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RESUMO
O objetivo geral da pesquisa apresentada nesta tese foi apreender e analisar
dificuldades e limitações vivenciadas pelos sujeitos da educação de jovens e adultos
(EJA) em relação às tecnologias da informação e da comunicação (TICs) presentes em
ações da vida cotidiana. Teve ainda a proposta de analisar de que forma a inserção na
EJA e os processos formativos por ela desencadeados modificaram a forma com que
eles interagem com as TICs, visando garantir-lhes autonomia enquanto cidadãos. Para
o desenvolvimento da pesquisa, selecionou-se uma amostra de nove educandas e seis
educandos de duas turmas concluintes do Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e
Adultos 2º Segmento (PROEF 2) do Centro Pedagógico (CP) da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG). Os dados foram coletados por meio de pesquisa documental
e entrevistas semiestruturadas, e analisados qualitativamente com base na análise de
conteúdo. Constatou-se que todos os sujeitos entrevistados tiveram algum nível de
contato com a escola na infância, mas a abandonaram prematuramente pelos mais
diversos motivos, sendo os principais: a necessidade de trabalhar para auxiliar
financeiramente a família e relacionamentos amorosos (especialmente, no caso das
mulheres). Já a volta ao ambiente escolar por parte dos educandos foi incentivada por
diferentes razões, tais como: a pressão do mercado de trabalho, os incentivos
familiares, o ambiente universitário da EJA na UFMG e a esperança de uma nova
oportunidade de estudos. Verificou-se que as TICs fazem parte do dia a dia dos
entrevistados. Em especial, é importante destacar o papel central dos smartphones no
acesso à internet para a realização de uma série de atividades diárias dos sujeitos
entrevistados, sendo que o uso do comando de voz auxilia grande parte dos mesmos.
Constatou-se que um ponto muito importante das TICs no cotidiano dos sujeitos
estudados se refere ao acesso a serviços públicos por meio desta tecnologia. Contudo,
observou-se uma grande dependência dos sujeitos da EJA de pessoas mais jovens
para ajudá-los, em muitas ocasiões, no uso adequado dessas tecnologias. No que se
relaciona ao uso das TICs, apesar do reconhecimento da importância para os
entrevistados, verificou-se uma baixa articulação do curso destinado aos sujeitos
respondentes. O estudo apresentado nesta tese contribui de diferentes formas para o
conhecimento no que se refere aos temas abordados: (i) ressaltou-se o enfoque do
cotidiano dos sujeitos da EJA e não apenas as práticas em sala de aula; (ii) constatouse que o ambiente da EJA na universidade (em relação ao da EJA tradicional) é muito
importante para os sujeitos estudados; (iii) destacou-se o papel das TICs na inserção
social dos sujeitos, sendo que, para muito além de conhecimentos tecnicistas, o
domínio das novas tecnologias digitais possibilita uma nova forma de imposição de
poder em nossa sociedade; e (iv) realçou-se a importância das TICs para a autonomia
em um mundo cada vez mais digital. Acredita-se que, uma das formas de se aprimorar
esse ponto crucial, seja a inclusão das TICs no dia a dia do educando da EJA em sala
de aula.
Palavras-chave: Sujeitos da educação de jovens e adultos (EJA). Tecnologias de
informação e comunicação (TICs). Inclusão digital e exclusão social. Autonomia.

ABSTRACT
This thesis reports on a study aimed at understanding and analyzing the difficulties and
limitations faced by youth and adult education (YAE) students when using information
and communication technologies (ICTs) in everyday activities. The research also aimed
at analyzing how YAE helped those students handle ICTs as a step toward becoming
autonomous citizens. The sample consisted of 15 senior middle-school students (9
females and 6 males) from project “Ensino Fundamental de Jovens e Adultos 2º
Segmento (PROEF 2)”, carried out by Centro Pedagógico (CP), a school of basic and
professional education at Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Data
collection consisted of document research and semi-structured interviews, which were
content analyzed. This qualitative method showed that most students had had some
level of school experiences in their childhood, but they had to drop school for several
reasons, including: work to support their families, and engagement in romantic
relationships. The latter reason was especially important for the females. In contrast,
different reasons explained their return to school, such as labor market requirements,
family incentives, university environment, and expectations of graduating. Data also
showed that smartphones play a central role in ensuring YAE students’ daily access to
the Internet. Particularly, voice command is a useful functionality in their daily activities
and access to public services is a common reason for them to use ICTs. Nevertheless,
the participants depended on young people to help them on several occasions. Despite
the students’ awareness, the YAE course in question focused very little on the use of
ICTs. This thesis contributes in different ways to the body of knowledge on YAE and
ICT: 1) it focuses on students’ daily activities outside the school, 2) it shows that the
university environment (in opposition to traditional schools environment) was important
for the students, 3) it provides evidence of the role of ICTs for social inclusion of YAE
students, especially considering that mastering these technologies could be understand
as a new form of power in our society, and 4) it emphasizes the importance of ICT to
support the individual’s autonomy in the digital era. It concludes that a way to refine this
essential aspect is including the teaching of ICTs in the YAE classrooms.

Keywords: Youth and Adult Education (YAE) students; Information and communication
technologies (ICTs); Digital inclusion and social exclusion; Autonomy.
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO
Esta tese apresenta a discussão e as proposições correspondentes à pesquisa
que teve como universo empírico a realidade dos educandos da Educação de Jovens
e Adultos (EJA). Para fazê-la estabeleceu-se como objetivo apreender e analisar os
desafios e limitações vivenciadas por esses educandos no que se refere ao uso das
Tecnologias de informação e comunicação (TICs) em sua vivência cotidiana e de que
forma a incorporação destes saberes, no processo formativo destes sujeitos, poderia
contribuir para o desenvolvimento da autonomia e ação cidadã. Ressalta-se que esses
educandos correspondem a sujeitos que, por diversos motivos, não tiveram condições
de concluírem o ensino básico e retornam à escola em busca de novos conhecimentos
que altere o seu cotidiano.
Salienta-se a importância de se compreender os aspectos das relações dos
educandos da EJA com a tecnologia, uma vez que, conforme aponta a literatura, o
avanço das TICs acontece em uma velocidade vertiginosa e desafiadora.
Nesta introdução, faço um breve esclarecimento e reflexão, com o objetivo de
responder como cheguei a esse problema de pesquisa, apresento as minhas
indagações e o que me motivou a dedicar o período de quatro anos a essa temática.
Nasci e cresci em um bairro da região nordeste de Belo Horizonte. Fui criada
pelos meus pais, mas o meu avô materno teve uma presença muito importante na
minha criação e na minha vida. Meu pai, desde os dezoito anos, é taxista e quando eu
era criança ele também trabalhava com uma camionete fazendo mudanças. Ele é o filho
mais velho dos quatorze filhos que meus avós paternos tiveram. Sendo assim, começou
a trabalhar desde muito jovem, vendendo guloseimas e refrigerante Baré nas ruas do
centro de Belo Horizonte e não pôde continuar os estudos. Ele parou na antiga quinta
série, o que corresponderia ao sexto ano atualmente.
Minha mãe, por outro lado, é do lar e sempre dedicou totalmente a sua vida à
família. Ela é filha única e teve a oportunidade de estudar e finalizar o antigo segundo
grau como técnica em contabilidade o que hoje corresponderia ao ensino médio
profissionalizante.
Meu avô materno trabalhava na área de manutenção da rede ferroviária. Ele
aprendeu apenas a ler, escrever e realizar cálculos básicos de matemática. Recordo-
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me até hoje da sua letra trêmula e a dificuldade de colocar corretamente no papel as
palavras que surgiam na sua cabeça. Lembro-me de ele fazendo listas de compras do
supermercado e também orçamentos de material de construção.
Revisito a minha memória trazendo especialmente a figura do meu avô, pois ele
sempre me incentivou nos estudos, assim como meus pais, e foi ele quem comprou o
meu primeiro computador. No ano de 2000, quando eu cursava o ensino básico, ele
comprou um computador de segunda mão e me deu de presente de aniversário. Ele
disse que, daquela época para frente, tudo seria no computador e quem não
acompanhasse essa evolução teria dificuldades na vida, similares a quem era
analfabeto naquela época.
Meu avô viveu até os setenta e oito anos, falecendo em julho de 2004, mas ele
pôde perceber como a tecnologia estava ficando cada vez mais presente em nosso
cotidiano. Ele não teve a oportunidade de estudar, não tinha muita vivência com as
palavras, mas tinha uma sabedoria de vida e uma leitura do mundo, que fez com que
eu aprendesse muito com ele.
Numa perspectiva muito significativa de se considerar os saberes de experiência,
advindos dos contextos vivenciais dos sujeitos, surge a referida expressão “leitura do
mundo”, cunhada por Paulo Freire. É importante lembrar que, para o referido autor,
sempre havia uma relação entre ensinar e aprender, entre a teoria e a prática e também
a vinculação da leitura do mundo com a leitura da palavra. Esta última relação torna-se
bastante evidente quando autor diz que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”
(FREIRE, 1985, p.11).
Em 2008, passei no vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
para cursar o bacharelado em Biblioteconomia, uma turma em que a maioria, assim
como eu, sempre estudou em escola pública, trabalhava, fazia estágios e recebiam
recursos da Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP). Em relação à faixa etária
da minha turma, ela poderia ser separada em dois grandes grupos: o primeiro era
composto por indivíduos que tinham dos dezoito aos trinta anos e, o segundo, dos trinta
e um aos cinquenta anos. Salienta-se que ainda havia uma colega com sessenta anos.
Ressalto esse aspecto da faixa etária, pois, durante a graduação, foi evidente
que a maioria dos colegas que pertenciam ao segundo grupo tinham mais dificuldades
em lidar com atividades no computador, o que, para o primeiro grupo, era relativamente
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simples. Essas atividades se resumiam, dentre outras atividades, às seguintes: digitar
e formatar trabalhos em editores de texto, preencher formulários que davam acesso aos
benefícios da FUMP, realizar a proposta de matrícula e acessar o seu comprovante,
acessar os materiais e atividades que os professores disponibilizavam no Moodle
(ambiente virtual de aprendizagem).
Em 2012, finalizei a graduação e, logo em seguida, já comecei a atuar na área.
Em 2013, fiz uma especialização na Universidade Federal Fluminense (UFF) sobre
“Planejamento, Implementação e Gestão em Educação a Distância”, sendo que essa
especialização me motivou a fazer o mestrado na área da Educação sobre a temática
TICs.
Em 2014, iniciei o mestrado na Faculdade de Educação (FAE) da UFMG. Lá,
conheci a professora Analise de Jesus da Silva, que foi minha orientadora, e que me
apresentou a EJA com tanto entusiasmo e dedicação que naturalmente acrescentei o
tema em minha pesquisa. Assim, minha dissertação foi um estudo nos campos
temáticos da EJA e das TICs por meio da produção acadêmica e de redes de
colaboração.
Durante os dois anos que passei no mestrado, comecei a ter um olhar mais
diferenciado pela EJA e algumas indagações foram surgindo diante dos resultados da
minha dissertação, pois verifiquei que não havia muitos estudos que tratavam sobre a
presença das TICs na EJA como um novo saber que alterasse o cotidiano dos
educandos. Diante disso, decidi elaborar um projeto de pesquisa que perpassasse pela
informação no mundo digital, TICs e sujeitos da EJA e submeter ao processo seletivo
do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) de 2016.
Após a minha aprovação e desde o referido ano, eu me dediquei à pesquisa e
os resultados correspondem a presente tese. Para entender a questão da EJA e sua
relação com as TICs foram sendo formulados os seguintes questionamentos: como
seria o cotidiano daqueles que estão voltando à escola depois de um período de
afastamento? De que forma esses sujeitos lidam com as tecnologias digitais que se
encontram presentes na vida diária? No mundo em que muitas informações estão no
ambiente virtual e a leitura e a escrita não são suficientes para o acesso, como eles
lidam com esses desafios? Como esses sujeitos lidam com situações do cotidiano que
podem ser resolvidas com mais agilidade utilizando as TICs?
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Nesse contexto, as questões da utilização das informações obtidas por meio de
computadores, tablets, celulares e outros aparelhos assumem um papel fundamental
na vida “pós-moderna” ou, na era da cibercultura. Trivinho (2007) em seu livro “A
dromocracia Cibercultural: lógica da vida humana na civilização mediática avançada”,
destaca que a Dromocracia Cibercultural é o fenômeno que define o estado atual da
sociedade, no que se refere ao uso excessivo e também na dependência das
tecnologias digitais (TRIVINHO, 2007). Esse autor ressalta que, no contexto de
violência dromocrática, surgem dois conceitos que se encontram formulados nos
seguintes termos: “dromoapto” e “dromoinapto”, ou seja, os que conseguem e os que
não conseguem se adaptar à velocidade e às práticas da cultura digital,
respectivamente.
Somando-se aos aspectos antecedentes é importante destacar que os estudos
que têm como objetivo identificar não só as dificuldades que perpassam a experiência
dos sujeitos da EJA, bem como captar as consequências da abrangência da velocidade
cibertecnológica na realidade deste grupo, parecem ser justificáveis sob várias
perspectivas.
Primeiramente, tem-se que se trata de sujeitos normalmente excluídos
socialmente e, conforme ressalta Chatman (1999), são importantes a realização de
estudos específicos para os sujeitos mais vulneráveis na sociedade. Matos (2011)
destaca a diversidade dos educandos da EJA que, em razão da situação social sob a
qual se encontram submetidos, são usualmente colocados em situação marginal à
sociedade. Em especial, essa autora destaca a situação das educandas, ou seja, “um
fato especial que chama a atenção [...] é a presença de mulheres oriundas de um
processo de uma tradição patriarcal ou matrimonial, que as afastou das escolas”
(MATOS, 2011, p. 2).
Ademais, tem-se a presença das TICs praticamente em todas as esferas da vida
cotidiana: em casa, no trabalho, na escola, nos bancos etc. Nesse sentido, Lemos e
Costa (2005) destacam que a configuração dessa nova sociedade remete às
necessidades política, social e cultural de inclusão de grande parte da população
mundial na era da informação, originando o que é denominado de “inclusão digital”, cujo
objetivo é combater uma nova forma de domínio e controle social causado pela
“exclusão digital”.
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Em outras palavras, tem-se que a exclusão social hoje é perpassada pela
questão da exclusão digital. Isso ocorre devido ao fato de que o avanço das TICs
aconteceu numa velocidade vertiginosa, porém, no mundo dos que vivem à margem
deste processo, tal como ressaltam Kämpfen e Maurer (2018), principalmente os
oriundos das classes populares, não mudou na mesma velocidade. Porém, Massensini
(2010) enfatiza que, além do acesso as TICs para inclusão digital, é importante que os
sujeitos marginalizados socialmente também consigam desenvolver uma capacidade
crítica frente ao uso de tais tecnologias, de forma a empregarem estas potencialidades
em prol de seus interesses e não de uma classe dominante.
Dessa forma, analisar a interação com as tecnologias digitais quando o intuito é
estimular e favorecer a autonomia dos sujeitos da EJA é de fato muito importante nos
dias atuais, já que as pessoas necessitam utilizá-las para diversas atividades, tais como:
acessar o celular, marcar um exame e/ou consulta médica, conversar com pessoas que
estão geograficamente distantes, dentre outras. Tal situação poderia auxiliá-los
significativamente, pois, conforme Pontes e Clark (2016), tais sujeitos já são estudantes
trabalhadores, usualmente subempregados e submetidos a situações objetivas de
inúmeras dificuldades na luta cotidiana pela sobrevivência.
É importante destacar, ainda, a preocupação em analisar e refletir sobre todo
tipo de informação acessada, pois existe uma grande dificuldade atual de extrair a
informação efetivamente significativa, devido à grande diversidade de informações e a
propagação de notícias falsas (fake news). Nesse contexto, o ciberespaço tornou-se
um “espaço simbólico que abriga um leque muito vasto de atividades de caráter
societário, e que é palco das práticas e representações dos diferentes grupos que o
habitam” (GUIMARÃES JÚNIOR, 2000, p.142).
A interação com as TICs tende a melhorar a inserção social dos sujeitos da EJA.
Diversos autores têm destacado a importância dessa maior interação, visando melhorar
a vida cotidiana de indivíduos provenientes das classes menos favorecidas em diversos
aspectos, tais como: atuação política ativa (SILVEIRA, 2001; WARSCHAUER, 2006);
alfabetização, melhoria da saúde e aumento da produtividade (DERTOUZOS, 2002); e
acesso

a

serviços

governamentais

(JAMBEIRO;

SILVA,

2004;

BARBOSA;

GETSCHKO; GATTO, 2009). Nesse contexto, Massensini (2010) destaca a informação
social, ou seja, aquela informação importante para o dia a dia dos sujeitos e que, quando
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trabalhadas em conjunto com as TICs podem ser usadas pela sociedade para mitigar
as condições de pobreza. Esse autor reforça que
O e-cultura, e-governança, e-governo, e-política, e-saúde e outros já
mencionados relatam possibilidades impactantes de os cidadãos
participarem da vida política de seu país, controlar os gastos públicos,
utilizar serviços online, emitirem certificados e etc. Mas, tudo isso
dependerá do grau de inclusão dos cidadãos nessa rede social e da
estrutura disponibilizada principalmente pelas instituições públicas
(MASSENSINI, 2010, p. 69).

Nesse sentido, e sob uma perspectiva bem pragmática, Jambeiro e Silva (2004,
p. 154) ressaltam, por exemplo, o acesso que os indivíduos poderiam ter via TICs a
serviços governamentais diretamente ligados ao direito à informação, ou seja, “o direito
de a sociedade conhecer atos públicos e os percursos institucionais de resolução de
problemas e de atendimento ao cidadão”. Ainda, segundo esses autores, o acesso a
tais informações disponibilizadas na Internet, especialmente às ligadas à vida cotidiana
dos indivíduos (tais como horários de ônibus interurbanos, disponibilidade de vagas em
escolas públicas e agendamento de consultas médicas pelo Sistema Único de Saúde –
SUS), pode melhorar a vida em diversos aspectos.
Por meio da interação no ambiente virtual, o sujeito da EJA poderá fazer o
acesso e o uso adequado das TICs, tornando-se um indivíduo apto a integrar a
sociedade da informação. Nessa nova sociedade, de acordo com Silveira (2001), a
defesa da inclusão digital é fundamental não apenas por aspectos econômicos ou de
empregabilidade, mas por motivos político-sociais, especialmente no sentido de
assegurar o direito inalienável à comunicação. Müller e Martins (2017, p. 352) afirmam
que “a negligência do acesso às tecnologias é mais uma forma de exclusão, de
desigualdade e de reprodução social”. Segundo Joaquim (2015), o conceito de inclusão
digital se apresenta como essencial para a reflexão sobre o acesso da população
economicamente desfavorecida à vivência plena da cibercultura.
Barbosa, Getschko e Gatto (2009) destacam que a inclusão digital funciona
como uma alavanca para o desenvolvimento social autossustentável, permitindo que o
indivíduo se insira na sociedade ao criar um espaço para a socialização. A palavra
inclusão, nesse contexto, pode ser utilizada para descrever um ideal de
democratização, cidadania, dignidade ou justiça (JOAQUIM, 2015). Por outro lado, a
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exclusão social, segundo Warren (2007), leva à exclusão digital, que, ao aprofundar a
marginalização do sujeito, leva à um maior nível de exclusão social e a manutenção de
um contínuo ciclo vicioso.
Nesse sentido, Silveira (2001) afirma que a exclusão digital impede que se
reduza a exclusão social, já que as principais atividades econômicas, governamentais
e grande parte da produção cultural da sociedade estão migrando para a rede
atualmente, sendo praticadas e divulgadas por meio da comunicação informacional. No
contexto da EJA, Joaquim (2015, p. 3) afirma que
Compreendendo a educação de jovens e adultos como um direito
daqueles sujeitos que outrora estiveram excluídos da escola e não
apenas como educação compensatória, é preciso refletir criticamente
sobre o lugar da inclusão digital na formação de pessoas adultas, com
o objetivo de promover a consciência crítica e a efetiva conquista da
cidadania destes sujeitos.

Assim, o maior acesso e familiaridade dos sujeitos da EJA em relação às TICs
auxiliariam demasiadamente na inclusão social, uma vez que esses indivíduos
conseguiriam uma interação com as informações e serviços disponíveis no ambiente
virtual, essenciais para a sua atuação na sociedade. Conforme Joaquim (2015, p. 6), “a
inclusão digital é entendida também como a inclusão da sociedade no processo de
aprendizagem e produção colaborativa de conhecimento”.
Diante do exposto, tem-se que a interação dos sujeitos da EJA com as TICs
poderá auxiliá-los a desenvolver distintas capacidades, destacando-se autonomia,
empoderamento e habilidades de construir alternativas para intervir na realidade da
comunidade onde vivem. Pode-se dizer também que essa interação permite aos
sujeitos se posicionarem de forma mais favorável a seus interesses em um ambiente
social, cujas formas de controles e de distribuição de privilégios curvam-se diante do
movimento expansionista da informatização do cotidiano (CAZELOTO, 2008). Em
termos objetivos constitui-se para esta pesquisa o seguinte pressuposto:
A viabilidade de acesso, disponibilidade e formação para os educandos da EJA,
em termos de aprendizagem e domínio das TICs, permitirá que estes desenvolvam
habilidades e capacidades que lhes trarão autonomia, empoderamento e exercício
pleno de sua cidadania.
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Assim, em face ao pressuposto anteriormente explicitado considerou-se
necessário identificar, no contexto da experiência dos educandos da EJA, como a
questão do acesso às TICs se fazia presente em termos do processo educativo e na
prática cotidiana desses sujeitos.
Em decorrência destas indagações, tornou-se possível eleger a seguinte
questão problema: “Quais são os desafios e limitações vivenciadas pelos educandos
da EJA no que se refere ao uso das TICs em sua vivência cotidiana e de que forma a
incorporação destes saberes, no processo formativo destes sujeitos, poderá contribuir
para o desenvolvimento da autonomia e ação cidadã”?
Vale esclarecer que, tendo em vista o problema formulado, estabeleceram-se os
objetivos (geral e específicos). Constituiu-se, assim, o seguinte objetivo geral:
apreender e analisar os desafios e limitações vivenciados pelos educandos da EJA no
que se refere ao uso das TICs em sua vivência cotidiana e de que forma a incorporação
desses saberes, no processo formativo de tais sujeitos, poderá contribuir para o
desenvolvimento da autonomia e ação cidadã.
Com relação aos objetivos específicos, eles se desdobraram nas seguintes
ações: (i) caracterizar os fatores sociais e culturais presentes na história dos sujeitos da
EJA selecionados, a fim de compreender suas visões de mundo e estilos de vida; (ii)
identificar as dificuldades e limitações dos sujeitos da EJA em relação ao acesso às
TICs; (iii) apreender como, no contexto formativo desses sujeitos, realizaram-se as
experiências de acesso e uso das TICs; e (iv) analisar como as TICs poderiam
contribuir, em termos de torná-los capazes de exercerem, de forma autônoma, suas
escolhas.
Quanto à metodologia da pesquisa, esta foi desenvolvida por meio da
abordagem qualitativa, sendo os dados coletados por meio da pesquisa documental,
entrevistas semiestruturadas e analisados com base na análise de conteúdo.
De acordo com essas orientações, esta tese se estrutura do seguinte modo: a
presente introdução, Capítulo 1, na qual se indicam as motivações e as alternativas
adotadas para a realização da pesquisa e também destaca sua importância no que se
refere aos estudos relativos à EJA; Capítulo 2 – Informação, educação e autonomia,
que expõe sobre a informação utilitária e a interdependência dos conceitos letramento
informacional, autonomia e educação; Capítulo 3 – Educação de Jovens e Adultos:
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historicidade e realidade, no qual se apresentam os aspectos fundamentais relativos a
essa temática com o objetivo de trazer reflexões sobre a EJA em seu contexto histórico,
e discute-se a extensão como a porta de entrada para a EJA nas universidades; e a
estes se acrescenta também a visão referente ao programa de educação básica de
jovens e adultos da UFMG ; Capítulo 4 – Tecnologias digitais: desafios na sua
consecução para o contexto da Educação de Jovens e Adultos, em que se apresenta a
questão da velocidade do mundo digital e indica também as consequências para
aqueles que não conseguem acompanhar a cultura digital; Capítulo 5 – Percurso
Metodológico, que apresenta o caminho percorrido para responder à pergunta central
da pesquisa em termos de apontamentos teóricos e de escolhas metodológicas;
Capítulo 6 – O desejo por um novo saber que altere a sua vida cotidiana, que traz a
análise dos dados obtidos nas entrevistas, procurando aliar os resultados com o
referencial teórico desenvolvido nos capítulos precedentes. E, por fim, o capítulo final
da tese no que se apresenta as conclusões e indagações que decorreram da pesquisa
empreendida.
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CAPÍTULO 2 – INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E AUTONOMIA
A Ciência da Informação, em termos institucionais, é classificada pela tabela de
áreas do conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) como uma Ciência Social Aplicada e, na maioria das
universidades, também recebe essa classificação internamente.
Salienta-se que, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) reunia em uma mesma área, denominada “Ciências Sociais
Aplicadas I”, as seguintes áreas básicas: Comunicação, Ciência da Informação e
Museologia, com programas de Pós-graduação em Arquivologia, Biblioteconomia,
Ciência da Informação, Comunicação, Jornalismo e Museologia.
Em 2016, a CAPES alterou o nome da referida área que passou a ser
denominada como “Informação e Comunicação”, compreendendo assim a diversidade
dos programas que a integram. Como em toda área, existem espaços específicos para
discussões, como os grupos de trabalho dos grandes eventos e também as linhas de
pesquisas dos programas de pós-graduação.
Esta tese está inserida na linha de pesquisa “Informação, Cultura e Sociedade”,
espaço em que se discute a natureza social dos fenômenos informacionais.
Geralmente, as pesquisas dessa linha têm um olhar direcionado para a informação
social. De acordo com Cardoso (1994), a qualificação social depois da palavra
informação, amplia o campo de estudo pois, já que se pode considerar como social
“qualquer processo de produção/organização/consumo uma vez que ela acontece entre
grupos, seguimentos, classes – ou seja, a geração e apropriação de informações só
ocorre no âmbito da sociedade, das relações sociais” (CARDOSO,1994, p.107-108).
Ainda segundo a referida autora, o uso da expressão “informação social” para definir
uma área de estudo
permite identificar o conhecimento e analisar metodologias acerca da
produção, organização, disseminação, consumo e incorporação da
informação, enfatizando a diversidade de processos e relações que
ocorrem no cotidiano dos indivíduos” (CARDOSO, 1994, p.111).

Essa perspectiva da informação social que se apresenta a partir da década de
1950, com os estudos de Jesse Shera, buscava, com a proposta da epistemologia
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social, instituir uma disciplina destinada a estudar a inserção social do conhecimento
(MARTINS, 2015). De acordo com Araújo (2018, p.97) a ideia de Shera era “construir
uma ciência voltada para as diferentes maneiras como cada sociedade produz, faz
circular e utiliza todas as formas de registros materiais do conhecimento humano”.
Em razão dos aspectos acima indicados, argumenta-se que esta tese se situa
no âmbito da informação social porque trata da realidade dos sujeitos da EJA que, em
termos sociais, situam-se nos estratos com menores oportunidades, inclusive no
contexto educacional. Esses sujeitos são de gerações em que a busca por informações
era somente em folhetos, livros, jornais, dentre outros impressos.
Em função deste prisma, é oportuno pensar na dimensão informacional como
um aporte necessário a tais sujeitos, conforme indicado por Reis (1999, p.155):
A informação nesse contexto pode ser definida como: substrato da vida
social, fundamental à compreensão dos fenômenos, requerendo
daquele que a recebe submetê-la a um processo de análise, crítica e
reflexão, para que, inserindo-o na historicidade dos processos sociais
possa ser incorporada como conhecimento, norteando a ação.

Ainda segundo a referida autora, os argumentos de diferentes autores enfatizam
a “centralidade da informação como instrumento de democratização e cidadania, à
medida que se considera que a disponibilidade e acesso à mesma, constituiria elemento
crucial para a transformação social” (REIS, 1999, p.153). Segundo Araújo (2018, p.67), nos dias de hoje, mais do que apenas buscar informação, “as pessoas querem
publicar (textos, fotos, vídeos), querem comentar nas publicações de outros, querem
editar conteúdos partilhados em plataformas colaborativas, querem recomendar textos
e páginas na internet”.
Diante desse novo contexto, a própria atuação das pessoas diante da informação
passou por alterações bem intensas, ou seja, informações necessárias para o dia a dia
dos cidadãos passaram a ser disponibilizadas com mais agilidades ou somente no
ambiente digital. Esse tipo de informação, de ordem prática, pode ser classificada como
“informação utilitária”, que é definida por Campello (1998, p.1), como um tipo de
informação que auxilia “na solução de problemas que normalmente aparecem no
cotidiano das pessoas, desde os mais simples até os mais complexos, abrangendo, por
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exemplo, assuntos ligados à educação, emprego, direitos humanos, saúde, segurança
pública e outros”.
Nesse contexto, destaca-se que, em 1949, foi lançado o Manifesto da Unesco
para as Bibliotecas Públicas (revisto, posteriormente, na década de 1970). Por meio
desse manifesto, bibliotecas dos Estados Unidos e de alguns países europeus
passaram a oferecer os chamados serviços de informação para a comunidade
(community information services). Um dos pontos que o manifesto1 ressaltava era a
necessidade de que bibliotecas públicas oferecerem serviços voltados para todos os
membros da comunidade, sem distinção
de raça, cor, nacionalidade, idade, sexo, religião, língua, situação social
ou nível de instrução - para serem utilizados livremente e em igualdade
de condições por todos os cidadãos. Implicitamente, o Manifesto
sugeria que as bibliotecas públicas abandonassem sua postura
tradicional, de servir exclusivamente à população que domina a leitura
(e que utiliza, principalmente, a informação registrada), passando a
atender a uma clientela que, por suas deficiências sócio-econômicas e
culturais, depende, especialmente, da comunicação oral para obter
informação. O conceito de informação utilitária incorpora, portanto, a
dimensão da oralidade, que influirá, consequentemente, na escolha das
fontes a serem usadas. (CAMPELLO, 1998, p.1)

Segundo Campello (1998), o olhar dos bibliotecários brasileiros em relação à
informação utilitária foi bastante influenciado pelos Estados Unidos e pela GrãBretanha. As bibliotecas públicas disponibilizavam o material de divulgação (folders,
diretórios, folhetos e outros) de órgãos públicos, entidades fornecedoras de serviços
públicos, organizações sem fins lucrativos (ONGs) dentre outras. Uma das
características desse tipo de informação é a variedade de assuntos que podem ser
considerados importantes para um determinado público por meio de planejamento e
identificação das necessidades dos potenciais usuários.
Diante dessa necessidade, tornou-se relevante um planejamento desse tipo de
acervo. Dervin (1976) foi a pesquisadora que iniciou esse processo de categorização
sistemática das informações utilitárias, como é apresentado no Quadro 1. Essa

Ressalta-se que, em 2009, foi realizada uma atualização do Manifesto cuja centralidade é,
exatamente, o papel que as bibliotecas públicas têm no mundo da internet e no desenvolvimento
do acesso ao digital.
1
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categorização faz parte de um estudo de necessidades de informação dos cidadãos da
Inglaterra.
Quadro 1 – Categorização da informação utilitária de acordo com Dervin (1976)
Categorias
Vizinhança
Consumidores
Moradia
Emprego
Educação e escolas
Saúde
Transporte
Lazer e cultura
Assuntos financeiros
Assistência e
previdência social
Discriminação e
relações sociais

Assuntos abordados
Problemas com vizinhos, crianças, cães, existência de ratos, tráfego
e estacionamento, lotes vagos, carros abandonados, ruídos de
aviões.
Problemas com qualidade e disponibilidade de produtos, informação
sobre os melhores produtos, preços, proteção ao consumidor.
Problemas com alugueis e hipotecas, imobiliárias, proprietários,
casas populares, seguros.
Problemas em obter e manter o emprego, mudança de emprego,
reclamações trabalhistas, treinamentos, sindicatos.
Informações sobre bolsas de estudos, educação de adultos, taxas
escolares, sistema educacional, relacionamento pai/professor.
Problemas de saúde mental, seguro saúde, preços de serviços de
saúde, serviços de saúdes disponíveis.
Problemas com serviços de transporte, seguros, financiamentos,
manutenção de estradas, serviços de emergência.
Identificação de oportunidades de lazer, falta de supervisão em play
grounds, preço de atividades de lazer.
Problemas com taxas e impostos, obtenção de créditos e
empréstimos, investimentos, seguro de vida.
Problemas com desemprego, pensões, contribuições, ticket
refeição.
Problemas com tensões raciais, discriminação racial e sexual.

