC-SP 

considerou que seria pertinente entrevistar individualmente as educadoras a fim de conhecer a 

sua visão a respeito de sua participação no processo vivenciado em 20021 e acerca da 

continuidade do Projeto.  
                                                 
1 Nessa ocasião,  eu já integrava a equipe da Universidade, pois havia sido admitida como aluna do mestrado.  
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A primeira pergunta proposta buscava compreender a visão da educadora sobre sua 

participação na construção do projeto e a segunda indagava diretamente sobre o que havia 

representado para si o processo vivido no ano anterior. 

A formulação da primeira questão era a seguinte: “Se considerarmos que o projeto que 

estamos construindo juntos é uma casa, qual seria a sua contribuição para essa construção? 

Por quê?” 

Duas educadoras se identificaram com o alicerce. Nos trechos destacados abaixo, a 

primeira apresenta a importância da parceria entre os envolvidos, colocando-se como sujeito 

que expressa suas idéias. A segunda educadora destaca o quanto se sente responsável por 

tratar-se do início de algo e coloca suas inquietações: 

Eu seria o alicerce, pois daria as idéias de como seria feito o projeto, opiniões para erguer a casa, 
propostas. Eu entro com as idéias e eles entrar com a mão-de-obra  (H.M., entrevista 1)  

 
Um alicerce, apesar de ser um começo... Muita responsabilidade. Às vezes fico insegura: será que estou 
fazendo certo? Até por não conhecer direito uma coisa que estou aprendendo junto. Até que ponto estou 
fazendo certo? Até que ponto estou ajudando ou assustando? Eu quero crer que estou ajudando (C.S., 
entrevista 2). 

 
Na terceira resposta, aparece uma nova imagem para se referir à própria contribuição 

na construção da grande casa que é o Projeto: ser Porta de Entrada, aberta a contribuir com a 

melhoria do país. Como no caso do alicerce,  a porta remete à entrada, ao início de algo. A 

educadora ao utilizar metáforas, assume-se, surpreendentemente, como poeta e quando 

indagada acerca de sua contribuição, parece colocar em poucas palavras sua compreensão do 

trabalho de EJA. De posse de uma larga experiência como alfabetizadora de crianças destaca 

que está aprendendo a trabalhar a questão da cidadania e procurando oferecer o que sabe aos 

educandos.  

E- A  porta de entrada de alguma coisa que eu possa dar.  
P- Como é essa porta?- questiona a entrevistadora. 
E- É de madeira, é natural, amarela e verde, para melhorar o Brasil.  
P- Nossa como você está inspirada!- comenta a entrevistadora.  
E- É  porque eu sou poeta.  Você não sabia que eu sou poeta? Eu tenho veia de poeta. Sempre gostei de 
escrever.  
P- Como seria essa contribuição da porta de entrada?  
E- O que eu aprendi com vocês: a parte da cidadania e o que eles não tiveram que é a parte da 
Alfabetização (R.Q., entrevista 3).  
 
A quarta resposta traz ainda uma nova imagem, a da sala de visitas.  
E- A sala, ambiente agradável onde você quer receber visita com prazer. Liga um som, uma TV... Que 
você relaxa, que você recebe com prazer as pessoas, lugar  limpo, cheiroso, agradável. Acolhida para o 
aluno se sentir bem. Que eles não tenham medo de expor suas idéias. Livres para criar, com a mente 
tranqüila sem traumas. Eles em paz com eles mesmos, flui. A paz e o amor no ambiente contribuem 
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para que o aluno cresça, para que fluam idéias. Porque você em paz, você tem capacidade, em paz. 
Criatividade, relacionamentos, tudo flui quando está em paz  (E.S., entrevista 4). 

A fala da educadora expressa seu desejo de proporcionar bem-estar, liberdade, 

tranqüilidade aos seus educandos que, em muitos casos chegam sem saber escrever sequer o 

próprio nome, a fim  de que possam se sentir bem também diante desse novo desafio que é 

interagir com o computador. 

Quanto ao que representou para si o trabalho desenvolvido no ano anterior,  duas 

educadoras iniciaram sua fala expressando a sua satisfação em ver a alegria dos alunos, sendo 

que uma delas, coloca sua  insatisfação consigo mesma e com a forma de organização do 

trabalho. 

E- Satisfação em ver a alegria estampada no rosto deles de ver uma coisa diferente, ao ver uma coisa 
que muitos nem pensavam em mexer (H.M., entrevista 1). 
 
E- Uma satisfação.Cecília Meireles - Ou isto ou aquilo - nunca está 100%... Estar percebendo que eu 
estou ajudando a oferecer este outro mundo o qual eles não conhecem. É um mito para eles. Eles podem 
estar participando. Auto-estima. Caso de alunos no seu trabalho que agora mexem no computador. Os 
que querem fazer curso de informática, (lembra da Sandra?). É mesmo um outro mundo o mundo 
digital. 
P- Por que não está 100%? - questiona a entrevistadora. 
E- A insatisfação: eu acho que eu deveria ter mais idéias. De minha parte, faltou planejamento, eu não 
fazia. Como a reunião era na sexta-feira, vocês davam as idéias e eu ia ao laboratório na segunda-feira, 
na primeira aula,  ficava muito falho. Ficamos fazendo as mesmas coisas, sempre textos (C.S., 
entrevista 2). 

As educadoras 3 e 4 trazem os desafios enfrentados nessa nova prática, como o fez a 

educadora  2.  Os dois relatos abaixo têm em comum uma fala sobre a experiência pessoal 

com o computador. A primeira educadora admite que não tem muita familiaridade com o 

mesmo, contudo apresenta abertura ao processo na medida que afirma que os alunos gostam 

muito e que estão cobrando a retomada das atividades no laboratório. 

E- Eu não sei muito disso daí, (referindo-se ao computador). O pouco que eu sei, é o Danilo, (o filho da 
entrevistada), que me ensinou. O computador é dele e não é sempre que eu posso mexer. Como ele está 
com um computador melhor, agora, vou usar as peças antigas para montar um para mim. Mas ainda há 
outras prioridades. 
P- E o que representou para você como educadora? 
E- Eles amam, (referindo-se aos alunos). Eles estão cobrando tanto... Inclusive eu deixei um trabalho 
encaminhado para eles trabalharem no computador. No ano passado, a professora do laboratório de 
informática, (monitora que dá suporte técnico ao trabalho no laboratório de informática), achava que 
eles eram bons e eu também achava isso. Os textos eles digitavam direitinho e quando eles faziam o 
trabalho na sala para levarem na informática, era muito caprichado, todo o capricho para levarem na 
informática (R.Q, entrevista 3). 

A fala da educadora nos recorda que não há como promover um projeto que se 

encaminha na direção da inclusão digital dos educandos sem provocar as educadoras a 

alcançar novos patamares de inclusão digital. A formação deverá atingir tanto as que se 

encontram distantes de tal inclusão, como as que possuem algum nível de inclusão digital, a 
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fim de que  passem a acessar de forma autônoma os recursos oferecidos pela Internet, que 

possivelmente seria uma atividade proposta aos educandos, na seqüência do Projeto. 

A quarta educadora afirma que possui uma certa familiaridade com o computador, mas 

que em seu trabalho como professora é algo novo, daí o desafio de  planejar de modo “para 

que estivesse tudo “mastigadinho” e eles não tivessem medo” (vale ressaltar que essa fala é da 

educadora que trabalha com os educandos que não conhecem todas as letras e estão 

aprendendo a escrever seus nomes e a ler e escrever as primeiras palavras). 

E- O que contribuiu para a minha vida profissional? Foi um desafio: eu tinha que planejar minhas aulas 
aqui, de acordo..., pensando na inclusão digital. Eu tinha que pensar o que seria mais fácil para os 
alunos fazerem no laboratório. Até que para mim o computador não era algo novo mas no meu trabalho 
profissional era algo novo, porque eu nunca tinha trabalhado com alunos no computador. 
Eu tinha que pensar nas aulas e na atividade que eu dei, pensando nos alunos, para  que não houvesse 
tanta dificuldade lá, (referindo ao laboratório de informática), para que não houvesse agito, medo, 
constrangimento. Para que estivesse tudo “mastigadinho” e eles não tivessem medo. 
O desafio era ter que crescer e saber que não faria mal para eles o conteúdo que eu estava trabalhando 
na aula de informática (E.S., entrevista 4). 

Pode-se perceber por meio das entrevistas que as educadoras se viam como sujeitos no 

processo, estavam abertas à continuidade do mesmo e apontavam para a necessidade de 

prosseguir o processo de Formação já iniciado. 

3.4.3. O processo de formação e a experiência com o Teleduc1 

No primeiro semestre de 2003,  foi proposto pela equipe da PUC-SP às educadoras 

que a continuidade da formação se desse com o apoio de um ambiente de aprendizagem 

virtual. O intuito era que pudessem continuar se desenvolvendo como sujeitos no processo e 

fossem desafiadas a conquistar uma maior autonomia na interação com o computador, com os 

recursos da Internet e no planejamento das atividades e projetos utilizando tais recursos.  

Somava-se à questão ética - como ocuparmo-nos da inclusão digital dos educandos 

sem nos pré-ocuparmos com a inclusão digital das educadoras?- o convencimento advindo da 

prática de que não se pode oferecer aquilo que não se tem. Para estarem ao lado dos 

educandos num processo que se valia do computador era necessário que as educadoras 

                                                 
1 O TelEduc é um ambiente para a criação, participação e administração de cursos na Web, tendo como alvo o processo de formação de 
professores para informática educativa. Foi desenvolvido de forma participativa, ou seja, todas as suas ferramentas foram idealizadas, 
projetadas e depuradas segundo necessidades relatadas por seus usuários. Com isso, ele apresenta características que o diferenciam dos 
demais ambientes para educação a distância disponíveis no mercado, como a facilidade de uso por pessoas não especialistas em computação, 
a flexibilidade quanto a como usá-lo, e um conjunto enxuto de funcionalidades. O TelEduc foi concebido tendo como elemento central a 
ferramenta que disponibiliza Atividades. Isso possibilita a ação onde o aprendizado de conceitos em qualquer domínio do conhecimento é 
feito a partir da resolução de problemas, com o subsídio de diferentes materiais didáticos como textos, software, referências na Internet, 
dentre outros, que podem ser colocadas para o aluno usando ferramentas como: Material de Apoio, Leituras, Perguntas Freqüentes, etc. A 
intensa comunicação entre os participantes do curso e ampla visibilidade dos trabalhos desenvolvidos também são pontos importantes, por 
isso foi desenvolvido um amplo conjunto de ferramentas de comunicação como o Correio Eletrônico, Grupos de Discussão, Mural, Portfólio, 
Diário de Bordo, Bate-Papo etc., além de ferramentas de consulta às informações geradas em um curso como a ferramenta Intermap, 
Acessos, etc. O TelEduc é um software livre, em desenvolvimento no Núcleo de Informática Aplicada à Educação 
(NIED).<http://www.nied.unicamp.br> da UNICAMP <http://www.unicamp.br>. 
.. 
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pudessem construir a própria trajetória de inclusão digital. Foi acertada a realização do 

processo formativo no primeiro semestre de 2003 e o retorno das atividades junto aos 

educandos a partir de agosto. 

O início das atividades de Formação com auxílio do ambiente virtual aconteceu na 

segunda quinzena de maio de 2003. Um encontro inicial presencial contou com a participação 

de todas as educadoras, coordenadoras de EJA e pesquisadores da equipe da PUC, dentre eles 

o professor Fernando Almeida e a professora Maria Elizabeth Almeida, as religiosas que 

dirigem o Colégio e a Comunidade das Irmãs. 

Foi, sobretudo, um encontro festivo em que todos puderam se apresentar, já que a 

professora Maria Elizabeth estava conhecendo pessoalmente a equipe de educadoras e Irmãs 

do Colégio Mary Ward naquele dia. Todos tiveram espaço para falar de suas expectativas em 

relação ao Projeto e as falas se encaminharam no sentido de selar o compromisso com a 

iniciativa, cada um dentro do papel que lhe cabia na proposta. 

 Nesse primeiro dia, houve pouco tempo para entrar no ambiente virtual propriamente 

dito. Como já haviam sido feitas as solicitações para que a coordenadora do ambiente 

aceitasse a inscrição dos participantes, a proposta era que cada um entrasse no seu e-mail para 

verificar sua senha de acesso ao Teleduc. 

 A questão é que algumas educadoras não possuíam a senha para entrar no “seu” e-mail 

e verificar a senha para entrar no ambiente. Por não utilizarem e-mails em seu cotidiano, para 

sua inscrição no Teleduc, deram o seu e-mail do colégio, endereços que compartilhavam com 

o esposo ou abertos para elas, mas nem sabiam que era necessária uma senha para acessar o 

endereço eletrônico.  

Houve muita dificuldade para que as educadoras pudessem entrar no Teleduc. Para a 

maioria das educadoras eram as primeiras experiências com Internet, mas com a ajuda da 

equipe de pesquisadores e professora do laboratório os desafios foram sendo superados. 

Porém, havia também uma dificuldade estrutural de ter acesso a Internet durante a semana, 

que acabava impedindo que se apropriassem do ambiente: algumas não possuíam computador 

ou Internet em casa; as educadoras que possuíam Internet em casa, só podiam acessar a rede 

aos finais de semana pela questão de custos e infelizmente  não havia um local apropriado 

para que as educadoras pudessem acessar a Internet no colégio - já que o laboratório que era 

utilizado com os educandos de EJA não possuía Internet estável e estava passando naquele 

semestre por uma adequação técnica para que pudesse ter o seu problema de conexão 

resolvido e, também nas salas de coordenação e na biblioteca a Internet ainda estava por ser 

instalada.  
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 Foram realizadas algumas atividades no ambiente, mas a experiência não atingiu o 

resultado esperado. Contribuiu, naquele momento, para um despertar das educadoras em 

relação aos recursos da Internet, mediante experiências no fórum e compartilhamento de 

atividades planejadas por meio de sua publicação no portfólio individual. Entretanto, a 

dificuldade de acesso fazia com que as interações no Teleduc fossem muito espaçadas e que o 

ambiente perdesse a função para encaminhar discussões e resolver pendências. O ambiente 

não fazia sentido naquele momento para o grupo. Então, como o computador deve ser solução 

para problemas existentes e naquela situação a utilização do Teleduc é que havia se tornado o 

problema, o ambiente foi deixado de lado e deu-se continuidade ao planejamento e à 

formação nas reuniões pedagógicas mediante a reflexão sobre as práticas realizadas. 

  3.4.4. Projetos e atividades desenvolvidos junto aos educandos 

Educadoras e educandos estavam ansiosos para retomar as atividades, o que ocorreu 

em 12 de agosto. Na semana seguinte passou-se a contar com o apoio de alguns educandos do 

Ensino Médio que vieram ajudar no laboratório de informática, após encontro preparatório 

com as coordenadoras da EJA, para que tomassem conhecimento do trabalho já desenvolvido 

e das diretrizes e metodologia do projeto. 

Quanto às temáticas trabalhadas, um dos destaques do trabalho da sala do nível I foi o 

trabalho com a questão da Feijoada, no contexto do mês do Folclore, que acabou culminando 

num delicioso jantar que envolveu todo o curso de EJA para fazer memória da resistência e  

criatividade dos povos africanos capaz de fazer do resto das carnes que lhes sobravam, um 

prato tão saboroso da culinária brasileira. Os educandos trabalharam no editor de texto a lista 

dos ingredientes necessários para uma boa feijoada e seguiram o semestre trabalhando a partir 

de outras datas comemorativas. 

A seguir, encontra-se uma produção bastante interessante de um educando que não se 

limita a transcrever do caderno a lista de ingredientes necessários para fazer a feijoada. No 

final do texto ele não deixa de tocar num ingrediente que não foi aprovado para a festa a ser 

realizada na escola... Havia um contexto para a que a “caipirinha” fosse vetada, mas é muito 

interessante perceber a iniciativa do educando de escrever diretamente no editor de textos para 

além do que foi aprovado e previsto... 
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Os educandos do nível II trabalharam inicialmente o projeto Profissões. Produziram 

um texto sobre a profissão que gostariam de ter ou mais admiravam, uma lista de profissões 

que consideravam importantes na sociedade e também o seu currículo. Prosseguiram durante 

todo o semestre com propostas de produção de pequenos textos relacionados à sua identidade 

e à sua vida: Minha História (destaque a alguns aspectos que consideram relevantes na própria 

trajetória), Sonho (em que falam seus projetos para o futuro), Lembrança (em que destacam 

algo bom que tenha sido inesquecível) e Mensagem para um amigo (em que deixam um 

recado ou mensagem para alguma pessoa querida).  

O processo se revelou muito prazeroso para os educandos e em muitos trabalhos já 

podia ser verificado o aparecimento de bordas e cores escolhidas por alguns para valorizar a 

própria produção. Os textos abaixo já haviam passado por processo de revisão junto à 

professora da classe. 

 

 

 

 

PARA FEIJOADA 

FEIJÃO   PRETO 

LINGUIÇA CALABRESA 

CARNE    SECA    
ORELHA 
PÉ  DE PORCO 
ARROZ 
FARINHA  DE  MANDIOCA 
 PAIO 
ALHO 
CEBOLA 
TOMATE 
PIME NTA 
PROFESSORA  ELAINE 
 
ME  DESCULPE 
CADE A CAI PIRIHA 
XXXXXX   XX  XXXXX 
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Minha  historia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As propostas feitas para o nível III possibilitaram que os educandos também 

registrassem lembranças boas da vida, por meio de um texto e de um desenho; outra atividade 

foi escrever o que para eles significa ser Amigo e ao final do semestre escolheram uma pessoa 

querida e amiga para lhe escrever uma mensagem.  

 

 

 

 

 

Sou  Xxxx  tenho  40  anos
Tenho  11irmãos 
Na  infância  nasci  no  Maranhão  
E  trabalhei  desde  8  anos 
Com  20  anos  fui  para  o  garimpo  em  serra  pelada  no  pará. 
Não  ganhei  dinheiro  . ganhei  pouco  e  gastei 
Há  7  anos  vim  para  são  paulo 
Trabalho  de  motorista  .  vou  estudar  para  melhora  de  vida. 
 

MEU NOME É  XXXXX   XXXXXX   XXXXXXX 
 TENHO 14 ANOS TRABALHO  COMO  BAR  MAN  COM MEU  
PAI  ACORDO  AS 5 HORA  DA MANHÃ E TRABALHO ATÉ  11 
HORAS  DA MAMHÃ. 
PRECISO OLHAR MEU  IRMÃO CAÇULA  ENQUANTO       
MEUS PAIS  TRABALHAM  
A  PROFISSÃO  QUE MAIS  GOSTO È  ESTA  
MESMO  PRETENDO  SER  BAR  MAM 
QUERO ERTUDAR ATÉ O COLEGIAL 
FAZER O CURSO NO SENAI 

MINHA PROFISSÃO 
SOU XXXXXXXXX, TENHO 34 ANOS TRABALHO PEDREIRO 
TRABALHO PESADO  GOSTARIA  DE  SER ARQUITETO   
FAZER AFACULDADE  E GANHAR  MUITO BEM ESTA E A 
MELHOR PROFISSAO  PARA MIM 
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Os educandos do nível IV aproveitaram as aulas de informática para dar continuidade 

a um trabalho que estava sendo desenvolvido em sala de leitura de textos jornalísticos e 

criação de um jornal. Produziram textos para recontar notícias publicadas que lhes 

desagradaram, produziram uma ‘notícia maluca’, uma notícia engraçada, a partir de algumas 

palavras sugeridas pela professora.  

No período de licença da professora titular da classe, o projeto foi interrompido dando 

lugar à produção de um texto apresentando o que gostam de ler e recomendando uma leitura 

que foi feita em sala de aula – A Felicidade das Borboletas - e a escrita de cartas para  

professora, a fim de expressar o seu carinho por ocasião de seu aniversário e seus votos de 

que seu esposo se restabelecesse prontamente.  

Com o retorno da professora, foram retomadas as atividades do Projeto Jornal: a 

proposta era de que escolhessem sessões e construíssem textos para compor um jornal da 

classe. Foram escolhidas as sessões Política, Economia, Notícias da Capital e Grande São 

Paulo, Memória, Lazer, Receita Culinária, Poesia, Música, Anúncios, Trânsito, Saúde, 

Religião. Os alunos terminaram de escrever e editar cada artigo, mas faltou tempo naquele 

final ano para dar o acabamento final ao jornal da classe. Os educandos mostraram-se 

satisfeitos com a produção e edição de sua parte e foi construída mais uma experiência de 

utilização do computador a serviço de um projeto pedagógico. 

A seguir,  Receita para ser feliz, recolhida para a Sessão de Poesia do jornal da classe: 

 

 

 

 

Amigo   é   uma   pessoa    muito  
boa   nas    horas    que     você    precisa. 

Mas   tem    vezes que quando  você  precisa   não tem
um   amigo  para   lhe    ajudar na hora    certa. 

Muitas   vezes   precisamos    conversar            e
procuramos   alguém  .                    
        
 parabéns     para    todos    amigo     
 
XXXXXXXXX 
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 3.4.5. Inquietações em relação ao processo vivido  

Uma inquietação que foi se delineando e ganhando expressão entre as educadoras era 

o fato de que entre uma aula no laboratório e outra, elas ficavam impossibilitadas de ter 

acesso aos textos dos educandos. Assim, quando se retornava ao laboratório para dar 

continuidade ao trabalho, tudo estava como antes, sem dicas da professora para que os 

educandos pudessem partir delas para aprimorar seu texto. Ao chegar ao laboratório de 

informática, num dia em que deveriam trabalhar a segunda versão do texto, todos queriam a 

atenção da professora e auxiliares num mesmo momento, e ficavam frustrados com a espera 

demorada.  

Receita  pra ser feliz  
Ingredientes 

 
 
2 ou 3  moleques sapecas  
1maridão  carinhoso e bonito . de preferência   
1casa  cheirosa  
amor á vontade  
modo  de fazer  
 
lave bem  os   moleques ; esfregando  com  carinho e   
tempere  com  amor   paciência  e  uma  pitada de 
peteleco  que  é pra eles   não  murcharem . 
 
Deixe  os á  vontade ;  mas embaixo   dos  seus  olhos   
senão  somem  pegue   o    marido  e  agrade  bastante  
cuidado  pra  não  desandar  misture  tudo  na  casa  
cheirosa  e  não   precisa  esperar   crescer   leve   ao  
forno  do   coração  em  temperatura média   que   é pra   
não  queimar    
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 Para solucionar esse problema foi levantada a sugestão de que utilizassem o recurso 

comentário do editor e deixassem então dicas nos textos dos alunos mas, não havia um 

horário em as educadoras pudessem ir ao laboratório fazer os comentários. Foi feita a 

tentativa numa das classes de estabelecer a rotina de gravar em disquete os textos para a 

professora levar para casa, mas isso não se revelou muito prático e viável, pois as máquinas 

eram lentas e não havia tempo hábil na ocasião para deixar tudo preparado com antecedência. 

Outra iniciativa foi a de instalar uma impressora matricial no laboratório para que as versões 

preliminares dos textos pudessem passar ser manuseadas por educandos e educadoras, mas 

infelizmente houve uma incompatibilidade técnica que impediu a instalação. As duas 

sugestões não foram descartadas para solucionar o problema do acesso do educador aos 

trabalhos em processo, mas conforme explicitado, acabaram revelando-se pouco viáveis 

naquelas circunstâncias. 

Assim, algumas vezes, as versões inacabadas eram impressas na impressora jato de 

tinta (a questão aqui é o custo da impressão que faz com que tal procedimento não seja 

utilizado também para os alunos do curso regular do Colégio) e entregues à professora, para 

que pudesse conversar com os educandos sobre as produções antes da próxima aula no 

laboratório. 

3.5. Novos rumos em 2004 

Em março, as atividades foram retomadas junto aos educandos. Como já não seria 

mais possível contar com a professora responsável pelo laboratório de informática, decidiu-se 

que se trabalharia naquele primeiro semestre com os educandos dos níveis III e IV e no 

segundo semestre com os níveis I e II.  

3.5.1. Atividades envolvendo a utilização da Internet 

Uma dinâmica realizada em sala de aula, ainda no início de 2003, já com o objetivo de 

pesquisar os sentidos atribuídos pelos educandos ao computador, que será melhor detalhada 

no próximo capítulo destinado à análise dos dados, havia apontado para uma identificação do 

computador com a Internet e um expressivo desejo de ter acesso à mesma.  

Em 2003, a falta de acesso à Internet no laboratório utilizado pelo grupo 

impossibilitou o trabalho nessa direção. Porém era uma pendência para com os educandos que 

em 2004 tinha condições de ser contemplada.  

Assim, nos projetos e atividades desenvolvidos durante o ano, a Internet passou a ser 

um recurso utilizado para pesquisa de informações, imagens e por fim, para iniciar um 

processo de estabelecimento de comunicação entre educandos e educadores. 
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3.5.2. Mais tempo para o diálogo  

 Em relação à organização do trabalho optou-se por permanecer as duas horas de aula 

com uma mesma turma, ainda que, nessa forma de organização, os educados passassem a 

freqüentar quinzenalmente o laboratório. Nossa intenção era que pudessem vivenciar com 

mais tranqüilidade todo o processo, desde o ato de ligar o computador à possibilidade de 

conversar sobre o que estava sendo vivenciando.  

A percepção da importância do diálogo durante o processo para educadoras e 

educandos  animou a pesquisadora a propor que fosse realizada uma roda de conversa para 

abrir a aula de informática. A idéia foi acolhida e a roda passou a acontecer, inclusive,  fora 

do laboratório, num pátio em frente ao mesmo, a fim de que o atrativo das máquinas não 

acabasse dispersando a atenção dos educandos e a conversa pudesse anteceder o trabalho de 

interação com o computador. A roda tornou-se um momento de troca de impressões sobre a 

aula anterior, de socialização de dicas em relação ao uso do teclado e de procedimentos 

descobertos e aprendidos. Um segundo momento da conversa ficou destinado a  dinâmicas 

que provocassem o diálogo e a construção coletiva de uma leitura crítica sobre a relação 

existente entre sociedade e tecnologia. Algumas das falas proferidas nas rodas de conversa 

serão destacadas e analisadas no quarto capítulo. 

3.5.3. Formação de duplas e grupos 

Foram encontradas também alternativas metodológicas no próprio laboratório, para 

que houvesse um aprimoramento dos textos escritos com o auxílio do editor.  

Uma das problemáticas percebidas foi que, ao atender individualmente os educandos, 

gastava-se muito tempo, passando de máquina em máquina, para repetir instruções em relação 

ao uso de comandos do computador ou propor reflexões sobre ortografia e demais aspectos 

referentes à construção de textos.  

Passou-se a propor, mais vezes, aos educandos que trabalhassem preferencialmente em 

duplas, ainda que, em muitas situações, tivessem manifestado o desejo de ficar sozinhos no 

computador, questão que será analisada no tópico 4.2.10.. 

A idéia é que os educandos não ficassem dependentes unicamente do auxílio dos 

professores, mas passassem a resolver algumas questões por meio da ajuda mútua, o que 

favoreceria o desenvolvimento da autonomia e diminuiria o tempo de espera passiva.  

Quando os educandos mostravam-se receptivos à proposta e passavam a não chamar 

os educadores a todo momento, os mesmos tinham mais tempo para conversar com cada 
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dupla sobre suas dúvidas e problematizar questões acerca do texto que estava sendo 

produzido. 

O momento da revisão final dos textos também começou a ser feito, 

preferencialmente, de forma colaborativa, por grupos compostos por quatro ou cinco 

educandos. O grupo, acompanhado por um dos educadores participava da revisão do texto dos 

colegas e os outros contribuíam para a reescrita de sua produção.  

3.5.4. Projetos e atividades desenvolvidos junto aos educandos 

Primeiro semestre: Pesquisa na Internet e Projetos 

No primeiro semestre, optou-se por dar mais oportunidade para que os educandos dos 

níveis III e IV interagissem com a Internet e por trabalhar apenas com um único projeto ao 

longo do período.  

As atividades de pesquisa de informação na Internet possibilitaram a educandos e 

educadores  ricas experiências, algumas das quais serão citadas no momento da análise dos 

dados nos tópicos 4.2.3. e 4.2.5. do próximo capítulo. Tratavam de dar continuidade a estudos 

sobre a própria Terra Natal, sobre a cidade de São Paulo e possibilitar a pesquisa sobre 

assuntos de interesse dos educandos. 

Quanto aos projetos desenvolvidos, os educandos do nível III trabalharam a partir de 

uma proposta feita pela professora da classe: de ler, interpretar e produzir textos a partir de 

charges encontradas em  jornal de grande circulação. Os trabalhos revelaram a criticidade e 

criatividade dos educandos que se atentavam a detalhes não percebidos pelos educadores e do 

mesmo modo pareciam não perceber algumas intenções dos cartunistas. O diálogo acerca das 

visões de cada um sobre a charge revelou-se uma atividade muito significativa, em que cada 

um dava a ver ao outro a sua leitura, a sua visão, os sentidos que produziu a partir da proposta 

do texto. Todos saíam enriquecidos com a singularidade da visão de cada um. 

Na produção abaixo, a educanda expõe sua opinião de que o melhor calmante para o 

país seria o aumento do número de empregos... 
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No texto a seguir, o educando faz sua interpretação da charge por meio de uma 

produção que se inicia e permanece até o desfecho na primeira pessoa do singular. Fica a 

questão se o mesmo narra uma situação pessoal do autor que emerge quando ele entra em 

contato com a charge ou se o educando  criou um personagem que encarna o drama do dia a 

dia do trabalhador num contexto de altíssimos índices de desemprego... 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Na minha  opinião o brasil tem tantos Problemas que 
fica difícil 
Uma pessoa só resolver  
Eu acho que as pessoas poderiam  ajudar dando 
Empregos 
Xxxxxxxx 
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Os educandos do nível IV trabalharam a partir de um projeto próprio: escolheram 

livremente um tema de seu interesse para pesquisar na Internet, a fim de produzir um texto a 

ser apresentado aos colegas de classe. Os temas foram os mais variados: Amazônia, Aves, 

Peixes, Plantas, Rios e Times de Futebol. Os educandos foram auxiliados pelos educadores na 

edição dos textos, atividade que exigiu, inclusive, que os educadores aperfeiçoassem seus 

conhecimentos sobre como inserir figuras disponíveis no próprio editor de textos e como 

copiar e colar imagens disponíveis na Internet. 

A produção abaixo foi realizada por uma aluna que queria contar sobre os peixes que 

havia na sua cidade natal e sobre o peixe palhaço que tinha pesquisado na Internet. O peixe 

Crumatã foi o que rendeu o maior número de pesquisas, a começar pelo seu nome. Alguns da 

sala o conheciam como peixe Crumatar e outros como peixe Crumatã. Na Internet, descobriu-

se que eram variações para o mesmo nome. Quanto às possibilidades de edição do texto, a 

 

 
 

SÃO PAULO, 6/ 05 /2004 
ONTEM  TEVE  NA   EMPRESA,  OMDE  EU   TRALHADO, UM   REUNIÃO   COM  A  
DIRETORIA, 
E  DECIDIRÃO  QUE  IMFELISNEMTE  COM  A  CRISE O   NERCADO  ANDA  
TEMDO . 
NÀO  DAVA   NAIS   PARA  CONTINUAS  COM  TAMTAS  FUMCIOMARIOS. 
O  ELES   NADAN  ENBORA  ALGUMS   FUMCIOMRIOS OU  A ENPRESA   
PASSARAR   NAUS/, 
BOCADOS. 
ENTÀO  DECIDIRÀO,  QUE   E   NELHER   PASSA O  FACÀO,  DO   QUE  SER   
PREJUDICADO, 
EN  SEUS  NEGÓCIOS. 
SÓ  ESPER0  QUE   EU NÀO  ESTEJA NA  LISTA DO  FACÀO . 
 