Necessidade de creches, de aconselhamentos, comportamento
infantil.
Problemas com planejamento familiar e métodos de controle da
Planejamento familiar natalidade.
Problemas com aspectos legais do casamento, contratos,
Informação legal e
necessidade de serviços jurídicos, documentos, interpretações de
jurídica
leis.
Crime e segurança
Problemas com drogas e crimes.
Problemas com tradução de documentos, imigração, cidadania
Imigração/Migração
americana.
Veteranos e militares Problemas com pensões, direitos, serviço militar.
Problemas em localizar agências e pessoas, questões políticas,
Questões políticas e
políticos, informações sobre o governo em geral, informação factual,
miscelânea
viagens, notícias e eventos.
Fonte: Adaptado de Campello (1998); Dervin (1976)
Relações familiares

Nessa mesma perspectiva de categorização de informações úteis para o
cotidiano, Gomes (1978) definiu informações utilitárias para um grupo específico,
estudantes dos 1º e 2º graus, que correspondem hoje ao ensino fundamental e médio,
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respectivamente. Essas informações eram sobre assistência psicológica, esporte,
educação, empregos, lazer, saúde, serviço militar, profissões, dentre outras categorias.
Por meio dessas categorias, observa-se que a informação utilitária é encontrada
em uma variedade de fontes de informações. Uma das características da informação
utilitária é a sua efemeridade, ou seja, são informações perecíveis e não permanentes
(CAMPELLO, 1998). No período em que essas informações eram acessadas apenas
em suporte impresso, o processo de atualização tornava-se mais demorado. Campello
(1998, p.6) ressalta que “a natureza perecível da informação utilitária coloca a Internet
como uma fonte indispensável se quer manter um serviço atualizado e em constante
expansão”.
Destaca-se que a referida autora já mencionava, em seu artigo publicado há vinte
e dois anos, que muitos órgãos públicos e entidades privadas disponibilizavam em seus
sites informações sobre os seus serviços, além da divulgação dos endereços
eletrônicos (e-mails) para que os usuários pudessem realizar consultas sobre assuntos
mais direcionados usando tais recursos. Como exemplo, a autora cita:
O Supremo Tribunal Federal, que mantém um site com o texto integral
da Constituição Federal e que facilita o acesso a informações de outros
tribunais nacionais e internacionais; o Tribunal Superior do Trabalho,
que expõe de forma didática sua estrutura e funções, além de permitir
o acesso por e-mail aos ministros, indicando inclusive aqueles que
representam os empregados. Empresas de prestação de serviços
também estão presentes na Internet, fornecendo informações sobre
seus produtos, como é o caso da CEMIG (Companhia Energética de
Minas Gerais), COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais)
e outras, que buscam, através da rede, aproximar-se de seus usuários
(CAMPELLO, 1998, p.6).

De acordo com Silva e Silva (2012), a implementação do serviço de informação
utilitária nas bibliotecas surgiu para suprir a lacuna de ação das bibliotecas voltadas
para as necessidades do dia a dia dos usuários. O Quadro 2 apresenta as categorias
das informações sobre questões do cotidiano segundo os autores supracitados.
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Quadro 2 – Categorias das informações sobre questões do dia a dia
Categorias

Assuntos abordados
Informações sobre saúde pública, higiene, prevenção de doenças,
exercícios físicos, além de informações sobre hospitais públicos e
Saúde
particulares, postos de saúde, ambulâncias, farmácia popular, farmácias
particulares, laboratórios, SUS, clínicas, unidades sanitárias, academias
populares, academias particulares, etc.
Agenda cultural, calendário de eventos, cinemas, teatros, museus, centros
Cultura e lazer
e espaços culturais, salas de exposições, galerias de arte, estádios, órgãos
ligados ao esporte.
Assistência social ao menor, à mulher, ao idoso e etc., associações,
assistência legal, juizados, tribunais, prisões, serviço de assistência gratuita,
projetos públicos, serviços públicos de pagamento como gás, luz, água,
Utilidade pública
telefone, etc., sindicatos, como tirar documentos de identidade, CPF, título
de eleitor e outros, segurança, telefones úteis como bombeiros,
emergências, polícia, imprensa local
Agências de emprego e estágios, oportunidades de empregos, cursos e
Trabalho
eventos de qualificação profissional, etc.
Informações sobre vestibular, cursos de qualificação, concursos, dicas de
Educação
leituras, oferta de materiais bibliográficos em promoção nas livrarias e
sebos, etc.
Desenvolvimento Uso de materiais recicláveis, além do uso equilibrado dos recursos
sustentável
energéticos e naturais.
Etnicorraciais
Cotidiano da cultura negra.
Fonte: Adaptado de Silva e Silva (2012)

Nos dias atuais, vivemos em uma sociedade em que o ambiente digital é muito
presente para resolver questões do dia a dia. A velocidade do mundo digital permite a
atualização bem mais rápida da informação utilitária, mas também permite o acesso a
várias fontes de informações que nem sempre são confiáveis, o que demanda do
usuário uma adequada seleção dessas fontes. Assim, existem vários desafios para uma
parcela da população que necessita acessar esse tipo de informação no mundo digital
e não possui um bom nível de interação com as TICs, apesar de terem acesso ao
aparato tecnológico. De acordo com Vieira (2011, p.73) a informação utilitária
É um tipo de informação que não tem muito destaque na literatura atual
em Ciência da Informação ou mesmo em Biblioteconomia, campos
preocupados atualmente com as questões de ordem tecnológica e
digital. É preciso pensar em termos de organização, disseminação e uso
desse tipo de informação devido ao seu caráter efêmero, bem como na
identificação das fontes de informação e os locais para seu acesso.
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Com base nessa contextualização, as seções seguintes destacam uma
discussão sobre a interdependência de três conceitos importantes para a discussão
apresentada nesta tese, quais sejam: letramento informacional, educação e autonomia.
2.1 Sociedade da informação e letramento informacional
A sociedade ocidental tem passado por diversas e profundas transformações nas
últimas décadas. Segundo Gasque e Tescarolo (2010), esse novo contexto repercute
uma sociedade pós-industrial, digitalizada e hipertextual, e que pode ser identificada por
duas condições únicas na trajetória da existência humana, quais sejam: (a) o
desenvolvimento social e econômico das nações do mundo, que tem sido avaliado cada
vez mais regularmente por indicadores relacionados ao conhecimento e à propriedade
intelectual; e (b) a produção e a gestão desse conhecimento, das quais derivam as
inovações científicas e tecnológicas, e que têm como consequências não apenas novas
oportunidades e necessidades mas, também, graves problemas, haja vista estar a
globalização a serviço de interesses meramente financeiros.
Souza (2002) ressalta que esse contexto ímpar da história da sociedade
ocidental se desenvolve desde a década de 1950. Nesse período, afirma o autor,
surgiram novas técnicas e tecnologias dotadas de condições de autonomizar o
funcionamento de máquinas, o que transfere parcela significativa de inteligência
humana para esses meios imateriais, que transformam a riqueza da matéria-prima ou
do trabalho em lucros e sobrecapital. Ainda segundo esse autor, trata-se da “sociedade
da informação”, na qual, o que se identifica é o “redimensionamento dos domínios do
trabalho e renda com o afastamento progressivo do homem de um espaço formal de
trabalho” (SOUZA, 2002, p. 42). Ele ainda descreve que esse movimento histórico
implicaria em:
uma crescente consolidação do desemprego, exclusão social,
pauperização, subdesenvolvimento, concentração de renda e
regressões como a perda do direito ao trabalho e de direitos
trabalhistas. Concretamente, está afetada a noção moderna, iluminista
de progresso pela qual a humanidade avançaria, de um lado, pela
acumulação de saber (produção científica e tecnológica) e, de outro
lado, pela aquisição social da capacidade de produzir bens e serviços
crescente e permanentemente mais e melhor (compromisso político e
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econômico) de forma a garantir o crescimento do bem estar e acesso
por todos os indivíduos do mundo de renda justa (SOUZA, 2002, p. 42).

Nesse contexto, Massensini (2010) destaca que o termo “sociedade da
informação” é usado para caracterizar as dimensões de valor que a informação
apresenta tanto em termos econômicos, quanto políticos e sociais. Souza (2002)
enfatiza que essa sociedade é bastante influenciada pelo padrão cultural norteamericano, e destaca o excesso de consumo e a individualização, no lugar da
cooperação, tornando-a um projeto excludente em sua essência. Nesse sentido, podese dizer que o bem-estar é dado pela quantificação do “ter” (em detrimento do “ser”),
dando um caráter essencialmente funcionalista à ciência e à tecnologia, na busca da
eficácia em se apropriar do material (SOUZA, 2002).
Nessa linha, Massensini (2010, p. 22) afirma que o cidadão não mais existiria
“para que, em seu lugar, apareça o cliente/consumidor, criando-se a Sociedade do
Consumo, na qual nossos direitos de cidadão vão, aos poucos, dando espaço aos
direitos do consumidor, que detém maior relevância na sociedade”. O autor
complementa que, nesse novo contexto, a “valoração sobre o indivíduo é deduzida pelo
consumo que se faz e não pelo seu papel político-social dentro da sociedade brasileira,
perdendo-se o direito de cidadão em proveito do crescimento do direito de consumidor”
(MASSENSINI, 2010, p. 22).
Em relação à situação acima indicada, Gasque e Tescarolo (2010) vão ressaltar
também o papel da informação e a marginalização dos sujeitos nesse novo momento
da sociedade. Segundo esses autores, as pessoas tenderão a buscar informações para
suprir suas necessidades humanas (psicológica, afetiva ou cognitiva), considerando o
seu papel desempenhado na relação social, porém, o processo de marginalização
tornará mais difícil para os marginalizados obter tais informações. Assim, a sociedade
da informação parece incapaz de disseminar informações úteis a todos os cidadãos,
gerando mais uma forma de violência sobre indivíduos usualmente já fragilizados no
contexto social.
Farias (2016), ao citar contextos urbanos específicos, destaca que resolver os
problemas de fragmentação e marginalização social não é simples, mas ressalta o
papel essencial da informação nesse sentido. Porém, Marteleto (1995) destaca que ela
não é um objeto facilmente isolável e não pode ser dissociada do contexto em que se
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apresenta. Pelo contrário, continua a autora, a informação é essencialmente situacional,
tendo diferentes conotações de acordo com a posição de cada sujeito nos processos
comunicacionais nos quais se envolve, e se dará de acordo com o seu maior ou menor
poder sobre os significados e a posse legítima para absorvê-los bem como interpretálos (MARTELETO, 1995).
Massensini (2010) enfatiza que a informação é produto de realidades
desenvolvidas no espaço social, ou seja, resultantes da atividade humana (ação dos
sujeitos em um contexto “sócio-histórico-cultural”). O autor ainda destaca que a
informação é um produto do simbólico, que é construído a partir da sua interpretação
(decodificação) de signos linguísticos articulados. Articulando-se as formulações
antecedentes, Gasque e Tescarolo (2010, p. 44) advertem que:
As pessoas, na maioria das vezes, não têm oportunidade de
sistematizar o conhecimento necessário para buscar e usar informação,
agindo quase sempre de forma intuitiva. No entanto, para a resolução
de problemas mais complexos, a literatura especializada menciona que
a eficácia do processo de aprendizagem depende, em grande parte, da
qualidade da informação, considerando-se os critérios de
confiabilidade, atualidade e autoridade, bem como da análise das
diversas concepções na área de estudo, o que pressupõe o
desenvolvimento do letramento informacional.

Nesse sentido, Massensini (2010) realça o papel da informação social, que pode
ser compreendido como um produto histórico-social, que é produzido e disponibilizado
pela sociedade, mas nem sempre acessível a todos. Diante disso, o referido autor
destaca a importância da discussão sobre o conceito de “letramento informacional”. Ele
ainda destaca que o letramento se faz presente nos diferentes momentos históricos da
humanidade de distintas formas, e, em cada um, apresentava suas especificidades
técnicas postas pela cultura construída pelos sujeitos, sendo que, no início de século
XXI, ele corresponde ao letramento informacional.
O letramento informacional é definido pela Associação das Bibliotecas NorteAmericanas (American Library Association – ALA) como um conjunto de habilidades
que os indivíduos teriam que ter para reconhecer quando uma informação é necessária
e conseguir localizar, avaliar e usar de forma efetiva essa informação (ALA, 2000). Em
consonância com o discutido previamente, a referida entidade realça que o letramento
informacional cresce em importância na contemporaneidade, devido às rápidas
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mudanças tecnológicas e à proliferação de fontes de informação. Desse modo, devido
ao aumento da complexidade do ambiente, os sujeitos enfrentam uma diversidade de
decisões relacionadas à seleção de informação, seja nos estudos, no trabalho ou na
vida pessoal (ALA, 2000).
Podem ser destacados como padrões do letramento informacional: (a) o
reconhecimento da necessidade de informação e a determinação da extensão da
necessidade de informação; (b) o acesso à informação de forma efetiva; (c) a avaliação
crítica da informação; (d) a incorporação das novas informações ao conhecimento
prévio e o seu uso para atingir objetivos e resolver problemas; e (e) a compreensão dos
aspectos econômicos, sociais e éticos do uso da informação, de forma a acessá-la e
usá-la de forma ética e legal (AZEVEDO; GASQUE, 2017). Pode-se afirmar que:
O sujeito letrado informacionalmente tem capacidade de resolver
problemas e tomar decisões quando utiliza vários recursos de forma
eficiente e eficaz, o que inclui a Internet, as redes sociais, os arquivos
pessoais, a memória técnica das instituições, dentre outras fontes
potenciais de informação, além de considerar também pontos de vistas
e formatos diferentes que contribuem para a construção do
conhecimento (AZEVEDO; GASQUE, 2017, p. 168).

Conforme Gasque e Tescarolo (2010), o letramento informacional pode ser
compreendido como um dispositivo formativo muito importante no reconhecimento de
redes, conexões, padrões e relações locais e globais de interdependência cultural.
Segundo eles, trata-se de uma condição essencial para capacitar pessoas, de forma a
melhorar a compreensão da realidade na qual se inserem e lhes dando possibilidade
de intervenção, possibilitando-os efetivamente participar de um projeto social. Nesse
sentido, Massensini (2010) destaca a necessidade de se chegar ao letramento
informacional em sua totalidade, ou seja, um estado no qual os sujeitos consigam ir
além do domínio técnico, analisando criticamente a informação.
Azevedo e Gasque (2017) também destacam o papel do letramento digital frente
às constantes inovações tecnológicas da sociedade da informação. Esses autores
ressaltam que se deve considerar que as TICs são instrumentos de práticas
diferenciadas de leitura e escrita e que são importantes para a (re)organização do
Estado e das condições de sujeitos ou grupos durante suas relações cotidianas.
Segundo esses autores, o letramento digital não abrange determinada fonte, canal ou
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ambiente, mas, sim, atividades cognitivas que são necessárias para que se aprenda a
buscar e empregar a informação em diferentes suportes e ambientes, de forma a
transformá-la em conhecimento em prol da vida em estado pleno, assim como da
emancipação humana. Contudo, os autores ressaltam que há uma relação de
dependência entre o letramento digital e alfabético.
Porém, Azevedo e Gasque (2017) salientam que, embora o letramento digital
possibilite o desenvolvimento da capacidade de os sujeitos lidarem com o universo
digital, por outro lado, o letramento informacional é ampliado, uma vez que se propicia
o desenvolvimento de competências para a busca e o uso crítico da informação
disponível em vários suportes, sejam eles impressos ou eletrônicos. Nesse sentido,
Massensini (2010), ressalta que, quando o letramento informacional é suportado
apenas por equipamentos, ele somente reproduz o letramento moderno baseado na
cópia em cadernos, sem que haja uma construção do conhecimento consciente por
parte do sujeito que se faz letrado. Assim, “ao não considerar somente o ambiente
digital, o letramento informacional propõe o equilíbrio entre o uso dos recursos
tradicionais e dos digitais no processo de aprendizagem” (AZEVEDO; GASQUE, 2017).
Massensini (2010) ainda afirma que, quando há o desenvolvimento de
habilidades educacionais de letramento informacional, tem-se que o sujeito se torna
capaz de aprender por si (autodidata). Dessa forma, reforça o autor, o letramento
informacional faz do sujeito um aprendiz independente ao longo de sua vida. Massensini
(2010, p. 98) ainda reforça que:
o letramento informacional é visualizado como um dentre os vários
letramentos existentes e é essencial para o indivíduo no século XXI,
devido ao advento das tecnologias da informação. Ele é importante para
o aprendizado em nosso mundo contemporâneo de mudanças
tecnológicas rápidas que exigem um acompanhamento das inovações.
Ele se torna central para o indivíduo capacitar-se e desenvolver-se
economicamente, adquirindo o status social que lhe confere condições
de participação plena na sociedade. Além disso, o letramento
informacional torna-se uma extensão do letramento e importante
processo na transformação da Sociedade da Informação.

Diante do exposto, verifica-se a importância do letramento informacional na
sociedade contemporânea. Porém, não se tratam de habilidades inatas, mas, sim, que
dependem de processos de ensino-aprendizagem direcionados, de forma a possibilitar
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que os sujeitos desenvolvam tal tipo de letramento. Em nossa sociedade, a Escola
emerge como um ambiente adequado para tal.
2.2 A instituição Escola como lugar privilegiado de acesso à informação
Apesar da grande expansão dos espaços informacionais na contemporaneidade,
em especial, com a multiplicação das TICs, Marteleto (1995) enfatiza que as
informações produzidas socialmente não são compartilhadas igualitariamente pelos
membros da sociedade, mas, sim, distribuídas por agências e agentes relacionados a
esse processo de produção, reprodução e transferência. Ademais, Massensini (2010,
p. 69) também enfatiza outros aspectos potencialmente negativos dessas tecnologias
para a educação:
As novas tecnologias apresentam grandes oportunidades para a
educação [...] mas por outro lado apresentam efeitos nocivos. A
substituição de práticas de leitura e reflexão sustentada por resultados
de busca que se adaptam as suas necessidades torna-se grave,
principalmente na educação. “Ao invés de informatizar a mente, tratase de pôr a telemática a serviço do pensamento”.

Nesse contexto, Marteleto (1995) reforça que as instituições educacionais ainda
são um importante vetor na dinâmica cultural. Segundo a autora supracitada, isso
ocorre, pois a experiência nessas instituições é um fator determinante no desempenho
e no acesso às oportunidades sociais, tal como na assimilação dos meios e produtos
culturais desenvolvidos. Assim, a referida autora realça que:
Com base nesses pressupostos, pode-se considerar o campo
pedagógico como um locus privilegiado para o estudo das práticas
informacionais ou, do modo informacional de funcionamento do nosso
mundo cultural. Ainda mais, a estrutura hierarquizada e autoritária da
tradição sócio-cultural brasileira, o acesso elitista e excludente à
experiência escolar e, conseqüentemente, a não ampliação de outros
espaços de acesso aos bens simbólicos produzidos socialmente,
ressaltam o papel da escola como campo social fundamental de
promoção e renovação da cultura a ser reproduzida, valorizada e
apropriada (MARTELETO, 1995, p. 12).
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Porém, Bergo (2007) ressalta que, internamente, no âmbito escolar, as
informações são armazenadas de forma geralmente caótica, sendo que seu trabalho
de recuperação é moroso quando logra êxito. Essa autora enfatiza que “apenas os mais
próximos à equipe diretiva da escola têm conhecimento do que as gavetas abrigam”
(BERGO, 2007, p. 80). Ainda conforme a autora, “são vários os fenômenos, no âmbito
das escolas públicas brasileiras, que interferem no processo informacional, desde a
coleta até a recuperação da informação, comprometendo seu uso na produção de
conhecimentos” (BERGO, 2007, p. 77).
Dessa forma, apesar de ser um local de acesso institucionalizado ao letramento
informacional, há desafios proeminentes em se implementá-lo nas instituições
educacionais. Em especial, na educação básica, Gasque e Tescarolo (2010) destacam
cinco desafios, quais sejam: (a) a dificuldade em mudar a cultura pedagógica; (b) a
formação inadequada dos professores, (c) a concepção de ensino-aprendizagem; (d) a
organização do currículo; e (e) a ausência de infraestrutura adequada de informação.
O Quadro 3 apresenta um resumo, baseado naqueles autores, de cada um desses
desafios.
Quadro 3 - Desafio do letramento informacional na educação básica segundo
Gasque e Tescarolo (2010)
Desafio
Dificuldade
em mudar a
cultura
pedagógica

Descrição
Na cultura educacional, apesar dos questionamentos envolvidos na aula
tradicional focada no professor como ‘transmissor’ do conhecimento –
restringindo a participação do aluno à de um mero receptor –, ainda assim a
força da tradição educacional dificulta o centramento do ato de ensinar na
ação e na interação do próprio educando com o objeto de conhecimento.
Formação
A atualização constante certamente constitui necessidade fundamental em
inadequada
razão das transformações econômicas, políticas, sociais e culturais que têm
dos
ocorrido de forma acelerada nas últimas décadas. Os professores precisam
professores
estar engajados em um processo de formação continuada para estarem
aptos a auxiliar os educandos a lidarem com a quantidade de informações
novas. Esse processo formativo deve ser coerente com a mediação, como
forma de regulação, que o professor é realmente capaz de empreender em
sua prática, propiciando a articulação entre as atividades de desenvolvimento
pessoal e profissional. Nessa perspectiva, endossa-se a importância do
professor-pesquisador capacitado a superar os impedimentos à sua
compreensão da realidade, o que implica a capacidade de se estabelecer um
diálogo crítico e criativo com ela.
Concepção
Considerando a condição do professor-pesquisador, baseia-se em princípios
de
ensino- filosóficos e educacionais que direcionam as ações educativas mediante
aprendizage proposta pedagógica sintonizada com os problemas atuais. Assim, leva-se
m
em conta a visão de mundo, o modo como se compreende a evolução dos
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indivíduos e o processo de aquisição do conhecimento. a necessidade do
protagonismo do aluno que, diante do aumento exponencial da informação,
precisa aprender estratégias que o ajudem a selecionar as informações
relevantes para torná-las significativas, isto é, relacionar as novas
informações com o que já se conhece para estabelecer uma vinculação entre
elas. Quanto mais relações entre as informações o aluno consegue
estabelecer, menos mecânica se torna sua aprendizagem. As propostas
inovadoras na área educacional parecem ter como finalidade conferir
autonomia aos educandos para que saibam administrar o próprio
conhecimento e consigam aprender continuamente, utilizando suas próprias
capacidades cognitivas ao longo da vida.
Organização Estreitamente ligada à concepção de ensino-aprendizagem. O currículo não
do currículo
pode mais ser definido somente em termos de lista de assuntos ou matérias
a serem apreendidos, mas, sim, modelado em uma matriz em permanente
construção que emerge na ação e interação dos participantes, com vários
pontos de interseção e uma rede relacionada de significados. Subjacente a
essa ideia de currículo, situa-se o conceito de auto organização, que postula
que as perturbações podem atuar como mola propulsora para reajustamento
e redesenvolvimento. Um dos desafios da escola é organizar um currículo
mais flexível que possibilite o aluno desenvolver sua autonomia em um
processo permanente de aprendizagem.
Ausência de Pressupõe-se que o acesso à informação em seus diversos suportes e
infraestrutura canais (TV, internet, DVDs, livros, revistas e jornais) e o ambiente apropriado
adequada de à aprendizagem são condições para sine qua non permitir a inserção na
informação
sociedade da aprendizagem. Entretanto, um dos recursos ainda mais
utilizados na escola é o livro didático.
Fonte: Desenvolvido pela autora com base em Gasque e Tescarolo (2010)

Diante dessa situação, Bergo (2007) ressalta que as instituições escolares
devem focar na organização e no uso da informação. Segundo a autora, a ciência da
informação é, assim, uma “área do conhecimento com potencial para contribuir com a
educação na compreensão e consequente superação de seus problemas” (BERGO,
2007, p. 81).
Ao discorrer mais amplamente sobre o papel da instituição escolar na sociedade
contemporânea, Marteleto (1995) também argumenta que tanto o acesso quanto a
decodificação dos processos culturais pressupõem certo nível entre os diferentes
sujeitos sociais em diferentes dimensões: social, linguística, cognitiva, simbólica e
comunicacional. Essa instituição, assim, enfatiza a autora, é receptora desse papel de
compatibilizar a emissão e a recepção da cultura erudita.
Marteleto (1995) enfatiza os dois objetivos institucionais de uma escola: (a) a
aquisição de uma competência técnica, ou seja, uma conquista de um estado de
conhecimento ou saber; e (b) a aquisição de um papel social. Sobre a competência
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técnica, esta está mais diretamente associada à apreensão de dados conteúdos, que
serão empregados mais tarde na vida produtiva e que são necessários à execução de
determinadas tarefas. Por outro lado, a incorporação de um papel social se liga à
hierarquização das tarefas sociais e à aceitação das regras da divisão social do
trabalho. A autora ainda destaca que:
Portanto, a tarefa pedagógica encontra-se situada num plano de
reprodução dos paradigmas e valores culturais, calcados num modelo
de performatividade, o qual supõe não apenas a aquisição de urna
competência cognitiva pelos aprendizes, como também de destrezas
lingüisticas, comunicacionais e sociais (MARTELETO, 1995, p. 18).

Gasque e Tescarolo (2010) enfatizam que a realidade contemporânea impõe à
educação escolar o compromisso de assumir uma parte intransferível de sua
responsabilidade. Mesmo que seja reconhecidamente impossível resolver todos os
problemas sociais, nada do que se refere à necessidade de aprender e ensinar será
adequado sem a decisiva participação da escola. A aprendizagem permanente,
enfatizam esses autores, “seria [uma] bússola, instrumento básico para a inserção
contínua das pessoas na nova sociedade” (GASQUE; TESCAROLO, 2010, p. 43).
Todavia, Bergo (2007) aponta problemas estruturais pelas quais passam as
escolas atualmente no que se refere ao processo informacional. A autora é enfática ao
dizer que “a escola, local onde profissionais se ocupam de um processo que
denominam ensino-aprendizagem, tem se mostrado incapaz de aprender” (BERGO,
2007, p. 79). Nesse caso, Bergo (2007) realça que os docentes deveriam mudar sua
atitude diante da aquisição de conhecimentos, de forma a abandonar a passividade e
acompanhar a velocidade atual de renovação dos saberes e do know-how. Porém, a
mesma autora, citando Demo (2001), destaca que o despreparo dos professores é
consequência de um deliberado “processo de produção da ignorância”, que interessa
ao sistema econômico vigente.
2.3 A instituição Escola e a autonomia
Discutindo sobre a instituição escolar Marteleto (1995) reconhece sua
importância e realça que as práticas pedagógicas da escola estão circunscritas a um
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espaço específico e supõem uma predisposição para participar, que é dada por
condições: (i) objetivas – origem de classe social; e (ii) subjetivas – o domínio de
determinados códigos culturais aptos a decodificar um determinado tipo de mensagem
(a mensagem escolar). A predisposição, assim, enfatiza a autora, é dada tanto por
condições objetivas quanto subjetivas, sendo ambas relacionadas com a posição social
dos indivíduos.
Seguindo a importante linha da formação escolar frente à sociedade, Souza
(2002) sugere que a educação deveria levar os sujeitos a uma nova consciência dos
indivíduos diante de suas relações com o mundo e todos os demais sujeitos, de forma
a conter os excessos do poder econômico que dominam a sociedade. Porém, o autor
destaca que a própria educação “mais que construir a consciência crítica das ações
humanas se reduz ou é orientada para formar para a reprodução, para a dependência,
para a apatia” (SOUZA, 2002, p. 43). Kira, Medeiros e Santos (2017) enfatizam que
todos os sujeitos merecem respeito e uma educação de qualidade, com autonomia, que
ultrapasse os muros da escola. Os autores ainda destacam que:
que tem como pressupostos que, por meio da educação, o homem
encontrará sua real emancipação. Aquela se ocupa, em especial, da
ação transformadora que se dá pela educação, na busca da consciência
crítica da opressão, sofrida por uma classe discriminada historicamente.
Também se trata de uma denúncia a toda forma de discriminação que
também é histórica e provocada por uma invasão cultural, implantada
desde quando o Brasil era colônia de exploração até a atualidade (KIRA;
MEDEIROS; SANTOS, 2017, p. 20.651).

Pode-se dizer que a defesa da escola como lugar de autonomia está bastante
ligada ao conceito freiriano do termo. Kira, Medeiros e Santos (2017) ressaltam que
Paulo Freire apresenta que o processo educacional não se realiza sob uma perspectiva
neutra, mas, sim, como atuante no campo da política. A “leitura de mundo” daquele
pensador, continuam os autores, seria de fato o grande elemento para que homens e
mulheres se tornem capazes de intervirem na sociedade na qual estão inseridos. Assim,
a autonomia, então, não pode ser concebida como restrita, mas, sim, aberta a todos
que estão inseridos dentro do processo educacional.
Segundo o dicionário Aurélio a autonomia é a “aptidão ou competência para gerir
sua própria vida, valendo-se de seus próprios meios, vontades e/ou princípios”
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(AURÉLIO, 2020). Em sentido freiriano, para Machado (2016) assinala a autonomia é
um processo de decisão e humanização, que é construído historicamente por meio de
inúmeras decisões tomadas ao longo da existência de um sujeito. Conforme a autora,
a autonomia ainda é caracterizada pela confiança que o sujeito tem em seu histórico
particular, que se consolida com os conceitos de liberdade e democracia. Assim, “a
autonomia é experiência de liberdade” (MACHADO, 2016, p. 53).
Nesse sentido, Martins (2002) ressalta que uma escola autônoma é aquela que
governa a si mesma. No âmbito da educação, continua a autora, pode-se dizer que o
debate moderno sobre isso “remonta ao processo dialógico de ensinar contido na
filosofia grega, que preconizava a capacidade do educando de buscar resposta às suas
próprias perguntas, exercitando, portanto, sua formação autônoma” (MARTINS, 2002,
p. 224).
Martins (2002) ainda destaca que o tema da autonomia aparece na literatura
acadêmica de diferentes formas: (a) vinculado à ideia de participação social; ou (b)
vinculado à ideia de ampliação da participação política, no que se refere à
descentralização e desconcentração do poder. Sobre esse último emprego, a autora
destaca que é mais empregado no que se refere à teoria política.
Assim, o princípio da autonomia, reforçam Kira, Medeiros e Santos (2017), pode
ser compreendido como a forma com que o ser humano dialogicamente encontra a
possibilidade de direcionar o rumo de sua própria história, tomando, para si, um caráter
crítico. Porém, por meio dessa prática, que também é educativa e crítica, dar-se-á a
passagem da heteronomia para a autonomia, que são conceitos-chave para a
emancipação do homem. Nesse sentido, Farias (2016, p. 332) ressalta a importância
do protagonismo do sujeito:
É possível observar como se constituem as relações entre os seus
componentes para se chegar ao objetivo final, que é o protagonismo
social dos que compõem aquela realidade/contexto social. Ser
protagonista é poder atuar de forma central nos contextos históricos e
coletivos, com consciência da relevância de suas ações, da realidade
que o cerca e da importância de se empoderar das informações
necessárias para modificar sua vida (grifo da autora).

Seguindo a linha de Farias (2016), que enfatiza o contexto social a lidar com
autonomia, Martins (2002) ressalta que a participação de sujeitos em processos
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decisórios institucionais, seja no ambiente político ou no organizacional, tem sido
condicionada pelo contexto histórico, que molda os mecanismos de funcionamento de
tais processos. Segundo essa autora, é importante realçar que os processos de
participação são constituídos por uma dinâmica, que opera individual e coletivamente
de forma concomitante. Ainda destaca a autora que, se a necessidade de participação
é o desejo que faz com que o sujeito pratique a ação, o sentido dessa participação em
um empreendimento coletivo pode ser altamente positivo. Porém, caso essa
participação seja delegada por normas, há a ausência do desejo como motor base da
ação. Nesse caso, dificilmente o sujeito imprimirá o mesmo sentido às ações sociais,
aos projetos coletivos e a empreendimentos de mudança institucional (MARTINS,
2002).
Nesse sentido, Kira, Medeiros e Santos (2017, p. 20.654) destacam que “vários
fatores mostram o quanto a autonomia nos deixa mais preparados em nossas funções
exercidas. Seja na política, na economia, na sociedade ou na educação”, é necessária
uma busca constante pela autonomia.
Diante do exposto, verifica-se que a informação adequada possibilita ao sujeito
obter um melhor conhecimento de sua própria realidade, possibilitando-o agir em seu
cotidiano sem (ou com um número menor de) mediadores, acessando os mecanismos
sociais de acordo com seus interesses. Porém, tais informações não são prontamente
acessadas por todos, em especial, por aqueles das classes sociais menos favorecidas,
sendo a escola pública, um ambiente no qual possa ser possível obter tal acesso.
Estes aspectos discutidos no presente capítulo indicam sua relevância e a
necessidade de tê-los como foco a fim de analisar a realidade dos estudantes da EJA.
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CAPÍTULO 3 – EJA: historicidade e realidade
Este capítulo, tem como objetivo trazer reflexões sobre a EJA em seu contexto
histórico, bem como os aspectos relativos à extensão como a porta de entrada para a
EJA nas universidades, e o programa de educação básica de jovens e adultos realizado
no contexto da UFMG.
3.1 A Educação de Jovens e Adultos
Vigano e Laffin (2016) ressaltam que a EJA é uma modalidade de ensino, que
foi criada com o objetivo de oferecer uma possibilidade de elevação de escolaridade
para sujeitos jovens e adultos que, por algum motivo, não concluíram o ensino
fundamental e/ou o médio quando eram crianças ou adolescentes. Pode-se dizer que
a EJA, que é permeada por estigmas e preconceitos, direciona-se ao público advindo
das camadas populares, que são os sujeitos com poder aquisitivo baixo e que, por
diversos motivos, não tiveram acesso ao ensino de modo regular (RIBEIRO; VIANA;
RODRIGUES, 2017).
Nesse sentido, Pontes e Clark (2016) destacam que a grande marca desses
sujeitos é a sua exclusão da escola regular. Na realidade, esses autores refletem que
se tratam do jovem e do adulto trabalhador, sujeitos da diversidade, mas que se igualam
uma vez que vivenciam experiências relativas à produção da existência ligadas à
realização de atividades econômicas que são desvalorizadas socialmente.
Ribeiro, Viana e Rodrigues (2017) afirmam que a EJA, no cenário das políticas
públicas nacionais, ainda se constitui em um grande desafio que vem sendo enfrentado
ao longo dos anos, uma vez que o reconhecimento dessa modalidade de ensino
progride lentamente e vem se constituindo como um espaço de conquistas.
É importante destacar que esse território tem sido marcado por avanços e
retrocessos. Não se trata apenas de uma questão de lentidão, é resultado de constantes
lutas e militâncias. E os retrocessos também não são ao acaso, eles são frutos,
sobretudo, de interesses políticos (ou da falta deles).
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As discussões sobre uma educação específica para o sujeito jovem e adulto
começaram a surgir no Brasil a partir da década de 1930 (PAIVA, 1973). Na década de
1940, conforme apresentado por Fávero (2005) quando o país entrava em processo de
industrialização, seria considerado vergonhoso para o país ter os altos índices de
analfabetismo. Sendo assim, a educação para adultos passa a ser uma preocupação
do Estado e, no ano de 1947, inicia-se a primeira iniciativa de caráter governamental, a
Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (FÁVERO, 2005). Ainda, de acordo
com o referido autor, a campanha ficou limitada a apenas um simples processo de
alfabetização. Mas é importante destacar que “era a miséria da população que gerava
o analfabetismo. Ou se enfrentava a miséria da população ou não tinha nenhum sentido
enfrentar o analfabetismo” (FÁVERO, 2005, p. 5).
Corroborando com a ideia de Fávero (2005), destaca-se que, no II Congresso
Nacional de Educação de Adultos, que ocorreu em 1958 na cidade do Rio de Janeiro,
a delegação de Pernambuco (da qual Paulo Freire era membro) ganhou destaque no
referido evento, ao defender a ideia de que o problema do analfabetismo no Nordeste
não era apenas uma questão educacional.
Nesse sentido, foi “na década de 50 que se iniciou esta profunda história de
ideias, práticas e acontecimentos no campo da educação na América Latina: a
educação popular” (GADOTTI, 2015, p.24). Por sua vez, Matos (2011, p. 6) destaca
que, até a década de 1950, antes da adoção do paradigma de Paulo Freire, “as críticas
às campanhas de educação de adultos referiam-se tanto às suas deficiências
administrativas quanto a sua orientação pedagógica”.
Quando se fala em educação popular vem logo a mente o legado do Paulo Freire,
que voltou o seu olhar para questões importantes sobre os sujeitos que encontram-se
à margem da sociedade do capital. Paulo Freire demonstra a importância da construção
de uma educação a partir do conhecimento do povo e com o povo para que se possa
ver a realidade da ótica do oprimido (FREIRE, 2003). De acordo com Brandão (2012,
p. 142)
A educação popular foi e prossegue sendo uma sequência de ideias e
de propostas de um estilo de educação em que tais vínculos são
reestabelecidos em diferentes momentos da história, tendo como foco
de sua vocação um compromisso de ida – e – volta nas relações
pedagógicas de teor político realizadas através de um trabalho cultural
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estendido a sujeitos das classes populares compreendidos como não
beneficiários tardios de um “serviço”, mas como protagonistas
emergentes de um “processo” (BRANDÃO, 2002, p.141-142).

De acordo com o verbete elaborado por Paludo (2016) na obra Dicionário de
Paulo Freire, em sentido freiriano a educação popular é orientada para a transformação
da sociedade, é preciso partir de um contexto vivido para que se chegue a um contexto
teórico. Para isto é preciso “a curiosidade epistemológica, a problematização, a
rigorosidade, a criatividade, o diálogo, a vivência da práxis e o protagonismo do sujeito”.
Quando se falava em educação de adultos na década de 1930, era uma
educação mais voltada para a formação dos trabalhadores, ou seja, para uma
qualificação. Até a metade dos anos de 1940, a educação popular estava direcionada
para o ensino primário das crianças das camadas populares. Além disso, nesse período
não teve ação muito intensa nem do Estado, nem das Igrejas, nem da sociedade civil.
Este cenário só veio a mudar com o pioneirismo de Paschoal Lemme, que no final de
1930, publicou no concurso para técnico de educação do Ministério da Educação e
Saúde

a

monografia

intitulada

Educação

supletiva,

educação

de

adultos

(FÁVERO,2015). O autor ressalta que depois de um tempo vai falar-se em educação
de adolescentes e adultos e só nos anos 80 que a palavra juventude aparece.
O Movimento de Cultura Popular (MCP), que teve início na década de 1960, foi
referência para outros movimentos de educação popular. Foi também por meio do MCP
que veio a resposta à pergunta de como incentivar a alfabetização dos adultos de uma
forma concreta, com o Livro Leitura para Adultos (FÁVERO,2015). Na Figura 1 é
apresentado um exemplo de um conteúdo do livro.
O conteúdo do referido livro era apresentado de uma forma que não infantilizava
o adulto, ou seja, não era conteúdo típico da escola primária. No início da década de
1960 vão surgindo outros movimentos políticos de educação e cultura. O “De Pé no
Chão Também se Aprende a Ler” (Figura 2), da Prefeitura de Natal, Rio Grande do
Norte, em fevereiro de 1961 utilizou na sua região uma versão adaptada do Livro Leitura
para adultos (FÁVERO,2015).
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Figura 1 - Conteúdo do livro de leitura para adultos.

Fonte: Fórum EJA

Figura 2 - De Pé no chão também se aprende a ler

Fonte: Fórum EJA
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Figura 3 - Uma família Operária – Manual de alfabetização para adultos e adolescentes

Fonte: Fórum EJA

O Centro Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes de Belo
Horizonte produziu uma cartilha em 1962, seguindo o objetivo de também apresentar
textos e ilustrações que retratassem o cotidiano dos alunos (Figura 3). O material
produzido foi intitulado como Uma família Operária – Manual de alfabetização para
adultos e adolescentes (FÁVERO,2015).
Ao falar sobre educação popular e apresentar alguns exemplos do material
desses movimentos populares eles mostram o quanto esses materiais se aproximavam
mais da realidade dos sujeitos do que os que eram utilizados nas campanhas da década
de 1950 para o combate ao analfabetismo de adultos (FÁVERO,2015).
A partir de 1964, com o poder do governo militar no Brasil, a pedagogia
libertadora de Paulo Freire foi considerada subversiva, pelo fato de apresentar uma
alternativa pedagógica capaz de ser libertadora para os que são excluídos,
marginalizados e oprimidos. Destaca-se que, em substituição a esse método de
alfabetização de adultos apresentado pelo educador Paulo Freire, foi criado durante o
regime militar o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). Com o fim do regime
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militar, ocorreu uma alteração no nome e o MOBRAL passou a se chamar Fundação
Nacional para Educação de Jovens e Adultos (EDUCAR). Salienta-se que, em 1990, a
EDUCAR foi extinta.
3.1.1 A EJA na perspectiva da legislação, dos espaços de construção coletiva e da
produção acadêmica
Apenas em 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, a educação
de adultos passou a ser reconhecida como um direito. E, no artigo 208, da Carta Magna
é determinado que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de: “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete)
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não
tiveram acesso na idade própria”; bem como a “oferta de ensino noturno regular,
adequado às condições do educando” (BRASIL, 1988, online).
Em 1996, ratificando o artigo supracitado da Constituição, a Lei nº 9.394 de 20
de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), no seu Título
III do Direito à Educação e do Dever de Educar, institui a: “oferta de educação escolar
regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas
necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as
condições de acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1996, online).
A utilização da expressão educação de jovens e adultos começou a aparecer no
lugar de ensino supletivo a partir da promulgação da Lei de diretrizes e bases da
educação nacional (LDBEN 9.394/96). Sobre a EJA o artigo 37 dispõe:
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que
não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos
fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a
educação e a aprendizagem ao longo da vida. (Redação dada pela Lei
nº 13.632, de 2018)
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular,
oportunidades
educacionais
apropriadas,
consideradas
as
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de
trabalho, mediante cursos e exames.
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§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência
do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares
entre si.
§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se,
preferencialmente, com a educação profissional, na forma do
regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos,
que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando
ao prosseguimento de estudos em caráter regular.
§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:
I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de
quinze anos;
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito
anos.
§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por
meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames
(BRASIL, 1996, online).

Nos últimos anos vem crescendo o número de determinações legais para a EJA.
O professor Carlos Roberto Jamil Cury foi o relator do Parecer do Conselho Nacional
de Educação (CNE) /Câmara de Educação Básica (CEB) nº 11, de 10 de maio de 2000.
Nesse parecer, ele ressalta a importância de considerar um processo de reorientação
curricular na EJA, e essa reorientação deverá ser definida no âmbito de cada secretaria
de educação (estadual ou municipal). Além disso, ele apresenta três funções que são
atribuídas à EJA: função reparadora, função equalizadora e função qualificadora.
A função reparadora da EJA significa que o direito a uma escola de qualidade
não representa apenas a restauração de um direito negado, mas também o
reconhecimento de igualdade de todo ser humano.
No que se refere à função equalizadora, Cury destaca a importância de estender
a EJA a todos trabalhadores e a diferentes segmentos sociais, como exemplo ele cita
donas de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. Essas pessoas que por
diferentes motivos tiveram que interromper seus estudos quando retornam ao sistema
educacional, esse sistema deve possibilitar novas inserções no mundo do trabalho e
maior participação na vida social.
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E a terceira função que segundo o relator é o próprio sentido da EJA, é a
qualificadora. Essa função permite a atualização de conhecimentos, na perspectiva de
aprender durante toda a vida, ou seja,
Na base da expressão potencial humano sempre esteve o poder de se
qualificar, se requalificar e descobrir novos campos de atuação como
realização de si. Uma oportunidade pode ser a abertura para a
emergência de um artista, de um intelectual ou da descoberta de uma
vocação pessoal. A realização da pessoa não é um universo fechado e
acabado. A função qualificadora, quando ativada, pode ser o caminho
destas descobertas (BRASIL, 2000).

No Quadro 4 são apresentadas as determinações legais que surgiram após as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.
Quadro 4 - Determinações legais para a EJA no período de 2000 a 2014
Ano
2000
2000
2004

Determinações legais
Parecer do Conselho Nacional de
Educação (CNE)/Câmara de Educação
Básica (CEB) nº 11, de 10 de maio de 2000.
Resolução CNE/CEB nº 1, 5 de julho de
2000.
Parecer CNE/CEB nº 36, de 7 de dezembro
de 2004.

2005

Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de fevereiro
de 2005.

2005

Parecer CNE/CEB nº 2, de 16 de março de
2005.

2005

Portaria MEC nº 2.080, de 13 de junho de
2005.

2005

Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005.

2005

Parecer CNE/CEB nº 20, de 15 de setembro
de 2005.

Descrição
Ocupou-se da especificidade das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a EJA.
Estabeleceu as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a EJA.
Apreciou a indicação que propõe a
reformulação das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a EJA.
Atualizou
as
Diretrizes
Curriculares
Nacionais definidas pelo CNE para o Ensino
Médio e para a Educação Profissional
Técnica de nível médio às disposições do
Decreto nº 5.154/2004.
Apreciou o Programa Nacional de Inclusão
de
Jovens
(Projovem):
Educação,
Qualificação e Ação Comunitária.
Estabeleceu, no âmbito dos Centros
Federais de Educação Tecnológica, Escolas
Técnicas Federais e Escolas Agrotécnicas
Federais, as Diretrizes para a oferta de
cursos de formação profissional de forma
integrada ao Ensino Médio na modalidade
EJA.
Institui o Projovem, criou o Conselho
Nacional da Juventude (CNJ) e a Secretaria
Nacional da Juventude.
Incluiu a EJA, conforme previsão do Decreto
nº 5.478/2005, como alternativa para a oferta
de Educação Profissional Técnica de nível
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2005

Parecer CNE/CEB nº 29, de 24 de
novembro de 2005.

2006

Parecer CNE/CEB nº 37, de 7 de julho de
2006.

2006
2007

Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006.
Lei nº 11.494, 20 de junho de 2007.

2007
2008

Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008.
Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008.

2008

Parecer CNE/CEB nº 23, de 8 de outubro
de 2008.

2008

Decreto nº 6629, de 4 de novembro de
2008.
Resolução do Conselho Deliberativo do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) nº 51, de 16 de setembro
de 2009.
Parecer CNE/CEB nº 4, de 9 de março de
2010.

2009

2010

médio de forma integrada com o Ensino
Médio.
Apreciou as minutas do Acordo de
Cooperação Técnica entre o Ministério da
Educação e as organizações do “Sistema S”
para a oferta do Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com a
Educação Básica na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos (Proeja).
Aprovou diretrizes e procedimentos técnicopedagógicos para a implantação do
Projovem.
Institui o Proeja.
Regulamentou o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb).
Dispõe sobre o Projovem.
Alterou dispositivos da LDB, com o objetivo
de integrar e institucionalizar as ações da
Educação Profissional Técnica de nível
médio, da Educação de Jovens e Adultos e
da Educação Profissional e Tecnológica.
Avaliou as Diretrizes Operacionais para a
EJA, definindo duração dos cursos, idade
mínima para ingresso, idade mínima para a
certificação nos exames de EJA e oferta por
meio da Educação a Distância.
Regulamentou o Projovem.
Dispôs sobre o Programa Nacional do Livro
Didático para Educação de Jovens e Adultos
(PNLD-EJA).

Apreciou a necessidade de Diretrizes
Nacionais para oferta de EJA em situação de
provação de liberdade nos estabelecimentos
penais.
2010 Parecer CNE/CEB nº 3, de 15 de junho de Revisou o Parecer CNE/CEB nº 23/2008,
2010.
relativo a Diretrizes operacionais para a EJA.
2010 Resolução CNE/CEB nº 3, de 15 de junho Institui as Diretrizes Operacionais para a
de 2010.
EJA, definindo duração dos cursos, idade
mínima para ingresso, idade mínima para
certificação nos exames de EJA e oferta por
meio da Educação a Distância.
2014 Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014
Aprovou o Plano Nacional de Educação
(PNE).
Fonte: Adaptado de JARDALINO; ARAÚJO (2014, p.128-129)
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No estado de Minas Gerais, a Resolução n° 2.197 de 26 de outubro de 2012
regulamenta a Educação na Rede Estadual na modalidade presencial. Ressalta-se que
as modalidades semipresencial e não presencial, que já existiam, continuam sendo
ofertadas pelos Centros Estaduais de Educação Continuada (CESEC) e os Postos de
Educação Continuada (PECON), conforme o artigo a seguir da referida resolução:
Art. 41 Os Centros Estaduais de Educação Continuada - CESEC - e os
Postos de Educação Continuada – PECON – oferecem cursos com
momentos presenciais e não presenciais de Educação de Jovens e
Adultos – anos finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e de
Educação Profissional.
Parágrafo único. Os cursos de Educação Básica oferecidos pelo
CESEC são desenvolvidos em regime didático de matrícula por
disciplina ou conjunto de disciplinas, a qualquer época do ano, sendo
que sua organização, estrutura e funcionamento incluem momentos
presenciais e não presenciais, sem frequência obrigatória (MINAS
GERAIS, 2012, online).

Em relação aos cursos presenciais, esses são oferecidos nas escolas estaduais
e organizam-se da seguinte forma, conforme exposto no artigo 40:
Art. 40 Os cursos presenciais da EJA poderão ser oferecidos nas
Escolas Estaduais, para atendimento à demanda efetivamente
comprovada, após aprovação desta Secretaria, e terão a seguinte
organização:
I - curso presencial dos anos finais do Ensino Fundamental, com
duração de
02 (dois) anos letivos, organizados em 04(quatro) períodos semestrais;
II - curso presencial do Ensino Médio, com duração de 01 (um) ano e
meio,
organizado em 03 (três) períodos semestrais.
Parágrafo único. A nova organização dos cursos presenciais de EJA
será implantada, gradativamente, a partir do ano de 2013 (MINAS
GERAIS, 2012, online).

Com essa resolução ficou estabelecido uma base para a EJA presencial e
também uma padronização da oferta pelas escolas estaduais. É importante ressaltar
que a EJA também é ofertada no sistema prisional.
No que se refere aos fóruns de Educação de Jovens e Adultos, o Fórum Mineiro
de EJA foi criado em junho de 1998, impulsionado pelo Fórum do Rio de Janeiro, e o
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primeiro encontro foi realizado na FAE/UFMG. O objetivo desse encontro foi levantar e
discutir temas de interesse do grupo e chegar ao consenso sobre o que seria levado
para as reuniões. Essas discussões eram subsidiadas pelas demandas trazidas da
plenária e uma comissão se encarregava de possibilitar o atendimento das demandas
levantadas (FERREIRA, 2008).
Ferreira (2008) destaca que quanto à organização do Fórum, no período inicial,
o grupo que estava presente no primeiro encontro organizou uma comissão composta
por um representante dos seguintes grupos: da UFMG, da Delegacia Regional do MEC
(DEMEC), de uma ONG, de uma entidade religiosa evangélica, e de um professor de
rede pública. Os encontros eram realizados mensalmente e neles as pessoas estariam
discutindo a EJA no Estado de Minas Gerais.
Ainda segundo o referido autor uma das maiores dificuldades que o fórum
enfrentou logo no início, foi em relação aos membros. Pois não havia apoio financeiro
e, além disso, pensavam que era necessário trazer entidades que pudessem fortalecer
o fórum e também dar credibilidade. Durante o percurso, a DEMEC, instituição que
fornecia o apoio necessário para todo o funcionamento do fórum, foi extinta e, a partir
de então, começaram a buscar uma solução que seria a Secretária Municipal de
Educação (SMED-BH) reconhecer e assumir o fórum.
Além da SMED-BH, a FAE-UFMG, por meio do Núcleo de Educação de Jovens
e Adultos (NEJA), passou a participar e esses apoios foram importantes para que outras
entidades fizessem parte do movimento, a saber: Universidade do Estado de Minas
Gerais (UEMG), Serviço Social da Indústria (SESI), Marista Dom Silvério, dentre outros
(FERREIRA, 2008).
A estrutura organizacional do referido fórum possui uma secretaria itinerante,
fazendo com que, anualmente, pode-se modificar a instituição que está responsável por
ela. Até o momento, as seguintes instituições já assumiram a referida secretaria:
DEMEC-MG, a FAE-UFMG (por meio do NEJA), a SMED-BH, a FAE – UEMG e a União
Brasileira de Educação e Ensino - Marista/Colégio Marista Dom Silvério, (FERREIRA,
2008).
No período de 24 a 28 de maio de 2017, o Fórum Mineiro de Educação de Jovens
e adultos, Fórum EJA Metrô e a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais,
realizaram em Belo Horizonte o I Encontro Mineiro Sobre Educação de Jovens, Adultos
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e Idosos. O objetivo foi “discutir a oferta de vagas, o acesso, a permanência na escola
pública e o êxito da e na EJA e ainda propor ações articulando Estado, Municípios,
Movimentos Sociais, Academia e Fóruns de EJA” (DA SILVA, 2017, p.3). Destaca-se
que “as discussões, construções e prosas devem lançar uma nova perspectiva sobre
os temas que historicamente têm orientado nossos estudos, pesquisas e práticas no
país em relação à EJA” (DA SILVA, 2017, p.5).
Avelar (2016) realizou um mapeamento da produção acadêmica (dissertações e
teses), sobre o campo da EJA no período de 2010 a 2014, em quatro programas de
pós-graduação stricto sensu na área de Educação em instituições situadas em Belo
Horizonte. Na ocasião foram recuperadas 44 produções acadêmicas (dissertações e
teses) que foram agrupadas por categorias. Na Figura 4, é apresentada uma nuvem de
palavras das categorias abordadas no campo temático EJA. Nessa nuvem de palavras,
o fato de algumas categorias aparecerem com letras maiores significa que tais assuntos
apareceram com mais frequência, ou seja, foram temas mais abordados nesse campo
temático estudado.
Ainda de acordo com a referida autora realizando uma outra busca no mesmo
período e nos mesmos programas, recuperou-se um número menor de produções
acadêmicas que abordassem as tecnologias da informação e da comunicação
juntamente com a temática educação de jovens e adultos.
De acordo com Pereira (2017) com as inovações tecnológicas produzidas nos
últimos anos, os usos das tecnologias digitais passaram a fazer parte da vida dos
sujeitos da EJA e por esse motivo tornou-se objeto de novas investigações acadêmicas
nesse campo.
Figura 4 – Temas das pesquisas investigadas

Fonte: Avelar (2016)
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Sendo assim, seguindo essa perspectiva de incluir os sujeitos da EJA nesse
mundo digital, recuperou-se algumas pesquisas que apresentaram experiências
didáticas em sala de aula com a utilização de computadores.
A pesquisa de Brasileiro (2003) já demonstrava essa preocupação com as
possibilidades de inclusão/exclusão por meio das TIC, com jovens entre 20 e 24 anos
de uma escola da rede municipal de Belo Horizonte. Naquela época os educandos
ainda não faziam uso dessas tecnologias em sua prática social.
Contijo (2008) também investigou uma escola municipal de Belo Horizonte onde
pode perceber que o uso das TICs contribuía para o aumento da autoestima dos
educandos e favoreciam a maior frequência à escola.
Nápoles (2008) investigou a utilização do laboratório de informática de uma
escola também da rede municipal, focou no ensino médio, e percebeu-se um certo
comodismo por parte da maioria dos docentes por não fazerem o uso do Laboratório de
Informática.
Coelho (2011) pesquisou sobre as relações que os educandos da EJA
estabelecem com as tecnologias digitais e as implicações que isso traz na vida de cada
um. Fez observações, entrevistas e grupo focal em uma turma no laboratório de
informática. Em seus resultados os entrevistados indicaram a utilização do telefone
celular para ouvir músicas e tirarem fotos.
Pereira (2011) pesquisou se houve impactos positivos e negativos na vida dos
educandos da EJA, depois que passaram a ter acesso às aulas de Informática em uma
escola da Rede Municipal de Educação (RME-BH). Os resultados demostraram que o
uso das TIC na escola trouxe impactos positivos na vida dos educandos investigados.
Teixeira (2017) investigou o uso de tecnologias digitais enquanto ferramentas
pedagógicas na EJA do CESEC em Venda Nova. Como resultados ela destaca que:
“Torna-se relevante para a pesquisa a divulgação da história da criação do site do
CESEC Caieiras, que seja capaz de dar visibilidade às práticas inovadoras da escola,
com o uso da internet” (TEIXEIRA, 2017, p.118).
Pereira (2017) visou conhecer sobre os usos das tecnologias móveis por
professores e educandos da EJA, a partir da escola, para compreender como eles se
apropriaram dessas tecnologias e as utilizavam em seu cotidiano em situações de
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pesquisa, aprendizagem, comunicação e socialização. O autor constatou que as
pesquisas de campo mostraram que as tecnologias móveis são usadas em diversos
momentos e em diferentes situações por muitos desses sujeitos que estão na EJA.
Em relação as pesquisas supracitadas, foram realizadas em locais em que havia
um tempo destinado ao aprendizado de informática. A partir dessa experiência com as
aulas de informática é que cada pesquisador se dedicou a problemática da sua
pesquisa ora apreendendo a realidade pela ótica do educando ou a do educador.
Observou-se também que os educandos dessas investigações eram mais jovens e isso
pode ter sido um facilitador para uma efetiva interação com a tecnologia.
Nesta tese coloca-se em discussão e advoga-se a ideia de que o Programa da
EJA na UFMG é um espaço para possíveis propostas pedagógicas capazes de ampliar
a relação desses sujeitos com recursos tecnológicos digitais trazendo-lhes autonomia
para resolver questões presentes em seu dia a dia.
3.2 A Universidade e a educação de jovens e adultos

De acordo com Carvalho (2004), o foco da educação de jovens e adultos no
contexto das universidades brasileiras encontram-se de forma predominante nas ações
da extensão. Embora com o passar dos anos tenha aumentado de maneira significativa
as pesquisas sobre EJA nas linhas dos programas de pós-graduação e também a
preocupação na inserção de disciplinas na grade dos cursos de licenciatura das
universidades, fato que indica, a presença da EJA nos três pilares da universidade, ou
seja, ensino, pesquisa e extensão.
O referido autor ainda ressalta que “Inglaterra, Canadá, Estados Unidos e Brasil
são exemplos de países que demonstram que a extensão universitária, de distintas
formas e momentos foi, basicamente, o caminho de entrada da EJA nas universidades
(CARVALHO, 2004, p.24). ”
No caso do Brasil, destaca-se a experiência do Serviço de Extensão Cultural da
Universidade do Recife (SEC) que foi criado em 8 de fevereiro de 1962 e em seu ofício
de criação tem as palavras do Reitor João Alfredo Gonçalves da Costa Lima:
“...considerando que a ação da Universidade não se deve sobrepor ao processo de
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desenvolvimento, mas antes nele se inserir, proporcionando constante integração de
professores e alunos na comunidade” (MACIEL, 1963, p. 23).
As palavras do reitor reforçam o compromisso que a universidade deve ter com
a comunidade e não ser indiferente aos problemas enfrentados pela população
brasileira. Nesse sentido, Maciel (1963, p.23) afirma que para ele e para a equipe de
trabalho do Professor Paulo Freire a extensão cultural “significa algo mais do que aquilo
que lhe é em geral atribuído nos centros universitários da Europa e dos EUA”.
Considera-se que esse algo a mais seria uma extensão verdadeiramente funcional, ou
seja:
[...] Universidade Brasileira que, entre outras coisas, põe em choque 1
% da nossa população com os 99% restantes, isolados na mais
completa cegueira espiritual e embrutecidos no abandono de uma forma
de escravização social e econômica. Parece uma ironia que esses 99%
do povo brasileiro devessem, mesmo alienados da Universidade,
sustentá-la social e economicamente. Entretanto, assim o é. A
extensão, por conseguinte, para ser verdadeiramente funcional, deve
estar voltada para esses 99 % a imensa maioria do povo brasileiro – no
sentido de saldar, simplesmente, uma pesada dívida que não é apenas
acidental e nem recente, porque é uma dívida histórica (MACIEL, 1963,
p. 23).

Dessa forma, pensando em uma extensão realmente efetiva, o SEC voltou a sua
atenção inicialmente para a alfabetização de adultos. Porém Maciel (1963) destaca que
a alfabetização de adultos do Professor Paulo Freire não poderia ser a única e exclusiva
ação da extensão. “A alfabetização deveria ser – e é – um elo de uma cadeia extensa
de etapas, não mais de um método para alfabetizar, mas de um sistema de educação
integral e fundamental” (MACIEL, 1963, p. 24).
Seguindo por essa perspectiva surge o Sistema Paulo Freire de Educação
composto por seis etapas, sendo que algumas dessas já estavam em estágio
experimental e outras apenas formuladas.
A primeira etapa do sistema é a alfabetização infantil, a segunda é a
alfabetização de adultos, a terceira é ciclo primário rápido para os adultos já
alfabetizados, a quarta etapa é a extensão cultural em níveis popular, secundário, préuniversitário e universitário, a quinta etapa seriam trabalhos em parceria com o Instituto
de Ciências do Homem, da Universidade do Recife e por fim a sexta etapa seriam
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trabalhos em parceria com o Centro de Estudos Internacionais (CEI) da Universidade
do Recife (MACIEL, 1963).
Essa experiência do SEC foi uma grande contribuição para o repensar as
práticas de extensão. Porém em 1964, com o golpe militar, “foram sufocadas
experiências extensionistas de reconhecida riqueza educacional” (CARVALHO, 2004,
p.27).
Ainda de acordo com o autor supracitado, a partir do final dos anos de 1970 e no
decorrer dos anos de 1980, a relação entre a EJA e as universidades foram se
intensificando, surgindo a partir de então novos projetos de extensão. Com forte
predomínio das atividades de extensão, tais experiências procuravam articular no
desenvolvimento de seu trabalho, também ações de ensino e pesquisa (CARVALHO,
2004, p.28).
Foi nesse contexto que em 1986 surgia o Projeto Supletivo no Centro
Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais, que passados dez anos tornouse o Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos 2º Segmento (PROEF-2). De
acordo com Soares (2016) naquele mesmo ano, foi incluído no currículo do curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação da universidade a habilitação em Educação de
Adultos. Sendo assim, os alunos passavam a ter a possibilidade de direcionarem a sua
formação para atuarem na educação de adultos. Pois, ainda segundo o referido autor,
“a necessidade de uma preparação diferenciada para os professores que irão atuar na
EJA (SOARES, 2016, p.52). ”
Das três dimensões constitutivas da universidade, a extensão foi a
última a surgir, seja por isso, seja por sua natureza intrinsecamente
interdisciplinar, seja pelo fato de se realizar, em grande medida, além
das salas de aulas e dos laboratórios, seja pelo fato de estar voltada
para o atendimento de demandas por conhecimento e informação de
um público amplo, difuso e heterogêneo, por tudo isso, talvez, as
atividades de extensão não têm sido adequadamente
compreendidas e assimiladas pelas universidades (PAULA, 2013,
p.5-6)

Procurando articular a extensão, o ensino e a pesquisa também se criou uma
linha de pesquisa no programa de pós-graduação em educação para o
desenvolvimento de pesquisas nessa área de estudo.
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No que se refere a extensão, é importante destacar que no regimento geral da
UFMG a extensão é definida como “atividade acadêmica identificada com os fins da
Universidade, processo educativo, cultural e científico, articulado com o ensino e a
pesquisa, de forma indissociável, ampliando a relação entre a Universidade e a
Sociedade” (REGIMENTO, 2012).
O Projeto de Educação de Adultos é um dos projetos de extensão mais antigo
da universidade assim como o Curso Intensivo de Preparação de Mão-de-Obra
Industrial (CIPMOI) da Escola de Engenharia criado em 1957 e também o CarroBiblioteca projeto de longa duração na UFMG, criado em 1974.
Além do projeto de educação de jovens e adultos ser um projeto de longa
duração na UFMG, ele também tem um número grande de bolsas.
No ano de 2019, ano em que as entrevistas foram realizadas, as 55 bolsas
(Tabela 1) demandadas foram distribuídas pelos projetos da seguinte forma: (i) 7 bolsas
para o Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos 1º Segmento (PROEF-1)2:
sendo 6 bolsas para os graduandos que atuam como docentes e 1 bolsa para a
secretaria; (ii) 22 bolsas para o Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos 2
Segmento (PROEF-2): sendo 18 bolsas para os graduandos que atuam como docentes,
1 bolsa para a biblioteca e 3 bolsas para suporte pedagógico das atividades das
equipes; e (iii) 26 bolsas para o Projeto de Ensino Médio de Jovens e Adultos
(PROEMJA): sendo 23 bolsas para os graduandos que atuam como docentes e 3
bolsas para suporte pedagógico das atividades das equipes. Ressalta-se que o
atendimento do bolsista que atuava na biblioteca do CP contemplava os 2 projetos,
PROEF-2 e PROEMJA (SIEX,2018).
Tabela 1- Bolsas de extensão distribuídas em 2019
Projeto
PROEF-1
PROEF-2
PROEMJA
TOTAL

Graduandos
Docentes
6
18
23
47

Suporte
pedagógico
0
3
3
6

Suporte
administrativo
1
1
0
2

Fonte: SIEX (2018)

2

O PROEF-1 é o antigo Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos

Total
7
22
26
55
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No PROEF-2, projeto em que a pesquisa foi realizada, as bolsas para Programas
e Projetos de Extensão (PBEXT) foram distribuídas para as seguintes áreas: pedagogia,
português, matemática, geografia, história, ciências da natureza, arte (Música, Artes
Visuais, Audiovisual, Dança, Teatro), educação física, língua estrangeira, secretaria e
informática.
O edital de seleção dos bolsistas geralmente é publicado no mês de fevereiro e
a seleção ocorre no início do mês de março de cada ano. Para os bolsistas que atuam
como professores em formação é necessário ser estudante, do 3º ao penúltimo período,
regularmente matriculados na UFMG, nos cursos de licenciatura ou que, já licenciados,
estejam em continuidade de estudos em bacharelado.
Já os bolsistas que atuam na área administrativa podem ser graduandos a partir
do 1º período de cursos diurnos para atuarem na secretaria e no setor de informática.
Diante desse número de bolsas em um projeto evidencia-se o compromisso,
assim como, a importância que a universidade tem com a educação de jovens e adultos.
Destaca-se que na semana do conhecimento3 do ano de 2019 o projeto recebeu o
prêmio “Destaque de Extensão” de dois trabalhos 4 desenvolvidos no ambiente da
Educação de Jovens e Adultos no CP.
Na subseção seguinte, apresenta-se a história e a dinâmica de atuação do
projeto de Educação de Jovens e Adultos na UFMG.
3.3 O programa de educação básica de jovens e adultos da UFMG
O programa de educação básica de jovens e adultos da UFMG completou 33
anos, no primeiro semestre de 2019. Atualmente, o programa é composto pelos
seguintes projetos: (a) Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos 1º

É um evento realizado anualmente pela UFMG com participação de docentes, discentes e
servidores técnicos e administrativos em educação que expõem ao público cerca de três mil
trabalhos vinculados ao ensino, à pesquisa e à extensão (UFMG, 2019).
3

O VOOS: Ação e Revolução Cultural na EJA-CP-UFMG. Apresentado por Álvaro Mota Homem
de Faria e orientado pela Professora Renata Amaral (PROEMJA - Núcleo de Letras).
4

Valorização da escrita de memórias como produção de conhecimento na Educação de Jovens e
Adultos. Apresentado por Maria Amorim Vieira Castro e orientada pelas Professoras: Elaine Soares
(PROEF-2 - Núcleo de Ciências), Lívia Pimenta (PROEF-2 - Núcleo de Ciências) e Juçara Moreira
(PROEF-2 Núcleo de Letras).
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Segmento (PROEF-1); (b) Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos 2º
Segmento (PROEF-2); e (c) Projeto de Ensino Médio de Jovens e Adultos (PROEMJA).
No período de 1998 a 2018 foi vinculado ao Colégio Técnico (Coltec) o Projeto
de Ensino Médio de Jovens e Adultos (PEMJA), porém foi sendo substituído
paulatinamente pelo PROEMJA, implementado em 2017 no CP (SIEX, 2019). Por esse
motivo, em 2018 foi a última chamada do referido projeto para inscrição e matrícula de
novos alunos e eram apenas para as 15 vagas para o 3º ano (ASSESSORIA DE
IMPRENSA DA UFMG, 2018).
O PROEF-1, ensino do 1º ao 5º ano, é coordenado pelo Centro de Alfabetização,
Leitura e Escrita (CEALE) e as aulas acontecem na FAE. O PROEF-2, ensino do 6º ao
9º ano, e o PROEMJA, ensino do 1º ao 3º ano do ensino médio, são coordenados pelo
Centro Pedagógico, local também onde acontecem as aulas.
A carga horária semestral é de 200 horas para o Ensino Fundamental e de 250
para o Ensino Médio. O tempo de permanência dos educandos no PROEF-1 depende
do seu desenvolvimento no processo de consolidação da leitura e da escrita. Já no
PROEF-2 e no PROEMJA, eles permanecem 3 anos, geralmente, totalizando 1200 e
1500 horas de formação, respectivamente (SIEX, 2018).
No PROEF-1 e no PROEF-2 as aulas acontecem de segunda-feira a quinta-feira,
e as aulas do PROEMJA acontecem de segunda-feira a sexta-feira. As aulas ocorrem
no período noturno, exceto para algumas turmas do PROEF-1 que são vespertinas. Em
cada noite da semana são ministradas 3 aulas de 1 hora de duração distribuídos em
aulas das diversas disciplinas ou áreas do conhecimento escolar (SIEX,2018).
Como foi apresentado anteriormente, as aulas são ministradas por estudantes
dos cursos de licenciatura da UFMG, que recebem uma bolsa de extensão. O trabalho
desses bolsistas é acompanhado por docentes da Universidade, que respondem pelas
coordenações de área e de equipe e pelas atividades de formação geral no campo da
EJA.
É

importante

destacar

que

além

das

aulas

ministradas

pelos

estudantes/bolsistas eles participam semanalmente de uma reunião com a
coordenação de sua área, uma reunião com a coordenação de sua equipe e uma
atividade de estudos sobre EJA do Projeto Especial de Formação de Educadores de
Jovens e Adultos.
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O programa de educação básica de jovens e adultos da UFMG foi criado no ano
de 1986 (denominado na época como supletivo) pelo professor Luiz Pompeu de
Campos, com o objetivo de atender aos trabalhadores da Universidade que não tinham
terminado o antigo primeiro grau. Essa foi uma demanda da Associação dos Servidores
da Universidade Federal de Minas Gerais (ASSUFEMG), com o apoio de professores
do Centro Pedagógico, dentre eles, o referido professor. Este se sentia incomodado
com um prédio bem estruturado como o Centro Pedagógico ficar ocioso no período da
noite, sendo que poderia ser ofertado um curso para adultos com o objetivo de atender
as pessoas que não tiveram acesso a escolarização básica (MELO, 2016; SOARES,
2016).
Melo (2016) ainda destaca que outros professores da UFMG, também tinham
esse pensamento e se movimentavam para mudar o cenário “onde a construção do
conhecimento, por meio do domínio e do uso das habilidades de leitura e escrita, não
era assegurada a todos os sujeitos que construíam as (suas) histórias na UFMG”
(MELO, 2016, online).
Com o passar dos anos o programa, foi adquirindo novas conquistas: passou a
ter o direito de certificação; ampliou o atendimento à comunidade externa à UFMG;
mudou a forma de seleção; ocorreu a “implementação e a consolidação de um Projeto
de Alfabetização na Universidade, uma vez que o Projeto Supletivo atendia aos
trabalhadores que já conheciam as tecnologias do ler e do escrever; [e] a implantação
do [antigo] 2º Grau” (MELO, 2016, online). Nesse contexto, é importante ressaltar que:
A criação do Projeto de Educação de Adultos na universidade
possibilitou o desenvolvimento de práticas mais autônomas se
comparadas às desenvolvidas no âmbito da rede pública e privada
naquele período. Para contextualizar o tratamento limitado dado ao
atendimento à educação de adultos no estado de Minas Gerais, a
legislação da época restringia a aprovação e a certificação dos
estudantes aos Centros de Estudos Supletivos e a apenas duas escolas
privadas existentes no estado. Portanto, o fato do Projeto de Extensão
da UFMG conquistar o direito à avaliação no processo e,
consequentemente, a certificação possibilitou a formulação de um
currículo mais interdisciplinar, sem as amarras impostas por avaliações
externas (SOARES, 2016, p.45).