                                     XXXXX      XXXXXX  XXXXX 
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aluna estava encantada com a possibilidade de mudar as cores e resolver fazer uma frase de 

cada cor. As ilustrações foram inseridas com ajuda da professora.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O texto a seguir foi feito por um aluno que quis pesquisar informações sobre o seu 

time na Internet. A  atividade de pesquisa ficou restrita à coleta de informações dispostas na 

primeira parte do histórico do time, sem a preocupação em selecionar informações que 

pudessem ser mais interessantes. A aprendizagem mais significativa ficou por conta de 

aprender a inserir uma figura disponível no editor de textos. A aprendizagem do procedimento 

A natureza envolvendo os peixes 
Você sabia que existe um peixe 

 

 
que se chama piranha?

 
Na minha cidade havia muito desse peixe  
também tem um peixe que se chama Crumatar,  

que cheguei até comer.
mas a minha  mãe falava que não 
era recomendável para mulher comer, 
por causa de um tipo de inflamação que causa em mulher. 
 
Sobre o peixe palhaço, 

 
eu  não sabia que  existia  no mar,  

que  tem peixe laranja , azulado e tiras 
brancas. 

XXXXXX  XXXXXX XXXXX
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gerou muita vibração do educando e da professora que aprenderam juntos, por tentativa e 

erro, a inserir a figura. A situação será analisada no quarto capítulo em meio a outras 

ocorrências em que o computador foi capaz de desencadear manifestações de emoção. 

 
 

Você sabia? 

 
 
 

Em 1917 pela primeira vez iriam se enfrentar Palestra e Corinthians. Não havia 
antecedentes que justificassem a rivalidade a não ser o fato de que as duas equipes 
tinham   apelo popular algo incomum para a época e por consequência torcidas 
numerosas. Então, em 6 de maio, no Parque Antartica, era dado pontapé para a maior 
rivalidade do futebol paulista. No fim do jogo a alegria não poderia ser maior: 3x0 para 
o Palestra. 
Por causa da II Guerra Mundial, foi proibida a utilizaçao de nomes estrangeiros. Além 
disso, houve uma grande perseguição aos italianos e alemães e o Palestra Italia foi 
obrigado a mudar de nome. Em 13 de setembro de 1942 surgiu a Sociedade Esportiva 
Palmeiras, com um nome bem nacional e que. Logo no primeiro ano, já nascia  
campeão.  
Em 1965 se transformaria no primeiro time a representar o país, vestindo a camisa da 
seleção brasileira 
 
    
 

A exemplo do que ocorreu, quando os educandos começaram a trabalhar com o editor 

de textos, a insegurança e o desejo de apropriar-se dos recursos desconhecidos fizeram com 

que a questão técnica assumisse um papel de destaque. Mais uma vez, o ato de aprender o 

procedimento tornou-se o conteúdo em si e ocasionou que o trabalho com o texto ficasse para 

segundo plano. O desejo da professora era que o aluno fizesse uma pesquisa de informações 

em mais de um site, contendo curiosidades do time que pudessem ser do seu interesse e de 

outros colegas torcedores. Desse ponto de vista, a atividade não atingiu seu objetivo pois o 



 151

aluno limitou-se a ler informações numa das seções de um site e a copiá-las. Por outro lado, a 

satisfação do educando em realizar a atividade e em inserir a ilustração no texto não podem 

ser desconsideradas. Nesse e em outros casos, fez-se  necessária uma desmistificação dos 

recursos disponibilizados pelo computador para a realização de uma determinada atividade e 

uma apropriação mínima dos mesmos para que, nas atividades seguintes, as questões relativas 

à aprendizagem da língua escrita pudessem ser mais aprofundadas. 

Segundo semestre: seqüências mais breves e Teleduc 

No segundo semestre, passou-se a trabalhar seqüências de atividades mais breves, com 

a duração de duas aulas no máximo, a fim de que os educandos pudessem ter mais vezes e 

mais rapidamente um resultado de suas produções. O propósito era promover a circulação dos 

textos produzidos no laboratório de informática, de modo que encontrassem logo destinatários 

que  lhes conferissem sentido e possibilitassem aos educandos fazê-lo também.   

Como os educandos do nível II iniciaram as atividades no laboratório de informática 

em plena Semana dedicada a Mary Ward, durante a qual estavam ouvindo histórias sobre sua 

vida e realizando a leitura de cartazes produzidos pelos alunos das 5.as e 6.as séries sobre o 

tema, foi proposto que escrevessem um pensamento, uma frase do que mais lhes marcou em 

tudo o que ouviram e leram sobre a vida da patrona do Colégio, que se transformaria num 

pequeno cartaz a ser afixado junto aos trabalhos, já apreciados por eles, dos outros educandos. 

A atividade alcançou o objetivo desejado e os cartazes dos educandos de EJA foram expostos 

nos murais do Colégio em meio aos trabalhos dos educandos do Curso Regular. 

No texto abaixo, o educando comenta características importantes da homenageada: 

amor pelos pobres, pela educação e pela verdade. Do ponto de vista da estética do texto, há 

preocupação em utilizar uma cor para cada frase, a exemplo de produções de colegas de 

outras salas. A figura de Mary Ward foi inserida com a ajuda da pesquisadora, que naquele 

momento estava atuando como educadora junto à professora da sala. 
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Na sala dos educandos do nível I, encontramos vários alunos que estavam há poucas 

semanas no Curso de EJA. Como boa parte dos educandos ainda tinha alguma dificuldade 

para escrever seu nome completo corretamente, sua escrita foi acompanhada e discutida junto 

à dupla de trabalho e professores. Resolvida a questão de quais letras eram necessárias para 

escreverem o que pretendiam, foi proposto que experimentassem editar os nomes escolhidos, 

utilizando recursos que permitissem fazê-lo com cores e formas diferenciadas. 

Diante do pedido de alguns educandos dos níveis III e IV de prosseguir interagindo 

com o computador no segundo semestre e da impossibilidade de aumentar as noites de 

utilização do laboratório, foi encontrada a alternativa de abrir o laboratório duas vezes por 

semana às 17 horas 45 minutos, de modo que os interessados pudessem  interagir com o 

computador até às 18 horas 30 minutos, horário em que começam as aulas. Com a adesão 

inicial de dez alunos,  foi aberto um grupo de trabalho antes do início das aulas, para dar 

continuidade a trabalhos de produção de texto com o auxílio do editor e de exploração de 

possibilidades da Internet, com a diferença de que a professora do grupo não poderia estar 

presente naquele horário. Nesse caso, a pesquisadora tornou-se a responsável direta pelas 

atividades. 

Como muitas vezes acontece nas trajetórias, o limite impulsionou a pensar em novas 

possibilidades. A Internet poderia ser utilizada para que os educadores que não estavam 

presentes naquele momento pudessem ter acesso às produções dos educandos e para que os 

educandos tivessem uma experiência significativa de utilização da rede mundial de 

computadores. 

 
Mary   Ward 

Xxxxx   Xxxxxxx  Xx  XXxx 
 

Foi  uma mulher  que  lutou  pelos  pobres   
Com  muito  orgulho  ensinou  as  pessoas 
A viver  e sempre  falar a verdade. 
Ela  foi uma lição  de  viver  e sempre fazer o
bem. 
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O Teleduc foi escolhido novamente, com um outro sentido, o qual foi assumido por 

alguns professores que aderiram `a proposta de interagir com os educandos pelo ambiente 

pela possibilidade de armazenar as produções do grupo e de possibilitar aos envolvidos 

experimentar diversas ferramentas disponíveis na Internet. Participaram do ambiente os 

educandos do nível II e os educandos dos níveis III e IV que vinham para o laboratório de 

informática, antes das aulas. Os textos produzidos podiam agora ser acessados por todos, não 

somente no laboratório de informática. A colocação dos textos na rede resolvia tecnicamente 

o problema do acesso dos  educadores aos textos dos educandos após a aula, os quais 

poderiam agora deixar comentários e sugestões em relação aos mesmos.   

Os educadores dos níveis III e IV passaram a ser instigados pelos educandos a 

entrarem no ambiente para responderem as mensagens a eles destinadas. Dois educandos que 

tinham acesso à Internet em outros espaços ficaram muito interessados pela possibilidade de 

acessar o Teleduc de outro local. 

As atividades no Teleduc despertaram a curiosidade do grupo para conhecer salas de 

bate-papo abertas, intensificaram-se as oportunidades de utilizar a Internet como instrumento 

de comunicação no próprio ambiente  e com abertura de e-mails gratuitos para alguns 

educandos que manifestaram desejo de fazê-lo. Os educandos ficavam surpresos e muitos 

satisfeitos por ver as suas mensagens disponíveis no Teleduc. Ficavam ansiosos pelas 

respostas dos colegas e professores às suas mensagens. Além de estarem acessando a Internet, 

estavam encontrando um pouco de si e de seu grupo de convivência na rede ainda tão 

desconhecida... 

Tais atividades constituíram-se pontos de destaque em 2004 e serão objeto de uma 

análise mais detalhada no tópico 4.2.7. . 

Apresentado o cenário da pesquisa, ilustrado com falas e produções dos sujeitos da 

pesquisa, no próximo capítulo seguirá propriamente a análise dos dados, buscando responder 

às duas questões colocadas inicialmente:  

• Quais os sentidos atribuídos por educandos de EJA ao computador numa prática 

que o utiliza como instrumento pedagógico? 

• Quais caminhos para o uso do computador na EJA podem ser vislumbrados a 

partir dos sentidos atribuídos pelos educandos à experiência?  
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CAPÍTULO IV  

A ANÁLISE DOS DADOS 
Nada sei sobre um outro que de alguma maneira  

não esteja fundado em um diálogo com este outro.  
Nada sei sobre como ele é e como pensa que é 

que não me venha de uma abertura de minha pessoa e,  
não apenas da estratégia de meus métodos,  

à mais profunda inteireza desse "meu outro" 
(Brandão, 2004, p.92). 

O presente capítulo registra o percurso e os resultados da Análise de Dados realizados 

nessa investigação.  

O tópico 4.1., Levantamento inicial de sentidos atribuídos pelos educandos ao 

computador, apresenta as características da dinâmica aplicada junto a 84 educandos de EJA, 

no primeiro semestre de 2003, já anunciada na Introdução. É realizada uma primeira análise 

de cada um dos sentidos atribuídos pelos  sujeitos pesquisados ao computador, procurando 

identificar se havia indícios de maior ou menor ocorrência de cada sentido entre educandos 

com maior ou menor escolaridade, e entre os que já haviam ou não interagido com o 

computador. O tópico é concluído com uma síntese das análises possíveis a  partir dos dados 

oferecidos pela  dinâmica.  

Em Sentidos emergentes e Caminhos vislumbrados no cotidiano da prática 

pedagógica e nas entrevistas, tópico 4.2., é apresentada a análise de sentidos atribuídos pelos 

educandos ao computador após a referida dinâmica,  acessíveis mediante os  registros do 

diário de bordo da pesquisadora, a transcrição das entrevistas e os textos produzidos pelos 

educandos. A princípio, foi retomado cada um dos sentidos identificados na dinâmica e, no 

caso de haver falas e situações que confirmassem a relevância do sentido destacado 

inicialmente (o que ocorreu na maioria dos casos), as mesmas foram destacadas e analisadas. 

Buscou-se colocar em diálogo os discursos dos educandos, as situações registradas e autores 

que refletem temas afins à problemática investigada. Num segundo momento, foi feita a 

análise dos dois novos sentidos que emergiram do processo. 

Conforme colocado na Introdução, os 13 sentidos identificados na dinâmica inicial 

revelaram-se úteis para a organização dos dados, mas não foram elementos limitadores da 

análise. Prova disso são os dois novos sentidos que apareceram no decorrer da prática 

pedagógica e um dos sentidos atribuídos ao computador durante a dinâmica que não mais 

apareceu  nos demais instrumentos de coleta de dados. 

Enquanto é aprofundada a análise dos sentidos atribuídos pelos educandos ao 

computador, vão sendo vislumbrados caminhos para a utilização pedagógica do computador 

na EJA, segunda questão que compõe o problema da pesquisa. Assim, cada subtítulo resgata o 
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sentido expresso pelos educandos e anuncia um caminho que poderia ser apontado a partir da 

análise das falas e das situações colocadas. 

Com o intuito de facilitar a identificação da origem dos dados foram utilizadas bordas 

diferenciadas para destacar os fragmentos de entrevistas, os trechos extraídos do diário de 

bordo da pesquisadora e alguns textos produzidos pelos educandos. 

As falas coletadas em situação de entrevista são destacadas com borda de linha 

tracejada, a exemplo do que foi feito no terceiro capítulo. São utilizadas as letras "P" e "E", 

para designar, respectivamente, as falas da Pesquisadora e do Educando(a) Entrevistado(a). 

As entrevistas estão numeradas de 1 a 20. São conservadas as iniciais dos sujeitos pesquisados 

e informada a sua idade, a fim de que se possa verificar os sujeitos das diversas faixas etárias. 

As falas foram gravadas em áudio e por isso foi possível retomar, no momento da transcrição, 

as entonações utilizadas pela pesquisadora e entrevistados(as) nas diversas situações. As 

entonações mais significativas foram registradas entre parênteses e permitem que o leitor 

entre em contato com o tom conferido pelo falante ao seu discurso, com traços do pensamento 

volitivo-entoante do sujeito que enuncia, contribuição bakhtiniana destacada na Introdução. 

Dois textos produzidos pelos educandos são citados e aparecem contornados com 

borda de linha contínua. Como foi feito no terceiro capítulo, são omitidos os nomes dos 

educandos, pois muitos já não estudam no Colégio e não há como conseguir autorização 

expressa de todos para utilização dos mesmos. 

As situações ocorridas no momento de interação com o computador no laboratório de 

informática e nas rodas de conversa no início ou ao final das aulas no laboratório, registradas 

no diário de bordo da pesquisadora, encontram-se delimitadas por uma borda dupla. 

 4.1. Levantamento inicial de sentidos atribuídos pelos educandos ao computador 

Conforme já apresentado na Introdução, para fazer um levantamento inicial acerca de 

qual(is) sentido(s) que os educandos de EJA atribuíam ao computador, foi desenvolvida uma 

dinâmica de grupo com 84 educandos, pertencentes aos níveis I, II, III e IV do curso 

pesquisado, correspondentes, respectivamente a 1.a, 2.a, 3.a e 4.a séries do Ensino 

Fundamental. 

 Como aquecimento para a reflexão foi feita a seguinte proposta: “se você tivesse que 

comparar o computador a um elemento da natureza, a um objeto, a um animal, a um prato 

culinário, enfim, a uma outra coisa que você conhece, a que você o compararia?” A seguir, 

cada um deveria fazer um desenho do elemento escolhido e contar para os colegas, no 

momento da roda de conversa,  a razão de tal escolha. 



 156

   Entre os educandos havia tanto os que já tinham uma experiência anterior com o 

computador, seja no primeiro semestre do projeto, seja em outros lugares, quanto os que 

nunca haviam interagido com o mesmo.  A quantidade de educandos pertencentes a cada nível 

e que já havia ou não interagido com o computador pode ser observada no quadro abaixo: 

Quadro 8: Participantes da dinâmica para levantamento de sentidos atribuídos pelos 
Educandos de EJA ao computador 

 Já haviam interagido com o 
computador 

Nunca haviam 
interagido com o 

computador 

TOTAL 

Nível I (1.a série) 8 8 16 

Nível II (2.a série) 13 9 22 

Nível III (3.a série) 16 9 25 

Nível IV (4.a série) 11 10 21 

TOTAL 48 36 84 

 
A realização prévia do desenho serviu para estimular a participação dos educandos na 

discussão. O fato de cada um ter sido desafiado a pensar sobre o assunto antes de fazer a 

própria fala evitou que os mais tímidos se limitassem a concordar com os colegas e a repetir, 

sem reflexão, as palavras do outro.  

O computador foi comparado pelos educandos aos elementos mais variados: astros 

(sol, lua e estrelas), animais (coelho, porco, cachorro, pássaro, tigre), lugares (campo de 

futebol, casa, casa na fazenda, montanha), objetos (bola, boneca, jogos de quebra-cabeças, 

porta, janela, vaso com flores, calculadora, bandeiras), meios de comunicação (televisão, 

telefone), de transporte (ônibus, navio, avião), objetos ligados à própria profissão (guarda-

roupa, desenho de vestido de festa), alimentos (lasanha, uvas, abacaxi, verdura), dinheiro e 

formas abstratas.  

A exposição oral do sentido dos desenhos foi decisiva para a compreensão das 

reflexões realizadas. As argumentações foram registradas por escrito pela pesquisadora.  

A análise das falas realizadas durante a dinâmica permitiu a organização das mesmas 

por semelhança ou por proximidade em torno de 13 sentidos atribuídos pelos educandos ao 

computador.  

As categorias emergentes encontram-se ordenadas a seguir, iniciando-se pelas que 

apresentaram maior incidência nos discursos. No quadro, também são apresentados 

fragmentos de falas elucidativas de cada sentido e o número de vezes que aquele sentido foi 

destacado em cada nível, com a especificação se o educando já havia interagido ou não com o 
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computador. Várias falas eram portadoras de mais de um sentido e todos eles foram 

computados no momento da tabulação.  
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Quadro 9: Sentidos atribuídos ao computador por 84 educandos de EJA, 
considerando o nível ao qual pertencia o educando e se ele já havia interagido ou não com o computador 

  
Incidências 

Nível I Nível II Nível III Nível IV Total 

 Sentidos 

atribuídos 

Falas dos Educandos 

S* N** S N S N S N S N Total 
Geral 

1 o Importância 
 
com 
apresentação de 
justificativas 
vagas  
Ou  
idealizadas 

“Lindo”. “Ótimo”. “Coisa importante”. 
“Comparável a uma pessoa”. “Um presente”. “Uma 
arte”. “O computador é bom”. “Computador é 
bonito”. “Computador é uma boa”. “Última 
novidade do ser humano”.“Computador significa 
uma família, porque é um sistema mundial”. “Acho 
que é uma coisa do outro mundo”. “A coisa mais 
maravilhosa que já se inventou”. “Fantástico, faz 
tudo que a gente quer, faz tudo pela gente”. “Tudo 
o que eu quero saber sobre a vida, passa no 
computador”. “O computador é tudo, com ele não 
faria mais nada”. 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 34 

2 o Interação “Eu quero aprender a mexer no computador”.  “Dá 
vontade de mexer com os dedinhos”. “Você não 
sabe mexer e vai mexendo aos poucos, vai 
aprendendo”. “Se a gente não continua na escola 
estudando, a gente não vai ter oportunidade de 
mexer no computador e de aprender”. “Demos um 
treino bom, eu consegui”. “A gente mexe nele 
como numa casa”.  

3 0 6 2 3 1 1 0 13 3 16 

                                                 
S* Educandos que já haviam interagido com o computador 
 
N ** Educandos que nunca haviam interagido com o computador 
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Incidências 

Nível I Nível II Nível III Nível IV Total 

 Sentidos 

atribuídos 

Falas dos Educandos 

S* N** S N S N S N S N Total 
Geral 

3 o Pesquisa e 
Informação 
 

 “Um meio da pessoa, de você ficar mais 
informado”. “Serve para eu me informar mais”. 
“Sempre aparece novidades boas e ruins”. “Na 
guerra você vê os jornalistas apresentando as coisas 
que estavam acontecendo naquele exato momento”. 
“Fazer pesquisa”.  “Tudo o que você quer saber é 
só entrar na Internet”. “Eu vi na Internet que vão 
modificar todos dos tamanhos, para tudo tem uma 
medida certa”. “Aprender receitas”. 

0 0 1 1 4 1 2 4 7 6 13 

4 o Aprendizagem “O computador veio para nós aprendermos”. 
“Quanto mais mexe nele, mais idéias aparecem”. 
“É como uma professora, cada vez que você mexe 
nele, você aprende mais”. “No computador você 
tem que pensar antes”. “Bom para abrir a mente”. 
“Subir, crescer, seguir caminhos, aprender”.  

0 0 4 1 3 0 2 1 9 2 11 

5 o Conhecimento 
do Mundo 

 “Serve para viajar pelo mundo inteiro”. “Conhecer 
o mundo”. “Viajar pelo mundo inteiro, pela 
Internet”. “Conhecer coisas do outro mundo”. “O 
computador é como abrir uma janela para o 
mundo”.  

0 
 

2 0 2 3 2 2 0 5 6 11 
 

6 o Entretenimento  “Serve para jogar, para a gente se divertir”. 
“Brincadeiras, quebra-cabeças”. “Quando ficava no 
campo, me desligava de tudo, assim é quando estou 
no computador”. “Joga o jogo do Milhão, joga a 
turma da Mônica, site da Poli Fashion, da Barbie”. 
“Serve para divertir crianças”.  “Gosto de brincar 
(...), eu via os meninos mexendo... você vicia!”. 
“Eu penso em brincar no video game, quando ficar 
sem fazer nada”. 

0 0 3 1 3 0 2 1 8 2 10 

7 o Comunicação “Entrar em contato com pessoas”. “Transmite fotos 
das pessoas”. “Transmitir imagens das pessoas”. 
“Mandar as coisas de um país para o outro”. “A 
gente pode se comunicar, fazer novas amizades”. 

1 1 1 0 2 1 0 2 4 4 8 
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Incidências 

Nível I Nível II Nível III Nível IV Total 

 Sentidos 

atribuídos 

Falas dos Educandos 

S* N** S N S N S N S N Total 
Geral 

8 o Facilitação de 
tarefas  

“Tecnologia avançada para fazer os trabalhos mais 
fáceis”. “Podemos pagar contas pela Internet, para 
que ir ao banco? O lado prático”. “Se você tem uma 
hora de almoço para ir ao banco, você pode facilitar 
sua vida”. “Uma parenta usa para gravar trabalhos, 
artigo”. 

0 0 1 0 1 0 3 0 5 0 5 

9 o Trabalho “Aprendendo a trabalhar no computador é o futuro 
da gente”. “Serve para trabalhar em casa”. “Se a 
gente não aprende, como é que a gente vai 
sobreviver, conseguir preencher uma ficha?”. “Até 
trabalho com computador hoje”. 

0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 4 
 

10a Causa de 
Emoções e 
Reações 

“O pessoal que vem do Norte para pegar avião fica 
meio assustado, igual com o computador”. “É mais 
emocionante do que um jogo”. “Eu não gosto 
muito, mas precisa, tem que engolir, igual uma 
verdura”. 

1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 3 

11o Desejo de Posse “A casa em primeiro lugar. Em segundo lugar, o 
computador. Todo mundo tá fazendo um sacrifício 
para ter um computador”. “Quero levar o 
computador para minha casa para eu me informar 
mais”. 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 

12 o Desemprego “O computador quando chegou no Brasil e o 
desemprego tomou conta (...) o serviço que dez 
pessoas faziam com um computador faz”. 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

13 o Controle da 
Vida Financeira 

“Se a pessoa está com nome sujo, o computador 
mostra a vida da pessoa”. 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
 

 
 

 
 

 



 

A seguir, encontram-se algumas considerações relativas a cada um dos sentidos 

atribuídos ao computador pelos educandos, começando pelos mais citados até os menos 

citados. A identificação do nível ao qual pertencia o educando e se ele já havia interagido ou 

não com o computador, possibilitou que fossem identificadas algumas ocorrências 

interessantes: ausência, distribuição de forma equivalente ou concentração de alguns sentidos 

em determinados grupos. 

4.1.1. Importância, com apresentação de justificativas vagas ou  idealizadas 

A importância do computador foi o sentido que apareceu num maior número de falas. 

Trinta e seis educandos dentre oitenta e quatro, portanto, mais de um terço, apontaram o 

computador como objeto que possui importância. As justificativas vagas ou idealizadas para a 

mesma revelaram uma visão pouco contextualizada acerca das potencialidades e funções que 

podem ser desempenhadas pelo computador e pelas TIC. 

Se for feita uma subdivisão entre os que apresentaram justificativas vagas e 

idealizadas, temos o seguinte quadro: 

Quadro 10: Natureza das justificativas apresentadas para a importância do computador 
 

Incidências 

Nível I Nível II Nível III Nível IV Total 

 

S N S N S N S N S N Total 
Geral 

Justificativas 
Vagas  

5 4 4 1 3 5 1 2 13 12 25 

Justificativas  
Idealizadas 

0 0 0 5 0 1 0 3 0 9 9 

 
O subgrupo composto por 25 educandos que valorizou o computador, com 

apresentação de justificativas vagas, sem referência às características e potencialidades do 

computador, apresentou  falas do tipo: “O computador é bom”. “Computador é bonito”. 

“Computador é uma boa”. “É uma coisa importante”. “Última novidade do ser humano”. “É 

uma arte”. As respostas rápidas, sem apresentação de maiores justificativas quando 

questionadas, apresentavam indícios de que esse grupo de educandos valorizava o 

computador de forma genérica, mas não havia pensado muito sobre o assunto anteriormente e 

não sabia falar muito sobre o tema.  

Justificativas vagas para a importância do computador ocorreram tanto entre 

educandos que já haviam interagido com o computador, quanto entre educandos que não 

haviam interagido. Pode-se refletir que o ato de interagir com o computador  no segundo 
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semestre de 2002 não ocasionou um conhecimento de suas potencialidades, capaz de oferecer 

maiores elementos para que os educandos justificassem a importância já reconhecida . 

Os educandos que possuíam maior escolaridade, sobretudo, os do nível IV, 

apresentaram, menos freqüentemente, justificativas vagas para a importância do computador. 

Pareciam ter acesso a um maior número de discursos sobre a importância do computador e 

sabiam justificá-la de forma mais contextualizada. 

O outro subgrupo, composto por 9 educandos, revelou uma certa idealização do 

computador. São falas que apontam o computador como um elemento mágico, capaz de 

resolver tudo: “A coisa mais maravilhosa que já se inventou”. “Fantástico, faz tudo que a 

gente quer, faz tudo pela gente”. “Tudo o que eu quero saber sobre a vida, passa no 

computador”. “O computador é tudo, com ele não faria mais nada”. Pelo tom de sua fala, 

mostravam valorizar mais o computador do que o subgrupo anterior, mas igualmente não 

sabiam justificar de forma mais precisa a razão dessa valorização.  

Trata-se de uma valorização ingênua, que atribui ao computador poderes que não 

levam em conta as diferentes características das máquinas, as reais potencialidades de um 

computador conectado ou não na Internet. 

Um dado muito interessante, que pode ser observado no quadro acima, é que nenhum 

educando que já havia interagido com o computador apresentou uma visão idealizada acerca 

do mesmo. Tal constatação pode indicar que se o contato com a máquina não garante um 

conhecimento mais aprofundado das potencialidades do computador, ao menos parece 

contribuir para a superação de uma visão idealizada em relação ao mesmo.  

4.1.2. Interação 

O computador visto como objeto com o qual se deseja interagir foi um sentido que 

apareceu em 16 falas.  

Chama a atenção a utilização do verbo “mexer” por 11 vezes, expressando, sobretudo 

a vontade de ligar, treinar, experimentar, enfim, interagir com o computador: “Eu quero 

aprender a mexer no computador”.  “Dá vontade de mexer com os dedinhos”. “Você não sabe 

mexer e vai mexendo aos poucos, vai aprendendo”. “Se a gente não continua na escola 

estudando, a gente não vai ter oportunidade de mexer no computador e de aprender”. “Demos 

um treino bom, eu consegui”. “É um quebra-cabeça, mexer com os dedinhos, mexe muito 

com a cabeça!”. Ao enfatizarem que quanto mais mexiam mais tinham vontade de mexer, 

destacavam o papel da descoberta no processo da aprendizagem, o desejo e a necessidade do 

saber fazer. 
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O desejo de interagir com a máquina  foi mais enfatizado pelos que já haviam 

interagido com o computador, o que vem ao encontro da fala "quanto mais mexe, mais dá 

vontade de mexer". Parece haver uma barreira inicial sustentada pela falta de oportunidades 

de acesso a computadores e pela insegurança dos educandos. A visão de que o computador é 

para os outros que sabem ler e escrever bem parece rompida pela satisfação de se perceber 

capaz de mexer na máquina, que acaba despertando o desejo de novas conquistas. 

Ao considerar o nível a que pertenciam os educandos, os estudantes do nível I e II 

foram o que mais destacaram a relevância de mexer no computador. Isso não significa que os 

educandos que já possuíam um maior domínio da escrita não desejassem interagir com a 

máquina. Os educandos dos níveis III e IV expressavam seu desejo de interação, indo além da 

questão do "mexer", ao citar as possibilidades específicas trazidas pelas TCI, como: fazer 

pesquisa, conhecer o mundo, conforme poderá ser verificado a seguir. 

4.1.3. Pesquisa e Informação 

O computador como instrumento que possibilita a realização de pesquisas e o acesso à 

informação foi mencionado em 13 falas. Foi destacada a possibilidade de acesso a notícias de 

forma rápida e até mesmo enquanto os fatos estão acontecendo do outro lado do mundo: a 

instantaneidade das TIC.  

Fica claro que os educandos ao se referirem ao computador estão pensando na Internet 

e, especialmente, nas páginas da Web: “Serve para eu me informar mais”. “Sempre aparece 

novidades boas e ruins”. “Na guerra você vê os jornalistas apresentando as coisas que estavam 

acontecendo naquele exato momento”. “Fazer pesquisa”.  “Tudo o que você quer saber é só 

entrar na Internet”. “Eu vi na Internet que vão modificar todos os tamanhos, para tudo tem 

uma medida certa, (costureira referindo-se à mudança de padrões para o tamanho das 

roupas)”. 

Os educandos geralmente não explicitaram as informações que gostariam de 

pesquisar. Apareceu apenas uma alusão à aprendizagem de receitas. 

O destaque ao computador como instrumento de pesquisa e informação foi feito com 

uma freqüência bem maior por educandos que já possuíam um maior domínio da escrita, os 

quais, provavelmente, percebiam-se como leitores capazes de buscar informações de seu 

interesse e compreender as informações disponibilizadas na rede mundial de computadores.  

Outro dado interessante é que a ocorrência de tal sentido se deu praticamente na 

mesma proporção entre educandos que já haviam e entre os que nunca haviam interagido com 

o computador, que apresentaram, respectivamente, 6 e 7 respostas desse tipo, o que faz pensar 
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que sua construção não advém necessariamente da experiência direta do educando, mas do 

que já ouviram e viram em outras mídias e presenciaram nos contextos em que se encontram 

inseridos ao observar a experiência de outras pessoas. 

4.1.4. Aprendizagem  

A visão de que o computador se relaciona à questão do aprender apareceu em 11 

discursos.  

As falas que destacam o computador como fonte de aprendizagem salientaram que o 

computador “faz pensar”, “abre a mente...”.“Quanto mais mexe nele, mais idéias aparecem”. 

“É como uma professora, cada vez que você mexe nele, você aprende mais”. “No computador 

você tem que pensar antes”. “Bom para abrir a mente”. “Subir, crescer, seguir caminhos, 

aprender”.- Em tais discursos não há a preocupação de explicitar conteúdos a serem 

aprendidos por meio do computador. Esse grupo de educandos parece compartilhar a visão de 

que a aprendizagem ocorre não apenas quando se aprende novos conteúdos, mas quando se 

deflagra e exercita novas habilidades de pensamento. 

Chama a atenção que em 11 ocorrências desse sentido, 9 delas foram entre educandos 

que já haviam interagido com o computador, o que faz pensar que a experiência dos 

educandos com a máquina parece ser relevante para a construção desse sentido. Parece ser 

algo experimentado pelos educandos, mas difícil de ser traduzido em exemplos. 