Conforme Soares (2016, p. 44), um conjunto de ações passou a ser desenvolvida
na UFMG a partir da criação do projeto, “envolvendo simultaneamente a extensão, a
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formação e a pesquisa voltadas para a educação de jovens e adultos”. Essa citação
pode ser reafirmada pelo autor na aula inaugural do ano de 2018 que ocorreu no dia 19
de março no auditório Neidson Rodrigues da FAE. Soares (2018) falou da importância
do Programa de Educação de Jovens e Adultos na UFMG pensando no ontem, no hoje
e no amanhã. O primeiro ponto destacado pelo referido autor foi sobre a extensão que
permite atender àqueles que interromperam seus estudos ou nunca chegaram a
frequentar uma escola. O segundo ponto se referiu a formação de futuros professores
para trabalhar nos projetos de Educação de Jovens e Adultos e também nas escolas.
E por fim, o terceiro ponto que se referiu a incentivar pesquisadores a realizarem
estudos sobre a EJA (SOARES, 2018).
Nos PROEF-1, PROEF-2 e PROEMJA estão presentes discentes dos cursos de
licenciatura de várias unidades da universidade, dispostos a desenvolverem uma
proposta pedagógica para esse público específico oferecendo uma oportunidade de
escolarização significativa para a vida adulta.
Muitos monitores despertaram o interesse em pesquisar sobre as indagações
que surgiram durante suas experiências como professores em formação no programa.
Ressaltam-se duas dissertações recentes, a de Alves (2017) intitulada “O sujeito
educando da EJA e a cidade: um estudo sobre as mudanças provocadas pela
reinserção na escola”. E a pesquisa em andamento de Cruz (iniciada em 2018) sobre a
Sistematização histórica da EJA no Centro Pedagógico.
No que se refere às condições para ingressar como aluno nos projetos ofertados
pelo Centro Pedagógico (PROEF – 2 e PROEMJA) é preciso realizar uma inscrição no
período determinado no edital que geralmente é publicado no final de janeiro início de
fevereiro.
As chamadas para as inscrições são publicadas no site do CP e na página do
Facebook da EJA, geralmente com um cartaz contendo informações básicas sobre os
procedimentos da inscrição, como demonstra a Figura 5.
Nos últimos editais publicados no site do Centro Pedagógico, informavam sobre
a aberturas das inscrições que poderiam ser realizadas nos seguintes horários: 09:00
às 11:30 e 13:00 às 19:30.
As inscrições são realizadas na secretaria da EJA e podem se inscrever
candidatos maiores de 18 anos que concluíram as séries iniciais do ensino fundamental.
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Caso o candidato não pudesse comparecer a secretaria, a inscrição também poderia
ser feita por procuração.
É importante destacar que para o preenchimento das vagas é observado a idade
dos candidatos e também o tempo que este se encontra afastado da escola. Sendo
assim, as vagas são preenchidas preferencialmente por estudantes mais velhos ou que
estejam sem contato com a escola por mais tempo.
Figura 5 – Chamadas para a realização de inscrições no programa (2017-2020).

Fonte: Site do CP
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Em 2019, o projeto era composto por 12 turmas de EJA no Centro Pedagógico,
sendo 6 de Ensino Médio (Tabela 5) [2 de 1° ano (5 e 6), 2 de 2° ano (3 e 4) e 2 de 3º
ano (1 e 2)] e 6 de Ensino Fundamental (Tabela 4) (2 Iniciantes – 88 e 89, 2 de
Continuidade – 86 e 87 e 2 Concluintes – 84 e 85). A correspondência das turmas de
Ensino Fundamental é a seguinte: Turmas Iniciantes: 6° ano; Continuidade: 7° ano;
Concluintes: 8° e 9° anos.
No total são 209 alunos sendo que são 123 mulheres (a mais velha com 83 anos
e a mais jovem com 19 anos) 86 homens (o mais velho com 77 e o mais jovem com
18). Com relação a definição amostral da pesquisa, ela estará descrita no capítulo da
metodologia.
Tabela 2 – Turmas do PROEF - 2 em 2019
Projeto
Turma
Número da turma Nº de alunos
PROEF 2
Iniciante
Turma 89
6
PROEF 2
Iniciante
Turma 88
14
PROEF 2
Continuidade Turma 87
13
PROEF 2
Continuidade Turma 86
11
PROEF 2
Concluinte
Turma 85
13
PROEF 2
Concluinte
Turma 84
22
Fonte: Elaborado pela autora com base em dados da pesquisa

Tabela 3 – Turmas do PROEMJA em 2019
Projeto
Turma Número da turma Nº de alunos
PROEMJA 1º ano
Turma 6
25
PROEMJA 1º ano
Turma 5
25
PROEMJA 2º ano
Turma 4
22
PROEMJA 2º ano
Turma 3
22
PROEMJA 3º ano
Turma 2
23
PROEMJA 3º ano
Turma 1
13
Fonte Elaborado pela autora com base em dados da pesquisa

No planejamento para cada ano letivo, espera-se compor turmas de
aproximadamente 25 educandos. Esses números, porém, podem variar por razões
diversas e as vagas abertas ao longo do ano voltam a ser disponibilizadas e podem ser
preenchidas por rematrícula ou até mesmo remanejamento solicitado pelos educandos
e recomendado pelos professores. Pode ocorrer também o ingresso de novos
educandos, após diagnóstico realizado por professores do Projeto e pela coordenação
(SIEX, 2018).
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O ano de 2019 também foi marcado pela formatura das primeiras 2 turmas do
PROEMJA. Com a criação desse projeto em 2017 possibilitou que os alunos
permanecessem no CP para cursar o ensino médio, pois até 2016 estes eram
encaminhados para o COLTEC (PEMJA) para darem continuidade aos estudos.
De acordo com Alves (2017), essa oportunidade de os educandos continuarem
seus estudos no CP após a conclusão do ensino fundamental, tornou-se muito
importante, pois nesse espaço eles se sentem muito mais acolhidos.
Ainda de acordo com a referida autora quando realizou uma entrevista com duas
educandas que concluíram o ensino fundamental na EJA no CP e depois foram cursar
o ensino médio na EJA do COLTEC observou-se que “os principais aspectos apontados
por elas foram a diferença no acolhimento dos/as educandos/as e a atuação da
coordenação. Em ambos os casos, a percepção das estudantes é de um relativo
“abandono” ” (ALVES, 2017, p.22).
Ainda segundo a referida autora, essas educandas e os demais entrevistados
descreveram o PROEF-2 como um projeto que se destacou pelo acolhimento.
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CAPÍTULO 4 – EJA e Tecnologias digitais: desafios na sua consecução
para o contexto da EJA
A discussão apresentada a seguir busca apontar as interações entre as
tecnologias digitais e a realidade da EJA, evidenciando que nesta modalidade educativa
o quadro é bastante complexo, haja vista que estes sujeitos pertencem a gerações
anteriores ao advento da internet.
Vale também apontar que na EJA, encontram-se adultos e idosos,
historicamente excluídos do direito à educação, incluindo-se dentre os vários motivos,
o fato de necessitarem trabalhar no meio rural ou urbano desde cedo, e ainda com
histórico de insucesso escolar (PONTES; CLARK, 2016). Nesse sentido, Vigano e Laffin
(2016) ressaltam que a EJA é um espaço que sofre com diversos estigmas e
preconceitos e os diferentes fatores podem ser apreendidos nas discussões
apresentadas a seguir.
4.1 A velocidade do mundo digital e suas consequências
Atualmente, vivemos em uma sociedade, onde a comunicação é mediada por
computadores, tablets, celulares e outros aparelhos, ou seja, as informações são
transmitidas e acessadas pelo meio digital.
Nesse contexto, as questões da utilização das informações por esses meios
assumem um papel fundamental na vida “pós-moderna” ou, como denomina Lévy
(1999), na era da Cibercultura. Nesse sentido, Joaquim (2015, p. 2) afirma que a
transição “do século XX para o XXI é marcada pelo avanço do ciberespaço e pela
transformação da relação entre o Homem e o conhecimento imbricado na cibercultura”.
Nesse contexto, Kämpfen e Maurer (2018) destacam que o progresso das TICs
pode ser usualmente considerado o pilar do aprimoramento da qualidade de vida. Pela
crescente presença das TICs no cotidiano dos jovens e da sociedade em geral, é
preciso, como destaca Freire (1996), que se estabeleça uma postura criticamente
curiosa sobre as mesmas. Nessa perspectiva, Ramal (2002, p. 14) destaca que “os
suportes digitais, as redes, os hipertextos são, a partir de agora, as tecnologias
intelectuais que a humanidade passará a utilizar para aprender, gerar informação, ler,
interpretar a realidade e transformá-la”.
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Conforme vem sendo enfatizado pela literatura, os contextos da vida social vêm
sendo perpassados pelos processos de mudança, cujas características demarcadoras
são o uso das potencialidades das TICs, haja vista que estas permitem romper com a
dimensão de tempo e espaço agilizando os processos de interação no contexto da
sociedade. Nesse sentido, Selwyn (2006) destaca a necessidade dos cidadãos se
engajarem nas TICs como forma de “sobreviver” e prosperar na atual era da informação.
Warren (2007) ressalta que o acesso às TICs provê vantagens aos seus usuários, tais
como a possibilidade de comprar e vender bens e serviços, busca de informações na
Internet para resolver problemas de saúde ou para encontrar parentes, ofertas de
emprego ou serviços governamentais, por exemplo.
Assim, pode-se dizer que as TICs têm alterado sistematicamente diversas
facetas da vida humana nas últimas décadas, ampliando a complexidade da estrutura
institucional das comunidades. De modo geral, isso se deve ao potencial fornecido por
tais tecnologias, especialmente depois da popularização da internet, que permite
acessos mais rápidos a informações e redes sociais. Haenssgen (2018) ressalta que a
difusão dos ganhos das TICs é essencial para o desenvolvimento internacional.
Pierre Lévy, em 1999, escreveu o livro “Cibercultura”, que se tornou referência
sobre a temática durante muito tempo e que se mantém como aporte importante para
o entendimento das questões interpostas pelas mudanças tecnológicas. Nesse livro, o
autor define o Ciberespaço (que ele também chama de rede) como um:
novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos
computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material
da comunicação digital, mas também o universo oceânico de
informações que ela abriga, assim como os seres humanos que
navegam e alimentam esse universo (LÉVY, 1999, p.17).

Ainda de acordo com o referido autor, a “Cibercultura, especifica aqui o conjunto
de técnicas [...], de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se
desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (LÉVY,1999, p.17). Por
sua vez, Trivinho (2007, p.101) descreve a cibercultura como a “configuração material
e a atmosfera simbólica e imaginária internacionais da era pós-industrial avançada,
correspondente à informatização e à virtualização generalizada da vida social, seja no
âmbito do trabalho, seja no do tempo livre”.
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A partir da descrição desse último autor, pode-se perceber que o conhecimento
das TICs passou a se constituir em um aspecto importante de nossa “vida cotidiana”.
Este termo, nesse contexto, é entendido não apenas como uma realidade tida como
certa pelos membros ordinários da sociedade em uma conduta que é subjetivamente
dotada do sentido que esses imprimem em suas vidas, mas trata-se do mundo que se
origina tanto no pensamento quanto na ação dos indivíduos comuns, sendo tratado
como real por eles (BERGER; LUCKMANN, 2014).
Diante disso, pode-se dizer que o mundo digital se consolidou de forma
relevante no arcabouço institucional de nossa sociedade, alterando significantemente a
interação dos agentes e a forma como estes se comportam. É importante destacar que,
juntamente com as TICs, surgiu uma necessidade cada vez maior por agilidade a todo
momento, não importando o ambiente e a atividade que está sendo exercida pela
pessoa, por mais diferenciada que seja sua finalidade.
A partir desse contexto Trivinho (2007, p. 92) apresenta a velocidade como “a
forma atual mais sutil da violência da técnica”. Desse modo, diante da
institucionalização do mundo digital, acessível por meio das TICs, esse pode ser outra
fonte de violência técnica contra indivíduos que não a assimilem.
Kämpfen e Maurer (2018) ressaltam que nem todos os grupos conseguem
assimilar as TICs na mesma velocidade. Segundo esses autores, a idade mais
avançada e a educação deficitária (características marcantes na EJA) prejudicam no
processo de assimilação das TICs. Mendonça, Crespo e Simões (2015) além de
também citarem a idade e o nível de educação como fatores que afetam a relação entre
os grupos de sujeitos com as TICs, também ressaltam a situação profissional e o seu
nível de renda.
Reforçando essa desigualdade, Hanson (2010) destaca que há uma exclusão
das necessidades das pessoas mais velhas no desenvolvimento de aplicações
tecnológicas atualmente. É importante destacar que Avilés, Larghi e Aguayo (2016)
evidenciam que havia, principalmente na década de 1990, um “otimismo tecnológico”,
de que as TICs seriam uma forma de reduzir a desigualdade social. Contudo, como
ressaltam aqueles autores, tal otimismo foi declinando ao longo do século XXI.
Massensini (2010) destaca que a privatização das TICs tem contribuído para um
“capitalismo informacional”. Segundo esse autor, a atual forma de “desenvolvimento
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informacional privatizado privilegia a burguesia em detrimento do proletariado que, de
forma contraditória, arca com os custos públicos de manutenção do sistema econômico”
(MASSENSINI, 2010, p. 22).
Nesse sentido, Warren (2007) adverte que à medida que TICs (em especial, a
Internet e seus recursos) se tornam o meio de comunicação padrão, minorias podem
ficar progressivamente em desvantagem (primeiramente em termos relativos e,
posteriormente, em termos absolutos). Trata-se da exclusão digital, que pode ser
entendida como um conjunto de fatores que se combinam para marginalizar o indivíduo
dos processos e benefícios coletivos (WARREN, 2007).
Nesse sentido, Lemos e Costa (2005) ressaltam que a exclusão digital tende a
levar a uma nova forma de domínio e controle social por parte das classes dominantes.
Massensini (2010) destaca o uso da informática atualmente para transformar as
relações socioeconômicas, tal como as tecnologias de produção o fizeram nas
revoluções industrias passadas. O referido autor destaca que tais “revoluções”
apresentam-se repletas de transformações direcionadas pelos interesses de uma elite
burguesa, que visa e busca construir uma sociedade que seja ideologicamente
controlada. Segundo o autor, essa classe visualiza na Sociedade da Informação, o
controle da informação por meio das TICs, ou seja, uma nova forma de se obter poder.
Essas tecnologias, nessa nova sociedade, representariam “uma arma poderosa de
manipulação e controle de ideologias que transformam o mundo – “o mundo se
metamorfoseia em ‘comunidades de consumo’ ” (MASSENSINI, 2010, p. 37).
Assim, pode-se dizer que as classes dominantes, ao obterem mais facilmente
acesso ao mundo digital, tendem a acumular maior capital simbólico e a terem maior
proeminência sobre os indivíduos que são considerados imigrantes digitais (no contexto
desta análise, presumivelmente os sujeitos do EJA), tornando-os campos sociais mais
adequados aos interesses dos já dominadores.
É importante ressaltar que, de acordo com Palfrey e Gasser (2011), os imigrantes
digitais, ao contrário dos nativos digitais, são pessoas que não nasceram em contato
direto com ambientes digitais e que não vivem uma vida digital de maneira intensa, mas
que se encontram em busca do seu caminho no mundo digital.
Somando-se aos aspectos acima apontados, torna-se pertinente agregarem-se
as formulações de Trivinho (2007), tendo em vista que os argumentos do autor indicam
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ainda as potencialidades e contradições da tecnologia, notadamente em termos de
inclusão e exclusão social. Agregando-se aos argumentos do autor acima citado há a
perspectiva de Joaquim (2015, p. 5) com a afirmativa de que existe uma “relação
próxima entre os conceitos de exclusão/inclusão digital e exclusão/inclusão social”.
Finalmente, Massensini (2010, p. 48) afirma que
O fato é que existem excluídos digitais e marginalizados do processo
social e que a revolução informacional pode potencializar o número de
excluídos ou o número de incluídos, dependendo das práticas
políticossociais implementadas na sociedade. A revolução
informacional mostra-se capaz de transformar a sociedade, tanto ao
situar novos excluídos digitais quanto ao incluí-los na rede social.

Conforme formulação de Trivinho (2007), o conceito de dromocracia, essencial
em sua obra, no âmbito das ciências humanas e sociais, teve a sua gestação e
fundação crítica na obra “Velocidade e Política” de Paul Virilio. Na referida obra, o autor
ressalta que “a dromocracia já não está nas mãos dos homens: está nas mãos de
instrumentos computadorizados, de máquinas automáticas de resposta etc.” (VIRILIO
apud TRIVINHO, 2007, p. 100). Para Trivinho (2007), a velocidade como violência é a
característica mais marcante na sociedade dromocrática:
sua manifestação é empírica, funcionalista e de viés instrumental, pois
a razão nela socializada privilegiou objetos, fenômenos e processos
identificados e comprovados, quer por sua substância, espacialização e
efetividade e, como todo apanágio de poder, se manifesta por seus
efeitos (VIRILIO apud TRIVINHO, 2007, p. 92).

Sendo assim, o referido autor define Dromocracia Cibercultural como:
um regime transpolítico invisível erigido no contexto de um regime
político tradicional e visível, a democracia: [...] comparece [...] como um
regime eclipsado na dinâmica tecnológica da democracia
contemporânea, ou, vice versa, essa democracia não é, hoje, senão a
forma sintomaticamente protuberante da Dromocracia Cibercultural.
Esta não se consubstancia em nenhum fator palpável, materialmente
identificável e comprovável. Ela é, ipsis litteris, processo. [...] A
Dromocracia Cibercultural está acima de qualquer jurisprudência
formalizada (TRIVINHO, 2007, p. 101-102).
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Mendonça, Crespo e Simões (2015) destacam que a velocidade de assimilação
das TICs está relacionada a diversos aspectos, tais como: acesso às TICs, habilidades
básicas e capacidades avançadas. É nesse contexto que o sujeito passa a ser
classificado como dromoapto ou dromoinapto, ou seja, os que são e os que não são
capazes de se adaptarem à velocidade e às práticas da cultura digital, respectivamente
(TRIVINHO, 2007). Para ser um sujeito dromoapto é preciso ter o domínio das “senhas
infotécnicas” de acesso à Cibercultura, quais sejam: (i) Objeto infotecnológico
(hardware); (ii) Produtos ciberculturais compatíveis (softwares); (iii) Status irrestrito de
usuário da rede; (iv) Capital cognitivo necessário para operar os três fatores; e (v)
Capacidade geral (sobretudo econômica) de acompanhamento regular das reciclagens
estruturais dos objetos, produtos e conhecimentos (TRIVINHO, 2007). Um exemplo
atual em que o sujeito é classificado como dromoapto, pode ser identificado no
comportamento de muitas pessoas ao utilizarem vários recursos que vão surgindo a
cada dia, ferramentas que transferem informações de uma forma cada vez mais veloz.
Nesse contexto, a figura 6 demonstra o que aconteceu em 60 segundos na
internet entre os anos de 2016 a 2019. Analisando o ano de 2018, por exemplo,
podemos perceber que, a cada 1 minuto: acontecem 1.1 milhões swipes no Tinder; 187
milhões de e-mails são enviados; 936.073 visualizações no Twitch; 67 dispositivos de
voz enviado pelo Amazon echo; 38 milhões de mensagens são enviadas pelo
Whatsapp; 25.000 GIFs enviados pelo Messenger; 2.4 milhões de Snaps criados; US$
862,823 dólares gastos online; 266 horas assistidas no NetFlix; 3,7 milhões de
pesquisas no Google; 973.000 logins no Facebook; 18 milhões de mensagens de texto;
4,3 milhões de visualizações no Youtube; 375 mil downloads de aplicativos no Google
Play e na AppStore; 174.000 posts no Instragram e 481 mil tweets enviados.
Percebe-se que o número de pessoas que utilizam a internet e que possuem
uma grande interação com o meio tem aumentado. Comparando-se os quatro anos
nota-se que alguns aplicativos deixaram de estar em destaque (Vine, Uber, Spotify)
enquanto outros passaram a se destacar, como é o caso da Twitch.
Observa-se que em alguns aplicativos foi registrado um número bem mais
elevado se comparado aos anos anteriores, como é o caso do Netflix e Whatsapp.
Ressalta-se que se em diferentes momentos for realizada uma pesquisa no site
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http://www.internetlivestats.com/ poder-se-á observar o constante crescimento de
utilização de vários aplicativos supracitados.
Figura 6- O que acontece em 1 Minuto na Internet de 2016 à 2019

Fonte: Brazil SFE Tech®

Além disso, é possível verificar também o número de computadores,
smartphones e tablets vendidos por dia. Statista (2018) estimou que, em 2018, mais de
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um terço da população mundial (2,5 bilhões de pessoas) teria seu próprio smartphone,
um aparelho que consegue realizar todas as atividades na Internet citadas
anteriormente.
Porém, é importante destacar que ainda existe uma parcela da população
brasileira que está fora desse contexto e que não consegue acompanhar a velocidade
dessas mudanças.
4.2 A cultura digital e o poder simbólico
Santaella (2003, p.81) salienta que “não há uma linearidade na passagem de
uma era cultural para a outra, pois elas se sobrepõem, misturam-se, criando tecidos
culturais híbridos e cada vez mais densos”.
Dependendo do contexto em que é considerado, o termo cultura possui algumas
definições. Em termos mais amplos, “cultura é compreendida como o somatório de
conhecimentos, valores e práticas vivenciadas por um grupo em determinado tempo e,
não necessariamente, o mesmo espaço” (KENSI, 2018, p.139)
Sendo assim, considerando que os meios digitais de informação e comunicação
se expandiram e provocaram mudanças na sociedade, pode-se dizer que a cultura
digital é uma expressão que:
integra perspectivas diversas vinculadas às inovações e aos avanços
nos conhecimentos, e à incorporação deles, proporcionados pelo uso
das tecnologias digitais e as conexões em rede para a realização de
novos tipos de interação, comunicação, compartilhamento e ação na
sociedade (KENSI, 2018, p.139)

Assim, como destaca Haenssgen (2018) uma vez que os ganhos das TICs não
são distribuídos igualmente entre os sujeitos, muitos se tornam excluídos. Conforme
Massensini (2010), o compartilhamento das próprias técnicas e tecnologias exige um
conhecimento que muitos sujeitos (excluídos) não possuem, pois dominam somente o
que é necessário para desempenharem as tarefas a eles determinadas.
Considerando a lógica da velocidade na assimilação das TICs – apresentada por
Trivinho (2007) – e a exclusão digital, Warren (2007) apresenta um modelo para
evidenciar o “fosso digital” (digital divide) entre diferentes grupos de sujeitos (vide Figura

74

4). Segundo o referido autor, um grupo da sociedade (no caso, o Grupo 1, dromoaptos)
assimila as TICs em uma velocidade maior que os demais grupos (2 e 3) devido a
fatores como localização, renda, educação e habilidade. Por outro lado, o Grupo 3
(dromoinaptos), é o grupo mais lento na assimilação das TICs, ampliando
continuamente o “fosso digital” com os demais, reforçando sua marginalização nesse
campo e, consequentemente, na sociedade contemporânea (WARREN, 2007).
Gráfico 1– Curvas de adoção das TICs e o fosso digital

Fonte: Adaptado de Warren (2002)

Massensini (2010) ainda destaca que o caráter dinâmico das TICs fortalece a
exclusão digital, construindo uma barreira, renovada constantemente, entre os países
que são desenvolvidos e aqueles subdesenvolvidos, o que cria diferentes níveis de
inclusão digital.
Enfocando a EJA no Brasil, e em função desta modalidade educativa e de suas
características, é possível inferir que ela possui um número significativo de imigrantes
digitais, uma vez que se tem que, tal como destacado pelo Ministério da Educação
(2008), Paiva e Sales (2013) e Ribeiro, Viana e Rodrigues (2017), seus sujeitos são
majoritariamente ligados a uma população de diferentes frações da classe trabalhadora,
que é marcada pela diversidade, cruzada por múltiplas tensões e historicamente
excluída. Nesse sentido, ao discutir sobre a relação entre o professor e os educandos
da EJA, Matos (2011) destaca que
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O ensinar envolve a sensibilidade do professor, principalmente o da
EJA, em acolher esses educandos em suas diversidades, respeitandoas e valorizando-as, a fim de que esses alunos possam se sentir
realmente como membros participantes da comunidade escolar
(MATOS, 2011, p. 11).
É necessário que o professor compreenda o eixo “cultura” como o
principal norteador de sua ação pedagógica, quando respeita os
saberes dos educandos e estabelece com eles uma relação com os
conteúdos (MATOS, 2011, p. 14).

Salienta-se que essa exclusão digital dos sujeitos da EJA, usualmente
provenientes de classes menos favorecidas, pode gerar o que Warren (2007) denomina
de “ciclo digital vicioso” (vicious digital cycle). Segundo esse autor, há uma relação muito
estreita entre a exclusão digital e a social, sendo que ambas se retroalimentam. Assim,
os sujeitos da EJA teriam fortes desvantagens na sociedade a partir da sua exclusão
digital.
Trata-se, assim, de uma série de indivíduos que constantemente sofrem com a
violência simbólica – na perspectiva de Bourdieu (1989) – em diferentes campos sociais
aos quais têm acesso de forma usual, devido ao baixo estoque de capital simbólico que
possuem. Silva e Oliveira (2017) ressaltam a violência simbólica como aquela definida
pelas relações de poder que se formam entre indivíduos e/ou instituições, que se situam
em sistemas/estruturas de poder, que se tornam instrumentos para ajudar a assegurar
que uma classe domine outra.
Esses autores ainda complementam que essa violência se fundamenta na
fabricação contínua de crenças no processo de socialização, o que induz um indivíduo
a se posicionar no contexto social seguindo critérios e padrões do discurso dominante.
Com base nesse conhecimento do discurso dominante, a violência simbólica é a
manifestação desse conhecimento por meio do reconhecimento da legitimidade desse
discurso dominante (SILVA; OLIVEIRA, 2017).
Silva e Oliveira (2017) ainda ressaltam que a violência simbólica pode ser
observada em diferentes instituições da sociedade, tais como o Estado, a mídia e a
escola. De acordo com esses autores, a violência simbólica seria a grande líder de todos
os outros tipos de violência, uma vez que é invisível, tênue e ainda mais audaciosa,
propagando todos os dias (na mídia, propagandas, bem como em produções artísticas
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e culturais), e atacando os indivíduos por todos os lados, sem que tenham plena
consciência disso. Nesse sentido, Massensini (2010, p. 53) afirma que
A violência simbólica que constrói a imagem do pobre no Brasil retira do
indivíduo a sua força de luta. Quanto mais estigmatizado o indivíduo é,
na sociedade que faz da imagem uma das suas formas de poder, é
possível inferir que haverá menos condição de pertencimento e
transformação social.

A violência simbólica com os sujeitos da EJA é destacada por Vigano e Laffin
(2016). Esses autores destacam que essa violência está intrinsecamente ligada às
relações de dominação entre pessoas ou entre grupos sociais, tratando-se de uma
violência exercida, em parte, com o consentimento de quem a sofre, e uma vez que não
é física, ela se solidifica nas ações, nas exclusões, nos olhares e nas segregações dos
espaços. Nesse sentido, Pontes e Clark (2016, p. 56) ressaltam que:
Os educandos da EJA são sujeitos das classes populares que trazem
consigo, quase sempre, as marcas da desvalorização social. É difícil,
em uma sociedade grafocêntrica, manter a autoestima elevada quando
não se faz uso social pleno da leitura e da escrita, quando se precisa
desempenhar as tarefas e os trabalhos mais desvalorizados
socialmente. Nesses processos de formação da identidade e da
subjetividade, que se constituem no estilo de moradia, no acesso aos
serviços públicos e aos bens culturais, os saberes e experiências das
classes populares são desvalorizados. Dessa forma, em muitos
momentos, esses sujeitos não se reconhecem como possuidores de
saberes válidos e, não é raro, desconfiam da própria capacidade de
aprender, sequelas deixadas pelos tumultuados processos de
escolarização aos quais, geralmente, foram submetidos.

Ribeiro, Viana e Rodrigues (2017) destacam que, embora a violência simbólica
seja difícil de ser percebida, é fundamental dar voz aos sujeitos da EJA, entendendo
como cada indivíduo percebe o ensino que está sendo proposto e quais as dificuldades
que enfrentam para ficarem em sala de aula. Tal compreensão pode ser realizada por
meio da análise de suas trajetórias sociais e escolares, por questionamentos e
indagações ou, simplesmente, por meio de suas perspectivas de vida, considerando
que cada sujeito possui suas particularidades na forma de pensar e agir (RIBEIRO;
VIANA; RODRIGUES, 2017).
Entretanto, considerando que cada vez mais a realidade social tem posto como
exigência o domínio das tecnologias como elemento fundamental para o exercício de
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cidadania e de poder, para o pleno exercício de direitos e como instrumento de
autonomia, torna-se relevante avaliar, notadamente no contexto do espaço formativo
da modalidade do EJA, as alternativas que poderão ser acionadas, tendo-se claro as
dificuldades que se encontram presentes na realidade destes sujeitos. Nesse sentido,
Joaquim (2015, p. 2) ressalta que
Para garantir o direito ao acesso e à produção de conhecimento e, por
conseguinte o direito ao pleno exercício da cidadania, as políticas
públicas voltadas à educação de jovens e adultos precisam ser
pensadas no sentido de oferecer aos sujeitos condições de acesso às
Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação.

De forma concreta, é preciso identificar as potencialidades de desenvolver ações
que conduzam à alternativa e/ou minimizem o caráter excludente que marca a realidade
brasileira para esse grupo. Dessa forma, permitindo-lhes a obtenção de instrumental
tecnológico que lhes propicie avançar para além da leitura e escrita, com a incorporação
e domínio das tecnologias, a fim de que possam exercer de forma plena sua autonomia.
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CAPÍTULO 5 – PERCURSO METODOLÓGICO
Este capítulo apresenta o percurso metodológico utilizado para responder à
pergunta central da pesquisa, formulada nos seguintes termos: quais são os desafios e
limitações vivenciadas pelos educandos da EJA no que se refere ao uso das TICs em
sua vivência cotidiana e de que forma a incorporação desses saberes, no processo
formativo desses sujeitos, poderia contribuir para o desenvolvimento da autonomia e
ação cidadã?
A pesquisa pode ser classificada como descritiva e empregou uma abordagem
qualitativa para o seu desenvolvimento. Segundo Gil (1999, p.42), as pesquisas
descritivas “têm como objetivo primordial a descrição das características de
determinada população ou fenômeno, ou ainda, o estabelecimento de relações entre
variáveis”. Já a pesquisa qualitativa, de acordo com Minayo (1994, p.22), “responde a
questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de
realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes [...]”.
Para desenvolver a pesquisa, foram empregados dados primários e secundários.
Tais dados foram coletados por meio das seguintes técnicas: pesquisa documental e
entrevista semiestruturada. Segundo Bardin (2002), a pesquisa documental, assinala
que esta pode ser realizada a partir de qualquer registro escrito ou em meio magnético
usado como fonte de informação. Sobre a entrevista semiestruturada, Lüdke e André
(1986, p.33) destacam que é aquela na qual “não há a imposição de uma ordem rígida
de questões, o entrevistado discorre sobre o tema proposto com base nas informações
que ele detém e que no fundo são a verdadeira razão da entrevista”.
Os dados coletados por meio da pesquisa documental e entrevista, foram
analisados qualitativamente com base na análise de conteúdo. Segundo Bardin (2002),
a análise de conteúdo abrange:
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter,
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a
inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN,
2002, p. 47).
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Considerou-se que a contribuição fundamental para o desenvolvimento da tese
seria dada pelos educandos entrevistados. Desse modo, foi importante, antes de
determinar as categorias das entrevistas, elaborar um perfil biográfico de cada um dos
entrevistados com suas memórias, vivências e experiências de sua vida social.
Conforme indica Alberti (2004, p.14)
É da experiência de um sujeito que se trata; sua narrativa acaba
colorindo o passado com um valor que nos é caro: aquele que faz do
homem um indivíduo único e singular em nossa história, um sujeito que
efetivamente viveu – e, por isso dá vida a – as conjunturas e estruturas
que de outro modo parecem tão distantes.

Considerou-se oportuno também indicar os motivos da escolha do programa de
educação básica de jovens e adultos da UFMG como universo de análise, bem como
se realizou a definição da amostra e dos instrumentos de coleta de dados. Em
prosseguimento, descreve-se, ainda, como foram definidos os números de
entrevistados, os critérios para a realização das entrevistas e de que forma as mesmas
foram gravadas, transcritas e organizadas para a realização das análises.
Rememorando o percurso da pesquisa vale esclarecer que a ideia inicial foi
sempre de compreender de que forma as tecnologias estavam presentes na realidade
dos adultos e idosos presentes na EJA, tendo como preocupação central a importância
de se identificar como se dava este confronto, em face dos desafios com que à geração
anterior a geração da internet termina sendo submetida a fim de dar conta de soluções
relativas aos procedimentos da vida cotidiana.
Esta realidade sempre foi, de forma constante, uma preocupação nossa,
levando-nos a perceber que pessoas com idade superior a 50 anos e ensino médio
incompleto possuem mais dificuldade para interagir com as TICs. Há ainda dados de
pesquisas que corroboram a visão acima indicada e, a partir destes dados produzidos
pelo CETIC – Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da
Informação, tornou-se possível identificar a similaridade entre os dados produzidos para
a população brasileira e os sujeitos participantes da EJA/UFMG, selecionados para esta
pesquisa. O referido centro tem como missão:
monitorar a adoção das tecnologias de informação e comunicação (TIC)
– em particular, o acesso e uso de computador, Internet e dispositivos
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móveis – foi criado em 2005 [...] [e] é um departamento do Núcleo de
Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.br), que implementa as
decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet do Brasil (Cgi.br).5

Os dados da pesquisa mais recente do CETIC: a “TIC Domicílios 2018”, uma
pesquisa que visou analisar o uso das TICs nos domicílios brasileiros, revelam que, no
que se refere ao uso da Internet e suas aplicações, os respondentes mais velhos e com
ensino médio incompleto foram os que menos utilizaram tais recursos. Tal situação se
refere não apenas ao uso de e-mails, mas, também, ao acesso a redes sociais e
aplicativos de mensagens instantâneas. Com o advento de aplicativos diversos, tal
como evidenciado pelo Brazil SFE Tech® (2018), esperar-se-ia uma menor inserção
social dos respondentes com o perfil supracitado.
Um aspecto importante da Internet no cotidiano se refere ao seu uso para envio
de currículos. Em todos os casos, os respondentes com perfil dos educandos da EJA
empregaram menos tais recursos para tal fim, embora sofram bastante com o
desemprego, tal como destacam dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA, 2019).
No que tange ao governo eletrônico, observou-se que os respondentes com perfil
da EJA foram os que apresentaram o menor uso de tais recursos. Nesse sentido,
autores como Jambeiro e Silva (2004) e Barbosa, Getschko e Gatto (2009) ressaltam a
importância de se empregar os recursos do governo eletrônico para facilitar a vida
cotidiana do cidadão. Porém, o não emprego das TICs para tal levam a um dispêndio
maior de recursos (financeiros, tempo etc.) para acessar serviços governamentais,
muitas vezes, básicos.
No que se refere ao uso da Internet para fazer consultas, pagamentos ou outras
transações financeiras, novamente se verificou um emprego menor de tal recurso para
tais fins no que tange a respondentes com o perfil da EJA. Tal situação também pode
se configurar em uma exclusão desses indivíduos da dinâmica do sistema financeiro,
que cada vez mais faz uso das TICs para atingir maiores ganhos no mercado financeiro,
tal como enfatiza Paraná (2018). Segundo esse autor:
O avanço das Tecnologias da Informação e da Comunicação,
particularmente no que se refere a sua adoção nos mercados de
5

https://www.cetic.br/sobre/
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capitais, como parte que é desse processo mais amplo, não é o
elemento que o funda, mas trata-se de uma dimensão crucial a tornar
mais premente e imperativa tal lógica de dominância financeira, dado
reforçar tais processos de autonomização relativa das formas fictícias
de capital (PARANÁ, 2018, p. 269).

Diante do exposto, observou-se, com base nos dados da pesquisa “TIC
Domicílios 2018”, que os brasileiros com perfil semelhante ao dos estudantes da EJA
tendem a ter menos acesso à Internet e suas aplicações na sua vida cotidiana.
Durante o período que antecedeu a qualificação do projeto da tese, passou-se
por um processo de investigar qual seria o objeto de pesquisa. A princípio, pensou-se
em pesquisar alguma escola da rede municipal, mas, depois de algumas investigações,
percebeu-se que os educandos da rede municipal não teriam o perfil do público que se
pretendia estudar. O perfil do educando que se procurava era aquele que nasceu em
gerações que antecederam o surgimento das tecnologias digitais e que ficaram por um
longo período afastados da escola.
Sendo assim, começou-se a ter um olhar diferenciado para o programa de
educação básica de jovens e adultos da UFMG, já que o mesmo, em 2016, ano em que
iniciei o doutorado, completou 30 anos de existência e, durante esse período, foi objeto
de estudo de vários pesquisadores. Ao analisar a possibilidade de ser mais uma
pesquisadora a estudar esse universo da EJA, em um programa que permanece há
tanto tempo dentro de uma universidade, passando por vários reitorados, iniciei buscas
por dissertações, teses, monografias, artigos, informações no site do Centro
Pedagógico (CP) e também por vídeos no Youtube sobre esse projeto de extensão da
universidade. Salienta-se que o edital do processo seletivo para os candidatos a
estudantes do Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos – 2º Segmento
(PROEF 2) foi um dos materiais encontrado durante esse processo de busca.
Durante a leitura da seção 3 do referido edital, encontrou-se uma informação que
foi fundamental para a definição do universo da pesquisa. Nessa seção, informava-se
que as vagas seriam preenchidas, preferencialmente, por estudantes mais idosos ou
que estivessem sem contato com a escola por mais tempo. Além disso, destacava-se
que, em caso de empate, seria considerado aquele que tivesse o maior tempo de
afastamento do sistema escolar.
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Diante dessa informação, percebeu-se que provavelmente o perfil dos
educandos do PROEF 2 seria o das pessoas que se almejava entrevistar. Dessa forma,
entrou-se em contato com a secretaria do projeto e, após algumas investigações, ficou
claro que o universo da pesquisa seria o dos educandos do PROEF 2.
Determinado os sujeitos que se constituiriam como o universo da pesquisa,
entrou-se em contato com o Núcleo de Assessoramento à Pesquisa (NAPq)6 do CP,
para saber quais seriam os procedimentos para solicitar o desenvolvimento de uma
pesquisa no referido centro. A secretária do núcleo informou que era necessário seguir
as orientações do site, assim como preencher o formulário de solicitação para
realização de projeto de pesquisa no CP.
No formulário eram solicitados dados de identificação do pesquisador e do
orientador, um resumo de como seria a coleta de dados, uma carta de apresentação do
orientador e, por fim, uma síntese do projeto original. Também era disponibilizado um
modelo do termo de consentimento (TCLE). Após a qualificação do projeto, seguiramse todas as orientações da secretária do NAPq e submeteu-se o projeto de pesquisa
para a avaliação da coordenação do referido núcleo.
Dando continuidade ao processo de autorização para a realização da pesquisa,
já de posse do parecer do NAPq autorizando a pesquisa, iniciaram-se os procedimentos
para submeter o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG (COEP). Em 29 de
dezembro de 2018, o parecer consubstanciado do COEP7 foi emitido, autorizando a
pesquisa. Sendo assim, aguardou-se a finalização do período de férias do CP para se
iniciar a imersão no cotidiano do projeto da EJA.
Iniciando a coleta de dados pela secretaria do projeto, obteve-se acesso a base
de dados com as informações de todos os alunos matriculados no PROEF 2 e também
no PROEMJA. Na referida base, era possível consultar informações como: nome,
número de matrícula, número no Educacenso, data de nascimento, horário de turma do
aluno, data da matrícula, sexo, filiação, ocupação, e-mail, contato de um familiar, estado

Núcleos de Assessoramento à Pesquisa são órgãos de assessoramento dos Diretores das
Unidades Acadêmicas para assuntos de pesquisa e que fazem a ligação entre estas Unidades e a
Pró-reitora de Pesquisa.
6

7

Número do Parecer: 3.104.508
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civil, se recebe benefícios como ticket jantar e bolsa transporte e auto declaração de
cor/raça.
Após a consulta da base selecionaram-se duas turmas concluintes do PROEF 2
para realização das entrevistas. Nessas turmas estavam matriculados alunos com mais
de trinta anos e que ficaram afastados da escola por um longo período. Optou-se por
não entrevistar alunos do PEMJA por serem mais jovens e também por ser um projeto
mais recente (a primeira turma foi formada em 2017).
Assim, após essas definições, obteve-se acesso ao arquivo físico da secretaria
para consultar as pastas dos alunos dessas turmas. Tornou-se necessário consultar as
fichas das matrículas para obter informações sobre o tempo que esses alunos ficaram
afastados da escola, assim como outras informações que constavam na ficha de
matrícula e que não estavam inseridas na base de dados anteriormente acessada.
É importante ressaltar que, durante esse processo de consulta as fichas na
secretaria do curso, obteve-se a informação que naquele período estavam abertas as
inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos (Encceja). Esse exame é realizado gratuitamente pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e tem como objetivo
possibilitar meios para certificar saberes adquiridos tanto em ambientes escolares
quanto extraescolares (MEC, 2018). Dessa forma, alguns alunos estavam procurando
a secretaria e o setor de informática para pedir informações sobre o dia em que o
laboratório de informática estaria aberto para eles realizarem as inscrições no Encceja.
Diante dessa demanda, a secretária conversou com o bolsista de informática e
definiram que, durante dois dias no período da noite, os alunos poderiam utilizar o
computador para fazerem as inscrições com o auxílio do referido bolsista. Assim, a
pesquisadora conversou com a secretária e informou que seria importante participar
desse momento com os educandos. Ressalta-se que, apesar do projeto ter um bolsista
da área de informática, sua atuação é administrativa: ele é responsável por dar suporte
as outras áreas quando precisam de utilizar um Datashow ou outros recursos em suas
aulas.
Durante esses dias, pode-se participar das experiências vivenciadas por alguns
alunos do programa que compareceram à sala de informática. Ao total, foram 13 alunos,
sendo que a maioria deles estavam matriculados nas turmas iniciantes do PROEF2 e
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do PROEMJA. Apenas dois alunos chegaram e já iniciaram o processo de inscrição, os
demais necessitavam de ajuda desde o processo de ligar o computador até suporte na
compreensão para o preenchimento dos dados.
Dessa forma, foram muitas as solicitações de ajuda, sendo que só havia a
pesquisadora e o bolsista de informática para fornecer tal suporte. Além das dúvidas
sobre a utilização do computador, eles não sabiam o que assinalar em algumas
perguntas e se ficassem um tempo determinado sem inserir informações no formulário
de inscrição, este expirava e o aluno precisava reiniciar o seu preenchimento. Destacase, ainda, que muitos alunos não tinham e-mail e este era obrigatório para a realização
da inscrição. Sendo assim, era preciso auxiliá-los na criação de um, tal como pedi-los
para anotar em uma ficha, que já havia sido preparada pelo bolsista anteriormente,
informações sobre o login e senha, tanto do e-mail quanto da inscrição.
Após a imersão no cotidiano do programa, o próximo passo para a realização da
pesquisa foi um encontro com a professora responsável por coordenar os professores
monitores das turmas concluintes. No primeiro encontro com a coordenadora, foi
apresentado o projeto de pesquisa e também a seleção da amostra. Solicitou-se uma
data para conversar com os educandos, no intuito de explicá-los como seria a pesquisa
e agendar os horários com aqueles que aceitassem participar das entrevistas.
No segundo encontro com a coordenadora, houve a participação de uma
professora monitora, designada para acompanhar a pesquisadora no encontro das
turmas. Essa professora monitora era da área da Letras e sua atuação era de
acompanhamento dos alunos com aulas de reforço e aula com temáticas especiais,
como oficinas de literatura e utilização do espaço da biblioteca.
O encontro de apresentação ocorreu no mesmo dia com as duas turmas, porém
em horários distintos. O professor monitor de matemática, cedeu a sua aula para que a
pesquisadora pudesse fazer a apresentação aos alunos. A receptividade foi boa e o
interesse pela temática também. No total, 17 (dezessete) educandos manifestaram
interesse em participar, porém, compareceram efetivamente 15 (quinze) educandos
para a realização das entrevistas, que ocorreram em uma sala da biblioteca com dia e
horário previamente agendados.
Definida de forma intencional, a seleção da amostra para a realização da
entrevista levou em consideração os critérios de idade e tempo de afastamento da

85

escola. Além desses critérios, a amostra constituída deveria representar a diversidade
dos indivíduos presentes na EJA que se relacionam ou não com as TICs, para não se
correr o risco de ao final das entrevistas consolidar-se um discurso único.
Compuseram a amostra da pesquisa, nove educandas e seis educandos
(Quadro 5). Alguns desses mantêm uma longa relação com o projeto, inclusive foram
alunos do PROEF 1, onde consolidaram a leitura e a escrita, e outros chegaram no
projeto em 2019.
Quadro 5 – Amostra da pesquisa
Educandos
Idade *
Local do nascimento
Maria José
39
Claro dos Poções
Maria da Conceição
45
Belo Horizonte
Maria das Dores
45
Oliveira
Maria de Fátima
47
Belo Horizonte
Maria do Carmo
53
Belo Horizonte
José Benjamim
55
Belo Horizonte
José Judá
55
Santa Luzia
José Dã
58
Belo Horizonte
José Gade
59
Vale do Jequitinhonha
José Rubem
63
Dores de Guanhães
José Naftali
63
Belo Horizonte
Maria Aparecida
65
Belo Horizonte
Maria Flor
67
Muriaé
Maria de Lurdes
74
Belo Horizonte
Maria Helena
79
Luz
Fonte: Dados da pesquisa
* As idades apresentadas tomam como referência o ano de 2019.

Entrada na EJA/UFMG
2017
2017
Iniciou no PROEF 1
2019
2017
Iniciou no PROEF 1
2017
2019
2019
2017
2017
2017
2019
2018
Iniciou no PROEF 1

Os dados foram coletados por meio de um roteiro de entrevista semiestruturado.
Elaborou-se um conjunto de questões que permitiram aos educandos relembrarem
como era sua relação com a escola na infância, os motivos que fizeram com que eles
interrompessem os estudos e também aqueles motivos que os fizeram retomar os
estudos depois de tantos anos afastados. Possibilitou também compreender como é a
relação desses sujeitos com as TICs no dia a dia e o que seria preciso para que
tivessem mais autonomia para lidar com essas tecnologias em seu cotidiano.
Antes de iniciar as entrevistas com os educandos, foi reforçado o cuidado ético
em relação as histórias e experiências que seriam gravadas. Para tal foi lido todo o
conteúdo do TCLE e, posteriormente, recolhida a assinatura, deixando uma via com o
entrevistado. As transcrições das entrevistas foram realizadas respeitando a maneira
como esses entrevistados falavam, ou seja, respeitando os vícios de linguagem.
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Quando foi realizada a leitura do TCLE, foi ressaltado o caráter confidencial dos
registros e que o entrevistado seria identificado por nome fictício, que resguardasse o
seu anonimato.
Assim, no processo de escolha dos nomes, que representariam os sujeitos reais,
a partir da designação de nomes que os identificassem e resguardassem o anonimato
destes, conforme condição da pesquisa, pensou-se naqueles que, de uma certa forma,
estabelecessem uma relação com esses sujeitos, resultantes de uma escolha que não
ocorresse de forma simples e aleatória. Sendo assim, para as representantes femininas
pensou-se em nomeá-las por Maria, em função de ser um nome com respeitabilidade
e unidade por aqueles que o escolhem – para os cristãos remete ao nome da mãe de
Jesus – e ainda por ter como inspiração também a música “Maria, Maria”, composição
de Milton Nascimento e Fernando Brant8. Em continuidade, e a fim de estabelecer os
nomes compostos tomou-se como norteador o vídeo Vida Maria.
Para os representantes masculinos fez-se também uma importante reflexão em
torno do nome José, tanto pela figura de José, pai de Jesus e também em relação à
José do Egito. Assim, a escolha de José como primeiro nome dos participantes
correspondeu a opção de selecionar um nome bíblico, com importante significado e
representatividade religiosa e ainda por se por constituir em um nome comumente
encontrado em homens brasileiros. Vale ainda destacar que, em continuidade ao
processo de escolha, tinha-se claro que a ideia não era de se ter a figura de um “santo”
para se ler as histórias relatadas pelos participantes, mas buscar personagens que
tivessem proximidade com as dificuldades e lutas que estiveram presentes na vida dos
entrevistados.
Dentro desta perspectiva optou-se pela figura de José do Egito haja vista suas
vivencias de sofrimento, de rejeição pelos irmãos, bem como por uma trajetória
apontada nos relatos bíblicos de lisura e capacidade de perdão. Estes aspectos,
parecem estar presentes, com distintas singularidades, nos relatos dos participantes
que foram entrevistados. Em continuidade explicitamos a seguir as estratégias
utilizadas para a escolha e designação dos compostos que designam as “diferentes
Marias” e os “diferentes Josés”.

8

Milton Nascimento - Maria, Maria – Acústico - https://www.youtube.com/watch?v=rFxbSXWYkNU
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Conforme indicado anteriormente para as entrevistadas femininas a opção foi
pelo nome de Maria, haja vista o aceite que o nome tem não só em termos culturais e
ainda pela ode à Maria, na música “Maria, Maria” composição de Milton Nascimento e
Fernando Brant. Vale destacar que a letra da referida música é composta por estrofes
que vão elencando o que é preciso ter na vida e a seguinte estrofe representa bem as
Marias entrevistadas. “[...] Mas é preciso ter força. É preciso ter raça. É preciso ter gana
sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria. Mistura a dor e a alegria [...]”.
Definido o primeiro nome das entrevistadas, começou-se a pensar o que viria
depois de Maria, já que seriam nomes compostos. Foi a partir de então que se recorreu
ao curta metragem chamado “Vida Maria”9. Esse curta apresenta a história de Maria
José, uma criança que se divertia ao desenhar e escrever o seu nome em um caderno
apoiado na janela da sua casa. Mas, por imposição da mãe, ela interrompe essa
atividade e passa a assumir os afazeres do lar e da roça. Com o passar dos anos ela
continua trabalhando nos mesmos afazeres, casa, tem filhos, envelhece e reproduz
com a filha Maria de Lurdes exatamente o que aconteceu com ela. Na última cena
observa-se o caderno na janela em que o vento vai passando as folhas e revelando os
nomes das Marias da família, ou seja, um ciclo que continuou a se reproduzir. Sendo
assim, optou-se por nomear as entrevistadas a partir desses nomes que foram sendo
apresentados nesta cena final: Maria Aparecida, Maria da Conceição, Maria de Fátima,
Maria Flor, Maria de Lurdes, Maria do Carmo, Maria Helena, Maria das Dores e Maria
José.
Com o intuito de seguir o mesmo direcionamento para as escolhas dos nomes
fictícios para os entrevistados ficou definido atribuir José como primeiro nome dos
participantes. Já no caso do segundo nome, após a análise de diferentes perspectivas,
inclusive com a possibilidade dos nomes dos abolicionistas brasileiros ou poetas com
engajamento social, optou-se por adotar, complementando o “José”, nomes dos seus
irmãos. Teve-se como base a atuação de José em relação a esses – fazendo-os
reconhecer e meditar sobre os erros –, tendo, porém, uma posição de grandeza e
magnitude concedendo-lhes perdão.