4.1.5. Conhecimento de mundo 

As 11 falas que valorizaram o computador como instrumento que possibilita conhecer 

o mundo não foram agrupadas às que identificavam o computador  como fonte de pesquisa e 

informação, pois a idéia não parece ser a de buscar notícia ou uma determinada informação, 

mas algo mais amplo, global, não ligado necessariamente a nenhuma informação específica.  

A questão do entretenimento, do prazer, parece estar presente, porém com um foco preciso: o 

computador permite que se viaje pelo mundo. 

 “Serve para viajar pelo mundo inteiro”. “Conhecer o mundo”. “Viajar pelo mundo 

inteiro, pela Internet”. “Conhecer coisas do outro mundo”. “O computador é como abrir uma 

janela para o mundo". 

Tais discursos apareceram entre educandos dos diferentes níveis, tanto entre os que já 

haviam interagido com o computador, quanto com os outros. Esse sentido parece ser algo 

fascinante para os educandos e ser tanto fruto da experiência quanto do que foi apreendido a 

partir de outras mídias e de depoimentos de outras pessoas que utilizam as TIC. 
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4.1.6. Entretenimento 

Sob o sentido do Entretenimento, apontado 10 vezes, os verbos mais pronunciados 

foram: jogar, brincar e divertir-se. “Quanto mais mexe, mais dá vontade de jogar”. “Serve 

para jogar, para a gente se divertir”. “Brincadeiras, quebra-cabeças”. “Quando ficava no 

campo, me desligava de tudo, assim é quando estou no computador”. “Gosto de brincar (...), 

eu via os meninos mexendo... você vicia!”.  

Os educandos que já tiveram alguma interação com o computador foram os que mais o 

destacaram como instrumento de entretenimento, por já haverem experimentado o 

computador como possibilidade de lazer e diversão. Apenas uma educanda que tinha 

experiência de utilizar freqüentemente o computador como fonte de entretenimento, destacou 

sites e jogos em específico, como a versão para computadores do Jogo do Milhão apresentado 

na televisão e os jogos da turma da Mônica, da Poli Fashion e da Barbie. A educanda 

orgulhava-se de sua maior experiência em relação à Internet e explicou que interagia com o 

computador junto a crianças de seu convívio, o que explica a referência a esses sites e não a 

outros. 

4.1.7. Comunicação 

As possibilidades de: “Entrar em contato com pessoas”, “Transmitir imagens das 

pessoas”, “(...) se comunicar, fazer novas amizades”  foram identificadas em 8 falas. 

Tal sentido parece ter sido construído a partir do que os educandos viram e ouviram 

sobre o assunto, pois, exceto algum que pudesse ter alguma experiência anterior com e-mails 

e salas de bate-papo (as quais não foram mencionadas em nenhum momento), os que haviam 

interagido com o computador apenas no Colégio não haviam experimentado, até a data da 

dinâmica,  o computador como instrumento de comunicação. 

4.1.8. Facilitação de tarefas 

O computador como instrumento capaz de facilitar a vida das pessoas foi destacado 

por 5 educandos que já haviam interagido com a máquina. Ao que parece, a experiência de 

sucesso na interação com o computador anima os educandos a pensar na possibilidade de 

utilizar computadores para facilitar tarefas do dia a dia.  

Das 5 falas existentes nesse sentido, duas destacaram  a possibilidade de economia de 

tempo no banco: “Podemos pagar contas pela Internet, para que ir ao banco? O lado prático”. 

“Se você tem uma hora de almoço para ir ao banco, você pode facilitar sua vida”. Nas outras 

falas houve uma referência mais abrangente à facilitação de tarefas do dia a dia e à questão de 

fazer contas e à possibilidade de gravar textos produzidos.  
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Como nenhum dos educandos afirmou que já havia utilizado tais facilidades em seu 

cotidiano, deduz-se que tais discursos foram incorporados a partir da observação no cotidiano 

de pessoas do seu convívio ou a partir de notícias veiculadas por outras mídias.   

4.1.9. Trabalho 

Foram  apenas 4 falas que enfatizaram o computador como instrumento de trabalho 

durante a dinâmica inicial, duas delas se referiam ao futuro e duas ao presente dos educandos: 

“Aprendendo a trabalhar no computador é o futuro da gente”. “Trabalhar no computador é o 

futuro. Serve para trabalhar em casa”. “Se a gente não aprende, como é que a gente vai 

sobreviver, conseguir desde preencher uma ficha?”. “Até trabalho com computador hoje”.  

O computador como instrumento de trabalho foi destacado tanto por quem já interagiu 

com o computador, quanto por quem nunca o fez. São destacadas importantes vantagens 

trazidas pelo mesmo para o mundo do trabalho na sociedade contemporânea, tais como a 

informatização de tarefas básicas, a flexibilização de espaço e a economia de tempo. A 

atribuição desse sentido parece  independer da interação anterior com o computador e tratar-se 

de uma visão construída a partir da observação das demandas advindas do mundo do trabalho 

na sociedade contemporânea. Somente um educando fez menção à presença do computador 

como instrumento utilizado por si em seu ambiente de trabalho. 

Se na dinâmica inicial apenas 4 dentre 84 educandos destacaram o computador como 

instrumento de trabalho, veremos no decorrer da experiência, que a proporção dos educandos 

que mencionam esse sentido será cada vez maior; 10 educandos em meio a 20 entrevistados 

apontarão esse sentido.  

A experiência de sucesso ao interagir com o  computador no curso de EJA estimulará 

os educandos, sobretudo os do nível IV, a encará-lo como  possibilidade de acesso a melhores 

postos de trabalho e salários, o que demandaria, segundo sua visão, o ingresso num cursinho 

básico de informática a fim de aprofundar os seus conhecimentos sobre o computador. 

4.1.10. Causa de Emoções e Reações 

Três educandos se referiram ao computador como algo que provoca emoções e 

reações de proximidade ou afastamento: “É mais emocionante do que um jogo”. “O pessoal 

que vem do Norte para pegar avião fica meio assustado, igual com o computador”. “Eu não 

gosto muito, mas precisa, tem que engolir, igual a uma verdura”. Todos os que assim se 

posicionaram o fizeram a partir de uma interação prévia com a máquina. Foi destacado ora o 

medo do desconhecido, ora a emoção do desafio, ora a resistência à inevitabilidade do novo 

que não agradava  o educando,  mas ao qual ele tinha que se conformar...  
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Essa visão do educando de que ele deveria se conformar, adaptar-se às mudanças 

trazidas pela máquina mostra, por um lado, o senso de realidade do educando frente às 

mudanças  ocasionadas pela presença do computador e das tecnologias da informação e 

comunicação na sociedade contemporânea, mas incomoda a pesquisadora que pôde constatar 

que o educando  não se sentia sujeito nesse processo de mudanças. Essa foi a única fala de 

resistência ao computador dentre 84 depoimentos, mas veremos a seguir, que outros 

educandos compartilharão essa resistência aqui revelada apenas por esse educando. O 

educador  deverá estar atento para que os educandos possam sempre expressar a sua visão em 

relação à tecnologia na sociedade atual e à presença do computador no Curso de EJA e deve 

encorajá-los, não só a serem críticos, mas a assumirem-se como sujeitos capazes de fazer 

escolhas dentre o rol de mudanças propostas ou impostas pela informatização de tarefas 

cotidianas.   

4.1.11. Posse 

O desejo de ter um computador em casa foi manifestado por um educando que já havia 

interagido com o computador e por outro que nunca havia com ele interagido e tinha, 

inclusive, uma visão idealizada acerca do mesmo. 

O pequeno número de educandos que manifestou o desejo de ter um computador em 

casa parece estar relacionado ao preço da máquina e aos custos para a manutenção da Internet. 

A questão do custo é destacada ao lado da necessidade, cada vez maior, de possuí-lo.  O 

computador chega  a aparecer na escala de aquisições de uma educanda logo após a casa 

própria: “A casa em primeiro lugar. Em segundo lugar, o computador. Todo mundo tá 

fazendo sacrifício para ter um computador”.  Poderá ser verificado, posteriormente que, 

apesar do interesse pelo computador, poucos realizarão esse sonho no percurso de dois anos  e 

meio da pesquisa. 

4.1.12. Desemprego 

Só um educando estabeleceu uma relação entre a presença do computador na 

sociedade e o desemprego e apenas esse faz uma crítica mais incisiva à forma como o 

computador foi inserido na sociedade. “O computador quando chegou no Brasil, o 

desemprego tomou conta. O desemprego aumentou porque o computador é uma tecnologia 

muito avançada. O serviço que dez pessoas faziam, com um computador faz”. 

A crítica do educando à forma como o computador foi introduzido no mundo do 

trabalho não era acompanhada de resistência a uma aproximação do computador. Uma 

apropriação crítica das tecnologias da informação e comunicação deve passar pela 
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compreensão de que o computador trouxe mudanças significativas para a vida do trabalhador, 

que passa pela supressão de postos de trabalho e atinge as formas de gestão das forças 

produtivas.  Os trabalhadores devem estar cientes da necessidade de atuar nas brechas 

existentes no sistema capitalista, sem a ilusão de que a baixa escolaridade e a exclusão digital 

são causas do desemprego que, se superadas, garantirão, necessariamente, o alcance de boas 

oportunidades de trabalho. 

4.1.13. Controle da vida financeira 

Apenas um educando tocou na questão do computador associado ao controle sobre a 

vida das pessoas: “Tecnologia avançada. Se a pessoa está com o nome sujo, o computador 

mostra a vida da pessoa”. Tratava-se de uma crítica sutil ao controle de informações sobre a 

vida das pessoas,  pois aparecia em meio a outros argumentos que valorizavam a presença do 

computador no dia-a-dia das pessoas. Veremos que tal sentido que poderia se revelar como 

uma visão mais crítica em relação ao controle possibilitado pela sociedade organizada em 

rede não voltou a aparecer nos discursos dos educandos durante a pesquisa. 

4.1.14. Considerações a partir dos sentidos identificados na dinâmica inicial 

A análise das falas dos educandos durante a dinâmica inicial indicou que: 

 As falas dos educandos valorizaram a presença do computador na sociedade, exceto 

um deles que apontou o mesmo como causa do desemprego e um que denunciou o 

computador como elemento que propiciava o controle sobre a vida financeira das 

pessoas. 

 O sentido mais freqüentemente apontado foi o do computador como algo importante, 

com apresentação de justificativas vagas ou idealizadas, o que revela  uma visão 

pouco contextualizada do mesmo e desconhecimento das reais potencialidades do 

computador e das TIC. 

 O aparecimento expressivo do desejo de interagir com o computador, de “mexer” na 

máquina, é significativo para esse estudo, diante da concepção de que, antes de tudo, o 

sujeito excluído precisa desejar ser incluído. Além disso, a repetida alusão ao "mexer" 

pode indicar que percebem que estão tendo a liberdade desejada de experimentar, 

descobrir, aprender a fazer fazendo. Apenas um educando expressou não gostar de 

interagir com o computador, mas reconheceu que se trata de uma necessidade na 

sociedade atual.  

 Os educandos mencionaram diferentes e importantes potencialidades das TIC como 

sendo próprias do computador, que é visto como instrumento de pesquisa e 
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informação, de aprendizagem, de entretenimento, que proporciona conhecer o mundo, 

a comunicação, facilitador do encaminhamento de questões práticas do cotidiano e 

elemento cada vez mais presente no mundo do trabalho. O computador é visto como 

elemento que auxilia na resolução de questões cotidianas e  possibilita a articulação 

entre o local e o global. 

 Diante de todo o quadro de valorização do computador, o fato de que apenas dois 

educandos  tenham manifestado o desejo de ter um computador em casa, parece poder 

ser explicado pela afirmação de que é necessário fazer um “sacrifício para ter um 

computador”, que fazia referência aos custos relativos à aquisição e à manutenção do 

mesmo. 

 As relações do computador, das tecnologias da informação e da comunicação foram 

pensadas pela maioria do grupo no âmbito da vida privada e não como relações  

integrantes de uma dinâmica social ampla e complexa. Só um educando estabeleceu 

uma relação entre a presença do computador na sociedade e o desemprego e apenas 

um outro tocou na questão do computador associado ao controle sobre a vida 

financeira das pessoas. Os educandos que revelaram se perceber como sujeitos 

identificam seu campo de ação no âmbito de sua vida particular: aprender a mexer no 

computador para preencher uma ficha, para aprender mais, para economizar tempo no 

banco... 

 Nenhum dos educandos pesquisados que já interagiu com o computador apresentou 

uma visão idealizada acerca do mesmo. Se a formação de uma consciência mais crítica 

em relação às TIC leva um tempo maior para se estabelecer e demanda a organização 

de atividades específicas voltadas a esse fim,  parece que, ao menos, uma 

desmistificação em relação ao mesmo, primeiro passo desse processo, pode ser 

alcançada após os primeiros contatos com o computador. Uma visão crítica em relação 

ao computador não é um capítulo isolado de criticidade na vida de um sujeito, pois 

demanda uma leitura crítica da própria história e atinge o seu modo de ler o mundo. 

Tal postura não se improvisa, não é fruto de umas poucas interações com a máquina; 

mas passa pela reflexão sobre o sentido da presença da tecnologia no mundo e num 

curso de EJA e provoca o educando a pensar sobre os porquês e as implicações de tal 

presença. Apropriar-se criticamente do computador implica compreender suas 

principais funções, dialogar com as informações veiculadas, superar o domínio do 

teclado, do mouse, para olhar para além do que está exibido na tela... passa pela 
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interação mas demanda um processo contínuo de reflexão sobre as experiências 

realizadas. 

 O computador foi apresentado como “objeto que possui importância, com 

apresentação de justificativas vagas ou idealizadas”, “instrumento de pesquisa e 

informação”, “de conhecimento de mundo”, “de comunicação” e “de trabalho”  tanto 

por educandos que já haviam interagido com o computador quanto pelos demais. Essa 

constatação permite concluir que a construção de tais sentidos não passou 

necessariamente pela experiência direta dos educandos, o que pode ser observado pela 

falta de exemplos para as argumentações. Pode-se conjecturar que tais sentidos devem 

ter se originado a partir do que os educandos presenciaram nos diversos contextos em 

que se encontram inseridos, de depoimentos de pessoas que utilizam as TIC e de 

informações veiculadas pela mídia.  

 O destaque ao computador como “objeto com o qual se deseja interagir”, “instrumento 

de aprendizagem”, “de entretenimento”, “realidade que provoca emoção” ocorreu em 

maior proporção entre os que já haviam interagido com o computador. Apenas 

educandos que já haviam interagido com o computador destacaram-no como 

instrumento facilitador da vida do dia-a-dia. Essas constatações podem indicar que tais 

sentidos  tendem a ser construídos ou reforçados a partir do contato com o 

computador. Aparecem nesse bloco depoimentos advindos da experiência dos sujeitos 

pesquisados e não do que observaram ou ouviram dizer sobre o assunto.  

 Os sentidos mais apontados pelos educandos dos níveis I e II  foram "importância", 

"interação", "aprendizagem" e "entretenimento". Tais educandos focalizaram, em 

menor proporção, o computador como fonte de "pesquisa e informação", sentido 

bastante citado nos outros grupos. O uso freqüente da expressão “mexer no 

computador” pelos educandos dos níveis I e II merece destaque. Os sentidos atribuídos 

ao computador parecem se ajustar ao perfil do grupo, afinal, para interagir com o 

computador, aprender por meio dele e jogar utilizando seus recursos faz-se necessário, 

em geral,  um nível mais básico de letramento, do que, por exemplo, para pesquisar 

informações na Internet  ou utilizá-lo  no ambiente de trabalho.  

 Os educandos do nível  IV foram os que mais citaram o computador como fonte de 

"pesquisa e informação" que, provavelmente, percebiam-se como leitores capazes de 

compreender as informações disponibilizadas na Internet. Tais educandos foram os 

que menos valorizaram o computador de forma vaga,  o que parece ser resultado da 

posse de maiores informações sobre o assunto. 
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Realizado esse primeiro levantamento de sentidos, partiremos para o destaque e 

análise de situações do cotidiano do trabalho pedagógico e trechos de diálogos entre a 

pesquisadora e educandos durante entrevistas. 

4.2. Sentidos emergentes e Caminhos vislumbrados no cotidiano da prática 

pedagógica e em entrevistas  

O objetivo dessa segunda etapa, que apresenta os sentidos que educandos atribuíam ao 

computador no decorrer da prática pedagógica e em situações de entrevista, é ampliar e 

aprofundar a análise realizada a partir do primeiro instrumento de coleta de dados. 

Primeiramente, são citadas e analisadas ocorrências e falas dos educandos relativas 

aos 13 sentidos emergentes durante a dinâmica inicial e, na seqüência, nos tópicos 4.2.14 e 

4.2.15, analisados dois novos sentidos que só emergiram no decorrer da prática pedagógica: 

“O computador como instrumento para o aprimoramento da escrita” e a “A falta de sentido do 

computador na própria trajetória”. 

4.2.1.  O computador como algo importante: o papel da reflexão para a construção de 

justificativas mais contextualizadas 

Durante o percurso da pesquisa, o computador continuou a ser valorizado como algo 

importante na sociedade atual. A análise das falas dos educandos evidencia que os educandos 

realmente valorizavam a importância do computador e não o faziam apenas para concordar 

com a voz da maioria ou com as supostas expectativas da pesquisadora. Repetiu-se, contudo,  

o que foi observado na Dinâmica citada anteriormente: inicialmente, boa parte dos educandos 

demonstrava uma visão mais geral e vaga sobre as potencialidades do computador e das TIC.  

No decorrer das atividades, a interação com a máquina possibilitou gradativo contato 

com características mais específicas do editor de textos e da Internet, e o alcance de algumas 

de suas potencialidades. O computador começou a representar um instrumento capaz de 

propiciar-lhes oportunidades de informação, de pesquisa, de trabalho, de aprendizagem, de 

modo que já não faziam afirmações idealizadas que o defendessem como algo maravilhoso 

em si mesmo.  A experiência acompanhada pela  reflexão parece ter sido a responsável pela 

desmistificação. Falas do tipo: "Não é tão difícil quanto eu imaginava" ou "As máquinas 

também falham" revelam a leitura dos educandos acerca do computador após os primeiros 

encontros. 

As falas dos educandos indicavam ainda a existência de duas questões bem distintas: a 

primeira era o reconhecimento da importância do computador na sociedade atual; a segunda, 
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era que nem todos os educandos reconheciam a importância do computador para si naquele 

momento de sua trajetória, assunto que será abordado no tópico 4.2.15. . 

Um caminho que se coloca para a utilização pedagógica do computador na EJA é 

convidar constantemente os educandos a refletirem sobre a experiência de interagir com o 

computador, sobre a aprendizagem realizada a cada dia e de que modo o computador foi ou 

não instrumento nesse processo.  É a reflexão sobre a experiência que pode provocar a 

produção do saber (Nóvoa, 1992).  

O educador deve proporcionar ao educando a oportunidade de ver aspectos que ainda 

não seria capaz de observar por si mesmo, realizando no ato educativo o movimento 

exotópico, apresentado por Bakhtin  e praticado por Freire (1987) por meio dos círculos de 

cultura.  

O desejo de ampliar o espaço de negociação de sentidos e  de reflexão foi o motivo de 

dedicação de mais tempo para o diálogo sobre o que ia ser desenvolvido nas aulas no 

laboratório de informática e após as mesmas por meio das chamadas rodas de conversa. Essas 

rodas, já apresentadas no capítulo anterior, permitiam que os educandos pudessem preparar-se 

para a atividade do dia e depois repassar mentalmente as experiências mais significativas. 

Esse exercício reflexivo passou a proporcionar que os educandos avaliassem as ações 

realizadas, os objetivos alcançados e se apropriassem da razão de seus erros e das 

aprendizagens construídas. Educandos, educadores e pesquisadora acabavam por realizar 

juntos o movimento de reflexão sobre a ação e sobre a reflexão-na-ação defendidos por Schön 

(1997).  

Falar que o computador é importante é uma afirmação vaga. Defender que o 

computador é maravilhoso pode ser um posicionamento ingênuo. O computador, a tecnologia 

é importante, para quê? (Freire, 1995). Refletir sobre o sentido último das realidades é uma 

lição freireana que deve permear as ações educativas. 

4.2.2. Interação, o desejo de aprender mais: a pertinência de integrar ações de EJA e 

inclusão digital 

A análise dos registros do diário de bordo referentes às atividades no laboratório de 

informática confirmou que por trás do verbo “mexer”, proposto com bastante freqüência pelos 

educandos dos níveis I e II, encontrava-se o desejo de ligar, experimentar, descobrir, desligar 

e dominar, sobretudo, os comandos do teclado e do mouse. 

Muitas falas dos educandos valorizam a oportunidade de interagir com o computador 

no curso. A seguir, encontram-se alguns trechos de entrevistas que apresentam depoimentos 
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nesse sentido e afirmam, inclusive, o desejo de prosseguir apropriando-se mais do 

computador fora do curso de EJA. 

No trecho abaixo, a educanda afirma que ainda não sabia muita coisa devido ao curto 

período de interação com o computador, mas que estava determinada a aprender mais: 

E- O computador é muito importante, (respondeu prontamente e com firmeza) embora ainda eu não 
aprendi ainda muita coisa. Eu acho... O computador pra mim, que nunca peguei, é, para quem, desde a 
infância, já está pegando, né? É mais fácil, mas pra mim agora, depois de adulto, então, não que eu não 
seja capaz, que, com certeza, eu serei capaz de fazer qualquer coisa que eu tenha vontade de fazer. 
(firmeza na voz transmitindo determinação). Mas ainda não tive, assim, acho que, assim, não é o  tempo 
suficiente para mim aprender, eu acho que tenho que aprender um pouco mais, eu não vou desistir, vou 
aprender porque eu acho que o computador é muito importante (M. A S., 53 a, entrevista 11). 
 
A interação com a máquina despertou o desejo de ir além do que foi proposto e 

dedicar mais tempo a apropriação de questões de ordem técnica. 

Um caminho que se mostrou muito acertado para a apropriação da máquina nas 

primeiras aulas foi propor apenas o manuseio do teclado e deixar os desafios do domínio do 

mouse para um segundo momento, quando o educando já tivesse obtido sucesso em relação à 

apropriação dos comandos básicos do teclado.  

Tratava-se de utilizar, nessa nova situação didática, o conceito de zona de 

desenvolvimento proximal (Vygotsky, 1991) entendida como  
a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar por intermédio da solução 
independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado por meio da solução 
de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (p.97). 

Na prática, significava propor aos educandos desafios compatíveis com suas 

possibilidades, auxiliá-los na tarefa proposta, até que pudessem realizá-la de forma autônoma, 

desafiando-os, constantemente, para o enfrentamento de novos desafios.  

Os educandos manifestavam uma certa insegurança e ansiedade, especialmente na 

primeira atividade, mas vencido o receio inicial, dedicavam-se à apropriação do teclado e 

mostravam-se muito satisfeitos em ver que os comandos emitidos se transformavam em letras, 

espaços e cores na tela do computador.  

Para os educandos do nível I, era proposta apenas a utilização do editor de textos. O 

ritmo das atividades mais lento tornava possível aos educadores passar em meio aos 

educandos com tranqüilidade, para desafiá-los a rever palavras em que deveriam acrescentar 

ou trocar letras. Utilizava-se a letra maiúscula ativada, a fim de que os alfabetizandos 

iniciantes encontrassem uma correspondência entre o formato da letra no teclado e a letra 

visualizada na tela. Comumente, seus depoimentos eram de satisfação com o grau de 

aprendizagem alcançado, pois tais educandos não viviam de forma tão intensa o conflito com 



 174

o corretor ortográfico enfrentado pelos que se encontravam nos níveis mais adiantados, 

situação que será abordada nos tópicos 4.2.14 e 4.2.15. 

Observou-se, ao longo do processo, a presença de duas dificuldades de naturezas 

diferentes, já esperadas, para que os educandos pudessem realizar as atividades: o domínio do 

computador - estando aqui o foco o uso do teclado, mouse e o reconhecimento do sentido dos 

ícones presentes no editor de texto e no navegador - e o domínio da escrita alfabética. As 

dificuldades mais freqüentes em relação à máquina eram as dúvidas em relação a comandos 

do teclado: dos mais simples, logo aprendidos (dar espaço entre as palavras e as linhas), aos 

mais desafiadores para o grupo (colocação de acentos, letra maiúscula e montar o “ç”), além 

da coordenação motora para controlar o mouse e o reconhecimento das funções dos principais 

ícones do editor e navegador. Em relação ao domínio da leitura e escrita, as dificuldades  

variavam a depender do nível em que o educando se encontrava, desde as relacionadas à 

escrita do próprio nome às dúvidas ortográficas e relativas à estruturação dos textos. 

A desmistificação do computador foi acontecendo e dando espaço ao desejo de 

superação e apropriação de novas aprendizagens. A admiração ao ver o outro interagir com a 

máquina foi sendo substituída pela vontade de aprender mais, de saber "mexer" como o outro. 

Vários educandos destacaram, de diferentes formas, que a experiência com a máquina havia 

mostrado que eram capazes de aprender a mexer no computador e que essa aprendizagem era 

mais fácil do que imaginavam... 

E- Eu pensei que era uma coisa muito diferente, né? Eu acho que está sendo mais fácil do que eu pensei, 
eu achei que ia ser mais difícil, né? Eu sempre vejo meu primo mexendo no computador, eu tenho 
vontade de aprender, né? (A.B S., 20 a, entrevista 2). 
 
Alguns verbalizaram que nunca haviam pensado que  teriam chance de interagir com o 

computador e que poderiam fazê-lo com sucesso nesse momento de sua trajetória:  

E- Eu sempre tive vontade, mas eu nunca esperava que eu ia ter essa oportunidade de chegar perto do 
computador. Eu não tinha chegado perto, nem mexido no computador (M.C.S., 20 a, entrevista 9). 

 

- Não havia pensado que sem ter terminado a 4.a série poderia aprender computação- afirmou 
espontaneamente o educando, ao final da aula, à pesquisadora (Diário de bordo). 

 
E- Eu nunca tinha mexido num computador na minha vida, no dia em que eu mexi num computador, eu 
pensei, eu estou aprendendo como qualquer outra pessoa, é verdade! (J.S., 21a, entrevista 6). 

Inicialmente, o foco de atenção dos educandos fica no domínio da técnica, ainda que, 

desde o início, tenha sido preocupação dos educadores e da pesquisadora esclarecer que o 

objetivo era utilizar o computador a serviço da aprendizagem dos conteúdos propostos para as 

aulas de EJA.  
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Na medida em que a apropriação dos comandos básicos do teclado e do mouse vão 

acontecendo e alguns procedimentos vão se automatizando, os educandos passam a pensar no 

que podem fazer agora que já sabem ligar, desligar, interagir com o computador. Só depois de 

uma certa familiaridade é que as pessoas se dão conta de que podem aprender não só sobre o 

computador, mas por meio do computador. 

Várias educandas, que trabalhavam como empregadas domésticas, relataram que antes 

de interagirem com o computador no curso de EJA, sequer costumavam limpar os 

computadores dos locais onde trabalhavam, sobretudo os teclados, com medo de estragá-los. 

Ao longo da pesquisa, pôde-se constatar que o medo inicial foi cedendo espaço para uma 

atitude de maior tranqüilidade e autoconfiança, à medida que percebiam que a máquina não se 

danificava facilmente apenas por haver sido apertada uma tecla. Esse medo de estragar o 

equipamento é citado por Carneiro (2002) que pesquisa as representações da informática de 

adultos escolarizados: 
O paradoxo que envolve as situações de recusa e sedução indicam que, apesar do medo, o fascínio que o 
computador exerce e as representações que envolvem essa máquina fazem com que, aos poucos as 
pessoas tomem a decisão de investigar esse novo ambiente, permeados pelo medo de estragar o 
equipamento, que é caro (p. 55). 

Abaixo, temos o relato de uma educanda que já se sentia confiante para ligar o 

computador e interagir com as crianças da casa onde trabalhava como empregada doméstica e 

que já conseguia interagir nos jogos aos quais tinha acesso:  

E- Aprendi até coisa que nem poderia imaginar que iria aprender, né? 
P- O que, por exemplo? 
E- A mexer no computador. Porque na minha patroa, na verdade, eu nunca mexi. 
P- Se você tivesse que ligar o computador hoje, você já teria coragem ou não?  
E- Ah, teria sim, pois eu já liguei lá minha patroa...  
P- Olha! (surpresa da entrevistadora). 
E- Eu já brinquei com as crianças... 
P-Verdade, isso? Que legal! 
E-...entendeu? Tem coisas que eu não consigo mexer, mas pelo menos nos jogos, tudo, eu já consigo. 
P- Antes você não pensava? 
E- Não, eu pensava. Se eu não sabia, eu não mexo. 
P- O que é que você pensava? 
E- Antes eu pensava... eu não sei mexer não vou mexer. Eu sou assim, se eu não entendo de uma coisa, 
eu nunca pus a mão, eu não mexo, se eu não tiver com uma pessoa que possa me ajudar. 
P- Tá certo...E aí, você já ligou, brincou com as crianças, então com os jogos você tem mais 
familiaridade? 
E- É porque... às vezes, ela sai pra trabalhar e ela deixa ligado e aí as crianças podem brincar, né? Então, 
eu fico com eles jogando no período da manhã, até a hora deles irem pra outras coisas. 
P-E antes você não se envolvia?  
E- Não (M.J.S., 39a, entrevista 10). 
 
Na fala da educanda de EJA começa a emergir a idéia de que o computador serve para 

fazer algo. O domínio da técnica não tem sentido em si mesmo e, embora os educandos não 

teorizem sobre essa questão, aos poucos vão percebendo que o computador não tem um fim 
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em si mesmo mas serve para determinadas finalidades, ainda que sejam de entretenimento ou 

para que a pessoa não se sinta excluída das atividades exercidas pelo seu grupo de 

convivência no ambiente de trabalho. 

Outra questão que pode ser levantada a partir das  falas dos educandos é o desejo que 

têm de interagir de forma autônoma com o computador. Uma das educandas fez uma 

comparação entre uma experiência de uso do computador em um curso Supletivo em que 

estudou anteriormente e a proposta desenvolvida no curso de EJA, elogiando a possibilidade 

que estava tendo de ligar e escrever no computador:  

E- Então, quando eu cheguei aqui no Colégio, eu achei muito interessante pois ela colocou a gente já 
para aprender a ligar, a escrever. Eu estive numa outra escola e a gente  ficava só fazendo desenho no 
computador, tanto que eu não sei desenhar, nada fiz lá, pois não sabia desenhar também.(...) Quando eu 
cheguei na escola e vi o computador, eu fiquei maravilhada. Falei, “poxa, agora quer dizer que até na 
escola, quando a gente já vai já começar a aprender até no computador!”.Então, é muito interessante 
essas escolas de agora, qualquer pessoa que vá participar, pode estar aprendendo a lidar com o 
computador (M. A S., 53 a, entrevista 11). 

O seu desejo de escrever no computador foi respeitado e contemplado. No caso, a 

aluna desejava escrever e não desenhar, como propunha o curso Supletivo em que estudou 

anteriormente. Ainda que a proposta do curso de EJA tenha ido ao encontro das expectativas 

dessa educanda, fica o alerta de conhecer as expectativas não reveladas. Faz-se necessário 

avaliar junto aos educandos as atividades realizadas, conversar sobre expectativas e 

possibilidades. Há que se contemplar não só os interesses mas as habilidades dos educandos, 

procurando não impor, de forma exclusiva, determinadas formas de expressão e representação 

do pensamento. 