9

VIDA MARIA - https://www.youtube.com/watch?v=yFpoG_htum4
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Assim, os participantes ganharam as seguintes identificações: José Benjamim
(irmão de José do Egito, ambos filhos de Raquel); José Rubem e José Judá (filhos de
Lia e Jacó); José Dã e José Naftali (filho de Bila, criada de Raquel e pai de Jacó); e
ainda José Gade (filho de Zilpa, criada de Lia, e de Jacó). Esta escolha não se ateve a
ordem cronologia do nascimento dos filhos.
Com a consolidação dos dados da pesquisa, foram criadas cinco categorias de
análise, traduzidas pelas seguintes nomeações: 1) histórias e memórias da escola na
infância; 2) o retorno à escola depois de várias décadas; 3) interações com as TICs no
cotidiano; 4) os incentivos da EJA no uso das TICs; e 5) em busca de uma autonomia
para interagir com as TICs na vida cotidiana. Essas categorias foram formuladas de
forma que se pudesse apontar as dificuldades vivenciadas pelos estudantes da EJA no
que se refere a utilização das TICs bem como se demonstrar as ações formativas e/ou
as limitações e dificuldades desse processo. Para fazê-lo, buscou-se revelar as
contradições e as necessidades de avanço de forma que os estudantes pudessem
participar da sociedade onde a informação está cada vez mais presente no ambiente
digital e exercer sua plena cidadania.
Tendo se recuperado o processo e as delimitações para construção da pesquisa
bem como as orientações relativas a obtenção dos dados e sua consolidação,
apresenta-se, no próximo capítulo, a visão dos alunos em termos de suas dificuldades
e vivencias com as TICs.
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CAPÍTULO 6 – O DESEJO POR UM NOVO SABER QUE ALTERE A SUA VIDA
COTIDIANA
O objetivo deste capítulo é o de apresentar os resultados e a análise dos dados
relativos à pesquisa realizada junto aos estudantes da EJA em turmas do PROEF 2 da
UFMG. Realizou-se a interpretação das entrevistas e recuperou-se as formulações
teóricas constituídas ao longo da tese com o intuito de subsidiar a argumentação de
que a viabilidade de acesso, a disponibilidade e a formação para os educandos da EJA,
em termos de aprendizagem e domínio das TICs, permitirá que estes desenvolvam
habilidades e capacidades que lhes trarão autonomia e exercício pleno de sua
cidadania.
Processou-se a interpretação das entrevistas, tendo-se por referência as
categorias criadas por meio das questões ao longo da entrevista e estruturada em
diferentes seções com os seguintes temas: (6.1) perfil descritivo dos educandos; (6.2)
histórias e memórias da infância; (6.3) o retorno à escola depois de várias décadas;
(6.4) interações com as TICs no cotidiano; (6.5) os incentivos da EJA no uso das TICs;
e (6.6) estratégias de busca do exercício de autonomia para interagir com as TICs na
vida cotidiana.
6.1 PERFIL DESCRITIVO
Nesta seção, esboça-se um perfil descritivo (memória, vivência e experiência de
vida) de cada um dos quinze educandos que foram entrevistados, focando-se nas suas
histórias de vida e nos atributos responsáveis por individualizá-los no contexto geral da
pesquisa.
Maria Aparecida: Nasceu em Belo Horizonte, na região de Venda Nova e hoje
tem 65 anos de idade. É viúva, aposentada, com os filhos já criados e independentes.
Atualmente, ela mora com os pais que são bem idosos – o pai tem 88 anos e a mãe,
87 anos – e que necessitam de seus cuidados. Antes disso, ela morou cinco anos no
Paraná com a irmã, e só retornou a Belo Horizonte porque a mãe foi diagnosticada com
Alzheimer e ela era a única filha com disponibilidade para cuidar dela.
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Quando era criança, ela estudou até a quarta série. Depois, ela fez admissão e
parou de estudar, pois começou a namorar e o seu pai disse que o que ela precisava
aprender agora era cuidar de casa, do marido e dos filhos. Como o pai não iria mais
pagar o Colégio para ela dar continuidade aos estudos, ela recorreu ao diretor do
Colégio e explicou a sua situação. Diante disso, o diretor conseguiu a isenção da
mensalidade por um ano, porém, ela precisava comprar o uniforme e, mesmo assim, o
seu pai não permitiu que ela continuasse os estudos. Ela ressalta que: “E isso ficou me
marcou a vida inteira. Casei constitui família eu tenho três filhos, tenho um rapaz e duas
meninas. O marido aprendeu assinar o nome dele porque eu ensinei. É porque ele veio
do interior do interior de Brumadinho, um lugar chamado Melo Franco”.
Seu marido era capoteiro e ela trabalhava com ele na parte de cortar e costurar.
Um certo dia, ela lhe disse que iria procurar uma escola perto de casa para voltar a
estudar e ela relata que: “Então ele falou comigo assim não, você já tá velha você vai
estudar para quê? Você tá é querendo ir para escola para arrumar homem para você.
Eu falei pra quê gente, se eu tenho homem dentro de casa pra que eu vou arrumar na
rua, me ajuda”.
Faz seis anos que seu marido faleceu e ela tentou retomar os seus estudos em
uma escola municipal que tem EJA próximo à casa dela, porém, ela disse: “misericórdia,
não tem como você estudar, não existe possibilidade nenhuma de você estudar nesses
outros colégios”. Depois dessa experiência, ela conta que ficou muito decepcionada
com o estudo, mas, quando a sua filha falou do projeto na EJA na UFMG, a reação foi
da seguinte: “Aí eu falei: O quê? Na UFMG? Mas quanto que paga? Aí quando ela falou
que não pagava, eu falei tô dentro”. Ela ainda reforça dizendo: “Por que o que acontece,
como eu sou nascida e criada aqui nessa região de Venda Nova a gente passava aqui
na porta e era um sonho inatingível UFMG, era um sonho inatingível para, para o quê
99% da população. Você tá entendendo”?
Sua relação com as TICs só se acentuou depois que adquiriu um smartphone,
mas, mesmo assim, ela depende muito das filhas para ajudá-la. Ressalta que: “Eu
acredito que o dia que eu consegui fazer eu vou ser mais autônoma. Vai ser assim: Que
bom que eu consegui, que bom que eu posso”.
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José Benjamim: Também é natural de Belo Horizonte, nasceu em 1964 e
sempre morou no bairro Santa Cruz. Ele veio de uma família de 9 filhos, 5 mulheres e
4 homens. Ele é o penúltimo filho e, quando o seu pai faleceu, ele tinha apenas 3 anos
de idade. “Eu tenho 55 anos e minha trajetória da minha vida sempre foi uma vida muito
sofrida, sabe”?
O seu pai era delegado da Polícia Civil, então, tiveram uma vida relativamente
tranquila enquanto ele era vivo. Após a sua morte, a situação ficou complicada até
regularizarem a situação de pensão, pois moravam de aluguel e ficaram sem condições
até de comprarem alimentos. Portador de uma doença desde a infância, relata que
sofreu com tal situação. “Eu nasci com uma pequena deficiência na perna que não sei
se você já viu falar chama elefantíase, eu nasci com esse problema, então eu fui muito
discriminado”.
Ele iniciou os estudos, mas precisou interromper no terceiro ano primário tanto
pela causa da falta de alimentos em casa, quanto pela discriminação que sofria na
escola. Aos 10 anos de idade, ele já dirigia um caminhão em seu bairro e como
caminhoneiro trabalhou durante 28 anos, mas o sonho de voltar a estudar esteve
sempre presente.
Quando se aposentou por invalidez, resolveu voltar a estudar, pois antes, devido
ao trabalho nas estradas era complicado conciliar com os estudos. “Aí um dia, eu
sempre lia um jornalzinho, eu nunca fiquei sem ler. Eu comprei um jornal Super Notícias,
parece que foi Deus né? E nele eu vi que tinha EJA aqui na UFMG, no outro dia vim
aqui na FAE e conversei lá”.
Iniciou os estudos no PROEF 1, pois precisava consolidar a escrita, mas, em
relação à leitura, tinha mais facilidade, pois precisava ler notas e rotas quando
trabalhava de caminhoneiro. Após ter retomado os estudos, depois de muitos anos
afastado, precisou se afastar novamente devido a saúde de sua esposa: “Minha esposa
teve câncer, um linfoma, e eu já tava estudando aqui no PROEF 1, na quarta série, aí
eu tive que parar de estudar de novo e fiquei 7 anos cuidando dela até ela fazer o
transplante e ela ficar boa”.
Diz com muito entusiasmo o quanto gosta de ser aluno do projeto há alguns anos
e ressalta a importância de alguns professores e funcionários que acompanharam a sua
história durante todos esses anos. Enfatiza, com orgulho, que recebeu uma medalha
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das mãos de um professor e pesquisador da EJA em 2016, na cerimônia de
comemoração dos 30 anos do projeto.
Sua relação com as TICs se acentuou depois que adquiriu um smartphone.
“Agora o computador eu tô apanhando um pouquinho, mas eu já tive umas aulas lá na
FAE e aqui de vez em quando a gente mexe também um pouquinho e ela [esposa] tá
me ensinando então eu já sei ligar e desligar”. Quando é preciso resolver alguma
situação do cotidiano relacionados com as TICs, ele pergunta a outras pessoas: “Eu sei
que eu tenho que aprender mais porque a tecnologia tem que saber mesmo. Eu
pergunto, eu não tenho vergonha não”.
José Rubem: Nascido em Dores de Guanhães, ele tem 63 anos, é aposentado,
mas continua trabalhando. Morou nessa cidade com os pais e a irmã mais velha até os
6 anos de idade. Depois, mudou-se para Belo Horizonte onde morou com a avó e a tia
até completar a maioridade.
Estudou até o 4º ano do ensino fundamental e interrompeu os estudos porque
começou a trabalhar de trocador para ajudar a avó: “Se eu tivesse esforçado, assim, se
eu tivesse uma pessoa ou conhecido pessoas que me incentivasse ou que me desse
um empurrão eu tinha estudado, só que eu fiquei não quero, aí gente deixa para lá”.
Os anos foram passando, ele se casou, constituiu uma família e não pensava
em retomar os estudos: “Só agora que eu entrei aqui, porque mesmo assim, é por livre
e espontânea pressão, porque a firma tá exigindo”. Ficou conhecendo o projeto da EJA
na UFMG por trabalhar como terceirizado em uma conservadora que presta serviço
para a Universidade. “Aí aqui é bom eu acho o estudo daqui muito forte, eu sou estou
dando conta porque o meu serviço aqui é leve, senão não dava conta não”.
Dois meses antes de iniciar seus estudos no PROEF 2, havia começado a
estudar perto da sua casa, mas quando foi arrumar um elevador no CP tomou
conhecimento do projeto por meio da encarregada dos serviços gerais: “Quando ela
falou que aqui tem EJA, eu falei mas esse negócio seus aqui não vai dar para mim não.
Aí ela falou não, entra, aqui você pode entrar tranquilo”.
No que se refere as TICs, sua relação se acentuou depois que adquiriu um
smartphone. “No celular eu mexo bem, sei mais que no computador, no computador
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tem mais coisa parece, né? Com o celular ficou mais fácil a gente mexendo aqui acaba
aprendendo lá [computador] também mais alguma coisa”.
Relata que, anteriormente, ele usava o celular apenas para realizar chamada e,
no máximo, olhar o WhatsApp, mas que, atualmente, ele consegue solucionar algumas
questões do cotidiano pelo celular. Durante um período, ele realizou um curso online, e
quando tinha dificuldade de acessar algum material, um colega do trabalho sempre
auxiliava. Além desse colega, também conta com o auxílio dos filhos, principalmente do
mais novo: “Aí eu mexo mais com o de 18 que tem mais jogo de cintura e me atende
na hora, os outros enrolam e a gente tem que ficar cobrando”.
Maria da Conceição: Tem 45 anos de idade, nasceu em Belo Horizonte, depois
foi para o Rio de Janeiro com a mãe e retornou a Belo Horizonte aos 18 anos para
aperfeiçoar a profissão de costureira com as suas tias. Trabalhou com elas durante 10
anos, porém, sem nenhum registro. Além disso, a sua tia não a deixava estudar e nem
trabalhar fora: “não deixava fazer nada”.
Quando morava no Rio de Janeiro, ela estudou até aos 11 anos, porém, precisou
interromper os estudos para trabalhar em uma casa de família com a mãe, que era
viúva e tinha 5 filhos, sendo que ela era a segunda filha. Trabalhava nessa casa de
família apenas para aliviar o trabalho da mãe e ter comida e roupa, porque o salário
continuava sendo apenas o da sua mãe.
Depois de ter interrompido os estudos aos 11 anos, tentou retomar uma vez,
porém, não conseguiu dar continuidade: “Mas eu não dei conta por causa do serviço,
que eu trabalhava de cobradora e meus horários era incerto tinha dia que eu tava a
tarde aí por fim eu acabei desistindo”. Tomou conhecimento da EJA na UFMG por meio
de uma nota no Jornal Super Notícias e nessa época trabalhava próximo à
Universidade, o que se tornou mais viável em relação ao deslocamento. Além disso, ela
recebeu muito apoio e incentivo das filhas.
Sua relação com as TICs se acentuou depois que adquiriu um smartphone. Ela
possui computador em casa, mas não utiliza muito. Diante do desemprego, procura
recursos no meio digital para divulgar um trabalho: “Converso tranquila pelo WhatsApp,
Facebook eu postei que eu faço trança no grupo do Facebook chamado Bazar
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Feminino, aí o pessoal que interessa no meu trabalho me chama no chat. E as pessoas
que procuram as coisas acabam indo nesse grupo procurar”.
Motivada pela vontade de sempre aprender coisas novas e já possuir um
conhecimento sobre as TICs, ela incentiva as suas colegas de turma a aprenderem a
interagir também: “Elas que se sentem excluídas, sabe? Não que elas são excluídas
não, porque se você incentivar elas entram, mas se você não incentivar elas ficam só
olhando, pois elas não sabem, então, elas não vão mexer, é aonde eu saio puxando
vamos, vamos”.
Ela afirma que em seu cotidiano a presença da internet auxilia em muitas coisas,
principalmente, depois da vinda dos aplicativos, não sendo apenas uma distração:
“Outro dia eu tava falando que eu não sei como o mundo foi até hoje, mas eu sei sim,
porque nasci na época que não tinha computador e essas coisas toda e a gente
descobria na marra, mas esses aplicativos que baixa na internet te facilita tanto”.
Ressalta que acessar a internet virou uma mania e que “se a gente quiser melhorar a
gente tem que ir correndo atrás dessas coisas. Você tem que se encaixar, querendo ou
não”.
José Judá: Natural de Santa Luzia, tem 55 anos de idade. Aos 4 anos, mudouse para Venda Nova com os pais e mais quatro irmãos. Terceiro filho do casal, estudou
até a 4ª série e precisou repetir alguns anos. “Aí tomei bomba, naquela época dava
bomba, né”?
Aos 11 anos, ele começou a trabalhar como gandula de tênis e chegava na
escola cansado e com sono, por isso, interrompeu os estudos antes de finalizar o ano
letivo. Com 16 anos, começou a trabalhar em oficina mecânica, especializando-se na
área e, aos 18 anos, já tinha a sua própria oficina.
Desde então, alavancou na vida empresarial e foi desenvolvendo novos
negócios e teve uma vida financeira bem tranquila até o ano de 2005, pois, a partir
desse ano, suas empresas acabaram falindo. Ele relata que, durante a sua vida
empresarial, recebeu muita ajuda do seu pai: “ele virou celebridade em Venda Nova,
virou um agiota conhecido. Aí perdi meu pai em 2014 que era meu alicerce, meu pai”.
Após a perda do seu pai sua vida perdeu muito o sentido e ele também ressalta que “eu
perdi tanta coisa por ignorância”. Atualmente trabalha como atendente em um
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aeroporto, “Hoje eu trabalho no aeroporto de atendente, hoje, eu ganho só para
sobreviver. Não tenho condições de manter carro, passei o carro pros filhos, aí falei
vocês vão me pagando aí”.
Foi casado durante muitos anos e teve 4 filhos, fala com muito orgulho da
trajetória do filho mais velho que terminou o doutorado na UFMG antes dos 30 anos e
já se tornou professor na rede federal de ensino. Foi por meio desse filho que tomou
conhecimento do projeto da EJA na Universidade: “Eu tava querendo voltar a estudar
um tempo atrás. Aí quando foi em 2017 ele [filho] falou: o pai porque você não estuda
o EJA na UFMG? Aí foi lá e fez a matrícula. Se eu soubesse tinha feito antes. Muita
gente não sabe disso aqui. Esses EJA aí de bairro, vou falar com você, é uma bagunça
danada”.
Sua relação com as TICs só se acentuou depois que adquiriu um smartphone,
mas, mesmo assim, ele sente a necessidade em sempre estar com um telefone celular
antigo: “Telefone meu pra você ter noção, olha o que eu tenho aqui [telefone antigo que
não tem internet]. Hoje eu uso WhatsApp e tal, mas se ele desconfigurar uma coisa eu
não sei mexer, não sei mexer no computador, não sei fazer nada”.
Define-se como uma pessoa desinibida e que está disposto a aprender o que
não sabe. Por morar na região da Pampulha, sempre teve vontade e as vezes até
necessidade de se locomover por meio de bicicletas alugadas que são disponibilizadas
a partir do momento que você destrava por um aplicativo, porém, ele não pode utilizálas por não fazer ideia de como iniciar o processo. “Eu vou ter que aprender, por que
hoje tudo você tem que saber mexer. ”
Maria de Fátima: Nasceu em Belo Horizonte no bairro Aparecida e tem 47 anos
de idade. Morava com os pais e cinco irmãos, sendo que é a mais nova, juntamente
com a sua irmã gêmea. Relata com detalhes as escolas que estudou durante a infância,
todas próximas a sua residência.
Quando iniciou os estudos, foi reprovada logo nas séries iniciais e também
precisou repetir um ano devido a uma enfermidade: “Aí um ano eu fiquei doente aí não
podia ir até a aula, eu até podia, né? Mas eles achavam que o que deu tipo uma herpes,
mas não era assim contagiosa, só que naquela época eles não sabia direito. Aí, eu
chegava na escola, eles mandava voltar pra casa, aí eu tava no segundo ano”.
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Cursou até a 7ª série: “se eu fiz três meses lá de oitava série foi muito. Aí eu
parei e só voltei agora [2019]”. É casada, do lar e tem 4 filhos. Ela tomou conhecimento
do projeto da EJA na UFMG por uma de suas filhas que fazia estágio na biblioteca do
Colégio Técnico da UFMG. Assim que ela tomou conhecimento, já providenciou a
documentação para a realização da matrícula: “Eu te falo se eu não tivesse feito assim
eu vou fazer não tinha feito, porque não é que é uma logística difícil, para mim é
tranquilo, mas assim tem hora que assim eu desanimo”.
Relata o quanto foi importante ouvir na aula inaugural o depoimento de alunos
que já fizeram (ou ainda fazem) parte da EJA, para refletir sobre as escolhas que ela
fez na vida: “Na hora que eu tava ali e vi aquelas coisas ali, me fez refletir o que eu fiz
da minha vida sinceramente. Além disso, eu ainda pensei gente, por que que eu parei
de estudar, porque eu não me esforcei mais um pouquinho?”.
Antes da chegada dos smartphones, já utilizava o computador em casa. A
princípio, era só para jogar paciência, mas, depois, passou a ler resumos de novelas e
receitas culinárias. “Eu mexia no computador, mas aí veio o celular e acabou passei a
fazer tudo pelo celular. Por ele eu acesso banco, WhatsApp, Facebook, Instagram,
mexo em tudo, tudo. Vejo meus filhos mexendo em um monte de coisa aí eu falo:
também quero”.
Sua relação com as TICs é acentuada. Ela se define como uma pessoa muito
curiosa em relação à tecnologia e destaca que muitas pessoas podem ter dificuldades
de usufruir das facilidades que as TICs oferecem por não saberem utilizar: “Então eu
vejo assim, não é nem uma falta de interesse não, é porque assim, não tem ninguém
para sentar e ensinar.”
José Dã: Nasceu em Belo Horizonte, tem 58 anos de idade e trabalha vendendo
sorvete em bairros próximos a Universidade. Morava com os pais e os irmãos, sendo o
quarto filho dos 12 filhos que seus pais tiveram.
Quando o seu pai faleceu, ele tinha 10 anos e o seu irmão caçula, apenas 6
meses. Com o falecimento do seu pai, as dificuldades foram aumentando, o processo
para a sua mãe receber a pensão foi demorado e, diante dessa situação, tiveram que
tomar algumas providências: “Aí a gente começou a fazer chouriço, bolinho de feijão,
biscoito e café e vinha vender aqui dentro da UFMG nas construção”.
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Naquela época, de segunda a sexta-feira, o campus da Universidade era um
espaço em que vendia os lanches para o sustento de sua família. “Atravessava aqui por
dentro onde é o quartel, atravessava nessa mata, minha filha, era caminho todo estreito.
Por causa de vender essas coisas aqui dentro era que a gente tava sobrevivendo”.
Durante os sábados, ele acordava de madrugada para ajudar a sua mãe a fazer
chouriço: “Acordava três e meia da manhã e pegava duas latas dessas de manteiga
antiga para buscar barrigada de porco no matadouro no bairro universitário ali, para
fazer chouriço. Meio-dia o chouriço tinha que tá todo pronto, cozido e frito para entregar
no bar”.
Diante dessas dificuldades, precisou interromper os estudos na 4ª série. Tentou
retomar algumas vezes, mas em todas não obteve sucesso: “Agora, na minha vida eu
fui interrompido demais, o tempo foi passando, passando. Aí eu começava a estudar aí
acontecia um trem parava, depois parava de novo”.
Motivado pela vontade de retomar os estudos, ele relata que fazer um curso
superior na UFMG era um grande sonho que ele carregou durante a vida: “Eu lembro
do vestibular no Mineirão, todo mundo sentado na arquibancada e na geral, era assim
tudo esparramado. Uma vez eu chorei demais, porque eu vi o pessoal indo lá fazer a
prova e eu trabalhava lá dentro. E eu pensava: um dia eu quero fazer isso”.
Com o passar dos anos algumas oportunidades de trabalho que apareciam
tinham alguma ligação com a UFMG, talvez, por ele morar em um bairro próximo à
Universidade, tomava conhecimento dessas oportunidades mais facilmente: “Surgiu
uma oportunidade pra trabalhar aqui na UFMG onde fica aqueles pedaço de gente
naquele prédio lá pra cima. Minha mãe ficou sabendo que um funcionário tava de férias
e o outro adoeceu e que eles não estavam achando ninguém pra ficar lá. Aí minha mãe
perguntou se eu tinha coragem”.
Diante dessa oportunidade, ele aceitou o trabalho e, mais uma vez, estava em
um local que fazia parte do seu sonho. “Aí eu fui segurar esse bico, era um mês sem
registro para ficar com os defuntos à noite. Aí nessa época eu via os outros saindo e eu
pensava: Oh gente! Quando é que eu vou estudar nesse lugar, e colocava aquela
fantasia na minha cabeça”.
Tomou conhecimento do projeto da EJA na UFMG por meio de um colega que
formou no projeto e falou que se ele começasse a estudar iria ver a diferença entre
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todos os outros que ele já havia frequentado. Assim que ficou sabendo, realizou os
procedimentos necessários para a realização da matrícula e iniciou no PROEF 2 em
2019: “Agora uma coisa eu garanto, o terceiro ano do ensino médio eu faço. Posso estar
de barba branquinha, mas esse sonho eu realizo. Esse ninguém tira de mim, não”.
Em relação às TICs, não possui nenhum tipo de interação, tem smartphone, mas
utiliza basicamente para ligações. Alguns amigos e clientes incentivam a utilização de
alguns aplicativos para ajudarem na venda do sorvete, mas como ele não sabe nem por
onde iniciar, ainda precisará aprender a interagir com esse mundo digital.
José Naftali: Natural de Belo Horizonte, morava com a mãe e com uma irmã
mais nova. Tem 63 anos de idade, é aposentado há 23 anos e começou a trabalhar
cedo para sustentar a família, depois que o pai saiu de casa.
Devido ao trabalho precisou interromper os estudos: “Eu era ajudante de gráfica.
Eu comecei levando marmita para o rapaz lá. Trabalhei 10 anos nessa firma, depois daí
eu fui para Cemig e da Cemig eu aposentei”. Demonstra muita gratidão pelo rapaz que
deu essa oportunidade de trabalho e crescimento para ele, pois, assim, conseguiu
ajudar a mãe: “Ajudei minha mãe bastante no que podia e ajudo até hoje, e a vida é
tranquila”.
Antes de começar a trabalhar também precisou ajudar a mãe a cuidar da irmã.
“Minha irmã era pequena, então, eu tive que ajudar também, mas eu tive que faltar
muito de aula para poder tomar conta dela, porque não tinha ninguém pra tomar conta
e era eu que esquentava a comida e fazia tudo. Aí, ajudei a minha mãe, aí, depois,
fomos crescendo, crescendo a situação foi melhorando”.
Relata que não tinha a menor pretensão de retomar os estudos, mas a sua
companheira, que é professora universitária, foi muito insistente e também a sua grande
incentivadora. “Aí ela continuava a falar, você tem que estudar, tem que estudar e tem
um negócio bom lá na UFMG, você quer ?”. A partir do momento que ele conheceu o
projeto da EJA na UFMG, resolveu fazer uma tentativa de uma semana para ver como
seria essa adaptação. Desde essa semana já se passaram 3 anos que ele é aluno no
projeto. No dia da matrícula, ele encontrou com uma antiga conhecida que também se
matriculou, esse fato também trouxe mais motivação a ele.
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Sua interação com as TICs se acentuou quando adquiriu um tablet. Quando era
casado, os filhos tinham computador, mas ele não o utilizava: “Quando eles [filhos]
pediam para desligar o computador, eu ia lá na tomada e puxava. Aí depois eles falavam
que não podia tirar da tomada não. Eu falava, ah! Então me ensina a mexer nesse troço
aí”. Passou a utilizar o computador quando decidiu fazer um curso básico de informática
em uma ONG próximo a sua casa.
Possui uma boa interação com os aplicativos que tem no celular: “Eu tenho vários
aplicativos no celular, eu tenho WhatsApp, Facebook, Instagram e uns outros lá. Eu só
não tenho joguinho, esse negócio eu não gosto”. Em seu relato afirmou que tem
facilidade em enviar/receber e-mail, fazer compras pela internet, utilizar internet
banking, dentre outros serviços e informações presentes em seu dia a dia: “A tecnologia
tá em tudo, a gente tem que correr atrás mesmo”.
Maria Flor: Nasceu em Muriaé, tem 68 anos de idade. Morava com os pais e os
nove irmãos: “É assim uma família apesar de meu pai ser o único trabalhador da família
até uma certa época da vida uma família ao meu modo de pensar próspera”.
Ela afirma ser uma pessoa privilegiada por ter estudado em ótimas escolas,
inclusive no Colégio Santa Marcelina de Muriaé: “era caríssimo e meu pai pagava”. O
grande sonho do seu pai era vê-la formada. Mas relata que seguiu os conselhos da irmã
que era para se dedicar ao bordado: “Só que eu fui desviada, interessante, né? Porque
eu tenho uma irmã e hoje ela tem até problema psiquiátrico, mas na época ela me
seduziu, sabe? Ela falou comigo que nada vai aprender a bordar vai, eu agradeço a
Deus por isso porque eu estudei as minhas filhas através desse ofício, né”? Diz com
emoção que sempre sonhou em ser professora de matemática: “Não vou ser uma
professora de matemática isso aí eu tenho clareza na minha mente que minha vida
produtiva também não é tanto mais”. Diante de toda essa situação vivida, decidiu que
nunca mais voltaria a estudar.
Aposentada, viúva e mãe de três filhas, ficou conhecendo o projeto na EJA na
UFMG por uma de suas filhas que é servidora na Universidade. Sua intenção era se
matricular no projeto envelhecimento saudável nas dependências da Escola de
Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, como não tinha mais vagas, suas
filhas a convenceram a voltar a estudar: “Eu nunca tinha visto falar que a UFMG tinha
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EJA, e eu moro aqui, praticamente do lado da UFMG, no bairro Castelo. Minhas filhas
estudaram aqui, nunca soube, talvez se eu soubesse teria vindo antes, meu marido
morria, mas ele iria entender ”.
Em seu depoimento retoma várias vezes que se sente uma pessoa privilegiada,
pois faz aula de piano, canta no coro e é uma pessoa muito ativa na sua igreja: “Aí,
outro dia o pastor veio conversar comigo, eu falei com ele que eu animei a voltar a
estudar, ele falou mentira que você animou”.
Possui uma boa interação com as TICs: “Computador na minha casa entrou no
ano de 2001, foi o primeiro computador que eu comprei. E aí eu já tinha acesso ao
computador porque eu era secretária da 1ª Igreja Batista de Belo Horizonte na época e
tinha que saber usar o computador, minha filha, as coisas comigo é na marra”. Relata
que, na época, o irmão, que já dominava a área da informática, ensinou como ligar e
acessar alguns programas, porém, não ensinou como desligar. “Me botou medo falando
que se eu puxasse dá tomada iria estragar e tal. Menina, eu fiquei até 3 horas da manhã
tentando desligar o computador, mas consegui”. Diz com orgulho que a igreja é “sempre
uma motivação maior e eu nunca disse não para os desafios, mas isso é coisa da minha
família”.
Atua como síndica do prédio em que mora, sendo assim, as TICs estão bem
presentes em seu cotidiano para lidar com situações referentes ao posto de síndica. A
gestão condominial é feita por um sistema de uma administradora de condomínio,
então, ela precisa acessar esse sistema, enviar e-mail dentre outras tarefas.
Considera-se bastante autônoma, mas, quando precisa de ajuda, recorre às
filhas: “As minhas filhas são maravilhosas, mas elas me ensinam uma única fez. Se eu
pedir de novo, a coisa pega. Então, eu comprei uma cadernetinha e anoto passo a
passo do que elas me ensinam”. Enfatiza que pessoas que são das gerações em que
a internet não estava tão presente no dia a dia precisam criar estratégias para aprender
a lidar com as TICs: “Igual eu te disse eu acho que as pessoas às vezes não aprendem,
porque não têm estratégias”.
José Gade: Nasceu no Vale do Jequitinhonha, morava com os pais e mais doze
irmãos. Tem 59 anos e na adolescência começou a vir para Belo Horizonte, ficava
durante um tempo e voltava: “Trabalhei um tempo e voltei para o interior, depois voltei
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para cá de novo. Aí a vida vinha sendo assim, mas de uns anos pra cá eu vim pra ficar
mesmo”.
Viajou por vários lugares do Brasil a trabalho, mas decidiu ficar em Belo
Horizonte pelos filhos: “Eu vivi 5 anos no Espírito Santo, depois fui Brasília, Alagoas,
Bahia, São Paulo, fui em vários lugares e eles só reclamando que eu tava ficando velho
e longe deles e que era perigoso”.
Quando criança, estudou até a 4ª série, pois precisava trabalhar com o pai na
lavoura. Depois de algum tempo que estava em Belo Horizonte, ele fez a prova do
Centro Estadual de Educação Continuada (Cesec) para concluir o ensino fundamental.
Mesmo já tendo a certificação do ensino fundamental, matriculou-se no PROEF 2: “Eu
fiz o Cesec, o primeiro grau lá em Venda Nova, mas como é muito fraco, eu não tenho
vontade de ter um diploma só, eu quero ter o diploma, mas também aprender sabe”?
Possui uma larga experiência como mecânico diesel e tem o sonho de cursar o
ensino superior: “Eu tinha muita vontade de fazer engenharia mecânica desde muitos
anos, desde quando eu tinha 21 anos eu falo, eu vou sumir desse lugar pobre, que o
lugar lá era muito pobrezinho, sem muito recurso, principalmente na época que foi há
muitos anos atrás”.
Tomou conhecimento do projeto da EJA na UFMG pelo filho e pela nora que são
alunos da Universidade: “Há tempos que eles já vêm tentando fazer eu voltar a estudar
eles sempre falaram que aqui na UFMG dava para fazer. Mas eu falava com eles que
nem ia saber conversar com o professor depois de tanto tempo, né”? Depois de muito
incentivo dos filhos realizou a matrícula e começou a estudar mesmo depois das aulas
já terem iniciados há três semanas: “Às vezes a gente tem vontade, mas tem aqueles
medinhos bobos”.
Sua relação com as TICs está se intensificando aos poucos: “Eu tô bem
devagarzinho ainda no computador, né? Mas já consigo fazer alguma coisinha, fazer
umas pesquisas eu já sei fazer. Já sei pesquisar no Google, no Youtube. Falta muita
coisa, né”? Possui um smartphone e também consegue interagir com alguns
aplicativos: “O celular que eu tenho tem internet, eu sei usar WhatsApp, eu converso
com as pessoas tranquilo, Facebook eu não tenho ainda não. Usar o banco pela
internet, eu também não faço não”. Quando ele precisa os filhos o ajudam: “o que mais
me faz falta é essa tecnologia do computador, entende”? Relata que a volta aos estudos
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lhe permitiu ver que ainda existe muito o que aprender. “Lógico que as coisas são bem
mais difíceis do que a gente estudou antes, mas tenho fé em Deus que a gente vai
chegar lá”.
Maria de Lurdes: Nasceu em Belo Horizonte e tem 74 anos de idade. Morava
com os pais e mais 11 irmãos. O pai era militar e a mãe, do lar. Aos 5 anos, mudou-se
com os pais e os irmãos para um bairro que havia pouquíssimos moradores: “E aí nós
mudamos para esse bairro, tava começando este bairro, era tudo mata, mata, mata e
nós vivíamos como indígenas. Então não tinha contato com quase ninguém a não ser
com a minha família paterna, que a minha avó morava em um bairro mais ou menos
perto”.
Estudava em um grupo escolar que ficava um pouco afastado da sua casa e lá
cursou até a 4ª série. Precisou repetir a terceira série duas vezes: “porque eu tive um
problema, a minha mãe não sabia ler e quando eu aprendi, eu tinha que sair com ela
para todo lugar para ler nome de rua, nome de loja e, aí, eu tive que faltar de aula”.
Afirma que se sentiu prejudicada por um lado, mas, por outro, aprendeu a se locomover
no centro de Belo Horizonte muito nova.
Aos 14 anos, precisou sair de casa e ir morar com a avó para trabalhar em uma
fábrica de tecidos: “Aí larguei tudo, minha vontade era continuar meus estudos, aí meu
pai falou que não que eu tinha muitos irmãos e que eu era a mais velha, então, eu tinha
que trabalhar para ajudar ele porque eram muitas bocas”.
Relata que trabalhava na tecelagem em um trabalho muito cansativo: acordava
às cinco horas da manhã e, ao final do dia, já estava muito cansada. Segundo ela:
“Nessa fábrica trabalhei muitos anos. Inclusive eu era até colega da Clara Nunes, nós
trabalhávamos juntas. Ela era até madrinha de umas das minhas sobrinhas e assim
gente tinha um vínculo de amizade”.
Viúva e mãe de dois filhos, trabalhou como zeladora em uma creche e, depois,
no comércio. Relata que tentou retomar os estudos outras vezes, sendo que a primeira
delas foi na empresa que trabalhava e que tinha Telecurso: “A própria empresa oferecia.
Aí, eu fiz lá eu nem sei qual das séries eu fiz, mas não tinha conteúdo nenhum, nenhum,
nenhum. A professora chegava ligava a televisão e ficava sentada e todo mundo
assistindo aí acabava ela não falava nada e terminava a aula”.
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A segunda tentativa foi em uma escola municipal próxima a sua casa, mas não
sentia que estava aprendendo: “Aí eu falei com a minha filha que eu não queria isso pra
mim que eu queria algo que me desse conteúdo”. Tomou conhecimento do projeto da
EJA na UFMG por meio de um jornal da associação de moradores do seu bairro: “Aí eu
falei com minha filha que eu ia vir aqui ela falou que viria comigo, aí a gente veio e fez
a matrícula e tudo. E já tem 2 anos que eu estou aqui”.
Afirma não ter muito conhecimento para interagir com as TICs apesar de ter feito
curso de informática há muitos anos, devido ao trabalho dela em um hipermercado,
mas, depois que mudou de setor, interrompeu o curso. Ressalta que a sua insegurança
impede de aprender muitas coisas que poderiam facilitar o seu dia a dia.
Maria do Carmo: Nasceu em Belo Horizonte, tem 53 anos de idade e trabalha
como representante de sapatos. Morava com os pais e mais dois irmãos, é a filha
caçula: “vim depois de 14 anos”. Em seu depoimento teve uma certa resistência em
trazer muitas recordações da infância. Cursou até a 6ª serie: “estudar, eu estudei pouco,
não tive oportunidade, quer dizer oportunidade surgiu, mas devido à condição financeira
difícil entre trabalhar e estudar eu optei por trabalhar”.
Os anos foram passando e ela se casou, teve filhos e, como o marido era
ciumento, não retomou os estudos. Tomou conhecimento do projeto da EJA na UFMG
pelo seu filho que era aluno da Universidade: “Ele que arrumou tudo direitinho, foi um
incentivo e tanto, ele é apaixonado pela UFMG, né”?
Afirma que consegue interagir com o básico das TICs tanto para resolver coisas
do seu dia a dia quanto da empresa em que trabalha: “Igual lá na empresa, lá precisa
mandar um pedido, você já entra já sabe onde tem que ir, então não é difícil de mexer.”
Ela ressalta o quanto ficou mais fácil para ela depois da vinda do smartphone: “Com a
vinda do celular mudou muitas coisas, agora a gente tem mais acesso ao celular do que
o computador, principalmente, que trabalha a maior parte do tempo nas ruas”.
Maria Helena: Nasceu no município de Luz, tem 79 anos. Sua família era
composta pelos pai e mais 6 irmãos. Seu pai faleceu quando ela tinha apenas 1 ano de
idade. Sua mãe casou-se novamente, mas, depois de alguns anos, faleceu. Diante
dessa situação, aos 7 anos, ela foi morar com uma família em uma cidade vizinha e,
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aos 13 anos, casou-se e foi morar em Mato Grosso. O marido trabalhava na lavoura e
ela, em casa.
Quando criança, ela fez apenas o 1º ano do ensino fundamental, sendo que tinha
vontade de retomar os estudos, porém: “o marido não aceitava que eu estudasse, nisso
teve a família, aí, eu fui estudar os filhos”. Relata que teve seis filhos e, ela e seu marido,
decidiram vir para Belo Horizonte para que os filhos pudessem estudar. Os filhos se
casaram e apenas uma filha, que é solteira, mora com ela atualmente.
Chegando na cidade, o marido criou o próprio negócio e os dois trabalharam
juntos por 38 anos em uma mercearia. Devido ao seu trabalho, ela afirma que sempre
teve facilidade em lidar com o público e ela também era responsável por ir ao banco e
providenciar o pagamento dos funcionários. Sendo assim, sempre foi muito autônoma
para resolver essas e outras questões.
Tentou retomar os estudos quando tinha 48 anos, porém: “meu marido começou
a encher as paciência e os jovens também aborrecendo demais, aí, eu fiquei muitos
anos em casa, aí depois que eu vim pra aqui”. Ela tomou conhecimento do projeto da
EJA na UFMG por uma amiga. Como não tinha a leitura e a escrita consolidada iniciou
os estudos no PROEF 1 onde as aulas acontecem na FAE.
Afirma não ter interação com as TICs. Ela ganhou um celular dos filhos, mas
utilizou pouquíssimas vezes, sendo que o único telefone que utiliza é o fixo. Em relação
ao uso do computador, relata que, quando era aluna do PROEF 1, a professora fazia
algumas atividades com eles no computador. Em sua casa tem computador há alguns
anos: “mas o lá de casa eu não mexo não porque é da minha filha solteira, então, tem
muitas coisas que é do trabalho dela e a gente que não tem experiência não pode mexer
né”?
Ressalta não gostar de resolver as coisas pela internet, por isso, nunca tentou
aprender. Quando precisa resolver alguma questão, prefere ir ao local e, às vezes, faz
uma ligação antes de ir. Todos os filhos e netos possuem smartphone e ela não vê
muitas vantagens nisso: “Porque no celular aprende o que é preciso e o que não é
preciso. Aí eu falei com a minha nora que como ela não tem tempo de cuidar o menino
pode tá fazendo coisa sem ela saber. Se continuar desse jeito os meninos fica tudo
viciado”.
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Maria das Dores: Nasceu no interior da cidade de Oliveira em Minas Gerais e
tem 45 anos. Morava com os pais e mais 10 irmãos. Seus pais trabalhavam na roça e,
como ela era a mais velha das mulheres, geralmente ficava com os afazeres da casa
cuidando dos irmãos mais novos. Quando não era preciso cuidar dos irmãos, ajudava
nos afazeres da roça.
Relata ter frequentado a escola pouquíssimas vezes, devido os afazeres
supracitados: “Eu quase não fui muito pra escola, porque eles não deixava eu ir para
escola. Aí todo mundo ia pouco na escola, ela era um pouco perto e um pouco longe”.
Quando completou 16 anos, mudou-se para Belo Horizonte para trabalhar em uma casa
de família: “Eu sempre fiquei nessa casa, eu trabalho e moro lá até hoje”. Relata que
sempre foi incentivada pelos seus patrões a voltar a estudar, pois ela não tinha a leitura
e a escrita consolidada. Começou a frequentar as aulas no PROEF 1 e, depois de
alguns anos, passou para o PROEF 2.
A primeira vez que viu um computador foi na casa em que trabalha e mora e, a
primeira vez que acessou, foi em uma aula no PROEF 1: “Lá no outro prédio a gente
usava, porque tinha uma aula de coisa e a gente usava. Nós fazia lá um negócio de
escola sobre texto”.
Defina-se como uma pessoa cismada e que sempre conta com alguém da casa
em que mora para ajudá-la: “Quando a pessoa fica me olhando muito eu já acho que
tem alguma coisa errada. Fico pensando, porque a pessoa tá me olhando, será que eu
tô rasgada, o que tem comigo? Aí, eu fico pondo um monte de trem na minha mente,
será que eu sou isso sou aquilo”.
Passou a se relacionar mais com as TICs depois que adquiriu um smartphone.
“Aí que eu comecei a mexer, vamos dizer assim, evoluir a mente (risos). Me ajudou que
eu comecei a ler as coisas que apareciam, agora dá pra conversar com o pessoal da
roça pelo vídeo”. Atualmente, ela ainda precisa de auxilio frequente de outras pessoas
para resolver as coisas do cotidiano relacionadas às TICs: “a gente fica dependendo
dos outros resolver, às vezes, fica zanzando pra lá e pra cá e custa achar alguém pra
ajudar”. Com o passar do tempo e com novas experiências, vão se abrindo a novos
aprendizados: “Hoje eu vejo que tem muita coisa diferente na vida”.
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Maria José: Nasceu em Claro dos Poções, próximo a Montes Claros e, depois,
mudou com a família para Sete Lagoas, e tem 39 anos. Morava com os pais e mais 10
irmãos: “Eles foram para Sete Lagoas em busca de melhoria, porque onde morávamos
não tinha muito recurso”.
Relata que, na infância, ela e seus irmãos estudavam em uma escola que ficava
bem próxima a casa em que moravam. Devido aos poucos recursos financeiros da
família, precisou começar a trabalhar aos 10 anos em uma casa de família como babá
e, aos 12 anos, já trabalhava como doméstica.
Conciliou por um tempo o trabalho e o estudo, porém, interrompeu os estudos
quando passou a estudar à noite depois de um dia inteiro de trabalho: “Fora que também
dava uma preguiça, né? Então, eu acho que se você não tiver uma estrutura familiar ali
que te ajuda, que te força ir, você não faz, infelizmente, é assim”.
Tentou retomar os estudos quando tinha 20 anos. Nessa época já morava em
Belo Horizonte e trabalhava como doméstica: “Eu vim para BH com 16 anos e vim como
empregada também, aí trabalhei nessa casa por 18 anos. A dona da casa me
incentivava, mas eu nunca ia, porque aí você vai ficando com preguiça quando você
não tem o hábito, é assim”.
Tomou conhecimento do projeto da EJA na UFMG em um momento muito
complicado de sua vida. “Há 5 anos atrás, foi quando eu perdi emprego, perdi casa e
tive que ir morar de favor na casa dos outros e tive que conversar com meu ex-marido
para o meu filho ir morar com ele, porque não tinha pra onde ir”. Diante dessa situação,
ela pensou que sua vida poderia ter seguido um caminho diferente: “Foi aí que eu pensei
se eu tivesse estudado eu talvez não estaria numa situação tão boa, mas também eu
acho que eu tinha uma estrutura melhor. Aí, esse foi o momento que eu cai na real e
que eu tinha que voltar a estudar”.
Sendo assim, seguiu o conselho de uma amiga que mora próximo à
Universidade e se matriculou no PROEF 2. Afirma que também recebeu incentivo da
dona da loja em que trabalha: “Essa loja que eu trabalho foi a única que me aceitou sem
o 2º grau, porque o resto tudo pedia o 2º grau. A minha chefe me deu oportunidade no
início ela até pagava a passagem pra mim vir estudar e ela é a minha maior
incentivadora também”.
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Define-se como uma pessoa muito preocupada com o que os outros vão pensar
dela: “eu fico tão ansiosa que eu não concentro naquilo e eu fico tão preocupada com
o que o outro vai pensar o que eu estou errando ali e as vezes eu não tô nem errando”.
Sua relação com as TICs se acentuou após a aquisição de um smartphone. Ela tem
uma intensa interação nas redes sociais: “quando eu posto uma fotinha minha no status
eu fico preocupada pra ver quantos que comentaram que curtiram, eu olho toda hora,
isso pra mim já virou doença”.
Porém, ela ainda depende muito de outras pessoas para resolver questões que
envolvem as TICs no seu dia a dia: “Esses aplicativos que ajudam muito a gente no dia
a dia, eu comecei a usar por causa dessa minha amiga que é tão antenada por que ela
gosta dessas coisas e eu sinceramente nunca tive interesse de gostar, mas foi por
necessidade”.
Conforme o perfil dos entrevistados, pode-se perceber que alguns apresentam
histórias de vida semelhantes, mas cada um apresenta uma situação e/ou motivação
que lhes permitiu continuar a caminhada interrompida há décadas. Sabe-se que, na
EJA, encontra-se uma diversidade de sujeitos e é importante fazer reflexões sobre a
especificidade dessa modalidade de educação e de quem são esses sujeitos que estão
presentes nas salas de aula.
Arroyo (2007) convida à reflexão sob um olhar voltado ao modo de vida, de
trabalho e sobrevivência desses sujeitos. Além disso, identificar também os traços que
os caracterizam e também as marcas que podem-se encontrar na construção desses
sujeitos. São sujeitos da diversidade, mas que se igualam uma vez que vivenciam
experiências relativas à produção da existência ligadas à realização de atividades
econômicas que são desvalorizadas socialmente, ou seja, são aqueles que possuem
trabalhos menos qualificados e muitos já estão na informalidade (PONTES, CLARK
(2016).
Pereira (2017) chama a atenção para um atendimento muito dirigido às
especificidades dos educandos jovens, adultos e idosos, devido ao momento em que
se encontram na sua formação escolar, em especial, aqueles matriculados no Ensino
Fundamental.
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6.2 HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DA ESCOLA NA INFÂNCIA
Nesta seção, são apresentadas as lembranças dos entrevistados no que se
refere à escola durante a infância. Verificou-se que todos os entrevistados tiveram
algum nível de contato com a escola na infância, mas a abandonaram prematuramente
por diversos motivos. A maioria dos respondentes parou de estudar pela necessidade
de trabalhar, pois, por serem filhos de pessoas de baixa renda, seus pais dependiam
dos mesmos para ajudarem a manter a casa. Outros, quando atingiam uma certa idade,
saiam da cidade para morar com outros familiares e a necessidade de trabalhar tornavase maior, como relata o entrevistado José Rubem:
Estudei até o 4º ano primário. Eu nem cheguei a tirar o diploma não,
porque tava ficando pesado para mim estudar. Eu estudava e
trabalhava, primeiro, eu só estudava até mais ou menos uns 14 anos eu
estudei. Aí, eu fiz o 4º ano primário e, aí eu não acabei de formar não.
Aí, eu fui trabalhar, porque minha avó não tinha condição, né? Era só
eu e ela, a gente morava eu, ela e minha tia. (JOSÉ RUBEM).

A partir das dificuldades que foram surgindo durante a vida, somadas às
limitações da região em que morava, o entrevistado José Gade relata como foi sua
rotina entre a escola e o trabalho no campo com seu pai:
Eu vim da enxada e do machado, eu trabalhei muito tempo com a
enxada. Quando eu fiz o primeiro ano de grupo eu trabalhava na enxada
com meu pai. Eu estudava era de manhã, olha pra você vê que coisa
eu tenho o diplominha que eu peguei até hoje, foi em 1970 que eu
peguei o diploma do 4º ano, mas eu trabalhava. Eu chegava em casa
da escola, jogava a mochilinha de caderno para lá, tirava a roupinha,
era muito fraquinha a situação nossa, tirava a roupinha que não podia
sujar que era a semana inteira com aquela, e tirava a roupinha,
almoçava, pegava a enxada e ia pra roça para cortar lenha, moagem de
cana. A gente fazia essas coisas, fazia rapadura, fazia açúcar mascavo
e depois ainda fazia a cachaça e tal tudo para vender. (JOSÉ GADE).

Diante dessa mesma dificuldade em conciliar o trabalho com o estudo durante a
infância e adolescência, a entrevistada Maria José relata sobre o desânimo de ir à
escola depois de um dia de trabalho em uma casa de família. Ela ressalta que isso fez
com que ela deixasse os estudos, mesmo a escola sendo perto de casa e tendo uma
facilidade de locomoção entre o lar e a escola:
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Na época de escola todos estudavam e a escola era pertinho de casa.
A gente até ia para a escola, mas como a situação era difícil, nós
mulheres começamos a trabalhar muito cedo. Então, assim, eu e mais
três começamos a trabalhar mais cedo de doméstica, então, eu, aos 10
anos, eu já ia trabalhar na casa dos outros, então, eu ia ser babá, aí,
assim, ajudando não era bem empregada. Aí, com uns 12 anos sim, já
era empregada, aí, eu cheguei a trabalhar e estudar. Só que o negócio
foi apertando, aí, eu desisti, eu parei de estudar no quinto ano. A gente
tinha que estudar à noite, porque trabalhava o dia inteiro. Fora que
também dava uma preguiça, né? e então, eu acho que se você não tiver
uma estrutura familiar ali que te ajuda que te força ir, você não faz,
infelizmente, é assim. (MARIA JOSÉ).

Diante desses relatos, recupera-se a formulação teórica constituída na tese de
que na EJA, encontram-se adultos e idosos que por diversos motivos foram excluídos
do direito a educação. Sendo que um dos principais motivos, foi a necessidade de
trabalhar desde cedo, seja no meio rural ou no meio urbano.
Muitas mulheres também relataram terem parado de estudar devido a
relacionamentos amorosos (namoros ou casamentos). Os seus pais e companheiros
frisavam a importância da mulher em cuidar da casa e, posteriormente, dos filhos, ou
seja, mulher tinha que aprender a lidar com atividades domésticas. Esse tipo de
pensamento marcou muito a vida da entrevistada Maria Aparecida. Em um trecho do
seu depoimento, ela fala com muito pesar porque ela interrompeu os estudos.
Eu tirei o diploma com 11 anos, com 12 anos eu fiz admissão, com 13
anos eu fiz o quinto ano, [...] do colégio e aos 14 anos quando é, no ano
que eu fiz 14 anos eu conheci o meu marido e nós começamos a
namorar dia primeiro de janeiro e as aulas iam começar no dia primeiro
de fevereiro, que antigamente começava mais cedo também. Que tinha
um mês de férias o mês de julho era todo de férias. Aí o papai não
deixou eu estudar, aí ele falou “se você tá namorando...”, porque
antigamente você namorava e casava não tinha que ver se ia dar certo
não, tinha que namorar e casar. Aí ele falou que já que eu ia casar não
precisava de estudar, “estudar pra quê? Você precisa é aprender fazer
comida, lavar e passar uma roupa, arrumar uma casa, aprender fazer
bolo, fazer doce essas coisas e cuidar de filho”. E não deixou eu estudar.
Aí eu fui no colégio. Como eu passei com as melhores notas, o diretor
foi e me deu a matrícula, aí eu fui lá explicar pra ele porque eu não ia
estudar. Aí eu contei tudo para ele que o meu pai falou que não ia me
dar o dinheiro para pagar o colégio, comprar material e comprar essas
coisas ele ia me dá o dinheiro para fazer o enxoval, e não me deu tá? E
aí o diretor falou comigo isso: “olha [MARIA APARECIDA] eu posso eu
te dou a mensalidade do ano todo até o ano que vem ver o que a gente
pode fazer, mas o uniforme e o material eu não posso te dar”. Aí, meu
pai falou não, aí, não deu pra eu estudar. (MARIA APARECIDA).
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O que sobressai em outro discurso feminino representado pela entrevistada
Maria Helena é que, além de interromper os estudos na infância, ela também foi
impedida pelo marido de voltar a estudar. Ela não conheceu o pai, pois ele faleceu
quando ela estava com apenas 1 ano de idade. A mãe casou novamente, e faleceu
depois de um certo tempo. Diante dessa situação, a entrevistada foi criada por uma
outra família até os 13 anos:
Quando eu era criança eu fiz só até o primeiro ano. Aí, depois eu casei
e o marido não aceitava que eu estudasse, nisso, teve a família aí eu
fui estudar os filhos. Eu vivi em Luz até a minha idade de 7 anos, depois
eu fui criada em Santa Rosa da Serra e eu mudei [...] para lá e fui criada,
criada nada, quando eu casei, eu tinha 13 anos e 6 meses, o pessoal
que eu morava com eles aumentou a minha idade pra mim casar por
causa de herança. Aí eu fiquei morando lá uns anos e depois fui embora
para Mato Grosso e de lá eu vim pra aqui, foi em 63. (MARIA HELENA).

Observa-se que, além dos casos de interrupção dos estudos devido a condição
financeira, o que resultou em ter que trabalhar para ajudar em casa, também foi motivo
de interrupção a formação de uma nova família. Os depoimentos das mulheres
presentes na EJA reafirmam a presença do machismo imposto em nossa sociedade.
Mulheres que foram proibidas de estudarem em um primeiro momento pelo pai e,
depois, quando se casaram, a proibição veio por parte do marido. “Há inúmeros
registros em que o pai proibia a filha de ir para a escola ou mesmo continuar
frequentando os estudos para mantê-las na tarefa de casa ou com receio de arrumar
namorados” (SOARES, 2019, p.3). Nesse sentido, observa-se o efeito da sociedade
patriarcal sobre as condições de vida das mulheres educandas da EJA, tal como
destacado por Martins (2011).
Outros depoentes pararam de estudar por outros motivos, tal como foi relatado
pelas entrevistadas Maria Flor e Maria de Fátima. Observou-se, na fala dessas duas
entrevistadas, que o fato de interromperem os estudos não se deu por motivo de
trabalho ou relacionamentos amorosos:
Quando eu falo que eu sou privilegiada, porque dessa família de nove
filhos, meu pai tinha o maior sonho que eu formasse e eu estudei em
ótimas escolas, eu estudei no Colégio Santa Marcelina de Muriaé era
caríssimo e ele pagava. Só que eu fui desviada, interessante, né?
Porque eu tenho uma irmã e hoje ela tem até problema psiquiátrico, mas
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na época ela me seduziu, sabe? Ela falou comigo que nada, vai
aprender a bordar vai. Eu agradeço a Deus por isso, porque eu estudei
as minhas filhas através desse ofício, né? Conseguimos muitas coisas,
muitos bens através desse trabalho. Meu esposo saiu do emprego para
trabalhar comigo, mas o meu sonho mesmo era ser professora de
matemática, que eu amo matemática. Aí para você ver que eu sou tão
severa comigo mesma que no dia que eu vim fazer a inscrição eu falei
que eu queria me matricular na quinta série, aí ela falou não a senhora
vai é para a turma dos concluintes. (MARIA FLOR).

O depoimento da entrevistada Maria Flor enfatiza o que é ressaltado por Pontes
e Clark (2016), pois, em muitos momentos, os educandos da EJA não se reconhecem
como sujeitos que possuem saberes válidos. A entrevistada pensava que iria continuar
os estudos de onde parou, não considerando todos os outros conhecimentos que
adquiriu no decorrer de sua vida. A partir do momento em que foi matriculada em uma
turma do último ano do ensino fundamental, passou a compreender que na EJA a
realidade é “construída a partir da constatação de que os sujeitos socioculturais
envolvidos no processo trazem consigo um repertório de vivências e saberes que
devem ser tomados como norteadores de suas propostas” (SOARES, VENÂNCIO,
2007, p.142).
A entrevistada Maria de Fátima lembra, com detalhes, a época em que começou
a estudar e os fatos que foram acontecendo no decorrer da infância e que fizeram com
que ela interrompesse os estudos. Ela decidiu voltar a estudar depois de muitos anos,
retornando à sala de aula em 2019 e também foi inserida na turma dos concluintes,
prosseguindo rememora:
A gente morava no bairro Aparecida, como se dizer não é nem lá na
sétima seção nem no Bom Jesus nem no Hermelinda. É Aparecida
mesmo, a gente morava ali tem um supermercado, né? Primeira casa
depois do supermercado. Nós fizemos o Jardim, né? Depois, fizemos o
pré. Aí, depois, nós saímos de lá, né? Porque depois que a gente
formou, a gente foi para o grupo. Aí tinha um grupo assim, parece que
é no meio da rua de casa, né? Mas, depois, da pracinha que é na escola
Escola Municipal, aí gente não posso esquecer, Cornélio Vaz de Melo.
Eu estudei ali pouco tempo, porque primeiro eu estudei o primeiro e o
segundo ano e a minha irmã já foi mais. A minha irmã foi até na quarta
série, porque como eu fui reprovada, né? Porque colocou as duas
gêmeas na mesma sala, não tinha como prestar, não ia prestar. Aí, um
ano, eu fiquei doente aí não podia ir até a aula, eu até podia, né? Mas
eles achavam que o que deu tipo uma herpes, mas não era assim
contagiosa só que naquela época eles não sabia direito. Aí, eu chegava
na escola eles mandava voltar pra casa, aí, eu tava no segundo ano. Aí
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e depois porque era quatro anos certinho que a minha irmã estudou lá,
de primeira a quarta série, e eu só estudei primeiro e segundo, aí minha
irmã foi estudar no Ricardo Souza Cruz e eu fui estudar como no
Ricardo, não tinha terceiro e quarta série, aí, eu fui para outra escola.
Aí, eu estudei lá no Escola Estadual Princesa Isabel. Aí, lá, eu fiz até
quinta série. Aí de lá eu fui para onde a minha irmã tava lá para o
professor Ricardo Souza Cruz que era mais um pouco longe do que da
Princesa Isabel que já era para o lado da sétima sessão, é né porque
tem escola lá até hoje. E o professor Ricardo que é no Caiçara, ainda
também ainda tem a escola ainda funcionando. Aí, lá eu lá no Ricardo
eu fiz até oitava parei, parei duas vezes, né? Aí, depois quando eu
cheguei não estava aí eu parei mesmo. Eu foi só assim se eu fiz três
meses lá de oitava série foi muito. Aí, eu parei e só voltei agora [2019].
(MARIA DE FÁTIMA).

Um caso mais específico foi o do entrevistado José Benjamim. De acordo com o
seu relato, sofreu discriminação várias vezes devido a sua doença e também a sua cor:
Eu nasci com uma pequena deficiência na perna que, não sei se você
já viu falar, chama elefantíase. Eu nasci com esse problema, então eu
fui muito discriminado. Comecei a estudar, eu tive que parar de estudar
no terceiro ano primário, pela discriminação e pela fome e a dificuldade
que a gente passava, então preferi trabalhar (JOSÉ BENJAMIM).

Quando se escuta esse tipo de depoimento e percebe-se a presença da
discriminação pela cor é importante lembrar que os sujeitos da EJA são
predominantemente negros, além de serem de camadas populares e de famílias, regra
geral, sem muitos recursos, conforme aponta Soares (2019). De acordo com Ribeiro,
Viana e Rodrigues (2017), é fundamental compreender as trajetórias escolares e
também sociais desses sujeitos, por meio de suas perspectivas de vida, considerando
que cada sujeito possui suas particularidades tanto na forma de pensar como de agir, e
que esta compreensão é importante para poder entender as dificuldades que enfrentam
para permanecerem na sala de aula.
A conjunção entre a lembrança da escola na infância e o perfil biográfico dos
depoentes aqui apresentados nos ofereceram indícios importantes para se projetar
respostas à questão “quais os motivos que levaram você a interromper os estudos”?
Após essa compreensão tornou-se importante também conhecer “quais foram os
motivos que fizeram esses depoentes retornarem aos estudos depois de tantos anos
afastados da escola”?
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6.3 O RETORNO À ESCOLA DEPOIS DE VÁRIAS DÉCADAS
Nesta seção, são especificados os motivos que fizeram com que os sujeitos
entrevistados retomassem os estudos depois de muitos anos afastados da escola. A
maioria dos depoentes voltaram a estudar graças a estímulos externos. O depoente
José Rubem, por exemplo, revelou que ele resolveu voltar a estudar por pressão do
trabalho:
Só agora que eu entrei aqui, porque foi por livre e espontânea pressão
por causa da firma. Eu, com 62 anos, já eu pensava eu não vou estudar
mas não. Aí, a firma agora que eu tô, eles vão ter uma licitação que eu
trabalho na Conserva aqui dentro, eu trabalho lá embaixo, eles falam
DEMAI, departamento de equipamentos especiais, onde conserta os ar
condicionado, eu mexo com manutenção de elevador. Aí, eu fui pra
trabalhar lá tem seis anos, aí, agora quando eu fui há um ano e pouco
atrás que eu fui entrar aí, ele já tava pedindo comprovante de
escolaridade. Aí, com muito custo lá, eu falei que já tava estudando aqui
aí deixaram passar, mas se tiver outro licitação agora se eu não tiver
pelo menos o fundamental formado, eu não vou consegui entrar não.
Tem que ter o fundamental é formado ou pelo menos o primeiro ano
completo do ensino médio. Aí eu estou no concluinte aqui agora pra vê
se consigo. (JOSÉ RUBEM).

Observa-se que o projeto continua atendendo o seu objetivo inicial até os dias
de hoje, que era atender aos trabalhadores da Universidade, conforme o caso do José
Rubem terceirizado, que não tinha terminado o antigo primeiro grau. Com o passar dos
anos, o projeto da EJA da UFMG passou a atender a comunidade externa, mas em
1986, ano de início do projeto, o mesmo foi criado por uma demanda da ASSUFEMG,
com o apoio de professores do CP (MELO,2016).
A fala desse entrevistado remete aos argumentos de Arroyo (2017) quando
levanta a questão sobre o que os educandos (passageiros do trabalho para a escola)
esperam da EJA. Nesse caso específico, ele espera que a certificação, ou seja, o
diploma escolar, permita que ele permaneça em seu trabalho no momento em que tiver
uma nova licitação.
Salienta-se que, nas falas dos entrevistados, está muito presente o incentivo dos
filhos. A grande maioria ficou sabendo da EJA na UFMG pelos filhos que estudam ou
estudaram na Universidade. Muitos alunos da universidade conhecem a EJA na UFMG
por ser um projeto que, além da extensão, permite a formação de professores e abre o
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campo para a pesquisa sobre essa modalidade de educação. Alunos da licenciatura
têm a oportunidade de atuarem como professores em formação, e estudantes do
bacharelado que já são licenciados e estão em continuidade de estudos também podem
ser bolsistas do projeto. Alves (2017) ressalta que a atuação desses professores em
formação vai além das horas em sala de aula. As vinte horas previstas nos planos de
trabalho incluem diferentes momentos de formação sob a coordenação e orientação de
professores da UFMG. O entrevistado José Judá relata que:
Eu tava querendo voltar a estudar um tempo atrás. Aí, quando foi em
2017, meu filho mais velho falou: ‘ô pai, por que você não estuda o EJA
na UFMG? Aí, foi lá e fez a matrícula. Se eu soubesse tinha feito antes.
Muita gente não sabe disso aqui. Esses EJA aí de bairro, vou falar com
você, é uma bagunça danada. Eu cheguei a procurar o colégio que eu
estudei em 1977, eu comecei a estudar, aqui depois de 40 anos que eu
parei de estudar. Comecei em 2017. Cheguei lá não gostei não, na
época eu acho que tinha 30 anos, na época falava Mobral, né? Supletivo
eu pensei em fazer, mas depois vi o pessoal formando em 6 meses, aí
eu não pus fé não. É igual aqui, esse Encceja aí, eu vou fazer Encceja
eu não sei nada de química nem física, para que que eu vou fazer.
(JOSÉ JUDÁ).

O referido entrevistado relembra a época em que a EJA era tratada como ensino
supletivo e era regida pela LDB 5.692/7110. Quando o entrevistado diz “vi o pessoal
formando em 6 meses, aí eu não pus fé não” ele evidencia uma das principais
características do supletivo que é o ensino aligeirado. Outro ponto destacado é o da
certificação pelo Encceja, que é exame voluntário, gratuito e destinado a jovens e
adultos que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada
para cada nível de ensino: no mínimo, 15 (quinze) anos completos para o Ensino
Fundamental, e no mínimo 18 (dezoito) anos completos para o Ensino Médio (MEC,
online). As provas são estruturadas da seguinte forma para o ensino fundamental: (1)
Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação;
(2) Matemática; (3) História e Geografia; e (4) Ciências Naturais (MEC, online). Já para
o ensino médio as estruturas das provas são da seguinte forma: (1) Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias e Redação; (2) Matemática e suas Tecnologias; (3)
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1971); LDB (1971). Fixa Diretrizes e Bases
para o ensino de 1° e 2º graus, e dá outras providências.
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Ciências Humanas e suas Tecnologias; e (4) Ciências da Natureza e suas Tecnologias
(MEC, online).
No que se refere ao desempenho do estudante nas provas, o resultado permite
a emissão de dois documentos. O usualmente almejado pelos estudantes é a
certificação de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio, mas, para isso,
é preciso que o participante consiga a nota mínima exigida nas quatro provas objetivas
e na redação. O outro documento é a declaração parcial de proficiência, que é emitida
para o participante que atingiu a nota mínima em algumas provas. É importante
destacar que o INEP é responsável pela elaboração, aplicação e correção das provas,
mas a certificação é de responsabilidade das secretarias estaduais e dos institutos
federais de educação que firmaram essa parceria com o referido instituto (MEC, online).
Prosseguindo, vale indicar que o entrevistado José Naftali relatou que a sua
companheira foi a sua maior incentivadora. Ela é professora universitária e, há muitos
anos, conversava com ele sobre a possibilidade de retomada dos seus estudos, já que
ele estava aposentado há algum tempo e tinha certa disponibilidade de horário. Na fala
desse depoente, percebe-se a preocupação em encontrar uma sala de aula com alunos
bem mais novos que ele, e esse cenário já seria um fator negativo para a sua
permanência no ambiente escolar. Mas, durante o seu depoimento, ele destaca que
ficou até surpreso com o ambiente que ele encontrou, pois em seus pensamentos era
algo bem diferente:
Foi a minha companheira, ela me enchia a paciência que eu tinha que
voltar a estudar. Eu falava com ela que eu não tinha paciência para sala
de aula mais, a idade não permite mais. Não quer saber de estudar, eu
não quero estudar não, já aposentei não quero saber de mais nada não.
Aí ela continuava a falar: ‘não você tem que estudar, tem que estudar e
tem um negócio bom lá na UFMG, você quer?’ Eu falei não que eu
chegar lá e iria ter só menininho novo essa ‘coisada’ toda e vai me
encher a paciência e eu não tô com cabeça para encheção de saco de
menino não. (JOSÉ NAFTALI).

A presença de um número maior de jovens que adultos em turmas de EJA
aparece nos depoimentos de vários educandos participantes da pesquisa como algo
que desestimula a continuidade dos estudos. Franchi e Günthe (2018) destacam que,
durante muitos anos, a EJA atendeu a um público predominantemente adulto,
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concebida nessa finalidade, porém foi essa modalidade que acolheu os mais jovens,
principalmente em turmas dos anos finais do ensino fundamental e médio.
A entrevistada Maria das Dores veio do interior do estado na década de 1990
para trabalhar como empregada doméstica em uma casa de família e permanece nesse
trabalho até hoje. Ela relatou que, durante todo esse período ela trabalha e mora com
seus patrões, eles foram os grandes incentivadores para que ela retomasse os estudos.
Ela iniciou os estudos no PROEF 1, que é dividido em turmas de alfabetização, para
quem não sabe ler e escrever, e turmas de consolidação, para aqueles que precisam
consolidar a leitura e a escrita:
Eu voltei a estudar só aqui, antes eu não gostava de estudar eu tinha
vergonha de ir na escola, porque eu achava que eu era grande e ficava
com vergonha de ir para a escola. Eles até tentaram me por. Eles ficava
falando na minha cabeça. Aí, depois que falou que tinha EJA aqui, que
era pessoas mais velhas essas coisas, aí eu animei. Eu comecei a
estudar no PROEF 1, eu sabia assinar o meu nome, mas ler eu tinha
dificuldade. Eu fiquei um tempo no PROEF 1 e depois saí eu ficava
desanimada, às vezes, vinha e ficava matando aula, achava que não ia
aprender. Aí, depois, eu animei. (MARIA DAS DORES).

O ambiente da UFMG, sem adolescentes, critérios de avaliação e estrutura,
também foi um motivo para que alguns retomarem os estudos e permanecerem em sala
de aula. No depoimento da entrevistada Maria da Conceição, ela ressalta que tentou
retomar os estudos duas vezes fazendo supletivo, mas não conseguiu dar continuidade
devido ao horário incerto de trabalho como cobradora de ônibus. Outro ponto importante
em sua fala, é o que ela esperava encontrar na sala depois de anos afastada. A questão
da presença de pessoas bem mais jovens na sala de aula em outras escolas que
ofertam a EJA volta a ser salientada também por ela:
Fora que a escola também não era aquilo que a gente queria, né? Aqui
é o único EJA que eu parei e fiquei. Porque os outros a gente entra e
além de não pegar conhecimento, a gente não consegue assistir às
aulas, porque tem muito adolescente e muito aquele barulhão, sabe?
Aquelas coisas que a gente não consegue concentrar e se a gente pedir
peraí deixa a gente escutar ali aí que eles gritam mesmo, aí a gente
desiste. (MARIA DA CONCEIÇÃO).

A primeira frase do depoimento dessa educanda, reafirma o exposto por Arroyo
(2017, p.54), de que “a EJA continua tendo sentido enquanto política afirmativa desse
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coletivo cada vez mais segregado, e enquanto tempo de conhecimentos que garanta a
eles o direito a entenderem-se”. A grande maioria dos entrevistados estão em busca de
conhecimento que altere a sua vida. A certificação também é importante para eles,
todavia, o fato de estarem aprendendo cada dia algo novo tem feito muita diferença
para as suas vidas.
O depoimento do entrevistado José Dã também enfatiza essa questão da
dificuldade que teve com o ambiente das outras escolas nas quais cursou a EJA. Em
seu relato, encontram-se explícitas as várias situações que fizeram com que ele
desanimasse com os estudos em outras escolas quando tentou voltar a estudar:
Aí, eu voltei para um colégio lá perto de casa aí eu vi que o negócio não
tava dando. Porque eu voltei a estudar mesmo lá em Funilândia, lá na
quinta série eu já fazia potência, e quando eu sai de lá que eu fui
obrigado a sair de lá por causa da minha menina. Aí falei, pronto! Lá vai
eu parar de estudar de novo, mas pelo menos dessa vez é por justa
causa, aí vim. Aí eu voltei a estudar aqui. Xi! Deixa eu falar com você, o
dia que a professora gritou uma coisa dentro da sala, eu falei: ‘poxa
vida! Não estou ouvindo isso de professora não’. Ela falou isso com um
aluno, eu pensei quem tá precisando de voltar pra aula é ela. Muito
sábia e tudo, mas aquele negócio, te dá a prova, vamos supor vale 20
e você acertou 2 vale a mesma coisa, aí pra mim não dá não. Saí de lá
e fui para o Cesec, cheguei lá, eles inventaram um negócio que pra mim
não serve. Se você tá dando aula para uma série é aquela série. Chega
lá você tá dando aula para a oitava série, primeiro ano, segundo ano
tudo na mesma sala. Tá lá uma aula sobre o corpo humano para a
primeira série, a da oitava tava fazendo exercício ou tava fazendo prova.
Aí o professor conversando com um e o outo gritava o professor, mas
isso e isso. Cada um fazendo um trem, eu falei: Ah! Vocês tão é
brincando comigo, não dá não. Sai fora, nem, não vai dar não. Parei.
(JOSÉ DÃ).

Nos cursos oferecidos pelo CESEC, os alunos fazem as matrículas por
disciplinas (ou por um conjunto de disciplinas em qualquer época do ano). Além disso,
no funcionamento do curso, a frequência não é obrigatória e inclui momentos
presenciais e não presenciais (MINAS GERAIS, 2012, online). Sendo assim, o
educando cria o seu ritmo de estudo e comparece as escolas para esclarecer as
dúvidas e realizar as avaliações. O entrevistado ressalta que esse formato de aula não
era o que ele esperava para dar continuidade aos seus estudos.
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A entrevistada Maria Aparecida também relata a sua decepção com as tentativas
que fez em cursar a EJA em outras escolas. Além disso, a UFMG também foi vista como
um sonho para esta entrevistada, que enfatiza que tem prazer em aprender:
Mas aí o que acontece: eu fiquei muito decepcionada com esse negócio
de estudo. Aí, a minha filha falou comigo ensinando aqui no Carlos
Drummond de Andrade tem EJA, mas os meninos também fazem
bastante bagunça. Aí ela formou lá, terminou o fundamental dela e as
colegas dela ficaram sabendo que tinha esse EJA aqui. Aí ela me falou
que tinha EJA na UFMG. Aí eu falei: ‘O quê? Na UFMG? Mas quanto
que paga?’ Aí, quando ela falou que não pagava, eu falei: ‘tô dentro’.
Por que o que acontece, como eu sou nascida e criada aqui nessa
região de Venda Nova, a gente passava aqui na porta e era um sonho
inatingível UFMG, era um sonho inatingível para, para o quê 99% da
população. Você tá entendendo? Então eu falei para ela: vamos lá fazer
inscrição. Aí, nós fizemos inscrição aí teve uma prova de seleção e eu
fiquei, eu podia ter entrado na sexta série. Aí eu falei: quero do começo.
Isso foi há três anos atrás [2016], mas, aí, os professores falaram que
ia ter uma prova aqui no meio do ano para as pessoas que passarem
adiantar. Aí eu falei eu não tenho pressa pra formar, eu quero estudar
porque eu gosto. É uma coisa que me dá muito prazer e eu quero
aprender, eu não quero diploma, se não me der diploma não me
interessa, não quero nem saber. Eu quero saber o que eu aprendi o
meu dia a dia como é que foi. (MARIA APARECIDA).