A partir da experiência de interagir com o computador na EJA e da percepção de que 

eram “capazes de”, vários educandos passam a aspirar ao aprofundamento de seus 

conhecimentos em cursinhos de informática, em busca de dominar a técnica, valorizada como 

janela para outras oportunidades. 

E- Eu acho que, eu pretendo, assim, depois fazer um curso de informática, sabe? Então, o pouco que eu 
aprendi aqui, acho que já vai me ajudar, né? 
P- Hum, hum. 
E- Porque você ir fazer uma coisa que você nunca nem viu, acho que já fica mais difícil. (A B.S., 20 a, 
entrevista 2). 
 
E- É muito legal. Eu gostei mesmo. E eu penso em fazer um curso, se Deus quiser.O ano que vem eu 
quero fazer um curso, pra ter pelo menos aí... Por que é muito bom, né? Eu gostei. Adorei 
mesmo.(S.R.E., 30a, entrevista 15). 
 
E- É, eu achei legal, pois eu não sabia quase nada, né? E... eu tenho vontade assim de continuar saindo 
daqui, mesmo assim.Ter um curso de computação.Eu tenho curiosidade pra saber mais. (fala pausada, 
tímida) 
P- E você já tinha vontade de estudar ...computação antes?  
E- Já. Só que eu não tinha muitas condições, né? (P.C. F., 25a, entrevista 12). 
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Com a mesma motivação, dois educandos afirmaram que haviam começado a fazer um 

cursinho anteriormente e que pensavam em retomar tais estudos. Suas falas mostram a 

convicção dos educandos de que o seu desenvolvimento dependeria de seu investimento em 

termos de domínio do computador:  

E- Aí foi a minha maior felicidade quando a professora falou: ah,vai ter aula de computação! Ah, vou 
voltar de novo, aí quando eu cheguei, eu pensei que já tinha  esquecido, né? Aí eu cheguei lá batendo, e 
vi, eu estou com a mesma prática, já não estou totalmente sem saber de nada.Pra mim é muito 
importante, quando eu sair daqui vou procurar uma escola de novo, eu quero aprender (R.A.O., 42a, 
entrevista 14). 
 
E- Ah, eu acho legal né, eu já cheguei a estudar computação já também. Faz muito tempo, né? Mas dá 
pra ajudar. (...) 
P- E isso você disse que tinha estudado um pouco lá em Pernambuco. Na escola que você estudava 
tinha computador? 
E- Não, eu não cheguei a ir na escola. Eu cheguei a fazer um curso. Só que eu desisti.  
P- E aí aqui, quando falou que ia ter a aula de informática, o que você achou? 
E- Eu achei interessante porque já fazia muitos anos. Eu achei legal, né, quem sabe depois faço um 
curso legal, de computação, porque um dos meus objetivos é crescer (M.A S., 23a, entrevista 8). 
 
No trecho abaixo, uma educanda que começou a fazer um cursinho de informática, 

encorajada por seu sucesso ao interagir com o computador no curso de EJA, fala sobre sua 

experiência. Nesse caso encontra-se presente não só uma mobilização pessoal mas o esforço e 

investimento da sua família: 

E- Eu estou adorando o curso de informática, trouxe até a apostila para você ver. Estou aprendendo 
sobre Word, Excel e Internet. Fazia tempo que eu tinha vontade. Como eu vi aqui na 4.a série, que eu 
gostava e estava aprendendo, disse para minha mãe e quando ela teve condições me deu o dinheiro para 
eu me matricular (R.S., 17a, entrevista 18). 

Uma aluna relatou que aprender a “mexer” no computador a animou a  procurar  o 

Centro Educacional Unificado, (CEU)1, para ver se conseguiria vaga para se inscrever num 

curso. Percebe-se pela fala da educanda, que se trata de uma pessoa que busca oportunidades 

e que fazer o curso no Telecentro se coloca como mais uma de suas iniciativas de 

desenvolvimento pessoal: 

P- E, você, fora aqui da escola, teve oportunidade de mexer no computador em outro lugar? Você não 
conhece alguém que tem? 
E- Não. Porque você eu não conheço ninguém. Tem, meus sobrinhos, eles têm um computador, mas 
sabe, às vezes, eles trabalham, eu não vou chegar na casa deles pra mexer, né? Nesse caso tem mas eu 
não mexo, não. 
P- Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar?Sobre isso? Pra finalizar? Você já colocou tudo o 
que você gostaria... (pausa) 
E- Bem, você sabe, né, que lá no CEU, tem, tem aula de computador, né? Então, semana passada, eu fui 
lá, eu vi, menina, todos os meninos no computador, eu vou tentar conseguir uma vaga lá, vou tentar, 
vou lá amanhã, eu vou lá, vou tentar conseguir fazer aula  lá, se for aula de sábado, eu vou! Eu vou 
fazer, eu vou fazer aula lá. (...) Eu vou, eu vou procurar, sim, porque a minha sobrinha, eu já consegui, 
eu já vou fazer, já vou passar no médico que está marcado, pra mim fazer natação e aula de ginástica lá, 

                                                 
1 Equipamento público do município de São Paulo que integra serviços da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Governo Eletrônico. 
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pro meu problema da coluna, isso eu já consegui, e, através disso daí, quem sabe eu consiga, né, a vaga 
pro curso. 
P- Obrigada pela sua contribuição! 
E- Imagina, imagina! (J.S., 21a, entrevista 6). 

 
  Os relatos destacados ilustram o que pode ser observado ao longo do percurso: havia 

interesse dos educandos de EJA em interagir com o computador.  

Independentemente de desejarem ou não partir para um aprofundamento de seus 

conhecimentos fora do Curso de EJA, a interação com o computador foi decisiva para 

desmistificá-lo e para oferecer subsídios para que os educandos de EJA pudessem escolher 

buscar ou não novos patamares de inclusão digital, de acordo com os seus interesses. 

 Os educandos que desejam encontrar novos espaços para aprimorar seus 

conhecimentos sobre a informática, mostram ter clareza da importância da inclusão digital 

para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, mobilizam-se, fazem investimentos para 

atingir tal objetivo. A afirmação de que se apropriar do computador foi significativo para a 

própria vida vem acompanhada de uma releitura de momentos anteriores de interação com o 

computador e/ou da projeção de ações futuras.  

É a  reflexão de que a experiência foi válida, de que o tempo foi curto e a 

aprendizagem deve ser ampliada que impulsiona a busca por novas oportunidades de inclusão 

digital. Colocavam sobre si mesmos a responsabilidade de buscar espaços para aperfeiçoar 

seus conhecimentos sobre o computador. Só uma educanda buscou oportunidades de inclusão 

digital num espaço público,  mas a idéia de que a inclusão digital é um direito do cidadão 

ainda não aparece nas falas. O processo de apropriação do computador e de uma consciência 

mais crítica acerca das potencialidades oferecidas pelo computador e das dimensões político-

econômica e social que permeiam o cenário da exclusão e inclusão digital acabam ocorrendo 

por meio de aproximações sucessivas: procurar um espaço público destinado à inclusão 

digital foi um primeiro passo. 

Um caminho que já foi defendido no primeiro capítulo e que aqui se recoloca a partir 

dos sentidos apontados pelos educandos é o de procurar articular cursos de EJA que 

contemplem o uso do computador como instrumento pedagógico e  iniciativas de inclusão 

digital.  

Voelcker (2004) coloca inclusive que os Telecentros precisam ser repensados, pois 

encontram-se sub-utilizados. Além de ser locais que proporcionam o acesso a Internet e 

cursos para a população, deveriam estar articulados com iniciativas educacionais, pois pouco 

adianta saber utilizar um editor de textos sem ter um nível satisfatório de domínio da língua 

escrita: 
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Não há, hoje no Brasil, um olhar para as novas TICs como potencial recurso para construção e 
organização de conhecimento por parte da população de baixa renda. Os telecentros criados têm 
finalidade focada no acesso a internet, no acesso a serviços de governo e algumas vezes no 
desenvolvimento de cursos de informática básica, na ilusão da promoção de empregabilidade. Os cursos 
de informática ministrados em comunidades de baixa renda são positivos, porém, se não estiverem 
aliados a programas educacionais, têm efeito questionável quanto à inserção no mercado de trabalho, já 
que o analfabetismo funcional é freqüente nestas populações. Aprender a utilizar um editor de texto, 
sem saber construir um texto lógico, pouco contribui para emancipação deste aprendiz. O potencial 
educacional dos telecentros parece totalmente adormecido. Provavelmente, isto ocorra pela 
complexidade do tema que exige interdisciplinaridade e ações transversais entre diferentes ministérios 
ou secretarias para criação de uma proposta que oportunize construção e organização de conhecimento 
nestes espaços (p.18-19). 
Ações de EJA e de centros de inclusão digital podem e devem se desenvolver como 

ações retroalimentadoras que encoragem e auxiliem cidadãos que apresentam baixos níveis de 

letramento e de letramento digital a se apropriarem de conhecimentos nesses dois campos, de 

forma mais integrada e efetiva, de modo a empreender conquistas significativas para si e para 

o seu grupo social. 

4.2.3. Pesquisa e Informação: o cultivo do olhar observador do educando e do 

educador 

A grande maioria dos educandos ficava muito motivada diante de uma primeira 

proposta de  realizar uma pesquisa na Internet. Esse interesse pela pesquisa vem ao encontro 

do que foi levantado pela análise da dinâmica inicial, que apontou o computador como fonte 

de pesquisa e informação como  um dos sentidos mais citados pelos educandos. 

As primeiras atividades de uso da Internet junto a educandos do nível IV visavam dar 

continuidade a um tema de sala de aula que estava interessando bastante o grupo: a 

localização da cidade e do estado de origem, do Brasil e de outros países em mapas e pesquisa 

de informações referentes à própria terra natal. 

Nos relatos abaixo aparecem retratadas as emoções de uma primeira experiência dos 

educandos de EJA com a Internet. Percebe-se, dentre outros desafios, a dificuldade da 

pesquisadora (que naquele momento estava atuando como educadora junto a um grupo de 

educandos)  para ser clara e explicar passo a passo os procedimentos de pesquisa num site de 

busca: 

Indiquei aos educandos o local onde deveriam digitar a palavra-chave que gostariam de pesquisar. Dei 
como exemplos: colocar “mapa-mundi” (que estava sendo estudado por eles em sala de aula) ou nome 
de algum lugar em específico. 
-Se vocês digitarem “Alagoas” vão aparecer endereços que apresentam algo desse estado - disse em voz 
alta aos educandos. 
Fui passando pelos computadores para verificar o que estavam encontrando e auxiliá-los nas muitas 
dúvidas que iam surgindo.  
Uma aluna havia entrado num site em que aparecia um mapa de Alagoas em destaque. 
-Olha, aqui, professora, é Pernambuco - mostrando uma parte acinzentada do mapa em que Pernambuco 
fazia divisa com o estado de Alagoas em destaque. 
-Ora, mais você não é de Alagoas? 
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-Não, eu sou de Pernambuco. 
-Mas por que você pediu para o google  pesquisar “Alagoas”? 
-Por que você falou Alagoas. Tem também Pernambuco? (Diário de bordo) 

Atenta às reações e falas dos educandos, a educadora percebeu que não havia levado 

em conta, suficientemente, o que a destinatária de sua fala sabia sobre a Internet. A fim de que 

a educanda não ficasse frustrada diante da falta de êxito de sua primeira pesquisa, a educadora 

passou a acompanhar passo a passo a digitação do nome do estado de origem da aluna. Aí, 

ambas se depararam com a segunda grande barreira para realizar com sucesso a atividade: o 

domínio da escrita alfabética: 

Então a educanda digitou Penabuco. 
Eu então lhe disse:- Para escrever Pernambuco, estão faltando duas letras.  Per-nam-bu-co- disse 
devagar. O que está faltando no jeito que você escreveu?- perguntei. 
- O “r”.- disse a aluna. E o colocou corretamente.  
- Mas o que ainda está errado? – perguntou a aluna. 
- Veja o “n”.Aqui é  o “n”? - indagou a pesquisadora.                
-  Então é o “m”!- respondeu a educanda.  E inseriu a letra “m” na palavra.  
(Aproveitei para retomamos o uso do “m” antes de “p” e “b” e chegamos à escrita ortográfica de 
Pernambuco). 
Acertada a escrita de Pernambuco, a aluna foi instruída a apertar a tecla enter e aguardar as opções 
dadas pelo Google. 
Diante dos endereços oferecidos, a aluna fez uma escolha aleatória.  
Assim que a página escolhida foi exibida, ela se deparou com personagens feitos de argila, ao estilo de 
Mestre Vitalino, dançando ao som de um forró nordestino:  
- Professora, é Pernambuco mesmo! – exclamou radiante... 
Fiquei emocionada. Contente por vê-la se reconhecendo e reconhecendo algo familiar naquele mundo 
tão estranho. (Diário de bordo) 

Quando o forró ecoou pela caixinha de som e outros educandos que estavam próximos 

perceberam a satisfação da colega, a aula começou a fazer sentido, pois o “sentido” atribuído 

pelo grupo ao computador havia sido experimentado por integrantes do grupo, mediante a 

pesquisa de um tema de seu interesse. 

Uma aluna que estava próxima à colega que acessou o site de Pernambuco perguntou a 

educadora: 

- E o Piauí, o Piauí também tem, professora? 
- Lógico que tem! – respondeu prontamente e pôs-se a ajudá-la. 
Só que a máquina começou a travar e a aluna começou a achar que não ia dar para ver as praias de sua 
terra como queria...  
Trocamos de máquina, tivemos que procurar um pouco nos sites,  mas eis que encontramos as praias  do 
Piauí. Seu contentamento era igualmente visível e fez com que chamasse alguns colegas para exibir 
com alegria o seu achado. 
- Ninguém fala do Piauí,  mas no Piauí também tem coisa bonita!... dizia aos que se aproximavam. 
(Diário de bordo). 

Outra educanda que estava do lado oposto da sala e que não havia visto os sites 

achados pelas colegas mas havia percebido a agitação, mostrou interesse em encontrar dados 

sobre sua cidade natal. 



 181

- Será que dá para achar alguma coisa da minha cidade? 
Eu disse que só ela só encontraria alguma informação, se alguém tivesse disponibilizado a mesma na 
Internet. E que só saberia tentando.  
Então ela digitou o nome de sua cidade natal e eis que foi indicado um site que contém dados de 
municípios do Nordeste. A aluna ficou muito contente e se pôs a procurar fotos, mas não havia 
nenhuma disponível. Surpreendeu-se com a população da cidade apontada no site: 26 mil e tantos 
habitantes. Ressaltou em voz alta o número completo, admirada por haver tanta gente numa cidade que 
julgava tão pequena.  
Ao final da aula, enquanto fechávamos o laboratório, ela fez questão de ressaltar: 
- Gostei hoje de saber que na minha cidade tem 26 mil e tantos habitantes - falando o número exato, tal 
qual apareceu no site, o qual não mais me recordo ao registrar as vivências desse dia. (Diário de bordo) 

 
Durante todo período da pesquisa, pode-se constatar que, muito freqüentemente, o 

simples fato de não conseguir voltar para a página anterior ou de digitar de forma incorreta o 

endereço de um site torna-se barreira que desestimula os educandos a tentar fazer novas 

pesquisas na Internet. O ânimo inicial pode, facilmente, ser sucedido pelo desânimo, devido a 

diversas  dificuldades como: navegar pelos links; distinguir os limites entre a página exibida, 

os controles gráficos do navegador e as propagandas indesejáveis e escrever as palavras-chave 

nos sites de busca de modo que possam localizar o que desejam. Outro desafio é selecionar o 

que é mais significativo dentre o volume de informações contidos em cada tela.  

Para que o uso do computador como fonte de pesquisa e informação na EJA possa não 

só iniciar-se, mas constituir-se até o fim como uma atividade significativa para os educandos, 

faz-se necessário que o educador cultive um olhar observador e atento para organizar e 

acompanhar as atividades de modo que os educandos sintam-se apoiados ao enfrentar as duas 

grandes dificuldades que se colocam entre eles e a informação que desejam pesquisar: a 

compreensão da lógica do hipertexto e o domínio da própria escrita. Como já foi comentado 

no capítulo III, a organização de rodas de conversa para conversar sobre as dificuldades, o 

trabalho em duplas e em grupos se revelaram muito úteis para o enfrentamento dos desafios.  

O educando também deve ser encorajado a desenvolver um olhar não só de 

curiosidade, mas de atenção, observação atenta, investigativo e crítico diante das páginas 

acessadas. Procurar identificar as informações desejadas, aprender como retornar à página 

anterior ou inicial ao sentir-se perdido no percurso, conversar sobre os sentimentos gerados 

pela avalanche de informações são procedimentos de natureza muito diversa mas que se 

colocam como saber necessário e complementar quando se está buscando pesquisar 

informações na Internet. 

A questão colocada a partir da dinâmica inicial de que os educandos desejavam 

navegar na Internet mas não sabiam o que queriam pesquisar confirmou-se, parcialmente, no 

momento da prática. No início, as sugestões de sites eram sempre feitas pelos educadores, o 
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que é altamente compreensível, ao considerarmos o quanto esse universo da rede mundial de 

computadores é desconhecido para o grupo. No entanto, no decorrer das atividades, a partir de 

conversas com pessoas de seu convívio, alguns  passavam a trazer endereços de sites que 

desejavam conhecer: da Igreja da qual participavam, da empresa na qual trabalhavam, de 

apresentadores da televisão, de cantores ou bandas de sua preferência, de supermercados e 

lojas. Os sites visitados pelos colegas que lhes interessavam eram acessados e, aos poucos, o 

repertório de endereços a serem visitados ia sendo ampliado.  

4.2.4. O computador como instrumento de aprendizagem: incentivo à experiência do 

"empoderamento" 

A visão de que o computador se relaciona  com o aprender permeou a fala de vários 

educandos, ainda que, muitas vezes, eles mesmos não soubessem explicar exatamente de que 

modo o computador contribuía para a “abertura” de sua mente à aprendizagem, conforme 

pode ser acompanhado no diálogo transcrito a seguir. 

No diálogo abaixo, a pesquisadora mostra-se interessada em saber se a aluna percebia 

o computador como auxílio para o aprimoramento de sua escrita. Ao invés de responder a 

pergunta focalizando a questão da aprendizagem da língua escrita, a aluna ressalta um outro 

sentido:  a questão do computador como instrumento de aprendizagem, que ajuda a abrir a sua 

memória, ainda que não saiba explicar muito bem como isso se dá... 

P- Você veio para o curso de EJA para aprimorar sua escrita, não foi?  
E- Exatamente.(resposta dada com firmeza, prontamente) 
P- Escrever melhor, tal... Você não tem que perceber, é que nós estamos pesquisando sobre isso? (abertura 
para que fosse sincera) Você percebe alguma relação, alguma coisa que, o fato de mexer no computador 
ajuda você a escrever melhor? 
E- Com certeza. (resposta pronta com margem a falar mais sobre...) 
P- Em que sentido? 
E- Assim, ajuda a esc... ajuda a abrir mais a, a memória, a mente, né? 
P- Que jeito assim? (pergunta a pesquisadora com interesse e curiosidade...) 
E- Assim, dá mais um 'ar de inteligência', né?! (a palavra inteligência provoca o sorriso e depois o riso da 
própria entrevistada). (R.A. O, 42a, entrevista 14). 
 

Esse ar de inteligência parece possuir relação com a auto-estima da aluna, que se sente 

mais capaz, “empoderada”, a partir da interação com o computador: 

P- Como é que é isso, (a pesquisadora fala sorrindo e rindo também), é o computador que dá esse ar 
inteligência? 
E- Exatamente! De conhecimento, né? 
P- Mas ele não é uma máquina, ali, paradinha? (pergunta desafiando a entrevistada num tom amistoso, 
coloquial pela utilização do “paradinha”) 
E- Ah, não, mas ele tem uma potência, assim, sabe, ele mexe com a mente da gente. (argumenta, tenta se 
explicar, talvez encontrar palavras para o que sente) 
P- É, você sabe explicar isso melhor, não? 
E- (risos novamente da entrevistada). Não sei... (sorrindo, rindo). 
P- Achei interessante. 
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E- Ah, não sei, não. Só sei que... eu me sinto in-te-li-gen-te! (enunciação com a qual exprime seu 
pensamento/sentimento). 
P- Ah, ta... capaz, ah, você se sente capaz quando usa? 
E -Exatamente! 
P- Tá, legal, gostei dessa história... capaz (fala pra si), quando você, quando você mexe nele? (fala 
baixinho com a entrevistada e para si).  
P- Hum, huum... 
P- Tá jóia. 
P- Então, muito obrigada, viu? 
E- Imagina... (R.A. O, 42a, entrevista 14).  

Embora a educanda não saiba explicar exatamente o que sente e percebe, fica claro 

que a fala nasce de sua experiência. Essa constatação vem ao encontro do que foi observado 

nas falas realizadas durante a dinâmica inicial, em que a maioria dos educandos que destacou 

o computador como um instrumento de aprendizagem já havia interagido com a máquina. 

Refletir sobre o que significa aprender, o que nos faz sentir "empoderados" são questões que 

se interpõem a esse grupo de falas dos educandos que valorizam o computador como 

instrumento de aprendizagem e apontam para a questão do empoderamento. 

O conceito de empowerment proposto por Papert (1994) pensado inicialmente para 

descrever a experiência vivida pelo educando que conseguia sucesso na atividade de 

programação de computadores, e assim tinha possibilidade de desenvolver suas habilidade 

cognitivas, ganhou conotações mais amplas, sendo aplicado à possibilidade de 

empoderamento dos sujeitos, bem como das comunidades empobrecidas, desafiadas a 

apropriarem-se dos recursos tecnológicos: 
Em um contexto de transição entre Sociedade Industrial e Sociedade da Informação, diversas instituições 
do planeta movimentam-se discutindo e experimentando projetos para construir caminhos onde as novas 
tecnologias contribuam para a redução da pobreza e para o empoderamento das populações dependentes. 
É consenso mundial que, para alcançar estes objetivos, a promoção de acesso às novas TICs não é 
suficiente. Os projetos precisam ser planejados, implementados e monitorados com foco em aprendizagem 
e desenvolvimento de competências  (Voelcker, 2004, p.22). 

Possibilitar o empoderamento dos sujeitos por meio de ações educativas mediadas pelo 

computador pode atingir não só o sujeito da ação como o seu entorno, por meio de atividades 

que mobilizem e beneficiem a sua comunidade. Segundo Voelcker (2004), ninguém melhor 

do que os atores sociais das comunidades excluídas para proporem conhecimento sobre as 

ações, projetos, políticas e públicas assistenciais dos quais eles, costumeiramente, são objetos. 

Abrir canais para que a voz dos excluídos passe a compor as páginas da rede é um começo a 

ser pensado por projetos de EJA que utilizem as TIC em sua proposta curricular, que podem 

articular o desenvolvimento de habilidades cognitivas, o empoderamento pessoal e 

comunitário dos sujeitos participantes. 
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 4.2.5. Conhecer o mundo: o desenvolvimento da autonomia  e da curiosidade crítica 

Os educandos mostravam-se muito animados em "viajar" pelo mundo por meio da 

Internet, especialmente, ao encontrar fotos de lugares conhecidos. Foram muitos os momentos 

de satisfação ou de empolgação dos educandos ao navegar pela Internet para conhecer o 

mundo: 

P- Quando você fala que gosta de estar mexendo, o que você pensa... por que é tão legal, assim mexer 
no computador, você tem uma explicação? O que é que você acha interessante no computador? 
E- Porque, porque ele te ajuda, você vê uma coisa diferente, o mundo diferente! Ele traz uma coisa pra 
você que você não sabe que existe. Ele traz pra você! Ele traz pra você! 
P- Por exemplo, o que é que ele traz pra você o que você não sabe que existe? Mesmo que você não 
tinha mexido ainda aqui na escola? 
E- Que nem o caso, a Internet. A Internet não serve pra trazer as coisas pra você do outro lado do 
mundo? Se você mexer nela, ela não traz?  
P- Hum, huum... 
E- Então ela traz  esse tipo de coisa pra você. 
P-O que você entrou lá  e achou importante? 
E- Eu pensava até que eu não podia mexer nessas coisas, né? Pensava que nessas coisas a gente não 
podia, né? Que nem tipo assim. A cidade de, de São Paulo, que eu não conheço todinha, eu não sabia 
como que era. Mexendo na Internet como que era o..., como era o Brás, o centro da cidade, como que 
era as pessoas, como que era o transporte... tudo isso a gente viu nessa última aula passada. (J.S., 21a, 
entrevista 6). 
 
No discurso destacado acima, a educanda mostra sua satisfação em transpor barreiras 

do espaço e do tempo com a Internet. O acesso a imagens de outros espaços da cidade, 

referentes ao presente e ao passado traz informações novas que ampliam seu  olhar sobre a  

realidade. Ela destaca que ao mexer na Internet tem acesso ao diferente, ao que está do outro 

lado do mundo... Conhecer o que não sabia que existia e a experiência de autonomia para 

encontrar algo novo parecem ser os dois grandes motivos de satisfação da aluna com a 

aprendizagem realizada na aula comentada.  

O questionamento de um educando sobre a origem e a pertinência das informações 

disponíveis na Internet foi observado numa única  vez:   

Os educandos haviam sido convidados a se organizar em duplas para entrar no site de um jornal 
eletrônico de capitais dos estados brasileiros. A essa altura, eles já possuíam um pouco mais de 
familiaridade em procurar informações na Internet e conseguiram encontrar os sites desejados.  
Uma dupla que era formada por um educando da cidade de São Paulo e outro do Recife decidiu 
começar a navegação pelo jornal pernambucano e trocava idéias, na frente do computador, por onde 
deveriam ir em seu processo de navegação.  
O aluno paulista virou-se para a professora e reclamou: 
- Professora, nós não estamos achando nada sobre os bairros comuns do Recife. Eu estou perguntando 
pra ele- referindo-se ao colega nascido na capital de Pernambuco- se lá só tem belezas, praias, não tem 
bairro comum,  não tem gente pobre em Recife? 
A professora foi até a dupla para auxiliá-los a encontrar alguma notícia sobre os bairros de Recife, mas 
realmente não encontraram nenhuma foto de um bairro “comum” da cidade. O comentário do aluno foi 
tema da próxima roda de conversa do grupo que girou em torno da origem das informações disponíveis 
na Internet e os interesses aos quais servem. (Diário de bordo) 
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O fato da reflexão crítica do educando ter sido valorizada pela educadora e trazida 

para a roda de conversa a fim de que todos refletissem sobre a sua colocação é um exemplo 

típico de como a aula no laboratório de informática pode se constituir um espaço de 

negociação de sentidos.  

Nesse sentido, Almeida, M. E. (2000) defende que 

(...) cabe ao professor promover a aprendizagem do aluno para que este possa construir o conhecimento 
dentro de um ambiente que o desafie e o motive para a exploração, a reflexão, a depuração de idéias e a 
descoberta. (...) o professor cria situações para usar o microcomputador como instrumento de cultura, 
para propiciar o pensar-com e o pensar-sobre-o-pensar e identificar o nível de desenvolvimento do 
aluno e seu estilo de pensar (p.77). 

A educadora tinha a intenção de desenvolver uma leitura crítica em relação à Internet 

e no momento em que um educando revelou uma leitura nesse sentido, ela possibilitou a 

amplificação dessa voz, a fim de que os outros educandos vissem o que, possivelmente, ainda 

não tinham visto, ao observar um mesmo objeto, no caso, um determinado site. 

Moura (1998) destaca que é papel do educador na perspectiva freireana cultivar uma 

postura crítica diante da realidade, assumir o papel político de desmascarar a ideologia 

dominante presente nos diferentes contextos e construir, junto com os educandos, uma contra-

ideologia que se contraponha à ótica do mercado e do lucro. A autora recorda que também a 

presença da tecnologia na educação foi alvo da curiosidade crítica  de Freire e nesse sentido 

retoma as palavras do autor: 
O computador tanto pode domesticar como pode avançar fantasticamente a curiosidade epistemológica. 
Assim, uma prática educativo-progressista deve desenvolver a curiosidade crítica, pois é com essa 
curiosidade que devemos olhar a tecnologia (Freire, 1995, 12). 

Todas as expressões da tecnologia na sociedade contemporânea devem ser objeto da 

curiosidade crítica dos educadores e educandos: da clonagem às investigações da célula-

tronco, da informatização do sistema financeiro à diminuição dos postos de trabalho. Também 

a possibilidade de uso do computador na EJA como fonte de conhecimento de mundo pode e 

deve ser mais explorada na perspectiva da curiosidade crítica.  Navegar pela Internet, no 

sentido de conhecer mais sobre o mundo, pode constituir uma atividade significativa de 

leitura, desde que os educandos sejam convidados a refletir sobre a procedência e a 

confiabilidade das informações, analisar com curiosidade crítica as páginas visitadas, cujos 

autores, por sua vez,  têm uma intencionalidade ao organizá-las tal qual se nos apresentam.  

4.2.6. O Entretenimento: identificação de jogos adequados ao perfil dos educandos 

Após uma primeira experiência com o “Jogo da Memória” e o “Jogo dos Sete Erros” 

da Turma da Mônica, avaliados como incompatíveis com uma proposta de utilização do 

computador de forma contextualizada e crítica, não houve mais nenhuma proposta de 
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utilização do computador que envolvesse a escrita em meio a um jogo. Conforme relatado no 

capítulo III, os educadores e a equipe de pesquisadores refletiram na ocasião, que as regras 

dos jogos propostos eram desconhecidas pelos educandos e que exercitar a memória com um 

jogo da Turma da Mônica era uma atividade inadequada e sem significado para os educandos. 

A questão instigante é que o link do jogo acabou permanecendo na área de trabalho e 

várias vezes, alguns educandos, espontaneamente e, o que é mais interessante, "sem pedir 

licença", acessavam-no e jogavam-no a seu modo. Em outras situações mais raras, educandos 

mais jovens, que possuíam maior familiaridade com a Internet, chegaram a entrar em sites de 

jogos e a interagir um pouco. Tais iniciativas despertavam a curiosidade dos colegas: alguns 

se limitavam a observar, outros buscavam entrar no site para  jogar. 

As subjetividades dos educandos em campo subverteram a ordem estabelecida pelo 

planejamento, revelaram que o jogo mediado por computador é algo que desperta o interesse 

dos educandos, pode e deve de alguma forma estar presente em meio às propostas realizadas. 

A reflexão de que a primeira atividade que envolveu jogos com personagens da Turma 

da Mônica não foi adequada acabou afastando os educadores e a pesquisadora de pensar em 

outros jogos que pudessem ser adequados ao trabalho.  

Alguns educandos ao acessarem jogos no espaço da aula acabaram por permitir que 

educadores e a pesquisadora percebessem que a supressão do jogo da proposta de utilização 

do computador como instrumento pedagógico na EJA precisa ser revista. A exotopia não se 

deu como movimento intencional dos educandos, mas a abertura dos educadores à polifonia, 

permitiu ouvir vozes esparsas e o diálogo com tais discursos, que se faz presente nesse 

momento da análise. 
Subjetividade, linguagem e polifonia tornam-se três conceitos em permanente articulação: é no discurso 
que a consciência se constitui, e só posso constituir-me na relação dialógica (sempre dinâmica e repleta 
de negociações e conflitos) com outros sujeitos (Ramal, 2002, p.122). 

Escolher jogos adequados ao perfil bastante heterogêneo dos educandos e aos 

objetivos da EJA é um desafio que, como tantos outros existentes nesse campo, deverá ser 

encarado.  

Pereira, R. & Alves, M. (2002) citam a utilização de um jogo interativo na EJA, ao 

lado do trabalho com editor de desenhos e de textos: 
"O Pensador"1, software produzido numa abordagem construcionista, faz com que o aluno trabalhe com 
o raciocínio lógico, formule hipóteses, classifique, abrindo novo campo espacial onde ele se move e 

                                                 
1 Software produzido pelo Serviço Nacional da Indústria (SENAI) para cursos de qualificação profissional. O 
ambiente escolhido é um Centro Comercial, justificado pelos seus autores como local de grande interesse e de 
fácil acesso aos jovens e adultos. Cartão de Banco, glossário, agenda telefônica, cartão de crédito, entre outras 
ferramentas, são disponibilizadas para o jogador, que tem diante de si a tarefa de procurar de um emprego e 
poderá lançar mão dos diversos recursos disponíveis para alcançar seu objetivo. 
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participa ativamente de todo o processo de conhecimento. Ele leva o usuário a procurar soluções para a 
situação apresentada. Trata-se de um jogo interativo em que o participante procura conquistar um 
emprego  (p. 50). 

As autoras afirmam que o software tem se mostrado importante na pesquisa, pela 

oportunidade de o aluno utilizar a linguagem digital no processo de aprendizagem da leitura e 

escrita, solucionando problemas em diferentes etapas do jogo, que se apresentam interligadas. 

A temática do jogo é avaliada como bastante pertinente por trabalhar com questões relativas 

ao mundo do trabalho, à cidadania e à familiarização com avanços tecnológicos disponíveis 

na sociedade. 

Dessa forma, cabe a reflexão que o computador como fonte de entretenimento foi um 

dos sentidos apontado pelos educandos e pouco explorado. Jogos mediados por computador 

podem ser incorporados à proposta curricular de EJA e proporcionar aos educandos a 

realização de atividades  que aproximem o lúdico e a escrita, por meio da tecnologia. 

4.3.7. Comunicação: o planejamento de atividades ainda mais significativas 

O computador só foi experimentado como instrumento de comunicação no segundo 

semestre de 2004,  por meio da utilização de uma sala virtual para o grupo no ambiente 

Teleduc e criação de e-mails para alguns educandos e uma experiência numa sala de bate-

papo. 

A experiência com o Teleduc foi realizada com duas turmas. Na mesma sala do 

Teleduc participavam os educandos do nível II (que estavam tendo uma noite no laboratório 

de informática a cada quinzena naquele semestre) e os educandos dos níveis III e IV que 

participavam da chamada Turma Especial, antes do horário das aulas. A utilização de um 

ambiente virtual de aprendizagem foi um trabalho experimental e o  propósito era que os 

educandos percebessem que poderiam deixar marcas, mensagens num site, as quais poderiam 

ser lidas e comentadas por seus colegas presentes naquele momento no laboratório de 

informática e por colegas e professores que poderiam ter acesso às suas colocações 

posteriormente, em outros computadores ligados à Internet.  

Foram utilizadas apenas algumas ferramentas do ambiente: a Agenda, onde os 

educandos encontravam as atividades a serem realizadas; o Mural, onde deixavam mensagens 

para todo o grupo; o Portfólio, onde  foram disponibilizados alguns textos produzidos pelos 

educandos e o Correio, onde deixaram algumas mensagens destinadas exclusivamente para 

um ou outro colega. 

As mensagens deixadas no Mural do ambiente eram curtas e simples, mas revelavam a 

satisfação dos educandos em estar disponibilizando mensagens na Internet: 
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Por vezes, deixavam mensagens para seus professores de outras classes e cobravam, 

pessoalmente, respostas para as suas mensagens.      

No início, a atividade se revelava extremamente motivadora: os educandos divertiam-

se em localizar e responder as mensagens dos colegas. Contudo, passado esse encantamento 

de perceber que o colega conseguia abrir em outra máquina a mensagem deixada, a 

continuidade da atividade revelou-se sem sentido, afinal, muitas vezes o colega estava ao seu 

lado!                                                                                                                                                                  

A possibilidade de criação do e-mail pessoal foi aberta aos educandos antes do horário 

normal das aulas, pois demandava a atenção a um ou no máximo dois educandos de cada vez, 

para que pudessem participar de todas as etapas do processo. Os educandos que se 

interessaram foram justamente os que já participavam por iniciativa própria do horário da 

chamada Turma Especial, que funcionava das 17h45min às 18h30min e estavam 

sensibilizados para realizar novas conquistas na Internet. Assim, apenas os educandos que 

manifestaram o desejo de abrir o seu e-mail pessoal foram auxiliados na tarefa, que será 

comentada a seguir. 

O primeiro e-mail escrito por um dos educandos foi de agradecimento pela 

oportunidade de interagir com o computador. 

Uma grande dificuldade dos educandos para utilizar a Internet como meio de 

comunicação era o fato de que não conheciam muitas pessoas que tivessem e-mails. Alguns 

mais jovens perguntavam “para quem mais eu poderia escrever?”, “o que mais eu poderia 

escrever?”. Então acabavam enviando e-mails só para cumprimentar os colegas, agradecer aos 

professores ou dizer a eles que estavam contentes de estar na Internet.  

A atividade mais significativa de uso de e-mail ocorreu quando um dos educandos 

começou a se corresponder com a sua professora do ano anterior, que já não estava mais 

De: xxxxx 
Para: xxxxxx  
Data: 06/12/2004 18:24 
Assunto: ola sou eu xxxxxxxxxxxx 2010 
profesora  voso   e   moito  inportente   na  alula de  informaica    
nos  tiamenmos   mouto     obrigado   pes  aulas  de   computaçÃO  
boa  noite                     xxxxx                                                                                  

Boa note  

Eu estou na internet   

Reni 
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trabalhando na escola. O fato de escrever para alguém que estava distante e a expectativa de 

ver se havia ou não uma resposta às mensagens conferiam sentido à utilização do correio 

eletrônico, pois já não se tratava de um teste, mas de uma situação real em que a Internet 

havia se tornado a única forma do educando continuar mantendo contato com sua professora. 

Podia-se perceber que ele se sentia muito feliz por saber acessar o seu e-mail, por receber as 

mensagens que revelavam a atenção da professora para consigo e por conseguir responder às 

mesmas, de forma cada vez mais autônoma. Ao que parece, essa atividade, mais do que em 

todas as outras,  revelou-se plena de sentido. 

A experiência mostrou que a Internet pode ser utilizada como meio de comunicação 

por educandos de EJA, com sucesso, por meio do correio eletrônico. Seria interessante que 

fosse contatado um outro grupo de EJA, com o qual pudessem se comunicar a partir de um 

objetivo comum. A utilização do e-mail apenas para experimentar como o mesmo funciona 

fez com que a atividade perdesse o sentido  rapidamente, antes mesmo que os educandos 

tivessem tido a tempo de aprender a acessar o e-mail, abrir, responder e escrever novas 

mensagens com autonomia. 

Outra experiência de uso do computador como instrumento de comunicação realizada 

a pedido de alguns educandos foi entrar numa sala de bate-papo. Entramos numa sala de bate-

papo livre para que vissem como era, mas o volume das mensagens e a linguagem utilizada, 

conforme era de se esperar, não se revelaram nada “amigáveis” para quem está se 

alfabetizando e desconhece a dinâmica e a linguagem utilizada em um chat. Um educando 

mais interessado tentou conversar com as pessoas na sala, mas acabou desistindo pela 

dificuldade para ler e entender as mensagens.  

A vivência  na sala de bate-papo provocou uma conversa muito interessante, em que 

os educandos trocaram idéias sobre o que já ouviram sobre as comunicações na Internet. 

Alguns se mostravam animados com a possibilidade de poder fazer amizades e encontrar um 

namorado ou namorada numa sala de bate-papo. Outros, em maior número, mostravam-se 

críticos e temerosos, argumentando que há que se tomar cuidado porque “as pessoas não 

revelam quem realmente são”, “alguém que está se passando por homem pode ser uma 

mulher”, e que era perigoso dar endereço, telefone a pessoas desconhecidas, as quais 

poderiam ser seqüestradores ou outro tipo de bandidos. A atividade serviu para levantar o que 

o grupo sabia sobre o assunto e desmistificar o que era um bate-papo na Internet. 

A entrada na sala de bate-papo aberta possibilitou uma desmistificação desse 

ambiente, mas os chats se mostram pouco adequados para educandos de EJA,  pelo volume de 

informações. O que poderia ser pensado seria um projeto em que uma conversa numa sala de 
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bate-papo tivesse um propósito específico, com um número reduzido de educandos a cada 

vez, para que experimentassem a possibilidade de bate-papo num contexto significativo. 

Poderiam ser planejadas atividades na sala de bate-papo do Teleduc com convidados de fora, 

que poderiam ser entrevistados em relação a algum tema que estivesse sendo estudado em 

sala de aula. 

4.2.8. Facilitação de tarefas: incentivo e apoio para que alcancem seus objetivos  

O computador não foi muito citado pelos educandos como instrumento que facilita a 

vida do dia-a-dia, nem na dinâmica inicial, nem durante as aulas.  

Existe, no entanto, um depoimento que revela que a experiência de interagir com o 

computador na EJA contribuiu para que um educando se encorajasse a utilizar caixas 

eletrônicos: 

E- Depois que eu comecei a estudar aqui no Colégio, que teve aula de computação...você vê que... 
quando a gente via outras pessoas digitarem no computador e tudo,  a gente ficava achando que era o 
maior difícil, e... outra coisa, ... você ficava... "Meu Deus será que um dia eu também vou ter essa 
oportunidade... de digitar ali, né?" Aí, deu toda a oportunidade pra gente, né?  
E, outra coisa, quando a gente ia no banco na hora de almoço, às vezes você tem sessenta minutos para 
ir no banco e almoçar. Outra coisa, você não sabia usar o caixa eletrônico, né? Se você fosse um cara 
rápido, aí ia lá e digitava rápido, mas você não sabia, não tinha experiência nenhuma com o 
computador, né? E, aí, o que você vai fazer? Pegava a fila.  
Hoje em dia, no meu caso, não, né? Eu, dou graças a Deus, deu essa oportunidade pra gente mexer com 
o computador, a gente aprendeu,  hoje a gente faz um saque,  faz um depósito e então você não  vai 
mais pegar   aquele transtorno de fila, ficar ali... Você pega uma fila lá que tem cinco, não, dez, quinze 
pessoas na sua frente e a hora do seu almoço já era, então, né?...E, aí a gente agradece muito por isso a 
aula de computação porque hoje em dia a gente está bem informado (A.S., 30a, entrevista 17). 
 

  As atividades realizadas no curso de EJA de modo algum simularam uma situação de 

interação com o caixa eletrônico. Ao que parece, o educando já tinha um desejo anterior de 

desfrutar das facilidades do caixa eletrônico e, a autoconfiança, nascida a partir da experiência 

de ter conseguido interagir com sucesso com o computador, foi o elemento decisivo para que 

o educando trocasse a longa fila do caixa comum pela do caixa eletrônico.  

 Almeida, F. (2002) nos ajuda a compreender a dimensão política inerente à exclusão e 

inclusão ao posicionar-se que não deveríamos querer a inclusão e, sim, a chave: 
Claudere em latim, que originou clausura, cláusula... tem o seu radical na idéia de fechamento. Ex-
cl(a)udere é fechar fora, e incluir é fechar dentro.(...) é na dimensão política da in-clusão e da ex-clusão 
que pretendo chegar. Quero fechar fora ou fechar dentro? 
Ou não quero fechar mas abrir.(...) 
Não queremos a inclusão queremos a chave! 
Queremos a ponto de não precisar mais tê-la. Queremos poder ir e voltar, circular... queremos a 
liberdade de estar fora e dentro, ao mesmo tempo. (...) Queremos o trânsito contínuo entre os reinos da 
necessidade e da criatividade, da negação do utópico, do não óbvio, da estética e da ética. (p.6) 

A porta aberta pelo educando é simbólica e pequena, se comparada às inúmeras portas 

das quais se encontra excluído. Contudo, a experiência de possuir não só o desejo mas a chave 



 191

que possibilita utilizar o caixa eletrônico pode abrir outras possibilidades, encorajá-lo a 

romper novas barreiras.  

Ninguém inclui ninguém. Deseja-se um movimento de inclusão que passa pelo 

desígnio do sujeito, que pode desejar adentrar alguns espaços e não outros, um movimento 

que se faz de forma autopoiética, de dentro para fora. O importante é que o educando de EJA 

seja apoiado na apropriação das chaves almejadas.  

4.2.9. O computador como instrumento de trabalho: a necessidade de uma reflexão 

crítica e criativa sobre brechas existentes  

Na dinâmica inicial, poucos educandos citaram o computador como instrumento de 

trabalho. Durante a pesquisa, foram identificados dois educandos que já utilizavam o 

computador no seu ambiente de trabalho: um que controlava a entrada e saída de caminhões 

de uma empresa, registrando-as numa planilha eletrônica (aluno do nível III) e outro que 

trabalhava no caixa de uma revistaria informatizada (aluno do nível IV). 

E- Um dia, me disseram que eu só poderia continuar no serviço, se aprendesse a mexer no computador 
para controlar os caminhões que chegavam e saíam. Aí, não tive escolha,  mas não foi tão difícil quanto 
imaginava. Foi aí que eu aprendi a mexer no computador. (E. O., 32a, entrevista 20) 
 
E- É coisa de um outro país para um cara já que nem eu que além de tudo tem administrar aquela 
revistaria, né? É uma coisa... que é uma tecnologia mesmo, né? Como se diz no ditado. Impressionante! 
(A.B., 26a, entrevista 1) 

No trecho abaixo, o educando que trabalhava na revistaria dá mais detalhes sobre o 

uso do computador em seu trabalho. Afirma que aprendeu a mexer no computador antes de 

ingressar no Colégio, como condição para que pudesse obter o emprego. Explica que foi 

incentivado e ajudado por seus colegas e mostra ter bastante orgulho de ter obtido êxito em tal 

aprendizagem: 

P- E eu percebi que você tem bastante, assim, facilidade, quando a gente deixa desligado, você já sabe 
ligar, né? Onde mais que você mexe? 
E- É porque eu trabalho, na loja, na revistaria onde eu trabalho lá na Azevedo, na Diário Revistaria. 
P- Hum, hum... 
E- Ah, se eu não aceito, eu não ia conseguir o emprego que me deram lá, né? 
P- Hum,... Quanto tempo que você faz que você tá lá? 
E- Vai fazer dois anos e meio, é. (fala com orgulho). 
P- Então, lá a folha que não tem o código, você tem que digitar tudo, né? 
P-Certo.  
E- Bala, chocolate, sorvete... Você vê e quando não tem, você tem que digitar. . Então você sabe os 
jornais, você tem que digitar tudo, os diários,... Diário de São Paulo, aí lá aparece, o dia da semana 
todinho, né? Na segunda é um preço... Terça é terça, no domingo é um outro valor, no dia de semana é 
outro, é  normal. Aí tem a Folha, o Estado. Você vai vendo na tela... E eu consegui, com a ajuda do 
pessoal, lá a  me incentivar. Pois eu não fiz curso, nem nada.  
P- Você aprendeu no trabalho?  
E- No trabalho. Hoje em dia, precisa você querer.Se você quer uma coisa, você pensa, eu vou conseguir 
e vai.  
P- Então, se você já tinha esses conhecimentos, de verdade o que você viu aqui na escola no 
computador, não deve ter te ajudado muito.  
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E- Ajudou um pouco, assim. Esse negócio de acessar a internet, vai, tudo bem.  
P- Lá no seu trabalho não tem nada a ver com isso? 
E- Não. Não tem, né? Lá tem um escritório, lá dentro, mas não tem Internet. (A.B., 26a, entrevista 1). 

Apesar de o educando utilizar o computador no dia-a-dia do seu trabalho, trata-se de 

uma apropriação dos procedimentos necessários para registrar o valor dos produtos e 

comunicá-los ao cliente. Esse nível básico de domínio da máquina já deixa o entrevistado 

bastante orgulhoso, pois foi sua coragem de ter aprendido tais procedimentos com os colegas 

da revistaria que lhe garantiram o posto de trabalho. Como se trata de um educando que, se 

apresentou durante todo o percurso da pesquisa como um sujeito observador, crítico e 

engajado em buscar o novo, é possível que na continuidade do processo em sua trajetória de 

estudante (na continuidade na 5.a série, fora do Colégio, para a qual foi aprovado), ele possa 

continuar desenvolvendo não só a apropriação técnica, mas também crítica da própria 

Internet, com a qual esse educando em particular teve contato apenas durante algumas aulas 

antes de concluir o nível IV. 

Foram, justamente, os educandos do nível IV que estavam concluindo o curso e se 

encaminhando para cursar a 5.a série, os que mais passaram a citar o computador como 

descortinador de novas possibilidades de trabalho para os outros e para si.  

P- E o que que você acha que aprender a mexer um pouquinho no computador pode auxiliar? 
E- Eu acho que pode auxiliar, auxiliar bastante, somente, assim, às vezes, pra arrumar um emprego. (...) 
A maioria hoje que vai procurar serviço... eu vejo pela minha filha... ela vai procurar serviço, eles 
sempre perguntam- “Sabe computação?”. “Sabe alguma coisa de computador?”, tudo eles pedem 
(M.J.S., 39a, entrevista 10). 
 
P- Quando você pensa em fazer um curso, o que você pensa que o computador pode estar trazendo para 
você?  
E- Eu penso, ajudar a arrumar trabalho, melhor, né? Campo melhor de trabalho, né? Porque pede muito 
computação. Se você tem, você tem uma chance melhor no que você está trabalhando, né? (R.A O., 42a, 
entrevista 14). 
 
P- (...) que sentido que você vê no uso do computador na Alfabetização de Jovens e Adultos? 
E- Eu acho muito interessante, né? Muito mesmo,  porque a gente hoje o... tá pedindo muito isso né? A 
gente conhecer um pouco da informática, né? Pra tudo o que você vai fazer, agora é informática, né? O 
desemprego tá muito grande, também né? E eu acho que a gente precisa de conhecer um pouco da 
informática. Eu comecei aqui. Só que eu tive poucas aulas, aqui também. Praticamente, de computador, 
poucas aulas mesmo, né, mas essas poucas que eu tive, eu adorei (S.R.E., 30a, entrevista 15). 

A presença do computador na EJA, em especial para esse grupo de educandos que 

estava passando para uma nova etapa de estudos na Suplência II, teve o papel de despertá-los 

e animá-los para se engajarem em processos de inclusão digital, que segundo sua visão crítica 

e bem ponderada, não se consolidou por meio de poucas situações de interação com o 

computador.  

O desejo de conseguir chances melhores no próprio local de trabalho e de conseguir 

empregos que ofereçam remuneração mais elevada são motivações importantes para aprender 
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informática. Contudo, houve também um caso bastante interessante de uma educanda que 

salientou a necessidade de aprender mais sobre informática devido ao trabalho voluntário 

missionário que realiza: 

P- No que você acha que o computador pode te auxiliar? 
E- Ele pode auxiliar e muito. (resposta pronta com voz firme). Uma coisa que eu faço muito, é que, eu 
tenho, eu acho necessidade, que eu tenho sentido, eu sou uma pessoa que estou trabalhando nas 
Missões, não é? Trabalho muito no trabalho missionário na Igreja, eu tenho que fazer aquelas listas de 
onde eu fui, do que que eu participei e passar no computador. Então eu escrevo tudo na mão, como eu 
não tenho computador e também não sei, aí eu tenho que pedir para outra pessoa e demora... 
P- É alguma Igreja que você participa? 
E- Eu participo na Igreja da Paróquia da Sagrada Face. (...) 
P- É alguma pastoral em especial? Como que é? 
E- No momento, eu estou participando do COMISSIO, Conselho Missionário da própria Região Belém, 
Conselho Missionário da nossa região. E também eu fui convidada pela uma  Irmã, Irmã Joana, 
coordenadora da Pastoral Vocacional da Arquidiocese de São Paulo, (fala com orgulho), para mim estar 
trabalhando. Tanto que amanhã eu tenho um encontro com ela, pois nós estamos fazendo uma 
formação... 
P- Olha! (empatia entre entrevistadora e entrevistada) 
E- ...para preparar para que eu possa ter uma sensibidade de perceber que vocação tem o jovem, para 
estar definindo... 
(...) 
E- Pra mim assim é muito bom. Por isso mesmo que busquei e aprendi, foi por esta causa. 
P- Da questão... 
E- Da Missão, de você ter que poder colocar os dados que você precisa, para mandar para... pra aqueles 
que trabalham e participam junto comigo, para as pessoas, pois eu trabalho na secretaria e ainda vou ter 
que pedir pr'os outros, porque eu não sei? Então essa foi a razão de eu procurar estudar mais e ...buscar 
uma formação... 
P-O que você tem que mandar, dados sobre as pessoas? 
E- Dados sobre o que eu ouvi numa determinada reunião. (...) Por exemplo, não dá para ir todo o mundo  
na reunião, as pessoas não têm tempo hábil para ir, então eu vou, mas eu tenho que passar o que eu ouvi 
lá para as pessoas.  
E- Achei assim maravilhoso, porque, eu fui participar do Congresso Missionário lá em Belo Horizonte, 
e assim interessante (a palavra interessante é falada de forma pausada, bem declarada) , aquele povo 
como trabalha em prol do outro, né? É uma coisa assim maravilhosa, onde nenhum vai lá jogar o que 
sabe em cima do outro, vai caminhar junto, respeitando a individualidade do outro, a cultura do outro, 
mas ajudando no que pode. 
P- Que ótimo! 
E- Eu achei interessante e foi o que mais me motivou para aprender e eu não vou parar porque eu quero 
realmente aprender a escrever direitinho o Português, que eu escrevo ainda muito errado e eu quero 
aprender a fazer tudo direitinho e também o computador vai me ajudar muito (M.A S., 53a, entrevista 
11). 
 
A entrevistada revela uma visão mais crítica em relação ao computador, avaliado 

como um meio, um instrumento que pode ajudá-la a desempenhar de forma mais autônoma, 

rápida e competente o trabalho voluntário no qual se encontra engajada e do qual tem muita 

satisfação e orgulho de participar.  Percebe-se ao analisar o discurso destacado acima que a 

educanda possui  uma visão contextualizada da realidade que a cerca, e não somente em 

relação ao computador. Trata-se de uma leitura de mundo,  que  se refere constantemente à 

possibilidade de transformação. A transformação se dá "em prol do outro", mas passa pelo 

engajamento na transformação da sua própria realidade, por meio da participação em 

processos formativos: voltar a estudar para aprimorar a escrita, aprender mais sobre 
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computador, participar de congressos organizados pela Pastoral em que está inserida. Sua 

visão solidária, de que o saber estar a serviço do outro é o pano de fundo para as suas buscas e 

escolhas, que têm por objetivo  ajudá-la a realizar de forma ainda melhor o seu trabalho 

missionário. 

Conforme observado nas falas da dinâmica inicial, o computador como instrumento de 

trabalho foi destacado tanto por quem já interagiu com o computador, quanto por quem nunca 

o fez, porém, os educandos de EJA que possuem mais domínio da escrita foram os que mais 

consideraram a possibilidade de utilizarem o computador nos trabalhos que desenvolvem ou 

possam vir a desenvolver.  

Um passo importante dado é o fato de que tais educandos passaram a acreditar mais no 

seu potencial de aprendizagem por terem experimentado como sujeitos capazes de aprender 

uma série de procedimentos em pouco tempo de interação com a máquina. Assim, projetam 

que são capazes de alcançar novos patamares de apropriação do computador se tiverem mais 

oportunidades.  

A visão de que o computador pode ajudá-los, a curto prazo, a conseguir melhores 

postos de trabalho, precisa ser objeto de reflexão, de modo que nem se desestimulem em 

engajarem-se em processos formativos, nem se frustrem por  apostarem ingenuamente que a 

informática pode garantir necessariamente melhores postos de trabalho. As mudanças 

ocasionadas pela presença da tecnologia na sociedade contemporânea devem ser objeto de 

estudo do grupo, como temas geradores que emergem nesse momento histórico. A partir de 

um levantamento do conhecimento prévio dos educandos sobre o assunto, questões trazidas 

por autores que  refletem a questão (Freire, 1995, 1996; Castells, 1999a) podem ser pontuadas 

pelos educadores em meio às discussões. 

Almeida, F. (2002) ao refletir sobre o papel dos educadores que trabalham com EJA e 

inclusão digital defende que:  
Nosso desafio é construir com os leitores-aprendizes a problematização sobre os temas geradores de 
uma nova realidade e um novo mundo digital. Em nada ele é menos opressor ou menos desumanizador 
que o mundo do latifúndio ou da favela. No entanto, os desafios são outros. Mais sutis e mais 
encobertos em aparências de globalização democrática (p.7). 

Percebe-se que aqueles que já possuem uma leitura mais crítica em relação ao mundo, 

rapidamente, utilizam esse modo de ler o mundo em relação ao computador. O caminho para 

o curso de EJA, que utiliza ou que não utiliza o computador parece estar aí: provocar os 

educandos a observar o mundo sempre com olhos críticos e criativos, a cultivar o hábito do 

olhar reflexivo e de esperança, que não é ingênuo mas acredita nas brechas históricas de 

transformação da realidade pessoal e social.  
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4.2.10. O computador como realidade que provoca emoções e reações: a importância 

do "estar junto" 

 O computador como experiência que emociona foi citado uma única vez na dinâmica 

inicial, mas foi algo que acompanhou muitos momentos da trajetória realizada. 

Na fala destacada a seguir, o educando fala espontaneamente que observa a emoção 

dos colegas ao interagir com o computador, principalmente, os mais idosos. Alguns parecem 

ter mais dificuldade de falar sobre a própria experiência e falam sobre o que percebem no 

outro... 

E- O computador auxilia aprender mais ainda, né? Ainda mais pra quem tem mais uma certa idade, que 
nunca mexeu naquilo, se emociona, ao ver aquilo, tem que ter sempre uma pessoa do lado pra ajudar. 
P- Porque você fala isso, você viu isso em algum lugar, de pessoa com mais idade se emocionar? 
E- Já vi já (M. A S., 23 a, entrevista 8). 

A experiência apontou para três tipos de situações provocadoras de emoções e reações: 

os primeiros contatos com o computador; as aprendizagens significativas e um conjunto de 

frustrações bastante comuns, tais como, perder a produção realizada, não conseguir ou não 

saber produzir um efeito desejado no computador, não obter ajuda no tempo desejado e de ter 

que condividir a utilização da máquina. 

Quanto às emoções próprias aos primeiros contatos era comum a ansiedade e o medo 

de alguns educandos, que relatavam suas mãos estarem geladas... Alguns se assustavam 

quando os educadores se aproximavam para perguntar se eles estavam precisando de alguma 

ajuda.  

Enquanto passava observando os alunos, percebi que um deles enxugava as mãos que suavam... (Diário 
de bordo) 

Alguns chegavam a se recusar a ir à aula no dia do laboratório de informática; 

costumavam expor para a professora da classe que tinham medo, que deveria ser muito difícil, 

que “computador não era para eles”. Alguns compareciam em alguma aula, atendendo ao 

nosso pedido de que ao menos experimentassem. Parte deles superava o medo e continuava de 

forma até animada por haver transposto tal barreira. Outros vinham contrariados, com receio, 

muito inseguros, desanimavam  facilmente diante das dificuldades e  acabavam desistindo. 

As aprendizagens significativas que provocavam emoções e reações positivas eram 

conquistas de toda sorte, principalmente, as inesperadas - que surpreendiam os educandos e os 

próprios educadores- ou as difíceis de serem alcançadas - que haviam demandado muito 

esforço dos mesmos. 

Abaixo, aparece o relato das emoções advindas de uma conquista inesperada, que 

rapidamente é socializada para os colegas: 
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Percebi que havia uma movimentação fora do comum num dos cantos do laboratório. Uma das 
educandas levantava-se várias vezes e dirigia-se aos computadores dos colegas que estavam próximos à 
sua cadeira. Aproximei-me para verificar o que estava ocorrendo. Ela havia descoberto, ao clicar num 
dos links da barra de ferramentas, como mudar a cor da fonte. Seu texto estava todo colorido e isso 
chamava a atenção dos colegas que pediam que ela os ensinasse a fazer o mesmo. 
Cada um que obtinha êxito com as mudanças de cores, manifestava a seu modo o seu contentamento 
com a nova aprendizagem, que se disseminou,  rapidamente, entre os educandos. (Diário de bordo) 

 
Há dois aspectos presentes na situação acima destacada que merecem ser 

aprofundados: a questão de que "se aprende a fazer, fazendo" e da cooperação entre os 

educandos por meio da comunicação dos saberes construídos e do caminho para se chegar 

àquele resultado, que se colocam par a par com a questão das emoções no ambiente educativo. 

 Tais aspectos são objeto da atenção de Almeida, F. & Fonseca, F. (2000) ao analisar 

como se dá o processo de aprendizagem em espaços educativos em que a informática está 

presente: 
Aprender fazendo, agindo, experimentando é o modo mais natural, intuitivo e fácil de aprender. Isso é 
mais do que uma estratégia fundamental de aprendizagem: é um modo de ver o ser humano que 
aprende. Ele aprende pela experimentação ativa do mundo. (p.21) 

A grandeza da informática encontra-se no imenso campo que abre à cooperação. É uma porta para a 
amizade, para a criação de atividades cooperativas. (...) as redes informatizadas propiciam a 
solidariedade, a criação e desenvolvimento de projetos em parcerias (idem, p. 42). 

A situação também remete à afirmação de Toffler, citada por Gadotti (2000) de que a 

proposta de Paulo Freire, em que os educandos ensinam-se uns aos outros, é altamente 

apropriada para aprimorar conhecimentos sobre o computador e, dever-se-ia completar, por 

meio do computador. 

No trecho a seguir, é narrada uma situação em que a conquista de um efeito desejado 

faz a educanda que não era “muito amiga do computador” ficar muito alegre e expansiva: 

Uma das senhoras mais idosas parece ter uma relação de amor e ódio com o computador. Na aula 
passada, disse que não viria mais, que já tem muita idade para ficar quebrando a cabeça com essas 
coisas, que é muito difícil e que fica muito nervosa de mexer com o computador. 
Levando em consideração toda essa situação, aproximei-me para acompanhar de perto sua atividade no 
editor de textos, auxiliando-a em dúvidas que são muito constantes: como ativar a letra maiúscula, como 
colocar acentos, etc. 
Ela sempre reclamava da letra pequena. Nas vezes anteriores, eu aumentava o número da fonte para ela. 
Nesse dia, disse que iria ensiná-la a aumentar o tamanho da letra, pois não precisaria mais esperar as 
professoras para fazer isso, se já soubesse fazê-lo sozinha. 
Ela aceitou o desafio e diante do seu sucesso, abraçou a pesquisadora e exclamou de forma bem efusiva: 
- Muito obrigado, meu Deus! Eu estou conseguindo!!! (Diário de bordo) 

 
Com o passar do tempo, a educanda foi desenvolvendo uma relação amistosa com a 

máquina e não falou mais em desistir de freqüentar as aulas no laboratório. Ao contrário, 

mostrava-se animada em prosseguir e realizar novas conquistas. 
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Almeida, M. E. (2000) aborda a importância da presença afetiva do educador e de sua 

atenção aos conflitos vividos pelos educandos: 
Nesse processo estão implícitos a dimensão afetiva, a insegurança e a incerteza para  enfrentar o erro e 
os conflitos inerentes a toda a situação de aprendizagem. O professor precisa reconhecer os conflitos 
dos alunos e os seus próprios conflitos, para que cada um descubra a potencialidade de aprender com os 
próprios erros (p.79). 

O educador não só deve apoiar os educandos no enfrentamento dos conflitos 

colocados como um parceiro mais experiente, como também não deve ter receio de 

compartilhar algumas dúvidas colocadas pelos educandos e colocar-se ao seu lado para buscar 

respostas para as mesmas.  

Na situação abaixo, as emoções surgem a partir de uma conquista que é fruto de uma 

parceria entre a professora da classe e o aluno na solução de uma situação-problema que se 

colocava para ambos: 

Hoje a aula foi muito prazerosa para todos. Estávamos inserindo imagens para ilustrar textos produzidos 
pelos educandos a partir de pesquisa de temas de seu interesse na Internet. Cada educador estava num 
canto do laboratório, auxiliando um grupo de educandos.  
De repente, o clima de concentração no trabalho foi interrompido pela vibração de alegria da professora 
da classe e de um dos alunos. Depois de muitas tentativas,  eles haviam conseguido inserir a imagem 
que o educando havia escolhido. Tratava-se de uma conquista para ambos, pois o procedimento também 
estava sendo aprendido pela professora, que havia compartilhado com o educando que iriam tentar 
juntos. (Diário de bordo)  

Valente (1996) coloca que o educador deve se colocar como um eterno aprendiz, que 

realiza a leitura e a reflexão sobre a própria prática, depura o seu conhecimento 

constantemente e torna-se um modelo para o educando uma vez  que vivencia e compartilha 

com os alunos a metodologia que está preconizando. 

Lado a lado, com as conquistas, estavam as situações conflituosas.  Um exemplo típico 

de situação frustrante foi a ocorrida com uma educanda do nível III que havia caprichado na 

produção de um texto e, na fase final de sua edição, acabou mudando de página e como não 

podia mais ver sua produção, pensou que havia perdido todo o trabalho.  

Eu estava, do outro lado da sala, dialogando sobre a produção de um aluno com um grupo de quatro 
educandos, quando vi uma aluna, levantando-se da cadeira, bruscamente e pegando a sua bolsa, como se 
quisesse ir embora. Como ela se mostrava sempre uma pessoa muito calma, não acreditei, a princípio, 
que estivesse nervosa.  
Ao ver que parecia chorar, deixei o que estava fazendo e fui rapidamente em sua direção para acalmá-la 
e ajudá-la. Felizmente, não houve qualquer dificuldade para recuperar o trabalho da aluna, mas naquele 
dia não havia clima para conversar sobre a sua reação diante da dificuldade encontrada. (Diário de 
bordo) 

 
Mais uma vez a presença atenta, vigilante e afetiva foi decisiva pois a educanda não 

estava mais suportando lidar com a situação frustrante diante da qual se encontrava. Numa 

entrevista, meses depois, a própria aluna cita como se sentiu na ocasião: 
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Uma vez, eu fiquei ali, sem nenhuma pessoa perto de mim, eu fiquei me achando menosprezada. E 
chamei a professora, (...) e ela não me deu atenção. Aí, eu chamei de novo e ela não me deu atenção. 
(...). Eu me senti uma pessoa..., uma pessoa...sabe... Eu queria fazer e não conseguia... eu queria fazer e 
não conseguia. Então, eu me senti, me senti... impotente, né? (B.P., 54 a, entrevista 19). 

Os sentimentos de solidão, de isolamento, de impotência  experimentados pela 

educanda foram captados pela pesquisadora. Almeida, M. E. (2000) fala da importância de 

que o educador saiba identificar o momento propício para agir, levando em conta diferentes 

aspectos presentes no cenário educativo, que conclama o seu papel de mediador: 
(...) o professor mediador procura reconhecer o momento propício de intervir para  "promover o 
pensamento  do sujeito e engajar-se com ele na implementação de seus projetos, compartilhando 
problemas, sem apontar soluções; respeitando estilos de pensamento e interesses individuais; 
estimulando a formalização do processo empregado; ajudando assim o sujeito a entender, analisar, testar 
e corrigir os erros". (p.29) 

Outra situação frustradora, que teria sido  capaz de fazer com que alguns educandos se 

retirassem da sala, se não houvesse intervenção dos professores, era a questão do uso das 

máquinas. Como eram 20 computadores, dependendo do número de educandos em cada aula, 

era possível que ficassem sozinhos em um computador. Por vezes, um educando faltava e 

quando retornava, encontrava um outro educando na “sua” máquina. Conflitos como esse 

foram tomados como objeto de reflexão e resultaram na reestruturação na forma de organizar 

o uso dos computadores pelos educandos, de modo que o trabalho coletivo fosse valorizado e 

o tempo de interação direta com o computador fosse dividido entre os componentes da dupla. 

Outra ocorrência, causadora de inúmeras frustrações não só no caso para os educandos 

da pesquisa mas para qualquer usuário de computador, é que , por vezes, as máquinas 

travavam! 

Hoje ficamos muito frustrados, eu e um dos educandos do nível II. Ele havia caprichado numa 
mensagem a ser enviada a uma colega por meio do Correio do Ambiente Teleduc. Para prevenir 
problemas, sempre costumo selecionar a mensagem e dar “control c”, pois ainda que a conexão seja 
interrompida, não perco a mensagem. Sempre faço esse procedimento e explico para os alunos a razão. 
Mas não é que além da conexão cair, a máquina travou?! Expliquei para ele, com pesar, que havíamos 
perdido o texto. 
- É. professora, até a tecnologia falha! 
O aluno ficou bem chateado e eu também, ao ver todo o seu esforço perdido. Ele viu que eu havia feito 
o que podia e que as máquinas falham, apesar de seus inúmeros recursos. A ocorrência tornou-se 
assunto da roda de conversa e todos tiveram mais uma oportunidade de perceber que os problemas, 
muitas vezes, são ocasionados por falhas no sistema e não necessariamente por um procedimento 
errado. (Diário de bordo) 

Mais uma vez o compartilhamento de objetivos, o espírito de parceria, colocam-se não 

como elementos que solucionam todos os problemas, mas como caminho possível que traz a 

segurança de que o melhor foi realizado dentro das possibilidades dos envolvidos. 

Alunos e professores - sujeitos da própria ação - participam ativamente de um processo contínuo de 
colaboração, motivação, investigação, reflexão, desenvolvimento do senso crítico e da criatividade, de 
descoberta e de reinvenção. É a superação tanto da perspectiva instrucionista como da empirista ou 
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experimental, a partir da resolução de problemas que surgem no contexto social. (Almeida, M. E., 2000, 
p.74) 

Essas e muitas outras histórias do dia-a-dia testemunham que  os primeiros contatos 

com o computador, as conquistas inesperadas ou muito aguardadas, as frustrações com o 

próprio desempenho ou com a máquina, o compartilhamento do computador e a falta de 

auxílio rápido dos educadores foram desencadeadores de muitas emoções e reações ao longo 

da prática pedagógica.  

O caminho indicado pelos sentidos atribuídos pela pesquisadora aos sentidos 

apontados pelos educandos e pelos autores destacados é de que a escolha acertada encontra-se 

em vivenciar o "estar junto", estar atento para discernir e agir no momento propício e 

compartilhar serenamente as dúvidas, os conflitos, as frustrações e conquistas. 

4.2.11. O desejo de  ter um computador em casa: o papel da política pública 

O desejo de ter um computador em casa era, por vezes, verbalizado pelos educandos.  

E- Agora, que eu vi que não é tão difícil, assim. Eu estou pensando em comprar um computador (E. O., 
32a, entrevista 20). 

A dificuldade para se ter um computador em casa ressaltada nas falas era sempre a 

questão econômica... 

E- Olha, no meu, meu ponto de vista, é uma coisa maravilhosa, é muito, é muito bom você usar o 
computador, o computador, pra saber uma coisa assim, eu me sinto tão bem. Se eu pudesse, eu já tinha 
comprado um computador pra minha casa. 
P- Hum... 
E- Mas eu não posso, né? É muito caro, né? Eu não posso comprar um computador. Quando chega na 
quinta-feira, que é aula de computação, nossa, eu, eu não perdia, eu achava bom. Eu me sentia muito 
bem usando o computador, né? Muitas pessoas gostam, né? Os jovens principalmente.A criançada 
adora o computador. Quem é que não gosta? Todo mundo gosta, né? Eu ainda não vi ninguém dizer que 
não gosta de computador, isso daí não existe! (...) 
E tem que saber usar, porque se não souber usar também, menina, vem uma conta, e depois ninguém 
consegue pagar... (J.S., 21a, entrevista 6). 

Um dos educandos destaca que o computador dá uma ótima contribuição  para a vida 

do ser humano e, depois se corrige, dizendo que se trata de uma ótima contribuição para o ser 

humano que tem condições de “comprar” um computador e pagar a Internet... 

E- O uso na área da informática, o computador ele tem uma contribuição prática para a nossa vida: hoje 
em dia o computador serve para fazer compras, conversar com alguém, até em celular hoje em dia, tudo 
é o computador. Então, eu acho que a gente...ele contribui em 90% na vida do ser humano,  daqueles 
que têm condições de usar o computador, entendeu? Não, todos, 100%,  mas aquela minoria que tem 
condições de comprar o computador, pagar uma Internet, ele contribui 90%  pra vida deles (C.S.P., 21a, 
entrevista 4). 

O contraste entre o desejo e a impossibilidade de ter um computador parece estar por 

trás de uma ocorrência que chamou muito a atenção de educadores e pesquisadores, logo no 

primeiro semestre do Projeto: a iniciativa de um educando de pegar um teclado que havia sido 

jogado no lixo da empresa onde trabalhava, limpá-lo e pedir para levá-lo consigo a fim de 
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“treinar em casa”. O educando deve ter agido dessa forma com muita naturalidade, mas a cena 

causou impacto ao mostrar tão claramente o desejo de se ter em casa um computador e a 

realidade da exclusão. 

 Durante a pesquisa, três educandos vieram contar que agora já possuíam um 

computador em casa. Um deles comprou um computador novo e os dois outros ganharam 

computadores mais antigos e fizeram investimentos para melhorar o desempenho das 

máquinas. 

Foi um dinheiro bem empregado. Eu gastei uns quatrocentos e poucos reais... Foi um dinheiro bem 
empregado. É um sonho da gente! Agora eu vou por uma plaquinha nele para poder entrar na Internet e 
vai ficar ótimo... (A.S., 30a, entrevista 17) 
 
Aí, a minha filha falou assim: “Mãe, eu vou pegar o meu computador em casa e dar para a mãe. Eu 
tenho o meu do escritório, fiz mais um pra mim no escritório e vou dar esse pra mãe”. Ela me deu com 
pouca memória, fraquinha. Aí, eu mandei o moço arrumar. (...) O computador está beleza! (...) E tem 
Internet! (B.P., 54 a, entrevista 19) 

A satisfação dos alunos ao realizar o desejo de possuir uma máquina em casa é algo 

contagiante: uma conquista que se coloca como promessa de novas possibilidades no campo 

profissional, como realização pessoal e ampliação de possibilidade de lazer. Esses educandos 

que tinham oportunidade de interagir com o computador em casa apresentaram, obviamente, 

mais progressos em relação ao domínio da máquina e  mostravam-se bastante motivados para 

freqüentar as aulas no laboratório de informática, para as quais traziam dúvidas e 

curiosidades. 

A importância de ampliar políticas públicas que subsidiem a aquisição de 

computadores e o acesso à Internet a cidadãos pertencentes às classes sociais mais 

empobrecidas é algo reconhecido pelo governo federal, e tem motivado a implementação do 

Programa PC Conectado, também chamado Computador para todos.  

O programa prevê algumas medidas para facilitar o acesso da população ao 

computador e à Internet: isenção da cobrança do Programa de Integração Social/Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social (PIS/COFINS) na venda para o consumidor final; 

garantia de suporte técnico por um ano; microcrédito especial de R$ 1.200 que deverá ser 

aprovado com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT); linha de financiamento 

concedida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com base 

na Taxa de Juros de Longo Prazo aos varejistas que decidirem comercializar o PC 

Conectado1; taxas de juros para consumidor entre 1% e 4,5%, resultando em prestações em 

                                                 
1 A especificação do PC Conectado anunciada é de um equipamento com processador de 1.5 Ghz, memória 
RAM de 128 Mb, disco rígido de 40 Gb, fax modem de 56 Kbps, placas de rede, som e vídeo (on board), 
monitor de 15 polegadas, teclado e mouse. Entre os aplicativos, estão sistema operacional baseado em 
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torno de R$ 65 e um custo final entorno de 1400,00 reais; compromisso firmado com os 

provedores de Internet de oferecer aos usuários do PC Conectado um pacote de 15 horas de 

acesso à internet por meio de linha discada, a R$ 7,50, já incluídos os impostos.  

Walter Bender e David Cavallo, especialistas do Massachusetts Institute of 

Technology  (MIT) Media Lab apoiaram a iniciativa do PC Conectado e defendem a 

utilização do software livre no mesmo. De acordo com os especialistas, antes mesmo de 

responder se o software livre é ou  não a melhor escolha, é necessário avaliar quais as metas 

da iniciativa.  
No caso do programa PC Conectado, os objetivos gerais são ampliar e simplificar o acesso das classes 
mais carentes e das pequenas e micro empresas à melhor tecnologia de informática. Este esforço pró-
inclusão digital é valioso em razão de sua contribuição para a construção de capital social e de uma 
sociedade civil. Contudo, um outro grande e alcançável objetivo da ampliação do acesso a grandes 
tecnologias é o crescimento econômico, através da abertura de novos mercados, do aumento de 
produtividade, da redução dos custos, e, no longo prazo, da educação.  
(...) É igualmente óbvio que a tecnologia mais poderosa pelo menor custo possível é a que oferece a 
maior penetração. É por esta razão que defendemos o uso de software livre de alta qualidade, ao 
contrário de versões simplificadas de softwares proprietários mais onerosos. Para estes objetivos, o 
software livre é muito superior, no tocante a custo, capacidade e qualidade.  
Contudo, é importante ressalvar que existe um outro e gigantesco benefício em potencial a longo prazo. 
(...). Se o código fonte é proprietário, oculto da população em geral, este fato tira desta população uma 
grande oportunidade de aprendizado. Quando o código fonte é aberto e existe uma comunidade que 
oferece contribuições de melhorias ao ambiente ou de novos aplicativos, então tudo isto também é 
aberto ao mundo, ou, pelo menos, ao mundo com acesso. Não apenas o código fonte serve como 
exemplo de idéias e implementações de programação, mas a comunidade de desenvolvimento serve 
como uma comunidade social de prática, com acesso a todos. Isto representa uma base global gratuita 
de suporte e educação (Cavallo & Bender,  2005). 

Por trás do desejo dos educandos de EJA e de parte da população de baixa renda de 

adquirir um computador e ter acesso a Internet, há muitos interesses políticos e econômicos 

colocados. Há que se reivindicar a ampliação de políticas públicas nesse setor e que sejam 

escolhidas as  opções mais vantajosas do ponto de vista de qualidade e dos custos para os 

cidadãos de baixa renda. A lógica do sistema capitalista, que tantas vezes explora as classes 

populares, pode e deve, nesse caso, ser utilizada a favor dos seus interesses, com o incentivo à 

concorrência e sem a manutenção de privilégios para empresas de hardware, software, 

telefonia e demais fornecedores de equipamentos, serviços e agências financiadoras que 

possam estar agregados às políticas públicas para o setor.  

 

 

 

                                                                                                                                                         
distribuição GNU/Linux, editor de texto, planilha eletrônica, softwares de apresentação, navegador de internet, 
antivírus, entre outros, contabilizando 26 aplicativos todos em software livre. 
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  4.2.12. O computador como causa de Desemprego: a abordagem do âmbito político-

social da questão nas rodas de conversa 

A reflexão sobre a relação tecnologia X desemprego foi levantada, de forma 

espontânea, apenas por dois educandos durante a pesquisa. Um deles havia destacado a 

questão durante a dinâmica inicial e outro educando o fez posteriormente. 

No trecho abaixo, o entrevistado retoma o que havia colocado durante a dinâmica 

inicial: o computador é personificado, além de ser identificado como responsável pelo 

aumento do desemprego... 

E- É, eu acho que depois que o computador, veio assim, tipo habitar mais no Brasil, o desemprego 
aumentou, né? Antes dele, vamos supor, que se numa firma, vinte funcionários faziam, hoje 
praticamente, seis, sete faz, né? Porque a maioria hoje, são tudo computadorizada, né? Então depois que 
o computador chegou, então tomou o lugar de vários funcionários, né? (A. B. S., 20 a, entrevista 2). 

Quando indagado a respeito de qual deveria ser a postura do trabalhador diante dessa 

realidade, o educando ressalta a necessidade de aprender a mexer no computador e que  a 

forma de enfrentar o problema é adaptar-se à presença da tecnologia no mundo do trabalho: 

P- E como é que a gente podia fazer para solucionar este problema? Você tem alguma idéia? 
E- Ah, é... (pausa) 
P- E daí como é que faz, tem que aprender mas daí tira o emprego, como é que faz? 
E- A gente tem que... A gente tem que estar, por exemplo, tem que aprender a mexer no computador, 
porque se você sabe mexer no computador fica um pouco mais fácil, né? Porque vamos supor: vai entrar 
numa firma,  tem um computador que está parado...  
P- Hum, huum... 
E- ...está precisando de alguém entrar para mexer... Se você sabe, então já dá para você encaixar  (A. B. 
S., 20 a, entrevista 2). 

O educando, embora tenha uma certa consciência crítica em relação à tecnologia como 

causadora de desemprego, quando questionado pela pesquisadora sobre saídas para a situação, 

logo situa a solução no âmbito individual. Coloca a questão em termos de superação de  

incapacidades individuais com vistas à adequação às demandas colocadas pela sociedade, 

dando mostras de que não percebe que seria necessária a implementação de políticas públicas 

diante de tamanha problemática social. 

A contradição que se encontra ao redor da presença da tecnologia na sociedade parecia 

ser melhor percebida pelo segundo educando, que anteriormente também havia destacado o 

computador como causa do desemprego. Contudo, esse mesmo educando, ao final de uma das 

aulas, em que havia trocado mensagens com os colegas por meio do ambiente Teleduc, 

afirmou no momento de desligar a máquina: 

- Pode ter tirado o emprego de muita gente,  mas que é fantástico é! (Diário de bordo) 
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O prazer despertado pela experiência de um certo domínio da máquina coloca-se ao 

lado de sua  visão crítica: diferentes dimensões da leitura do poder inerente ao computador 

que não podem ser desprezadas. 

Nos dois casos, os educandos haviam manifestado o gérmen de uma visão crítica em 

relação à forma como a tecnologia foi inserida no mundo do trabalho e, a partir da interação 

com o computador, passaram a reconhecer a necessidade de aprender a mexer na máquina. O 

que incomoda é a idéia de que o contato com o computador os seduza a ponto de substituírem 

um olhar mais abrangente por um olhar pragmático: cada um deve aprender informática para 

“se encaixar”... 

A idéia de formar os educandos para uma visão mais crítica era algo muito presente na 

equipe de pesquisadores. A preocupação de que os poucos educandos que tinham uma visão 

mais crítica deixassem de lado sua criticidade e passassem a considerar apenas a necessidade 

de adaptação em relação às inovações tecnológicas, reforçou o desejo de provocar discussões 

sobre o tema. Rodas de conversa foram realizadas com as diferentes turmas e revelaram-se 

iniciativas válidas que podem ser aperfeiçoadas mediante a criação de dinâmicas que aqueçam 

a discussão e facilitem o aprofundamento do tema. Faz-se necessário ajudar o grupo a refletir 

que as TIC têm um papel político, econômico e também social e quais são os caminhos de 

inclusão digital que têm sido oferecidos.  

4.2.13. O computador como instrumento de controle da vida financeira: a necessidade 

da  retomada e valorização dos discursos dos educandos que revelam criticidade  

O computador foi apontado como um instrumento controlador da vida financeira das 

pessoas apenas por um educando durante a dinâmica inicial.  Assim, fica o registro desse 

sentido destacado uma única vez e que não emergiu em outras situações da prática pedagógica 

observada nem nas entrevistas, mas pode ser retomado nas rodas de conversa que acontecerão 

na continuidade do curso ou em outras experiências pelo seu teor crítico bastante interessante. 

Nesse ponto, termina a análise sobre de que forma os 13 sentidos atribuídos pelos 

educandos ao computador durante a dinâmica inicial se fizeram presentes no percurso da 

prática pedagógica e nas entrevistas. A seguir, nos itens 4.2.14 e 4.2.15, serão analisados dois 

sentidos que surgiram apenas ao longo do processo e que não foram apontados inicialmente 

pelos educandos. 

 

 

 



 204

4.2.14. O computador como instrumento para aprimoramento da escrita: o papel do 

corretor ortográfico e da edição dos textos  

O computador como instrumento para aprimoramento de processos de aprendizagem 

da língua escrita não apareceu espontaneamente na fala dos educandos durante a prática 

pedagógica, apenas no momento das entrevistas.  

Alguns educandos tocaram nessa questão na entrevista por própria iniciativa, mas a 

maioria só manifestou que o computador pode auxiliar na aprendizagem da escrita depois de 

indagados pela entrevistadora se haviam percebido tal relação. As respostas dadas pelos 

educandos apresentam justificativas e exemplos para seus posicionamentos o que descarta a 

possibilidade de que tenham respondido afirmativamente à pergunta apenas para corresponder 

a supostas expectativas da pesquisadora.  

Como pôde ser observado, no capítulo III, o computador como instrumento para 

aprendizagem da língua escrita foi um sentido atribuído pelos educadores e pesquisadores da 

PUC-SP desde o início do processo. Um número significativo de atividades esteve voltado 

para a produção de textos, a partir da hipótese de que o computador poderia despertar o 

interesse, influenciar e, quiçá, colaborar no processo de aprendizagem dos educandos em 

relação à língua escrita. Havia o desejo de realizar a experiência de uso do computador na 

EJA e buscar compreender, dentre outras questões, qual o sentido atribuído pelos educandos 

ao computador como instrumento a serviço da aprendizagem da escrita, com a intenção de 

planejar ações que levassem em conta a sua percepção acerca da questão.  

Diante da pergunta específica se consideravam que o computador auxiliava em seu 

processo de aprimoramento da escrita, dentre 20 entrevistados, 19 responderam de forma 

afirmativa, com respostas do tipo: 

E- Você está aprendendo sobre a informática e sobre o português ao mesmo tempo, porque você  vai 
estar podendo ter ao seu lado um auxiliar, ao seu lado, um profissional lhe auxiliando pra ver o que que 
está errado, o que que você está fazendo, então eu acho que é muito familiar, as duas coisas (C.S.P., 
21a, entrevista 4). 
 
Alguns educandos afirmaram haver percebido que se tratava de um trabalho integrado 

entre aprendizagem da língua e da informática e que os profissionais que o acompanhavam 

observavam seus erros tanto em relação à escrita, quanto em relação ao domínio do 

computador.  

No trecho destacado a seguir, o destaque é feito em relação à integração entre o 

trabalho que era desenvolvido na sala de aula e no laboratório de informática, sendo que o 

computador proporcionava uma aula diferente... 
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E- Ele traz um benefício a respeito de tudo, né? Às vezes tá mexendo no computador, ele te ajuda. Ele 
ajuda também através da leitura que a gente desenvolve mais. 
P- E que negócio é esse de ajudar na leitura? 
E- Porque ali a gente tá praticando uma outra... como a gente estudando aquilo, a gente estudou na sala 
de aula. A gente vai  no computador, então é uma aula diferente. É uma aula que a gente tá aprendendo 
mais, então a gente tá evoluindo mais, cada vez mais (A M.L., 37a, entrevista 3). 
 
Citavam, inclusive, a percepção de uma realimentação entre o trabalho feito em 

relação à ortografia no laboratório de informática  e na sala de aula... 

E- Olha, eu achei legal,  porque a gente aprendeu bastante, né, assim? Além de aprender na sala normal, 
indo no computador também. 
P- Hum, hum... E, você é, (pausa). (...) Você acha que, assim, que a sala de aula e o que você aprendia 
no computador, uma coisa tinha a ver com a outra? 
E- É, (breve pausa), eu não entendia muito de computação e o computador é importante para, quando 
erra, para arrumar o erro, pra saber como é a palavra certa (V.R.O., 21a, entrevista 16). 

A observação do comportamento dos educandos no laboratório de informática 

possibilitou perceber que a motivação inicial da maioria dos educandos era  digitar os textos 

que estavam prontos, fossem de sua autoria ou retirados de jornais, livros ou caderno. 

Somente, a partir do encorajamento das professoras, passavam a arriscar a produzir seus 

textos diretamente no computador.  

As falas destacam, com muita freqüência,  o papel do corretor ortográfico do editor de 

textos nesse processo de aprendizagem e que o fato do computador não aceitar os erros 

obrigava o educando a repensar o que havia escrito: 

E- Eu acho que melhora a escrita, sim. Bem, eu acho, que... é, eu não vou muito bem para escrever, 
então quando a gente vai escrevendo, então, os erros, ele vai corrigindo os erros, não é? Pra ver, vamos 
supor, se na palavra está faltando um "s", né? Ele vai corrigindo. 
P- Ele corrige? Como que é isso? 
E- Não. A gente vê os erros, alguma coisa que está faltando, e ele já não aceita, né? (A B.S., 20a. 
entrevista 2) 
 
A personificação do computador, que já apareceu em discursos referentes a outros 

sentidos, volta a ter espaço: ele "vê" os erros e  não os "aceita", "melhora" a escrita e "corrige" 

os erros.  

Nas falas dos educandos aparecem duas situações distintas: a primeira é quando o 

computador corrige os erros, o que  fica por conta dos recursos de auto-correção ativados e, a 

segunda, é quando o computador alerta que algo está faltando, pela linha vermelha ondulada 

que sublinhava a palavra escrita de forma não ortográfica. Assim, ora o computador corrigia, 

ora mostrava os erros e provocava o educando a encontrar qual letra deveria ser acrescentada, 

suprimida ou trocada. 

E- (...) quando a gente escreve errado, ele marca lá que tá errado, então a gente sabe que a gente a 
escrita está errada, entendeu? Aí, a gente corrige (M.J.S., 30a, entrevista 10). 
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Até mesmo, quando o computador corrigia por si a palavra, a aprendizagem poderia 

acontecer se o educando estivesse atento e conseguisse identificar o motivo da correção e 

refletir sobre ele: 

E- Eu fico observando na vida, inclusive do meu irmão, tá sendo uma ótima contribuição. Pra mim 
também já foi, porque uma vez eu escrevi assim São Paulo, escrevi S maiúsculo e depois escrevi p 
minúsculo. Ele não aceitou, ele me corrigiu. Aí, já contribuiu pra mim não errar mais... (C.S.P., 
entrevista 4). 
 
Algo que surpreendia a maioria dos educandos era a possibilidade de colocar uma 

nova letra em uma palavra que já estivesse escrita, sem apagá-la.  

E- O computador ajuda, o computador, ele é bom porque, a gente com a caneta, a gente escrevendo, se a 
gente escrever errado, nós não temos como acertar. Com ele não, a gente mexendo com computador 
tudo, temos  como  corrigir tudo (A M. L., 37a, entrevista 3). 
 
Apontavam que no caderno faltava espaço para inserir letras que estivessem faltando, 

mas, o computador "abria espaço para encaixar novas letras!" . 

As falas citadas comumente apresentavam uma visão positiva do erro, como algo que 

pode ser revisto, que demanda uma reelaboração por parte daquele que está envolvido no 

processo de aprendizagem da língua.  
E- Eu gosto de desafio. Então eu fico procurando resolver o desafio (M.J.S., 39a, entrevista 10). 
 
E- É, (breve pausa), eu não entendia muito de computação e o computador é importante para, quando 
erra, para arrumar o erro, pra saber como é a palavra certa. 
P- E como é que acontecia. Você digitava uma coisa e o que acontecia no computador? 
E- Ele tinha uma cobrinha vermelha! (risos da entrevistada) 
P- E daí? 
E- E aí eu ia lá e tinha que tirar aquela palavra errada e colocar a certa. 
P- Certo e como que você fazia, tá bom, a palavra, às vezes,o computador não conhecia a palavra, né? 
Então, palavra tal aparecia lá com risquinho, como é que você fazia? Chamava alguém,você, você 
pensava primeiro, como é que você fazia? 
E- Chamava as meninas para ensinar. 
P- Chamava as suas colegas?  
E- Não, as meninas ajudantes. (referindo-se às alunas do ensino Médio do Colégio). 
P- E daí, o que elas falavam? 
E- Aí, elas iam lá e ensinavam a gente, ensinava uma vez e eu depois deixava a gente por si (V.R.O., 
21a, entrevista 16). 

O modo de agir das jovens do Ensino Médio que eram voluntárias no curso de EJA é 

percebido como algo que ajuda a educanda a aprender, a conquistar a autonomia. Sente-se 

apoiada, pois elas ajudavam, "ensinavam uma vez" e depois a deixavam fazer por si... As 

jovens haviam sido orientadas para não transmitir informações, mas para auxiliar os 

educandos a buscar soluções para os problemas identificados. A fala destacada acima atesta 

que estavam atuando conforme solicitado, atuando como mediadoras dentro da zona proximal 

de desenvolvimento dos educandos (Vygotsky, 1991). 
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O editor de textos revelava-se, portanto, um suporte muito interessante para o trabalho 

a partir da perspectiva de alfabetização defendida por Ferreiro (1993a, 1993b, 2004), pela 

facilidade de reescrita das palavras, sem deixar marcas e borrões. Tudo o que havia sido feito 

era aproveitado. Corrigir não significava ter que passar tudo a limpo, mas incrementar o texto, 

deixá-lo mais completo e mais bonito.  

Um grupo significativo parecia motivado para encontrar seus erros a partir das marcas 

deixadas pelo corretor ortográfico. A questão é que alguns se mostravam tão preocupados 

com as mesmas que não conseguiam continuar escrevendo enquanto não corrigissem as 

palavras sublinhadas. Quando essa postura era acompanhada por ansiedade ou perfeccionismo 

acabava atrapalhando a produção do texto, que vai muito além de um texto adequado do 

ponto de vista ortográfico. Quando os educadores consideravam que a interferência do 

corretor ortográfico não seria benéfica numa determinada situação, como por exemplo, entre 

educandos bem iniciantes ou que cultivavam uma postura de desânimo diante dos próprios 

erros, o mesmo era desativado. 

Outra situação que os motivava bastante a produzir textos com o auxílio do 

computador era a possibilidade de editar seus textos, inserir cores, imagens e  bordas. 

Explicitavam que escrever no editor de textos era melhor do que no caderno. Uma educanda 

argumentou que é mais “divertido” escrever no computador e outra afirmou que não havia 

comparação nem com o caderno, nem com a máquina de escrever: 

P- Como é que ele  te ensina, ajudava a escrever melhor? Ah, Dá um exemplo, assim, você estava lá... 
uma coisa que a gente fez bastante foi digitar os textos, não foi?  
E- Foi. 
P- E aí,o que que você fazia, ficava digitando...E daí? O que que acontecia? 
E- Ah, aparecia as letrinhas.  
P- As letrinhas? 
E- Que a gente digitava. 
P- Certo e daí, você ficava vendo aquilo e... te ajudava em que? Não é igual o caderno? 
E- É melhor ainda. 
P- Melhor? Por que que é melhor que o caderno? 
E- É tipo uma “divertição”. 
(Risos) 
P- Tá certo.Você tem mais alguma coisa que você queria falar? 
E- Não. Só eu queria falar que eu adorei muito esta oportunidade de conhecer o computador, é que eu 
não conhecia (M.C.S., 20a, entrevista 9). 
 
E- Ah, não tem nem comparação com o caderno, porque ele já te traz tudo, ele já te dá tudo! 
P- Tudo o que? 
E- Tudo, você está digitando, você vai, vai  escrever aquilo ali, ele vai te mostrando tudo ali as letras, o 
que você tem que fazer, o que não tem que fazer!  
P- Mas não  era você que estava digitando? 
E- Isso!Você tem que mentalizar o que você vai escrever, errou, imediatamente porque já apaga, olha aí,  
isso eu acho muito legal, porque, nesse caso,  a máquina de escrever já não era assim!  
P- Ah, você chegou a mexer em máquina de escrever? 
E- Cheguei, um pouquinho mas ainda cheguei a mexer!  
P- Qual a diferença da máquina de escrever para o computador? 
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E- Na máquina de escrever você, você errava tinha que apagar aquela letra ou até jogar aquele papel 
fora e no computador, não...você errou, imediatamente você já apaga, num piscar de olho.  O 
computador é coisa de primeiro mundo, não tem nem comparação! (J.S., 21a, entrevista 6). 

Essa vantagem do computador que possibilita o fazer e o refazer, facilitando o 

tratamento dos erros é destacada por Almeida, F. & Fonseca Júnior, F. (2000): 

A rapidez, aliada à capacidade de repetição (sem reclamar!) quase infinita, permite que os usuários 
possam refazer os seus trabalhos (sem culpa) antes de traduzi-los em arte final. 
Os registros em meio sólidos, como a pedra e o papel, dificultavam muito as alterações em documentos. 
O computador, por sua forma volátil de registro, facilita as remodelagens constantes de nossas 
propostas e de nossa documentação (p.52). 

Os educandos afirmaram que havia vantagens em relação à correção feita pelo 

computador, se comparada às intervenções da professora: não era necessário ficar esperando 

para ser atendido e ele não deixava passar nenhum erro... 

E- Eu acho que melhora a escrita, sim. Bem, eu acho, que... é, eu não vou muito bem para escrever, 
então quando a gente vai escrevendo, então, os erros, ele vai corrigindo os erros, não é? Pra ver, vamos 
supor, se na palavra está faltando um "s", né? Ele vai corrigindo. 
P- Ele corrige? Como que é isso? 
E- Não. A gente vê os erros, alguma coisa que está faltando,e ele já não aceita, né? 
P- Mas, daí que eu desafiei uma colega sua e queria ouvir sua opinião: - isso a professora não faz 
também?. 
E- Faz mas eu acho que ela..., que nem, se ela põe, se ela pede para fazer uma redação, talvez ela não 
vai ver tudinho como ele vê, se ela pegar pra ver ela vai falar, tá faltando o "s" no final, se no começo 
está faltando letra maiúscula, é...Então o computador não, se faltou uma letra, faltou um acento, ele já 
põe aquele risquinho embaixo lá (A B.S., 20 a, entrevista 2). 
 

E- Eu falo: você pode olhar uma coisa que eu escrevi aqui? É uma coisa mais difícil! 
E estando do lado do computador, já vejo se eu errei, eu já acostumei, é uma coisa mais simples, né? (A 
M L., 37 a, entrevista 3). 

A revisão do erro passa a ser algo incorporado ao trabalho de produzir um texto. 

Chama a atenção o fato de o educando dizer que já havia se acostumado a fazer a auto-revisão 

do que escrevia,  a partir do alerta da "cobrinha vermelha". Alguns citaram, inclusive, como 

no relato destacado abaixo, a utilização das sugestões do corretor: 

E- Então, eu aprendi coisa nova, não conhecia muitas palavras, aí, às vezes, às vezes, ele mesmo, 
corrige, né? Ou outras vezes a gente tem que corrigir. 
P- Às vezes ele corrige, que jeito assim?  
E- Algumas vezes, que eu ia fazer uma palavra errada, ele mesmo consertava. 
P- Ah, porque às vezes, trocou uma letrinha só e ele muda. E aí, o que você fazia quando aparecia a 
cobrinha? 
P- A cobrinha, é...Eu ia lá e clicava na cobrinha! (risos) 
P- Você clicava na cobrinha, de que jeito? Daquele jeito que aparecia as opções, como que você fazia? 
Como é que era? Quando uma palavra aparecia errada... 
E- Aí eu ia na palavra e clicava e colocava a palavra certa. 
P- Mas não era automático, que ele dava mais de uma opção, não é? Como é que você fazia? Como é 
que você sabia qual que era a certa? 
E- Ah , eu via que estava errado e clicava na certa. 
P- Às vezes, tem mais de uma, né? 
P- E ele não sabia qual que era a certa? 
E- Aí eu ignoro, né? Eu ignoro tudo (D.S.J., 20 a, entrevista 5). 
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Um educando que tinha computador em casa e havia aprendido a clicar com o botão 

direito do mouse para ver as opções corretas ensinou os colegas que estavam próximos a fazê-

lo. A novidade espalhou-se pelas duplas que estavam próximas a ele, ainda que nem todos 

conseguissem se beneficiar das dicas oferecidas pelo corretor ortográfico. Além do desafio de 

ter que discernir entre as sugestões dadas pelo corretor, o fato era que nem sempre o corretor 

dava boas sugestões,  pelo fato de a palavra digitada pelos educandos estar distante da norma 

culta e acabar se parecendo com outra palavra. 

 Uma fala que chamou bastante a atenção da pesquisadora foi a de um educando que 

respondeu inicialmente que o computador não auxiliava a escrever melhor   por compreender 

o termo escrever como sinônimo de grafar: 

P- (...) um dos objetivos de vocês que eu percebo é aperfeiçoar a escrita, não é? 
E- É, num ponto é. 
P- Você percebe que o computador ajuda a aperfeiçoar a escrita? Como é que você vê isso? 
E- Aí, a escrita não, né? 
P- Não? Você acha que não? Isso que eu queria saber... 
E- Não, porque, porque a escrita não tem nada a ver com digitar. 
P- Ah, é? Então me fala mais sobre esse negócio, aí! (animada) 
E- É, no computador você digita, você tá vendo ali tudo na tela, né? No teclado, aí você vai vendo as 
letras ... E aí é mais para a sua cabeça, como é que fala, para a sua  tecnologia, né?  
P- Certo.  
E- Vai aprendendo mais.Ah,...Agora... é... 
P- Então você acha que o computador não tem a ver para aprender a escrever melhor? 
E- Escrever melhor, não! Isso aí é conversa! 
P- É por que, assim? 
E- Porque o seguinte, você está lá na sala de aula...  
P- Hum, huum... 
E- Você está pegando... tá pegando o jeito da caneta, de escrever aquela escrita bonitinha, tal mas...  
P- Mas no sentido de letra, tal.. Mas se a gente pensasse no sentido de escrever palavra correta? Aí, o 
computador ajuda? 
E- Lógico, né? (A B., 26 a, entrevista 1). 

Ao perceber que, para o educando, alguém só estava escrevendo se estivesse 

utilizando caneta, lápis ou instrumento semelhante, a pesquisadora modificou a pergunta. 

Então, a resposta do educando se aproximou do que havia sido defendido anteriormente: o 

computador  podia ajudar a escrever corretamente, pela presença do corretor que alertava qual 

palavra deveria ser re-escrita:  

P- Mas se a gente pensasse a no sentido de escrever palavra correta? Aí, o computador ajuda? 
E- Lógico, né? Dá uma dica, né? 
P- Aí, ele corrige, você acha? E o que você fazia quando ele avisava que não estava certo? 
E- Você vai e vê o que tá errado na palavra que você escreveu errada, e digitou errado e ele vai e 
conserta, né? 
P- Mas se está errado, tem que fazer alguma coisa, né? 
E- A gente tem que tirar o erro que a gente colocou. Uma palavra é com "s" e você colocou com "z". E 
vai fica lá aquele risquinho. 
P- Mas como é que você sabia se tinha que trocar pelo "z" ou pelo "s"? como é que você fazia para 
descobrir? 
E- Iche, agora... Pensava alto...Vê pelo sinal que você diz quando você diz a palavra, né? Quando você 
vai falar, vai.Igual "jaca", você vai ver que é com "j" (diz gê, como se fala no nordeste), né? 
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P- Tá certo (A B., 26 a, entrevista 1). 

Durante a entrevista, um dos educandos verbalizou um certo desânimo por não saber 

como corrigir a palavra, defendendo inclusive que o educando primeiro aprendesse a ler e 

escrever melhor para depois se aproximar do computador: 

P- Você acha que ele auxiliava de alguma forma você a escrever melhor? 
E- Não, o computador? Olha veja bem. Eu, eu não cheguei a observar isso. Só o que eu observei bem é 
que quando eu escrevia um nome, entendeu, errado, ele indicava, ele indica o erro.  
P - Hum, hum... 
E- Entendeu? Então veja bem, conclusão, ele indicava o erro e eu ficava sabendo, mas ele vai indicar o 
erro só que, entendeu, apesar de eu saber que ele  está indicando que o nome estava errado eu, devido o 
estudo que é pouco, eu tentava arrumar e não achava, entendeu,  não achava o erro. Então por isso na 
minha opinião, eu digo "vai estudar mais um pouquinho" pra poder enfrentar, porque se você já sabe, 
vamos supor, ler correto e escrever correto, na minha opinião o computador é, Nossa Senhora,a coisa 
melhor do mundo, transforma até o mundo inteiro na nossa mão. Agora, entendeu, não saber ler direito, 
a gente faz alguma coisa mas nunca vai... (P.M.L.,31a, entrevista 13). 
 

Tal posicionamento merece uma análise mais cuidadosa, que será realizada no tópico 

seguinte, 4.2.15., pois apesar de ser o único a se pronunciar contrário à utilização do 

computador no curso de EJA, não se tratava de um caso isolado  pois outros educandos 

haviam manifestado opiniões semelhantes ao longo da trajetória, ainda que de forma mais 

tímida e não tão explícita. O computador expõe o erro e intimida os adultos que, em geral, 

têm mais dificuldade de lidar com os mesmos do que as crianças. 

Chamou também a atenção da pesquisadora, ao observar a totalidade das entrevistas, o 

fato de alguns, que discorriam com muita fluência sobre suas opiniões, fazerem pausas no 

momento da resposta sobre sua visão acerca da relação entre  computador e aprimoramento da 

escrita: 

P- Aprender a escrever melhor, não é um dos objetivos? Você percebe que o uso do computador ajuda?  
E- Ajuda. 
P- Em que? 
E- Na escrita, na escrita, especificamente.Vamos ver! Vou falar rápido. Vou ser bem rápida... (pára pra 
pensar) Não dá pra ser rápida... Me perdi. ... Ah... Então, eu aprendi coisa nova, não conhecia muitas 
palavras, aí, às vezes, às vezes, ele mesmo, corrige, né? Ou outras vezes a gente tem que corrigir 
(D.S.J., 20 a, entrevista 5). 
 
E- Melhorar a escrita? (pequena pausa, que constrasta com o fluxo do discurso pois até agora a 
entrevistada falou quase que ininterruptamente, com decisão e firmeza, mostrando-se convicta em 
relação ao que diz) 
P -É! 
E- Eu  acho que... é interessante porque a partir do momento em que eu, se eu for escrever errado no 
computador... 
P- Isso... 
E- (...) vai sair feio, não é? Então vai exigir de mim, (firmeza) que eu aprenda mais! (enunciação acaba 
com exclamação, pra cima). (...). Entendeu? (olha diretamente para a entrevistadora para ver se foi 
clara). Eu acho que... (pausa) 
P- O que você chama de sair feito? 
E- Não! Por exemplo, eu não sei que o português correto, eu não sei, por exemplo aqui, o que eu vou ter 
que usar,aquela letra onde é que eu vou ter que usar uma pontuação.  
P- Certo... 
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E- Então, eu por ainda, por exemplo, por não saber o português assim correto, por ter deixado isso pra lá 
muito tempo, eu posso até não perceber pra...e eu vou mandar pra as  pessoas e ela vai dizer: “Oh, 
quanto erro! E eu não vi!” . Aí a secretária da minha paróquia diz "nossa, tá errraaado" (fala 
caricaturizando a fala da secretária, com voz aguda, irritante), então eu tenho que aprender. Pra, eu acho 
que o computador é muito bom, mas para que a gente saiba lidar com o computador,  tem que primeiro, 
aprender na escola, né?  Eu vejo assim, mas que ele é interessante, muito, é. 
P- Nossa, muito obrigado! Muito valioso seu depoimento, viu? Viu, muito obrigada! (M.A. S., 53 a, 
entrevista 11). 
 
O que pareceu implícito na pausa realizada foi a necessidade de as educandas pararem 

para refletir sobre esse sentido não pensado anteriormente, que relacionava o computador e o 

aprimoramento da  escrita. Parece que começaram a se dar conta, no momento da entrevista, a 

partir do sentido enunciado pela pesquisadora, de que o computador havia interferido em seu 

processo de aprendizagem da língua escrita. Eis o sentido emergindo do diálogo entre 

interlocutores. A pesquisadora proporciona às educandas entrevistadas a construção de um  

novo sentido, sobre uma realidade sobre a qual já possuíam uma certa reflexão. 

Ainda que um novo sentido tenha emergido, é importante destacar que, tendo presente 

a totalidade dos discursos das educandas, esse não era o sentido que elas indicavam como o 

mais importante para si. No caso das entrevistadas acima citadas, ambas demonstravam gostar 

muito de interagir com o computador durante as aulas, mas valorizavam-no a partir de outros 

sentidos. A  aluna da entrevista 16 frisava  a possibilidade de pesquisar sobre História, sobre a 

“História do mundo desde o comecinho” e a aluna da entrevista 11 destacava muito  o sentido 

da praticidade, que seria plenamente alcançado quando ela pudesse  digitar por si mesma e 

não só escrever a mão os relatórios do trabalho pastoral que realizava.  

Ao observar as vinte entrevistas realizadas, delineia-se esse mesmo quadro: dentre as 

respostas iniciais dos educandos sobre qual era a sua visão a respeito do sentido do 

computador na EJA, 17 deles destacaram várias possibilidades: de realizar seu desejo de 

interagir com o computador, de obter informação,  de pesquisar, de conhecer o mundo, de 

navegar na Internet, de utilizar o computador para digitar textos no trabalho, de encorajá-los a 

prosseguir aprendendo mais “sobre a cultura e sobre o computador” e  de conseguir 

futuramente novas oportunidades de trabalho. Um deles, como veremos no tópico seguinte, 

não atribuiu sentido à presença do computador na EJA nesse momento de sua trajetória. E, 

apenas dois educandos apresentaram, logo no início da entrevista, de forma espontânea, a 

visão de que o sentido do uso do computador na EJA relacionava-se ao aprimoramento da 

leitura e da escrita.   

Portanto, em meio a tantas falas que apontam que educandos de EJA  perceberam que 

o editor de textos os auxiliou em seu processo de aprimoramento da escrita, é preciso destacar 
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que isso não significa que esse seja o sentido mais importante visto por eles para a presença 

do computador no curso de EJA. Elas foram provocadas pela pergunta da pesquisadora que, 

interferiu deliberadamente na reflexão dos educandos ao fazer uma provocação e, por outro 

lado, permitiu que vissem o que muitos não seriam capazes de ver por si mesmos (Amorim, 

2003). 

Assim, o computador como instrumento para aprimoramento da aprendizagem da 

língua escrita, ao que parece, foi um sentido atribuído pelos educandos ao computador a partir 

da ação dos educadores e pesquisadora e, sobretudo, do sentido atribuído pelos educadores e 

pesquisadores da PUC-SP a essa questão.  

Quanto aos caminhos para o uso do computador na EJA, levando em consideração a 

aprendizagem da língua escrita e os sentidos apontados pelos educandos, é importante 

destacar tanto o papel estratégico que pode ter o corretor ortográfico, quanto os riscos e os 

limites do mesmo, que deve ser utilizado de acordo com a intencionalidade das diferentes 

atividades.  

O ganho é justamente se o corretor servir para propiciar mais autonomia aos 

educandos de EJA na reescrita de palavras produzidas de forma não ortográfica, para animá-

los a encarar os seus erros de forma positiva como uma possibilidade de aprendizagem. O 

risco é de que o corretor acabe desestimulando os educandos ou acabe por focalizar por 

demais a discussão sobre a aprendizagem da escrita em torno da questão ortográfica. A 

preocupação quase exclusiva com a ortografia já é uma tendência dos educandos de EJA que, 

em geral, têm muita vergonha, tristeza e culpa por não dominar a escrita alfabética e por não 

escrever segundo os padrões da norma culta. É comum a professora afirmar que um 

determinado texto está muito bom, que precisaria apenas de uma revisão em relação ao modo 

de escrever algumas palavras e os educandos não acreditarem ou concordarem, por 

considerarem que se estivesse bom não teria palavras escritas de forma incorreta. 

É preciso encorajar boa parte dos educandos a perceber o valor do que pensam e 

escrevem. De fato, é inegável a importância de dominar a escrita alfabética e escrever 

segundo os padrões da norma culta. Contudo, é importantíssima a consciência a respeito do 

que se quer escrever e ler e a reflexão sobre a funcionalidade da aprendizagem da escrita na 

própria trajetória.  

Conforme colocado no capítulo I, várias contribuições teóricas vêm marcando a 

história da EJA desde a década de 80. É relevante considerar os estudos sobre letrismo 

funcional e a-funcional propostos por Biarnès (1998) e Silva (2003), ao planejar atividades 

que levem em conta essa questão do sentido que a escrita tem no contexto do projeto de vida 
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do educando de EJA, no processo contínuo de construção de sua identidade. Também deve 

ser considerado que a aprendizagem da escrita  deve ser encarada como um saber instrumental 

que possibilita expressar-se no mundo e ler o mundo (Freire, 1992), a qual  acontece a partir 

do diálogo com as hipóteses que os educandos têm em relação à escrita (Ferreiro, 1993a, 

1993b; Ferreiro & Teberosky, 1994) e em relação à realidade que os cerca (Freire, 1987, 

1992, 1995, 1996, 2000, 2002) e que a apropriação da escrita deve propiciar a sua utilização, 

de forma adequada e crítica,  no interior das práticas sociais, o que caracteriza a vivência da 

dimensão social do letramento (Soares, 2003). 

Outra potencialidade do editor de textos já destacada, que motivava bastante a 

produzir textos com o auxílio do computador era a possibilidade de editar seus textos, 

utilizando fontes de tamanhos e cores diversas, inserindo figuras e colocando bordas. Quando 

recebiam seus textos impressos ficavam felizes com a possibilidade de expor as produções  e 

de levar uma cópia para mostrar aos familiares. Essa questão da impressão das versões finais 

tem que estar prevista no planejamento, pois foi um equívoco quando não foi dada a devida 

atenção a essa questão. A possibilidade de edição, de valorização, de tratamento estético dos 

textos para que os mesmos possam circular no espaço educativo e fora dele precisa ser mais 

explorada, pois seria uma forma de reflexão sobre o sentido da escrita, não apenas sobre 

questões relativas ao domínio do código alfabético ou da escrita ortográfica. 

4.2.15. A falta de sentido do computador na própria trajetória 

Ao mesmo tempo em que se pode constatar que todos os educandos reconheciam a 

importância da presença do computador na sociedade e que um número significativo de 

educandos atribuía sentido para a  utilização do computador na EJA, verificou-se também que 

nem todos os educandos de EJA o consideravam com um instrumento válido para si naquele 

momento da própria trajetória.  

Vários educandos pareciam desmotivados, mas não revelavam exatamente a própria 

opinião e davam respostas evasivas do tipo: “É muito pouco tempo!”.  “É muito difícil”. Por 

mais que os educadores e pesquisadora procurassem respeitar as suas posições e quisessem 

apenas saber o que não interessava a eles, porque não gostavam do computador, poucos 

pareciam se sentir à vontade para colocar sua opinião, talvez com receio de contrariar os 

educadores e a pesquisadora ou de que houvesse insistência para convencê-los do contrário.  

A pesquisadora saiu em busca das razões das faltas e do aparente desinteresse em 

aproximar-se do computador e encontrou como respostas: o cansaço que provocava faltas em 

todas as aulas, não apenas na aula de informática; a falta de perspectiva de utilização dos 
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conhecimentos em informática na própria vida e a visão de que primeiro deveriam aprender a 

escrever corretamente para depois aprender a escrever no computador.  

O diálogo registrado a seguir ilustra a problemática do cansaço que atinge alguns dos 

educandos e os desanima a tal ponto que não só a informática, mas o curso de EJA torna-se 

algo sem sentido:  

P- Você vê sentido na utilização do computador no Curso de Educação de Jovens e Adultos? 
E- Olha, é legal, eu gosto.Uma coisa que a gente distrai bastante, aprende muitas coisas, né? Meu 
problema é que quase não dá pra mim vir, toda quinta-feira, por causa do meu serviço.(sem muita 
empolgação, voz cansada, parece justificar-se em relação a entrevistadora). Eu saio de casa assim toda 
dia umas quatro, né? 
P- Da manhã? (pergunta surpresa) 
E- É. (com naturalidade) Quatro horas da manhã.E chego as 20 para as cinco. E é muito cansativo. É 
muito cansativo pra mim vir aqui. 
P- E assim, e só na quinta é que dá problema ou tem outros dias que você não pode vir por causa do 
trabalho? (pra saber se a informática acabava sendo fator para desincentivá-la ainda mais a vir). 
E- Às vezes eu posso, sim, vou falar a verdade,  (demonstrando sinceridade), mas eu chego super 
cansada. Às vezes eles segura a gente pra fazer extra, né? E agora no Natal, eu trabalhei 22 dias, de 
segunda a segunda, né? Sem domingo pra folgar, eu fiquei supercansada. 
P- O que é que seu trabalho?E- Sou balconista de restaurante, (responde prontamente) balconista assim, 
trabalho no balcão e na cozinha, nos dois. 
P- Aonde é? 
E- É no Parque Dom Pedro, na Rua da Pagé. 
P- Eu moro na Azevedo Junior, pertinho do metrô Pedro II. (fala para tentar aproximação...) 
E- Perto da Rua Pagé, né? 
P- E você percebe, assim, alguma utilidade, algum sentido no uso do computador, assim, ou pra você 
fica mais comum? 
E- Eu vejo sim, eu gosto bastante de computação, né? O problema aqui, sei lá...O tempo pra mim, é 
difícil, se eu viesse toda quinta-feira, adiantava bastante, aprendia muitas coisa, né?  Mas não dá 
mesmo... o que é que  a gente vai fazer... 
P- Então eu te agradeço.Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer?  
E- Não... (L..M..M., 38 a, entrevista 7). 

A educanda transparece tristeza, fracasso, desânimo diante das dificuldades da vida e 

da possibilidade de reverter esse quadro. 

A falta de perspectiva de utilização dos conhecimentos em informática na própria vida 

foi  destacada, principalmente, por algumas senhoras: 

Hoje uma senhora disse-me explicitamente:   
- Professora, eu não quero ir mais na informática. Eu não dou para aquilo. Eu já estou velha para 
aprender essas coisas. Isso é para os mais novos, eu não vou usar o computador.  
Procurei animá-la,  mostrar quantas coisas já havia aprendido mas ela parecia estar convencida de que 
não era para ela, de que no seu caso, não valia a pena, que não teria possibilidade de utilizar o 
computador em outros espaços (Diário de bordo). 

Eram recorrentes as falas que reconheciam que era bom aprender sobre o computador, 

mas apontavam que não havia muito interesse, pois não teriam possibilidade de utilizar 

computadores em nenhuma outra situação. 

A visão de que primeiro deveriam aprender a escrever corretamente para depois 

aprenderem a escrever no computador era defendida por um terceiro grupo de educandos.  

(fala contínua, bem pausada, tem posição bem definida)  
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E- Vou te falar agora, numa boa, o sentido que eu vejo: em primeiro lugar, entendeu, o computador é 
um tipo de um objeto muito importante hoje em dia, entendeu, é como você falou, 
entende...,principalmente em nosso mercado de trabalho quem não tiver um acesso a um 
computador,entendeu, as coisas se tornam mais difíceis ainda, entendeu.  
Mas, veja bem, na nossa educação de jovens e adultos, assim, entendeu, na função que a gente tá, 
entendeu, por exemplo, eu adoro o computador, entendeu, às vezes quando eu, eu ficava com 
computador (...) Se fossem perguntar, "Pedro, você quer um curso de informática?", entendeu? No 
momento eu não queria. E eu vou explicar...  
Por que pra mim, enfrentar um computador, entendeu, eu estou na parte certa, entendeu, fica difícil. Por 
que fica difícil? (assume a voz do interlocutor) Porque a parte séria, por exemplo eu, né, entendeu? Eu e 
muitos que eu vejo, eu acho que eu ainda sei ler pouco, entendeu? Acho que ainda sei escrever pouco, e 
veja bem, a única dificuldade que eu tenho com computador... você senta num computador e o problema 
pra mim é o seguinte: se você  não sabe  nem ler direito, você não sabe colocar um acento, uma 
pontuação, entendeu, você vai se  atrapalhar bastante. Acho que você vê o que é o que acontece aí, 
entendeu.  
E não que eu não goste, eu juro que eu adoro (adooro , enignmático, para se justificar e ficar de bem 
com entrevistadora?) o computador mas, eu prefiro dar a minha opinião, eu prefiro estudar um pouco 
mais, entendeu, pra poder pelo menos, eu quero dizer, aprender a ler e escrever direito e pra mim poder 
enfrentar um curso que é mais rápido, entendeu.  
Porque, por exemplo, eu, entendeu? Se eu sentar no computador eu vou fazer alguma coisa mas, 
entendeu, mas vai sair da  maneira de uma pessoa,não pera aí, pra mim fazer um curso pra mim tá 
bom,sei ler,sei escrever, sei onde vai os acentos tudo, isto atrapalha bastante. 
Se você prestar atenção, você pode ver, entendeu, na sala de computação, aí. Pelo menos é meu ponto 
de vista, que eu penso. Tudo bem, por exemplo, se tiver, eu venho participar que eu gosto, entendeu. 
Quanto mais tiver chance de aprender um pouquinho é melhor, entendeu, mas eu já pensei,  mas acho 
que pra gente enfrentar mesmo um computador, dizer "não vou fazer um curso", acho melhor a gente ler 
um pouco mais, escrever um pouquinho mais pra na hora que chegar no computador não dá...entendeu, 
porque dá esse problema você chega ali erra um nome, erra bastante, aí fica mais difícil também, você 
não consegue, entendeu, aprender, a minha opinião. Só isso.(P.M.L., 31a, entrevista 13). 

O computador incomoda, pois evidencia na tela o que o educando não sabe e ele deixa 

evidente que, ao menos nesse momento, não está disposto a  lidar com isso. 

Nesse sentido, Carneiro (2002), ao refletir sobre emoções e sentimentos de medo e de 

recusa relacionados ao uso do computador, utiliza a metáfora do espelho: 
Ao se perceberem ou imaginarem diante do computador, a metáfora que mais se assemelha a essa 
situação é a de um indivíduo diante de um espelho que reflete todos  os sentimentos, fracassos e 
conquistas, mostrando para todos uma imagem do seu comportamento sobre a máquina. Isto causa uma 
sensação de estar mostrando as dificuldades para os outros, uma situação que o ser humano, a princípio 
não gosta de estar vivendo. Percebemos que o medo aparece acompanhado de outros sentimentos, como 
o de recusa ou insegurança, fazendo-nos assumir que precisamos de apoio do outro, criando, assim, uma 
situação inicial de dependência (p.55). 

O que chama atenção era que a recusa e a resistência ao computador não vinha, na 

maioria das vezes, de educandos  que estavam começando a se alfabetizar, mas dos que já 

escreviam segundo uma hipótese silábico-alfabética ou alfabética e que ainda não dominavam 

a escrita ortográfica.  

O aluno acima citado, quando comparecia à aula no dia da informática, realizava com 

êxito as atividades propostas e algumas vezes, por iniciativa própria, aproveitava para 

começar a digitar alguns poemas que sabia de memória e outros de sua autoria. Na seqüência 

da entrevista, a pesquisadora recordou ao entrevistado esses fatos, no entanto, mesmo assim, 

ele demonstrou não ver sentido na atividade. Ao que parece, ele deixava de valorizar tudo o 
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que era capaz de produzir por escrito, por não fazê-lo segundo a norma culta. O computador 

só tratava de explicitar seus erros ortográficos que tanto o incomodavam, a ponto de desprezar 

suas produções.  

Assim como esse educando, vários outros se mostravam incomodados em produzir 

textos no computador. A consciência de que não escreviam de forma correta, a 

impossibilidade de localizar e arrumar os erros de forma autônoma faziam com que ficassem 

desestimulados com as atividades no laboratório de informática, pois todas, de alguma forma, 

envolviam a escrita. 

A existência de educandos que atribuíam sentido ao computador, mas não viam 

sentido em utilizar o computador naquele momento da própria trajetória deve ser registrada 

como uma voz a ser ouvida e a partir da qual podemos continuar a reflexão e o diálogo. A 

ação e a pesquisa partem do princípio de que se deve respeitar a visão dos educandos e de que 

se faz necessário o movimento exotópico. Assim cabe, por um lado, a acolhida aos seus 

posicionamentos e, por outro, o dever de proporcionar que vejam a outra face das situações 

que não poderiam ver se não fosse a presença dos educadores e pesquisadores. O sentido é 

construído no diálogo entre interlocutores e entre discursos, eis o papel da educação e da 

pesquisa, mas só pode ser decidido e enunciado pelo sujeito que fala, reflete e age a partir do 

que lhe foi proposto, eis o espaço para as subjetividades. 

4.2.16. Quadro síntese dos Sentidos e Caminhos encontrados 

Nos tópicos anteriores, procurou-se analisar os sentidos atribuídos pelos educandos ao 

computador ao longo do percurso da pesquisa e vislumbrar alguns caminhos para o uso do 

computador na EJA a partir do diálogo com esses sentidos. A seguir, encontra-se um quadro 

síntese da análise realizada: 

Quadro 11: Sentidos e caminhos encontrados a partir da análise de dados 
Sentidos atribuídos pelos 

educandos ao computador 
Análise  Caminhos vislumbrados para o uso 

do computador na EJA  
a partir do diálogo com os sentidos  

destacados pelos educandos 

• O computador como 
algo importante. 
Durante o percurso, o 
computador continuou a 
ser valorizado como algo 
importante, contudo, 
inicialmente, boa parte 
dos educandos 
demonstrava uma visão 
mais geral e vaga sobre 
as potencialidades do 
computador e das TIC. 

• No decorrer das atividades, o 
computador começou a representar 
um instrumento capaz de lhes 
propiciar  oportunidades de 
informação, de pesquisa, de 
trabalho, de aprendizagem, de 
modo que já não faziam afirmações 
idealizadas que o defendessem 
como algo maravilhoso em si 
mesmo.  A experiência 
acompanhada pela  reflexão parece 
ter sido a responsável pela 

• Necessidade de espaços de 
reflexão para a construção de 
justificativas mais 
contextualizadas: instituição de 
rodas de conversa nas quais os 
educandos são convidados a 
refletir sobre a experiência de 
interagir com o computador, sobre 
a aprendizagem realizada da cada 
dia e de que modo o computador 
foi ou não um instrumento nesse 
processo.   
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desmistificação.  

• Interação, o desejo de 
aprender mais. A 
análise dos registros do 
Diário de Bordo 
confirmou que por trás 
do verbo “mexer”, 
encontrava-se o desejo 
de ligar, experimentar, 
descobrir, desligar e 
dominar, sobretudo, os 
comandos do teclado e 
do mouse. 

 

• A interação com a máquina 
despertou o desejo de ir além do 
que foi proposto e dedicar mais 
tempo a apropriação de questões de 
ordem técnica, pensar na 
possibilidade de inscrever em 
cursos básicos de informática e 
procurar espaços públicos de 
inclusão digital. 

 

• Pertinência de integrar ações de 
EJA e Inclusão digital: Para a 
apropriação da máquina foi 
acertado propor apenas o 
manuseio do teclado e deixar os 
desafios do domínio do mouse 
para um segundo momento. Um 
caminho defendido no primeiro 
capítulo e que se recoloca é a 
articulação de cursos de EJA que 
contemplem o uso do computador 
como instrumento pedagógico e 
iniciativas de inclusão digital.  

• Pesquisa e Informação: 
A grande maioria dos 
educandos ficava muito 
motivada diante de 
propostas de  realizar 
Pesquisas na Internet.  

 

• O ânimo inicial para pesquisar na 
Internet pode, facilmente, ser 
sucedido pelo desânimo, devido a  
dificuldades para: navegar pelos 
links; distinguir os limites entre a 
página exibida, os controles 
gráficos do navegador e as 
propagandas indesejáveis; escrever 
corretamente as palavras-chave nos 
sites de busca, de modo que 
possam localizar o que desejam e  
selecionar o que é mais 
significativo dentre o volume de 
informações contidos em cada tela. 

 

• Cultivo do olhar observador do 
educando e do educador: para 
que pesquisar informações na 
Internet possa constituir-se uma 
atividade significativa na EJA, 
faz-se necessário que o educador 
cultive um olhar observador e 
atento para organizar e 
acompanhar as atividades, de 
modo que os educandos sintam-se  
apoiados ao enfrentar duas grandes 
dificuldades: a compreensão da 
lógica do hipertexto e o domínio 
da própria escrita. O educando 
deve ser encorajado a desenvolver 
também um olhar de observação 
atenta, investigativo e crítico 
diante das páginas acessadas.  

• Aprendizagem:  alguns 
educandos destacam que  
a interação com o 
computador provocava 
uma “abertura” de sua 
mente à aprendizagem. 

 

• O conceito de empowerment 
proposto por Papert (1994) ganha 
conotações mais amplas, quando 
aplicado à possibilidade de 
empoderamento dos sujeitos, bem 
como das comunidades 
empobrecidas, desafiadas a 
apropriarem-se dos recursos 
tecnológicos. 

• Incentivo à  experiência do 
"empoderamento": Abrir canais 
para que a voz dos excluídos passe 
a compor as páginas da rede é um 
começo, a ser pensado por 
projetos de EJA que utilizem as 
TIC, que podem articular o 
desenvolvimento de habilidades 
cognitivas, o empoderamento 
pessoal e comunitário dos sujeitos 
participantes. 

• Conhecer o Mundo:  
os educandos mostravam-se 
muito animados em "viajar" 
pelo mundo por meio da 
Internet, especialmente, ao 
encontrar fotos de lugares 
conhecidos. Foram muitos os 
momentos de satisfação ou 
de empolgação dos 
educandos ao navegar pela 

• Navegar pela Internet, no sentido 
de conhecer mais sobre o mundo, 
pode se constituir uma atividade 
significativa de leitura, desde que 
os educandos sejam convidados a 
refletir sobre a procedência e 
confiabilidade das informações, 
analisar com curiosidade crítica as 
páginas visitadas, que possuem 
autores que, por sua vez,  têm uma 

• O desenvolvimento da 
autonomia  e da curiosidade 
crítica: a possibilidade de uso do 
computador na EJA como fonte de 
conhecimento de mundo pode e 
deve ser mais explorada na 
perspectiva da curiosidade crítica.  
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Internet para conhecer o 
mundo. 
 

intencionalidade ao organizá-las tal 
qual se apresentam. 

• Entretenimento: A 
reflexão de que a 
primeira atividade que 
envolveu jogos com 
personagens da Turma 
da Mônica não foi 
adequada acabou 
afastando os educadores 
e a pesquisadora de 
pensar em outros jogos 
que pudessem ser 
adequados ao trabalho.  

• As subjetividades dos educandos 
em campo revelaram que o jogo 
mediado por computador é algo 
que desperta o interesse dos 
educandos, pode e deve de alguma 
forma estar presente em meio às 
propostas realizadas. 

 

• Identificação de jogos 
adequados ao perfil dos 
educandos de EJA: escolher 
jogos adequados ao perfil bastante 
heterogêneo dos educandos e aos 
objetivos da EJA é um desafio, 
que deverá ser encarado. A 
possibilidade de jogar no 
computador pode ser incorporada 
à proposta curricular de EJA e 
proporcionar aos educandos a 
realização de atividades  que 
aproximem o lúdico e a escrita, 
por meio da tecnologia. 

 
 

• Comunicação: O 
computador só foi 
experimentado como 
instrumento de 
comunicação, no 
segundo semestre de 
2004,  por meio da 
utilização de uma sala 
virtual para o grupo no 
ambiente Teleduc e 
criação de e-mails para 
alguns educandos e uma 
experiência numa sala de 
bate-papo. 

 

• O ambiente se mostrou útil para 
promover  um  espaço de 
comunicação entre educandos e 
educadores de salas diferentes e 
revelou-se propício para o 
armazenamento e disponibilização 
das produções dos educandos.  

• A utilização do e-mail apenas para 
experimentar como o mesmo 
funciona fez com que a atividade 
tivesse  sentido  por um curto 
período.  

• A vivência  na sala de bate-papo 
serviu para levantar o que o grupo 
sabia sobre o assunto e 
desmistificar o que era um bate-
papo na Internet. 

 

• Intercâmbio entre grupos de 
EJA e entrevistas com 
convidados: a experiência 
mostrou que a Internet pode ser 
utilizada como meio de 
comunicação por educandos de 
EJA, com sucesso, por meio do 
correio eletrônico. Seria 
interessante que fosse contatado 
um outro grupo de EJA, com o 
qual pudessem se comunicar a 
partir de um objetivo comum.  

• Quanto ao uso de salas de bate-
papo, poderiam ser planejadas 
atividades  com convidados de 
fora, que seriam entrevistados em 
relação a algum tema que estivesse 
sendo estudado em sala de aula. 

• Facilitação de tarefas: 
esse sentido não foi 
muito citado pelos 
educandos, nem na 
dinâmica inicial, nem 
durante as aulas. Existe, 
no entanto, um 
depoimento que revela 
que a experiência de 
interagir com o 
computador na EJA 
contribuiu para que o 
educando se encorajasse 
a utilizar caixas 
eletrônicos. 

• O educando já tinha um desejo de 
desfrutar das facilidades do caixa 
eletrônico e, a autoconfiança, 
nascida a partir da experiência de 
ter conseguido interagir com 
sucesso com o computador, foi o 
elemento decisivo para que o 
educando trocasse a longa fila do 
caixa comum pela do caixa 
eletrônico. 

• A experiência de possuir não só o 
desejo mas a chave (Almeida, F, 
2000) que possibilita utilizar o 
caixa eletrônico parece ter  o 
mérito de encorajá-lo a romper 
novas barreiras. 

• Incentivo e apoio na medida do 
possível  para que os educandos 
alcancem seus objetivos em 
termos de inclusão digital: 
Ninguém inclui ninguém. Deseja-
se um movimento de inclusão que 
passa pelo desígnio do sujeito, que 
pode desejar adentrar alguns 
espaços e não outros, um 
movimento que se faz de forma 
autopoiética, de dentro para fora. 
O importante é que o educando de 
EJA seja apoiado na apropriação 
das chaves almejadas: utilização 
das TIC para a facilitação de 
tarefas e na consecução de seus 
objetivos. 
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• Instrumento de 
trabalho: na dinâmica 
inicial, poucos 
educandos citaram o 
computador como 
instrumento de trabalho. 
Durante a pesquisa, 
foram identificados dois 
educandos que já 
utilizavam o computador 
no seu ambiente de 
trabalho e muitos outros, 
sobretudo os que 
estavam concluindo o 
Nível IV, que desejariam 
fazê-lo. 

 

• A visão de que o computador pode 
ajudá-los, a curto prazo, a 
conseguir melhores postos de 
trabalho, precisa ser objeto de 
reflexão, de modo que nem se 
desestimulem em engajar-se em 
processos formativos, nem se 
frustrem por  apostarem 
ingenuamente que a informática 
pode garantir necessariamente 
melhores postos de trabalho. 
Percebe-se que aqueles que já 
possuem uma leitura mais crítica 
em relação ao mundo, rapidamente, 
utilizam esse modo de ler o mundo 
em relação ao computador. 

• Necessidade de uma reflexão 
crítica e criativa sobre brechas 
existentes: as mudanças 
ocasionadas pela presença da 
tecnologia na sociedade 
contemporânea devem ser objeto 
de estudo do grupo. A partir de um 
levantamento do conhecimento 
prévio dos educandos sobre o 
assunto, questões trazidas por 
autores que  refletem a questão 
podem ser pontuadas pelos 
educadores em meio às discussões. 
O caminho parece ser encontrado 
no momento em que se provoca os 
educandos a observar o mundo 
sempre com olhos críticos e 
criativos, a cultivar o hábito do 
olhar reflexivo e de esperança, que 
não é ingênuo mas acredita nas 
brechas históricas de 
transformação da realidade pessoal 
e social. 

• Realidade que provoca 
emoções e reações:  O 
computador como 
experiência que 
emociona foi citado 
uma única vez na 
dinâmica inicial, mas 
foi algo que 
acompanhou muitos 
momentos da trajetória 
realizada. 

 

• Os primeiros contatos com o 
computador; as conquistas 
inesperadas ou muito aguardadas e 
as frustrações com o próprio 
desempenho no computador, no 
compartilhamento da máquina com 
o colega, com a falta de auxílio 
rápido dos educadores ou com a 
própria máquina - foram 
desencadeadoras de muitas 
emoções e reações ao longo da 
prática pedagógica.  

 

• A importância do educador "estar 
junto": o caminho indicado pelos 
sentidos atribuídos pela 
pesquisadora aos sentidos 
apontados pelos educandos e 
pelos autores destacados é de 
que a escolha acertada encontra-
se em vivenciar o "estar junto", 
estar atento para discernir e agir 
no momento propício e 
compartilhar de modo sereno as 
dúvidas, conflitos, frustrações e 
conquistas. 

• O desejo de  ter um 
computador em casa: O 
desejo de ter um 
computador em casa era, 
por vezes, verbalizado 
pelos educandos.  

 

• A dificuldade para se ter um 
computador em casa ressaltada nas 
falas era sempre a questão 
econômica... 

• O desejo da população de baixa 
renda de adquirir um computador e 
ter acesso a Internet atrai  muitos 
interesses políticos e econômicos. 

• Reivindicação de  políticas 
públicas para o setor e olhar  
crítico para as iniciativas 
existentes: Faz-se necessário 
reivindicar a atenção da política 
pública para o setor. Que sejam 
escolhidas as  opções mais 
vantajosas do ponto de vista de 
qualidade e dos custos. A lógica 
do sistema capitalista, que tantas 
vezes explora as classes populares, 
pode e deve, nesse caso, ser 
utilizada a favor dos seus 
interesses, com o incentivo à 
concorrência e sem a manutenção 
de privilégios para empresas de 
hardware, software, telefonia e 
demais fornecedores de 
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equipamentos, serviços e agências 
financiadoras de programas  
destinados a esse fim. 

• Causa de Desemprego: 
a reflexão sobre a 
relação tecnologia X 
desemprego foi 
levantada, de forma 
espontânea, apenas por 
dois educandos durante a 
pesquisa. Um deles já 
havia destacado a 
questão durante a 
dinâmica inicial e outro 
educando só o fez 
posteriormente. 

• O prazer despertado pela 
experiência de um certo domínio 
da máquina e  visão crítica em 
relação à presença a tecnologia na 
sociedade são diferentes dimensões 
que não podem ser desprezadas. 

 

• Conhecimento das dimensões  
política, econômica e social que 
envolvem a presença da 
tecnologia na sociedade em rede: 
faz-se necessário ajudar o grupo a 
refletir que as TIC têm um papel 
político, econômico e também 
social e quais são os caminhos de 
inclusão digital que têm sido 
oferecidos. Rodas de conversa se 
revelaram iniciativas válidas que 
podem ser aperfeiçoadas mediante 
a criação de dinâmicas que 
favoreçam a discussão e o 
aprofundamento do tema. 

 

• Controle da vida 
financeira: esse sentido 
foi apontado apenas por 
um educando durante a 
dinâmica inicial.   

 
 

• Fica o registro desse sentido 
destacado uma única vez que não 
emergiu em outras situações da 
prática pedagógica observada e nas 
entrevistas. 

• Retomada e valorização de 
discursos dos educandos que 
revelam criticidade: o 
computador como instrumento de 
controle da vida financeira é um 
sentido que pode ser retomado nas 
rodas de conversa que acontecerão 
na continuidade do curso ou em 
outras experiências pelo seu teor 
crítico bastante interessante. 

• Aprimoramento da 
escrita: esse sentido não 
apareceu na fala dos 
educandos durante a 
prática pedagógica. Dois  
educandos tocaram nessa 
questão na entrevista por 
própria iniciativa, mas a 
maioria só manifestou 
que o computador pode 
auxiliar na aprendizagem 
da escrita depois de 
indagados se haviam 
percebido tal relação. 
Destacaram o auxílio do 
corretor ortográfico e as 
vantagens da escrever e 
re-escrever textos no 
computador. 

• A vantagem  do corretor ocorre se 
o mesmo propiciar mais autonomia 
aos educandos de EJA na re-escrita 
de palavras produzidas de forma 
não ortográfica, para animá-los a 
encarar os seus erros de forma 
positiva como uma possibilidade de 
aprendizagem. O risco é de que o 
corretor acabe desestimulando os 
educandos ou acabe por focalizar 
por demais a discussão sobre a 
aprendizagem da escrita entorno da 
questão ortográfica, o que já é uma 
tendência dos educandos de EJA.  

• É relevante considerar os estudos 
sobre letrismo funcional e a-
funcional, (Biarnès, 1996, 1998, 
1999; Silva 2003); a concepção que 
a leitura da palavra precede a 
leitura de mundo de Freire (1992); 
as contribuições da Psicogênese da 
Língua Escrita de Ferreiro (1993b, 
1994) e as considerações sobre a 
dimensão social do letramento 

• Uso do corretor ortográfico e da 
edição dos textos: é importante 
destacar tanto o papel estratégico 
que pode ter o corretor 
ortográfico, quanto os riscos e os 
limites do mesmo, que deve ser 
utilizado de acordo com a 
intencionalidade das diferentes 
atividades.  

• O corretor pode ser utilizado para 
o desenvolvimento da autonomia 
dos educandos na reescrita de seus 
textos, acompanhado de uma 
reflexão contínua sobre seu papel 
no processo de aprendizagem. 

• A possibilidade de edição, de 
tratamento estético dos textos para 
que os mesmos possam circular no 
espaço educativo e fora dele 
precisa ser mais explorada, pois 
seria uma forma de que refletissem 
sobre o sentido da escrita, não 
apenas sobre questões relativas ao 
domínio do código alfabético ou 



 221

Sentidos atribuídos pelos 
educandos ao computador 

Análise  Caminhos vislumbrados para o uso 
do computador na EJA  

a partir do diálogo com os sentidos  
destacados pelos educandos 

(Soares, 2003). da escrita ortográfica. 
 

• A falta de sentido do 
computador na própria 
trajetória: ao mesmo 
tempo em que se pode 
constatar que todos os 
educandos reconheciam 
a importância da 
presença do computador 
na sociedade e que um 
número significativo de 
educandos atribuía 
sentido para a  utilização 
do computador na EJA, 
verificou-se também que 
nem todos os educandos 
de EJA o consideravam 
como um instrumento 
válido para si naquele 
momento da própria 
trajetória.  

 

• A pesquisadora saiu em busca das 
razões das faltas e do aparente 
desinteresse e encontrou como 
respostas: o cansaço que provocava 
faltas em todas as aulas, não apenas 
na aula de informática; a falta de 
perspectiva de utilização dos 
conhecimentos em informática na 
própria vida e a visão de que 
primeiro deveriam aprender a 
escrever corretamente para depois 
aprender a escrever no computador. 

 

• A acolhida da voz dos educandos 
e o movimento exotópico: A 
existência de educandos que 
atribuíam sentido ao computador, 
mas não viam sentido em utilizar o 
computador naquele momento da 
própria trajetória deve ser 
registrada como uma voz a ser 
ouvida e a partir da qual podemos 
continuar a reflexão e o diálogo. A 
ação e a pesquisa partem do 
princípio de que se deve respeitar 
a visão dos educandos e de que se 
faz necessário o movimento 
exotópico. Assim cabe, por um 
lado, a acolhida aos seus 
posicionamentos e, por outro, o 
dever de proporcionar que vejam a 
outra face das situações que não 
poderiam ver por si mesmos. O 
sentido é construído no diálogo 
entre interlocutores e entre 
discursos, mas só pode ser 
decidido e enunciado pelo sujeito 
que fala, reflete e age a partir do 
que lhe foi proposto. 

 
A seguir, encontram-se as considerações finais que retomam o problema da pesquisa, 

sintetizam ainda mais as principais conclusões apresentadas acima e apresentam o que a 

pesquisadora aprendeu os próximos passos a serem dados, a fim de dar continuidade ao 

processo de reflexão e ação deflagrado pela pesquisa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Retomando o problema da pesquisa... 

Agora, é momento de retomar as duas questões colocadas inicialmente e procurar 

respondê-las à luz da investigação realizada... 

Quais os sentidos atribuídos por educandos de EJA ao computador numa prática 

pedagógica que o utiliza como instrumento pedagógico? 

Os sentidos atribuídos pelos educandos foram o de instrumento: 

 importante, 

 com o qual desejavam interagir, 

 de pesquisa e informação, 

 de aprendizagem, 

 de conhecimento de mundo, 

 de entretenimento, 

 de comunicação, 

 de facilitação de tarefas, 

 de trabalho, 

 disparador de emoções e reações, 

 que desejavam possuir, 

 causador de desemprego, 

 controlador da vida financeira, 

 de aprimoramento da própria escrita. 

Os educandos de EJA demonstraram durante a pesquisa reconhecer a importância do 

computador na sociedade contemporânea. Muitos educandos expressaram de diversas formas 

seu desejo de interagir com a máquina e de alcançar autonomia para ligar, utilizar o editor de 

textos e a  Internet e destacaram o computador como fonte para a realização de pesquisas e 

obtenção de informações sobre as diversas partes do mundo, de forma instantânea. 

Um grupo menor atribuiu sentidos relacionados ao desenvolvimento da capacidade de 

aprendizagem e habilidades de raciocínio, à oportunidade de divertir-se, à chance de 

estabelecer novos relacionamentos e   à  possibilidade de facilitação de tarefas cotidianas, 

principalmente a economia de tempo para realizar transações bancárias por meio do uso do 

caixa eletrônico. 

A relação do computador com o mundo do trabalho foi abordada de diferentes formas 

durante o percurso da pesquisa. Uma postura questionadora, atenta à supressão de postos de 
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trabalho devido à presença da tecnologia, só apareceu  nas colocações de dois educandos os 

quais, ainda que apresentassem um gérmen de visão crítica, mostravam-se dispostos a 

interagir com a máquina e achavam que restava aos trabalhadores aprender informática para 

se adaptar às mudanças ocorridas no mundo do trabalho. O reduzido grupo de educandos que 

apontava a informática como possibilidade de conquista de melhores ocupações e salários no 

futuro cresceu durante o percurso da pesquisa. Muitos educandos que possuíam maior 

escolaridade  passaram, inclusive, a investir no projeto de ingressar num curso básico de 

informática. 

O desejo de possuir um computador também cresceu na medida em que os educandos 

tinham sucesso na apropriação da máquina. O grande inibidor da sua realização era o custo 

para a aquisição do computador e manutenção da conexão. Os  três educandos que possuíam 

um computador relataram que já tinham o desejo de ter um computador e que a interação com 

a máquina no curso de EJA só veio incentivá-los a realizar o desejo. Um dos educandos 

comprou um equipamento novo de forma financiada e os outros dois ganharam máquinas 

mais antigas e fizeram investimentos nas mesmas para poder melhor utilizá-las.  

A questão do computador como instrumento que possibilita o aprimoramento da 

escrita apareceu de forma espontânea em apenas dois discursos. A quase totalidade dos 

educandos, quando indagada pela pesquisadora sobre a questão, afirmou e exemplificou como 

o computador os auxiliou a aprender mais sobre a língua, salientando, sobretudo, o papel do 

corretor ortográfico, que possibilitava a reflexão e a reescrita das palavras em que havia 

omissão ou  troca de letras. Ficou claro que esse sentido foi construído pela maioria dos 

educandos a partir do questionamento da pesquisadora que provocou uma reflexão não 

realizada anteriormente, o que exemplifica o papel do movimento exotópico nas relações 

entre educador-educando e pesquisador-sujeito pesquisado, em busca da construção de 

conhecimento. 

O computador como disparador de emoções e reações inusitadas esteve presente 

durante todo o processo. As emoções oriundas das conquistas alimentavam o desejo de 

continuar interagindo com a máquina. Por outro lado, as frustrações próprias do cotidiano 

(com o funcionamento do computador e a partir da experiência de condividir o equipamento) 

e,  sobretudo, com o próprio desempenho como estudante produtor de textos, ao ver seus erros  

projetados  na tela do computador - eram responsáveis pelo desestímulo dos educandos em 

prosseguir interagindo com o mesmo. 

A falta de sentido de interagir com o computador também se fez presente durante a 

investigação por meio de expressões de resistência e faltas nas aulas no laboratório de 
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informática. As justificativas apresentadas para a falta de sentido  eram que não adiantava 

interagir com o computador se não sabiam escrever corretamente e que não teriam 

oportunidade de utilizar computadores fora do curso. 

A escuta, a acolhida, o diálogo com cada sentido e o exercício da exotopia 

possibilitaram que a pesquisadora revisse práticas pedagógicas adotadas, planejasse novas 

estratégias e identificasse situações em que se faz necessária a ação da política pública, para 

que os sentidos apresentados pelos educandos possam ser contemplados ou problematizados 

em caminhos planejados para tais fins. 

Quais caminhos para o uso do computador na EJA podem ser vislumbrados a partir 

dos sentidos atribuídos pelos educandos à experiência? 

Os caminhos vislumbrados foram os seguintes: 

 Necessidade de espaços de reflexão para a construção de justificativas mais 

contextualizadas para a importância do computador; 

 Pertinência de integrar ações de EJA e Inclusão digital, diante do interesse dos 

educandos de dominar o uso do computador; 

 Cultivo do olhar observador do educando e do educador em atividades de 

pesquisa  na Internet; 

 Incentivo à experiência do "empoderamento" ao possibilitar aos educandos 

serem sujeitos na interação com o computador e com a rede; 

 Desenvolvimento da autonomia  e da curiosidade crítica ao navegar na Internet 

para conhecer o mundo; 

 Identificação e uso de jogos (softwares) adequados ao perfil dos educandos; 

 Intercâmbio entre grupos de EJA por meio do correio eletrônico e sessões de 

bate-papo com convidados para temas específicos; 

 Incentivo e apoio na medida do possível a fim de que os educandos alcancem 

seus objetivos em termos de inclusão digital, apropriem-se das "chaves 

almejadas"; 

 Fomento  de uma reflexão crítica e criativa sobre brechas existentes na 

sociedade contemporânea e no mundo do trabalho que podem ser 

potencializadas por meio do letramento e da inclusão digital; 

 Importância do educador "estar junto" nos momentos significativos de 

frustrações, conflitos e conquistas; 
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 Reivindicação de políticas públicas para o setor e olhar crítico para as 

iniciativas  existentes; 

 Conhecimento das dimensões  política, econômica e social que envolvem a 

presença da tecnologia na sociedade em rede; 

 Retomada e valorização de discursos dos educandos que revelam criticidade; 

 Planejamento do uso do corretor ortográfico e dos recursos de edição dos 

textos para aprimoramento da produção escrita dos educandos; 

 A acolhida da voz dos educandos e o movimento exotópico nos diversos 

momentos da prática pedagógica. 

A cada sentido foi proposto um caminho. Contudo, é possível agrupar as propostas  

realizadas em torno de quatro eixos: 

1. Acolhida e problematização dos sentidos revelados pelo outro: 

Em diversos momentos do percurso, educandos e educadores foram chamados a 

acolher os sentidos do outro, construídos a partir da visão que esse outro possuía do mundo, 

dos demais interlocutores e de si mesmo.  

O movimento de ir ao encontro da voz dos educandos e, ao mesmo tempo, de 

possibilitar que tomassem distância e questionassem sua visão acerca da realidade é um saber 

necessário à ação docente, que não pode ser deixado de lado numa proposta de utilização do 

computador na Educação de Jovens e Adultos que pretenda partir das expectativas dos 

educandos e ampliar seus horizontes em termos de desenvolvimento de sua curiosidade, 

criticidade e criatividade.  

Os educandos, por sua vez, devem ser convidados a acolher e problematizar os 

sentidos enunciados pelos educadores. Os docentes devem estar atentos aos discursos, 

silêncios, emoções, reações, sinais de resistência e de empolgação dos educandos, e repensar 

suas práticas a partir dos sentidos encontrados, procurando discernir o momento de assumir 

e/ou questionar o que foi por eles apresentado. 

2. Desenvolvimento da curiosidade, criticidade e criatividade: 

O uso do computador na EJA possibilita e demanda o desenvolvimento  da 

curiosidade, criticidade e criatividade dos educadores e educandos. O educador deve cultivar 

a sua curiosidade, aguçar seu olhar crítico e utilizar seu potencial criativo na própria interação 

com a tecnologia, pois só aquele que busca desenvolver tais habilidades poderá auxiliar os 

educandos a percorrerem uma trajetória semelhante. Para isso, faz-se necessário empreender 
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processos formativos que contemplem o desenvolvimento de tais habilidades e sensibilizar os 

demais sujeitos do espaço educativo para colaborar com essa tarefa do educador.  

Curiosidade, criticidade e criatividade devem caminhar juntas. A curiosidade 

epistemológica conclama o desbravamento contínuo de novos  caminhos e deve estar 

acompanhada da criticidade que, por sua vez, convida ao constante questionamento das razões 

últimas das realidades: a quem serve a mensagem encontrada num determinado site? A que 

serve uma determinada ação de inclusão digital? A curiosidade crítica deve ser também 

criativa, pois não basta apenas identificar o que não combina com o sonho de uma sociedade 

melhor, mas faz-se necessário empreender ações que apontem para o novo, para  o rumo 

desejado. A curiosidade crítico-criativa convidaria a perguntar por exemplo: o que 

poderíamos fazer para utilizar o computador e as TIC a favor dos interesses dos educandos de 

EJA?  Como os recursos do universo digital poderiam ser utilizados para contribuir com os 

projetos de uma determinada comunidade? 

3. Fomento de ações integradas e integradoras: 

A sociedade em rede demanda o empreendimento de ações integradas e integradoras, 

articuladoras de diferentes saberes e espaços sociais. As ações integradas revelam-se ações 

integradoras quando os sujeitos envolvidos vivenciam experiências significativas que vão ao 

encontro dos seus interesses, necessidades e capacidades como sujeitos desejantes e como 

cidadãos. 

No trabalho pedagógico, ações integradas e integradoras podem ser verificadas quando 

se  utiliza a metodologia de projetos, que carrega em si a exigência de uma atuação 

interdisciplinar. Os educandos devem ter a oportunidade de perceber que,  a partir dos 

desafios lançados pelo projeto,  estão construindo conhecimentos relativos a diversas áreas do 

conhecimento, que a utilização da Internet e do editor de textos deve servir para responder à 

problematização colocada e construir o produto final desejado.  

A integração deve ocorrer não só no interior da prática pedagógica, mas entre 

diferentes práticas sociais, promovidas pelo poder público e sociedade civil organizada, como 

por exemplo, entre espaços de EJA e de inclusão digital. Pôde-se verificar que a utilização do 

computador na EJA como instrumento pedagógico desencadeou em vários educandos o 

desejo de aprimorar seus conhecimentos sobre a informática.  Conforme já sugerido, o 

primeiro passo será promover o intercâmbio entre iniciativas de EJA e de inclusão digital, o 

que poderá facilitar tanto o acesso e acompanhamento dos educandos de EJA nos centros de 

inclusão digital, quanto o encaminhamento para a EJA de educandos que procuram os centros 
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de inclusão digital e apresentam um nível elementar de letramento. Outros passos necessários 

devem ser dados internamente tanto pelas escolas, quanto pelos centros de inclusão digital. De 

um lado, as escolas que possuem cursos de EJA e de suplência que não usam ou pouco 

utilizam o laboratório de informática no desenvolvimento de uma proposta curricular de 

qualidade precisam rever seu projeto pedagógico, por uma questão, no mínimo, de eqüidade 

de direitos. Por outro lado, os centros de inclusão digital precisam investir ou incrementar as 

ações educativas existentes, de modo que seja garantido, cada vez mais, não só o acesso, mas 

o desenvolvimento da curiosidade crítica e criativa, tão necessárias àqueles que estão 

interagindo com a tecnologia.  

4. Exercício da cidadania: 

O exercício da cidadania se dá na medida em que o educando se reconhece como 

sujeito que tem direito a uma educação de qualidade e às chaves do mundo digital, desejadas 

para a conquista de seus objetivos. 

 O curso de EJA, programas que favoreçam o acesso ou a aquisição de computadores 

para as classes populares passam a ser vistos como responsabilidade do poder público, que 

deve garantir a todos a possibilidade de exercer sua cidadania que, na sociedade 

contemporânea, demanda a capacidade de utilizar a leitura, a escrita  e interagir com o 

universo digital  nas mais diversas práticas sociais cotidianas. 

Novos sentidos para o caminho... 

A pesquisa termina mas o exercício de continuar dialogando com a prática e 

experimentando a pertinência dos  caminhos  vislumbrados é o próximo desafio.  

Se não for para sermos mais felizes e fazermos os outros um pouco mais felizes, para 

que adiantariam tantas palavras, tantas horas dedicadas a investigar, analisar e refletir? Só 

assim a alfabetização, o uso do computador na EJA e a própria vida ganham sentido. 

Terminar com Freire é concluir na companhia da criticidade e da esperança:  
Só assim alfabetização cobra sentido. É a conseqüência de uma reflexão que o homem começa a fazer 
sobre sua própria capacidade de refletir. Sobre sua posição no mundo. Sobre seu poder de transformar o 
mundo. Sobre o encontro das consciências. Reflexão sobre a própria alfabetização, que deixa assim de 
ser algo externo ao homem para ser dele mesmo. Para sair de dentro de si, em relação com o mundo, 
como uma criação. 
Só assim nos parece válido o trabalho da alfabetização, em que a palavra seja compreendida pelo 
homem, na sua justa significação: como uma força de transformação do mundo. Só assim a 
alfabetização tem sentido. Na medida em que o homem, embora analfabeto, descobrindo a relatividade 
da ignorância e da sabedoria, retira um dos fundamentos para a sua manipulação pelas falsas elites. Só 
assim a alfabetização tem sentido. Na medida em que, implicando em todo este esforço de reflexão o 
homem sobre si e sobre o mundo em que e com que está, o faz descobrir ‘que o mundo é seu também, 
que o seu trabalho não é pena que paga por ser homem, mas um modo de amar – e ajudar o mundo a ser 
melhor (Freire, 2002, p.150). 
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Já houve um primeiro contato com as coordenadoras de um outro grupo de EJA que já 

utiliza o computador como instrumento pedagógico e foi muito bem aceita a proposta de 

promover um intercâmbio virtual entre os educandos.  

Outros caminhos encontrados a partir dos sentidos atribuídos pelos educandos `a  

presente experiência aguardam para se tornarem prática, ato, vida  e, certamente, quando 

forem enunciados despertarão tantos outros sentidos e tantos outros caminhos... 
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