A fala da entrevistada Maria Aparecida mostra a importância da extensão como
a porta de entrada para a EJA nas universidades. Alves (2017, p.171) destaca em sua
pesquisa que a relação dos educandos da EJA da UFMG com o campus Pampulha, no
que se refere à circulação no campus, ainda fica bastante restrita ao CP e ao
restaurante universitário, “eles/as apropriam-se do prestígio social conferido à
universidade”, enquanto alunos de um programa que se mantém pela via da extensão.
Duas depoentes também citaram a necessidade de recuperar o tempo perdido.
A entrevistada Maria de Fátima, que retomou os seus estudos em 2019, relata como foi
importante ter a oportunidade de ouvir as histórias de alunos que finalizaram o ensino
fundamental do ano anterior:
É igual no primeiro dia de aula, sabe? Eu achei muito, muito assim foi a
aula inaugural na FAE, né? Eu vi uma senhora, ela é da faixa etária das
pessoas lá da minha sala, eu acho que ela tá no terceiro ano, quando
ela terminou o nono ano ela foi oradora da turma. Eu lembro as palavras
daquela mulher falou e eu olha ali dentro da sala, e falo vocês tão de
sacanagem comigo. Ela falou que tinha muita dificuldade e ela foi
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aprendendo e que ela foi a oradora da turma na formatura e tava
fazendo a leitura lá naquele dia e que quando ela formasse o terceiro
ano ela também gostaria de ser a oradora da turma. E tinha um outro
senhor também que ele foi e leu uns negócios lá. Também ele já
escreveu dois ou três e ele agora tá fazendo faculdade Jesuíta, isso é
uma pessoa que tem ambição quer aprender. Imagina para você
escrever uma poesia. Na hora que eu tava ali e vi aquelas coisas ali, me
fez refletir o que eu fiz da minha vida sinceramente. Além disso eu ainda
pensei: ‘gente porque que eu parei de estudar, porque eu não me
esforcei mais um pouquinho? Olha onde eu taria hoje. Meu Deus o que
eu fiz da minha vida poderia ter trilhado um outro caminho’. Eu podia
hoje tá de outro jeito, mas nem tudo que a gente quer é do jeito que a
gente vê na hora e Deus sabe de todas as coisas então vamos esperar.
E, na minha família, é muito engraçado, porque eu tenho vários
sobrinhos que fizeram faculdade e outros começaram agora. E tio é
sempre zoado em reunião de família, aí eles falam assim fulano já tá
passando a mãe dele, porque ele já vai fazer o terceiro ano e a mãe
dele tem nem fundamental ainda. Eu falei calma, eu ainda vou chegar
lá. Vou esfregar o meu diploma na sua cara [risos]. Eu falei eu ainda
vou fazer faculdade, a vida não acabou não, tem muito tempo ainda pela
frente, só tô começando. (MARIA DE FÁTIMA)

Como se vê, a entrevistada Maria de Fátima ressalta a importância de ouvir os
depoimentos de outros alunos na aula inaugural11. Ao ouvir uma aluna do projeto, ela
refletiu por quanto tempo ficou sem estudar, mas, a partir de agora, ela está empenhada
em recuperar o tempo perdido e sonha em fazer um curso superior. Outro ponto que
Alves (2017, p.171) conclui com a sua pesquisa sobre a relação dos educandos da EJA
com o campus é que “Estudar na UFMG, além de configura-se como um grande motivo
de orgulho, aparece como um incentivador da permanência, já que consideram um
ambiente estimulante ao estudo”.
Já o que se sobressai no depoimento da entrevistada Maria José é que ela
retomou os estudos em 2017 e esta foi uma decisão em um momento da sua vida em
que ocorreram muitas perdas:
Aí tentei voltar com uns 20 anos, aí, começava, parava. A mesma coisa
trabalhando, aí, já não gostava mais de estudar. Eu vim para BH com
16 anos e vim como empregada também, aí trabalhei nessa casa por
18 anos. A dona da casa me incentivava, mas eu nunca ia, porque aí
você vai ficando com preguiça quando você não tem o hábito. E tinha
escola perto de mim, não ia por preguiça e a falta de estrutura mesmo
11

No dia 18 de março de 2019 foi realizada a aula de abertura do ano letivo da EJA UFMG no
auditório Neidson Rodrigues no prédio da Faculdade de Educação ( FAE).
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de querer, de ter um empurrão. Eu também não posso colocar a culpa
na mãe e no pai, mas quando alguém incentiva é diferente. Aí, eu não
tinha percebido, eu só fui percebi isso há 5 anos atrás foi quando eu
perdi emprego, perdi casa e tive que ir morar de favor na casa dos
outros. Tive que conversar com meu ex-marido para o meu filho ir morar
com ele porque não tinha pra onde ir. Foi aí que eu pensei se eu tivesse
estudado, eu talvez não estaria numa situação tão boa, mas também eu
acho que eu tinha uma estrutura melhor. Aí esse foi o momento que eu
cai na real e que eu tinha que voltar a estudar. Como eu fiquei muitos
anos sem estudar, é difícil eu pegar as coisas rápido. Uma vez eu tentei
fazer um supletivo, mas eu me sentia tão burra, burra, burra que foi por
isso que eu saí. E, no caso, o que sempre me atrasou mesmo foi a
matemática, porque eu não conseguia pegar, eu sempre achava que eu
era incapaz que não conseguia. Mas, agora, toda vez que eu penso em
parar eu penso: ‘se aquela pessoa ali sabe eu também posso saber’. E,
hoje, eu penso em terminar o segundo grau de depois fazer uma
faculdade de moda, talvez até lá eu mude de ideia e não seja mais
moda. (MARIA JOSÉ).

O retorno à escola, era um sonho para o entrevistado José Benjamim, diante de
tantas dificuldades que enfrentou no decorrer da vida e de situações que exigiram que
ele se ausentasse das aulas e adiasse por mais alguns anos a realização desse sonho:
Então, com 10 anos de idade, já dirigia um caminhão lá no bairro e tive
que parar de estudar e foi muito triste pra mim. Então, assim, comecei
a trabalhar com 10 anos e trabalhei 28 anos mesmo com essa
deficiência, só com o terceiro ano primário. Então, assim, minha vida foi
muito sofrida e sempre tive o sonho de voltar a estudar. Muito sonho
mesmo, mas só que não tinha como conciliar o trabalho e estudo porque
eu trabalhava serviço pesado, motorista de caminhão, porque não que
tinha estudo. Porque eu não conseguia fazer as duas coisas que eu
viajava muito, trabalhava com caminhão, então, não tinha tempo, mas
hoje eu tô aqui nesse universo, né? Apesar de eu tá na EJA, isso aqui
é uma faculdade um universo de estudo, né? (JOSÉ BENJAMIM).

Cansaço, desânimo, trabalho, necessidade, doença, ilusão, discriminação,
sonho, essas são algumas das palavras utilizadas pelos entrevistados em seus
depoimentos quando a conversa girava em torno das seguintes questões: Por que
parou de estudar? E porque voltou a estudar? Com os relatos dos entrevistados,
percebe-se o quanto foi importante o incentivo dos filhos, cônjuges, patrões, dentre
outros para que eles dessem o primeiro passo para retornarem à sala de aula depois
de tanto tempo afastados.
Com o passar dos anos mudanças foram ocorrendo na sociedade e novos
habilidades foram sendo exigidas para lidar com atividades presentes em nosso
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cotidiano. Uma outra questão levantada aos entrevistados foi “como é a interação com
as TICs que se fazem presentes em seu cotidiano? ”.
6.4

INTERAÇÕES

COM

AS

TECNOLOGIAS

DE

INFORMAÇÃO

E

DA

COMUNICAÇÃO NO COTIDIANO
Esta seção trata do uso das TICs na vida cotidiana. Ao ouvir os relatos dos
depoentes, captou-se a relação que esses têm com as TICs e verificou-se até que ponto
essa interação (ou falta de interação) altera a sua vida cotidiana. Em geral, todos têm
contato com as TICs no seu dia a dia. Em sua fala, o entrevistado José Gade diz que
“ela [TICs] está em todo lugar” e destaca que:
Ah, então, eu tô tendo umas pequenas facilidades de digitar no
computador, porque eu lembro bem da máquina de datilografia. Eu tô
bem devagarzinho ainda no computador, né? Mas já consigo fazer
alguma coisinha, fazer umas pesquisas eu já sei fazer. Já sei pesquisar
no Google, no Youtube. Falta muita coisa, né? Porque é sempre meus
meninos que vai lá em casa me ensinar, porque eu nunca fui assim
numa escola de computação não. Eu tenho computador em casa meu,
por isso que tá indo tá começando. O celular que eu tenho é smartphone
tem internet, eu sei usar WhatsApp eu converso com as pessoas
tranquilo, Facebook eu não tenho ainda não. Usar o banco pela internet
eu também não faço não. É uma coisa que tá em tudo, né? Hoje, você
vai comprar um sanduíche, o cara tá lá com a maquininha de cartão.
Fora que agora tem um aplicativo pra pedir comida que já paga pelo
telefone quando o cara chega é só pegar. E isso tá muito presente na
vida de todo mundo. (JOSÉ GADE).

Esse trecho do depoimento do entrevistado José Gade reforça a importância da
interação com as tecnologias digitais, quando o intuito é estimular e favorecer a
autonomia e o empoderamento dos sujeitos da EJA. Isso é, de fato, muito importante
nos dias atuais, já que as pessoas necessitam utilizá-las para diversas atividades, tais
como: acessar o celular, marcar um exame e/ou consulta médica, conversar com
pessoas que estão geograficamente distantes, dentre outras.
O que se discute nessa tese é justamente essa questão de que para ocorrer uma
efetiva interação com as tecnologias digitais é preciso muito mais que um dispositivo
tecnológico. Pretto (2008, p. 219) ressalta que a inclusão digital é a articulação de
“temas como acesso a máquinas, conexão, software livre, universalização de serviços
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de comunicação, cidadania plena e transformação da escola em espaço de produção
de cultura, em cada contexto na qual se insere”.
Contudo, ainda há uma certa dependência dos mais jovens para os entrevistados
ou até mesmo para resolver a situação que dependa da utilização das TICs. A
entrevistada Maria de Lurdes destaca bem essa dependência da filha em sua fala:
Tem 3 anos que eu comecei a usar smartphone, antes eu não tinha nem
celular mais simples. [...] Mas eu tenho Notebook, mas quase nem uso
não. Eu sempre que preciso tirar uma foto eu tiro direto do WhatsApp,
aí minha filha sempre implica comigo porque ela fala que fazendo assim
a qualidade não fica boa. Aí ela fala que eu tenho que aprender a usar
a câmera, aí eu peço para me ensinar e ela fala que depois ensina. Só
que o depois cai no esquecimento, eu esqueço, ela esquece. Então
acaba ficando pra lá e eu continuo fazendo do meu jeito.
Quando as pessoas mandam vídeos pra mim eu não sei ver, e quando
eu quero falar com meus netos por vídeo aí eu tenho que esperar a
minha filha fazer pra mim. Hoje, meu netinho até mandou um recado
pra mim. Fala com a vovó que hoje é dia de ir na casa dela e comer bolo
de chocolate. Marcação de consultas eu uso muito o telefone pra fazer,
às vezes, espero um tempão e eles ficam sempre falando para fazer
pela a internet, mas eu não sei fazer. (MARIA DE LURDES).

O que se sobressai no discurso da entrevistada Maria de Lurdes reforça o que o
autor Selwyn (2006) destaca, que é a necessidade dos cidadãos se engajarem nas TICs
como forma de “sobreviver” e prosperar na atual era da informação. Nessa mesma
perspectiva, porém especificamente com os sujeitos da EJA que estão em processo de
alfabetização, Coelho (2011, p.114) destaca que ao se aproximarem das tecnologias
digitais a partir da escola, eles:
[...] também começam a perder o medo de interagir e fazer uso dessas
máquinas, potencializando assim a sua vontade e curiosidade em
conhecer e se apropriar de todas as possibilidades e oportunidades
imersas nesses recursos, como também seu processo de alfabetização.
Ressignificam seus saberes, a partir do momento que compreendem
que o que sabem e o que precisam saber é muito mais do que apenas
aprender a ler e escrever. Que é preciso desenvolver novas habilidades
e competências para transitar das mais variadas formas possíveis pelos
espaços sociais, de forma autônoma, sem ter que solicitar ajuda de
terceiros.

Muitos reforçam a importância do celular, por ser mais simples de utilizar, em
detrimento ao computador. Com o advento do smartphone e da tecnologia da tela
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sensível ao toque, pode-se dizer que se tornou mais amigável interagir com a tela do
celular em relação ao computador. Além disso, despende-se de um valor menor para a
aquisição de um o smartphone do que um computador. Nesse sentido, os resultados
da 14º edição da pesquisa TIC em domicílios mostram que em 2018, “se manteve a
tendência de crescimento do número de domicílios conectados à Internet, chegando a
quase 47 milhões de domicílios conectados, bem como de uma presença cada vez
menor do computador, especialmente o de mesa, nos lares brasileiros” (CETIC, 2019,
p.103).
Mesmo nesse cenário em que mostra o aumento de domicílios conectados, não
significa que existe um pleno aproveitamento das oportunidades presentes no ambiente
digital, sendo que persistem as limitações para esse tipo de interação. Os depoimentos
do entrevistado José Rubem e da entrevistada Maria do Carmo confirmam a tendência
de um uso cada vez mais frequente da rede por meio do telefone celular, por ser mais
fácil de interagir:
Eu sei entrar e olhar uma conta no e-mail, eu sei pesquisar as coisa. Eu
só não sei o esse detalhe, porque eu não fiz curso de computador o que
eu sei é na prática mesmo. No celular eu mexo bem, sei mais que no
computador, no computador tem mais coisa parece, né? Com o celular
ficou mais fácil a gente mexendo aqui acaba aprendendo lá também
mais alguma coisa, é tranquilo. Eu tenho WhatsApp, eu tenho
Facebook, eu sei mandar mensagem. Às vezes, tem coisa que que eu
preciso fazer nele que, às vezes, eu não sei onde é que o local que
entra fazer, mas, aí, a gente pergunta ou tem colega que mexe. Mas
assim o básico dele, atender, mandar uma mensagem, viva voz,
mandar mensagem de áudio mandar esses negócio assim é tranquilo.
(JOSÉ RUBEM).

A entrevistada Maria do Carmo relata a facilidade que ela tem de resolver
algumas situações pelo celular quando está na rua, assim, como a experiência de
resolver situações pelo celular que nunca resolveu pelo computador:
Enviar e receber um e-mail essas coisas têm. No mais, para abrir um
texto é difícil, procurar as letras no teclado é difícil, pra gente é um catacata que é uma tristeza, é um cata-cata que é uma coisa horrorosa. E a
gente quer colocar um acento não vai de jeito nenhum, você quer
colocar uma vírgula, a vírgula não vai, que botar uma letra maiúscula
também não vai. Parece que a gente fica afobada aí que você não
consegue fazer mesmo. Mas, aí vai indo, a gente vai tomando umas
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cacetadas, pede ajuda daqui, pede ajuda dali e vai indo. E eu nunca
tinha feito essas coisas no computador, o acesso pelo celular ficou mais
fácil e a gente também tá com ele o tempo todo. E, quando tá na rua e
é alguma coisa pra resolver, aí, já entra no site já pega o boleto já passo
numa lan house já mando imprimir e já resolve. Então o acesso através
do celular é bem mais fácil. (MARIA DO CARMO).

A fala da entrevistada Maria do Carmo ratifica o exposto por Warren (2007), que
ressalta que o acesso às TICs provê vantagens aos seus usuários, tais como: a
possibilidade de comprar e vender bens e serviços, busca de informações na Internet
para resolver problemas de saúde ou para encontrar parentes, ofertas de emprego ou
serviços governamentais, dentre outras.
Muitos utilizam as TICs para pesquisa, principalmente o Google, para várias
finalidades, tais como: educação, informação diária e de forma rápida e resolver
problemas. É importante destacar que mesmo sendo muito conhecido, alguns não
utilizam o Google. A entrevistada Maria Aparecida deu um exemplo em seu relato de
uma pesquisa, o que realizou para auxiliar no aprendizado da matéria que o professor
de matemática estava ensinando:
É igual, por exemplo, o professor de matemática tava ensinando sobre
potência. Aí, eu não consegui pegar muito não. Aí, eu cheguei em casa,
aí, eu coloquei pesquisar sobre potência bem certinho e o que tava no
celular é o que ele ensinou na sala de aula, só que aí eu aprendi mais.
Raiz quadrada também que pra mim era um mito e eu consegui
aprender, porque a raiz quadrada que ensinou no celular foi a mesma
que o professor ensinou. Não gosto muito de vídeos não, eu prefiro ler
porque eu presto mais atenção no que no vídeo entendeu? Eu gosto
mais de ler do que ver e ver que escrever porque aí eu volto e leio de
novo. (MARIA APARECIDA).

De acordo com Pereira (2017), quando o educando tem acesso às tecnologias
móveis, tal como o celular no caso da entrevistada Maria Aparecida, há uma ampliação
no campo de estudo, podendo pesquisar por várias informações sobre o assunto que
está sendo trabalhado naquele ambiente.
O entrevistado José Benjamim fala sobre a questão da informação diária,
“Primeira coisa que eu faço de manhã é ir na Google pesquisar, pesquisar como é que
tá o tempo, pesquisar o preço do dólar, eu não tenho dinheiro para comprar, mas é só

125

pra ficar sabendo, no geral, o que tá acontecendo de importante no país. (JOSÉ
BENJAMIM).
O entrevistado José Rubem relembra como era acesso a informação antes do
advento da internet. Ele destaca a facilidade da informação chegar às pessoas por meio
do celular. No final da sua fala ele diz que “não se compromete”, ou seja, que ele não
interage com a notícia, deixando um comentário ou reagindo de uma outra forma, mas
ressalta que fica informado:
A gente fica mais informado. Antigamente, a gente ia saber as coisas
quando você ligava um rádio, né? Ou, então, quando você ia na casa
de uma pessoa. Hoje em dia, você abre o celular aqui, você vê que o
governo não sei o quê, que ele dispensou não sei qual o ministro, não
sei o quê e sabemos tudo. Às vezes você não entra, não compromete,
mas você fica sabendo. (JOSÉ RUBEM).

Na fala desses dois entrevistados José Benjamim e José Rubem, remete-nos ao
comportamento do uso da informação pelo sujeito. Duarte (2009, p. 1.009) destaca que
o indivíduo que alcança a concepção social de apropriação da informação “vai além da
construção de conhecimento, sendo capaz de utilizá-lo não só para crescimento
individual como também para desenvolvimento da comunidade a que pertence e da
sociedade”.
A utilização do Google para solucionar problemas foi destacada pela
entrevistada Maria de Fátima. Ela relata que o marido comprou uma máquina e estava
com dificuldades de fazê-la funcionar. Mencionou também que, muitos produtos não
vêm com manual de utilização impresso como antigamente e que, muitas vezes, esse
tipo de informação só é encontrado no site do produto:
Ontem mesmo eu falei com o meu esposo, você está quebrando a
cabeça com isso aí e a internet te ensina tudo. Entra lá e procura. Como
ele já tava nervoso, eu pensei vou parar de falar. Falei duas vezes, se
duas vezes ele só olhou pra mim. Porque, uai, se você comprou uma
máquina e não tá conseguindo fazer aquela máquina funcionar e agora
é assim, a pessoa te dá o site. Você vai olhar no site o funcionamento.
Se você não entender ali no manual você vai no site. Aí eu virei e falei
com ele vai no site dá uma olhadinha, não se estresse. (MARIA DE
FÁTIMA).
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Essa sua fala nos remete a Trivinho (2007), que afirma que a cibercultura
corresponde à informatização e à virtualização generalizada da vida social, seja no
âmbito do trabalho, seja no do tempo livre. Sendo assim, pode-se perceber que o
conhecimento das TICs passou a se constituir um aspecto importante de nossa “vida
cotidiana”.
Retomando a questão do acesso a informação pela internet, a entrevistada Maria
Flor relata que a internet é uma forma de se ter informação mais rápida: “Eu acho que
quem não acessa a internet, fica sendo uma pessoa sem informação, porque hoje, por
exemplo, a hora que você abre seu celular você fica sabendo as notícias do dia, antes
de qualquer veículo”. (MARIA FLOR).
Observou-se a facilidade dos entrevistados em falarem que buscam as
informações no Google e que nem precisa digitar é só usar o comando de voz. Mas
mesmo o Google sendo muito conhecido pelos entrevistados, existem aqueles que não
utilizam, como é o caso da entrevistada Maria das Dores. “Eu já ouvi falar no Google,
mas não faço pesquisa nele não. Eu nunca nem pesquisei os vídeos sobre as matérias
também não”.
Dentre todas as TICs citadas pelos depoentes, o aplicativo mais usado é o
WhatsApp. Trata-se de um aplicativo de mensagens instantâneas e chamada de voz
usado para várias finalidades. A entrevistada Maria de Lurdes utiliza o referido aplicativo
para comunicação com a família. O WhatsApp tornou-se muito presente no dia a dia
das pessoas que possuem um smartphone, como foi apresentado na Figura 3, que
mostra que 38 milhões de mensagens eram enviadas pelo WhatsApp por minuto no
ano de 2018. A entrevistada Maria de Lurdes relata que:
Esses aplicativos, tipo WhatsApp, eu utilizo porque eu comunico com
minha família através dele, eu não tenho Instagram esses negócio. Eu
não tenho porque eu não tenho tempo, como que eu vou ficar
mexendo? Aí a minha filha fala que vai fazer pra mim, aí eu falo que eu
não quero mexer e nem quero que me aguce minha curiosidade.
(MARIA DE LURDES).

Já a entrevistada Maria da Conceição relata que, por meio do WhatsApp, ela
recebe anúncios de empregos. Eu tenho até uns sites de procura de emprego aqui,
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que eu falei gente pelo amor de Deus eu preciso de um emprego, aí o pessoal me
mandou pelo WhatsApp. (MARIA DA CONCEIÇÃO).
Conforme Kämpfen e Maurer (2018) destacam que o progresso das TICs pode
ser usualmente considerado o pilar do aprimoramento da qualidade de vida, mas esse
progresso também pode trazer problemas para aqueles que por diversos motivos não
conseguem acompanhar essa velocidade do avanço das TICs. Como se pode ver pelo
depoimento do entrevistado José Dã, quem não usa WhatsApp nos dias de hoje pode
acabar passando por situações problemáticas. Ele relata uma situação em que ocorreu
no seu trabalho.
Muitos clientes meus me pede WhatsApp, porque fala que vai mandar
o pedido por lá. Aí eu falo não tenho isso não. Aí eles falam: ‘não é
possível que você não tem WhatsApp, sorveteiro’. Outro dia, eu tava
num bairro aqui perto, a uma moça perguntou que sorvete eu tinha aí
ela experimentou o de uva aí pra pegar o meu telefone ela só tirou a
foto do carrinho assim e pronto. Aí ela falou se eu pedir uma quantidade
maior você traz pra mim, aí eu falei que sim e que eu ia passar meu
número aí ela falou que não precisava que já tinha tirado a foto do
número. Aí fez a mesma pergunta se eu tinha WhatsApp. (JOSÉ DÃ).

Enfatizando a importância do WhatsApp vale ter em consideração dos dados
destacados abaixo.
De acordo com o CETIC (2019), a atividade de comunicação na internet é a mais
realizada pelos brasileiros usuários da rede, como é demonstrado no Gráfico 2. Nas
últimas edições da pesquisa o CETIC, também havia constatado que o destaque dentre
as atividades investigadas era o envio das mensagens instantâneas. Observando o
Gráfico 2, vemos que envio de mensagens instantâneas, passou de 74%, em 2013,
para 92%, em 2018, proporção que representava 116,5 milhões de brasileiros. A
segunda atividade mais citada entre os usuários de Internet foi o uso de redes sociais
(75%), o qual apresenta proporções estáveis há pelo menos cinco anos.
Posteriormente, destaca-se a realização de conversas por chamadas de voz ou vídeo,
atividade de comunicação que mais cresceu nos últimos anos, passando de 54%, em
2015, para 70% dos usuários, em 2018, o que indica um aumento na ordem de 34,1
milhões – variação que também pode ser associada à difusão de aplicativos de troca
de mensagens (CETIC,2019).
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Gráfico 2- Usuários de internet, por atividades realizadas na internet - comunicação (2013 –
2018) - Total de usuários de Internet (%)
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Na fala do entrevistado José Dã, ele destaca que seus clientes não acreditam
que ele não utiliza aplicativos de mensagens instantâneas, especificamente o
WhatsApp. Ele destaca que é uma pergunta recorrente, mas que apesar de ter um
(smartphones) só sabe utilizá-lo para ligações.
Muitos entrevistados relataram que utilizam e-mail, que sabem enviar e receber
e que conseguem resolver algumas coisas por ele. A entrevistada Maria da Conceição
destaca que existe a facilidade de enviar currículos por e-mail para as empresas.
Segundo ela, se não tivesse essas facilidades, não saberia como faria, pois, o fato de
entregar currículo pessoalmente onera muito para quem está desempregada:
Como eu tô desempregada, aí, eu envio currículo por e-mail e pelo
cadastro no site da empresa. Igual eu falei com as meninas: ‘como tá
eu e a mais nova desempregada, eu falei não tem como a gente ficar
andando para lá e para cá o tempo inteiro não, tem dinheiro da
passagem não’. (MARIA DA CONCEIÇÃO).
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No que ainda se refere a utilização do e-mail, a entrevistada Maria das Dores
ressalta que “Eu tenho e-mail. Eu mexo meio assim, mais mexo. No celular ficou mais
fácil mexer com as coisas”. Ela destaca que não lembra qual é seu e-mail e também
qual é a sua senha, mas como no celular já fica salvo essas informações é mais um
facilitador para o acesso. No que se refere ao acesso às redes sociais, outros aplicativos
como Facebook e Instagram também são usados pelos entrevistados. A entrevistada
Maria da Conceição relata que:
Converso tranquila pelo WhatsApp, Facebook eu postei que eu faço
trança no grupo do Facebook chamado Bazar Feminino, aí o pessoal
que interessa no meu trabalho me chama no chat. E as pessoas que
procuram as coisas acabam indo nesse grupo procurar. (MARIA DA
CONCEIÇÃO)

No que se refere ao trabalho informal na nossa sociedade, Arroyo (2007, p.3)
fala sobre o aumento do emprego na área informal e destaca que “os jovens e adultos
da EJA, certamente, estão entre esses que ajudaram a triplicar o trabalho informal”.
Por um lado, alguns entrevistados relataram a dificuldade de interagir com a
tecnologia, por outro lado temos aqueles que já possuem uma interação e que
consegue de um certo modo acompanhar a evolução das TICs. A entrevistada Maria
de Fátima relata que utiliza vários aplicativos e à medida que a tecnologia vai avançando
e coisas novas vão surgindo, despertando-lhe curiosidade:
Eu mexia no computador, mas aí veio o celular e acabou passei a fazer
tudo pelo celular. Por ele eu acesso banco, WhatsApp, Facebook,
Instagram, mexo em tudo, tudo. Vejo meus filhos mexendo em um
monte de coisa aí eu falo: também quero. Aí eles falam, mãe, seu celular
tá travando, porque a senhora baixou tanta coisa. Eu faço compra pela
internet, tenho no celular os aplicativos dessas lojas mais conhecidas.
Pra mim é bem tranquilo fazer essas coisas. (MARIA DE FÁTIMA).

No que se refere a transações bancárias, também é muito mencionado que eles
as realizam por meio do celular. O entrevistado José Naftali relata que ficou meio
“cismado” quando a atendente do banco falou que ele poderia resolver várias
transações bancárias por meio do aplicativo. Mas, quando ela explicou, como utilizar, o
entrevistado viu o quanto era válido para resolver essas questões sem ter que ir
diretamente ao banco:
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Eu uso muito também aplicativo do banco, resolvo tudo pelo telefone.
Foi no início do ano que a menina do banco me falou: ‘por que você não
baixa o aplicativo e resolve tudo pelo telefone e tal?’. Aí, eu falei: ‘então
me explica como que é isso, porque isso aí é furada não é não?’ Aí ela
foi lá me explicou direitinho e passou para minha conta para eu receber
e pagar conta pelo telefone. Então, a partir daí foi tranquilo, é só você
focar no código de barra pra pagar e pronto. Isso pra mim foi muito bom
porque economiza meu tempo, esse trem de fila de banco acabou,
porque banco você já viu, né? Se você precisar ir em três bancos num
dia você não vai. Você só vai em um e pronto, acaba que você costuma
chegar na porta do outro para entrar e já tá fechando. (JOSÉ NAFTALI).

O entrevistado José Judá destaca que utiliza aplicativos do banco, mas deixa
claro que existem limitações em relação a várias funcionalidades permitidas pelo
aplicativo. “Tiro extrato do banco, transfiro dinheiro para meus filhos. Só isso, não sei
fazer mais nada”. (JOSÉ JUDÁ). Alguns entrevistados relataram que não utilizam
aplicativos para movimentar conta bancária, devido ao medo de fraudes, como é
relatado pela entrevistada Maria das Dores: “Aplicativos de banco, eu fico meio assim
com o pé atrás. De primeiro eu tinha o maior pânico de entrar no banco”. Já o
entrevistado José Benjamim também relatou que: “Eu não gosto de mexer com esses
aplicativos de banco no celular, porque eu tenho medo de fraude, mas se precisar eu
mexo”.
Aplicativos para assistirem vídeos curtos e também filmes foram citados pelos
entrevistados. O entrevistado José Naftali relatou que: “[...] eu também mexo no
Youtube, na Netflix, então eu sempre tô mexendo. Eu assisto filme, às vezes, um filme
que a professora de ciências pede, a gente vai no Youtube pesquisa”. A entrevistada
Maria de Lurdes também relata que utiliza o Youtube e que muitas vezes seleciona
alguns vídeos para ver depois:
Eu procuro sempre no Youtube e eu tenho uma página que chama
minhas mensagens e eu transfiro tudo pra lá, então quando eu tenho
tempo a noite, principalmente na hora que eu vou deitar, quando o sono
não me rouba, né? Aí eu vejo ou então na parte da manhã, na hora que
eu acordo lá pra 6 horas aí eu olho faço uma pesquisa e pronto. Aí isso
tudo no celular. Mas eu tenho Notebook, mas quase nem uso não.
(MARIA DE LURDES).

Já alguns depoentes destacaram que não gostam de assistirem vídeos por
motivos diversos. A entrevistada Maria Aparecida ressalta que prefere ler a ver vídeos,
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pois a leitura faz com que ela preste mais atenção (abordagem mais ativa) que a simples
visualização de vídeos (abordagem mais passiva). Já o Entrevistado José Rubem
ressalta que não gosta de utilizar o celular para visualizações de vídeos, relatando que:
“Em celular eu não gosto assim de ficar vendo filme eu acho eu acho que as minhas
vistas não é mais a mesma”.
Durante os depoimentos, observou-se que também há restrições no ecommerce, apesar de alguns usarem como é o caso do entrevistado José Naftali:
Eu consigo fazer compra pela internet, essa impressora mesmo eu
comprei pela internet. Eu mesmo fui lá e resolvi tudo e tal, porque já
vem tudo explicando quantos pagamentos quer, como você quer, aí
você vai acompanhando. Por exemplo, tá lá em São Paulo, aí depois
você vê que já chegou aqui em Belo Horizonte, que já tá em tão lugar
assim, que tá no correio. Você vai acompanhando tudo no celular,
então, vai tendo um monitoramento até a entrega. Eles avisam que a
nota fiscal foi emitida, que em tal dia chega na minha casa, e assim a
gente vai acompanhando e é em cima. (JOSÉ NAFTALI).

A entrevistada Maria Flor já relata que “compra na internet eu não faço, porque
eu gosto de escolher as minhas coisas. A única coisa que tenho que veio da internet foi
o celular, mas eu não compro porque eu tenho medo porque tem muita malandragem”.
Verifica-se que, para alguns entrevistados o uso da internet ainda é mais comum para
a realização apenas de atividades de comunicação e multimídia, não avançando para
outros tipos de uso, como o caso do comércio eletrônico. O CETIC (2019) apresenta
um gráfico da sua pesquisa com os usuários que utilizaram plataformas para compra e
venda de produtos e serviços (Gráfico 3). Observa-se que maior parte dos usuários que
compraram produtos ou serviços pela rede (62%) utilizaram sites de compra e venda.
Outros aplicativos foram citados como usados para diversos fins e foram
mencionados pelos entrevistados. Foram relatadas situações nas áreas de atendimento
à saúde, de empresas de telefonia, de transporte, dentre outros. A entrevistada Maria
da Conceição relata a experiência que teve com uma agência de plano de saúde:
Quando eu tinha Unimed, eu marcava tudo pela internet, agora eu nem
tenho mais, mas eu marcava pelo aplicativo. Agora, lá também a gente
chega no computador lá, e a gente mesmo registra a consulta e fica só
esperando o médico. Lá também tem essas máquinas de você mesmo
pegar um lanche ou um café. Nem precisa de ninguém te atender, aí
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aperta o botão e o negócio já sai. Eu olhei e falei: ‘gente do céu’. (MARIA
DA CONCEIÇÃO).
Gráfico 3- Usuários de internet que compraram produtos e serviços pela internet nos últimos
12 meses, por canal de compra (2018)
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Já a entrevistada Maria de Fátima relata sua experiência com o aplicativo de
uma operadora de telefonia: “Eu tiro até a minha conta de telefone pelo aplicativo da
Tim. Aí eles mandam o código de barra e pelo celular mesmo você resolve”. A
entrevistada Maria das Dores relata sobre a utilização de um aplicativo que tem a
previsão do horário do ônibus passar.
Eu tenho um aplicativo no celular que fala a hora do ônibus passar. De
primeiro, eu passava muita raiva, ficava um tempão no ponto e o ônibus
não passava. Na hora de ir embora, eu sei o horário porque o motorista
falou que passa no ponto 09:50, aí, eu saio da aula vazado. Porque o
lugar que eu desço é meio longe da casa, tenho que passar meio num
beco pra chegar no serviço. (MARIA DAS DORES).

Apesar de vários entrevistados relatarem uma experiência com as TICs, há uma
crítica ao uso indiscriminado delas na vida cotidiana:
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Na escola do meu filho o recadastramento dos meninos só pode ser
feito pela internet, eu acho um absurdo, é uma escola municipal. Outra
coisa: o boletim é pela internet: se eu não souber, como que eu vou
fazer? Se a minha colega não puder me ajudar ou se o pai dele não
conseguir olhar? Eu vou até falar com a diretora que tem que ter uma
outra opção pra gente. (MARIA JOSÉ).

Por fim, a entrevistada Maria Helena relatou que não usa as TICs para nada:
Esse negócio de internet eu não gosto não. Eu não gosto, porque, às
vezes, eles faz tanta pergunta que a gente nem sabe responder, né?
Tem gente que me cobra por não usar o celular. Tem vez que eles ligam
lá pra minha casa e fala que queria me mandar uma coisa no celular. Aí
eu falo no celular não precisa nem ligar, você pode ligar aqui em casa
que a gente conversa, mas o celular eu não carrego o celular mais não.
(MARIA HELENA).

Ela relata que tem conhecimento do que são algumas coisas, mas que não
utiliza, como pode-se perceber pela seguinte fala: “E-mail eu sei o que é mais eu não
uso, não gosto não. Mas em um monte de lugar que eu vou tem gente que pergunta
meu e-mail, aqui mesmo eles pergunta, aí eu falo que não tenho e-mail”. (MARIA
HELENA). Quando mencionei das possibilidades que são oferecidas nos dias de hoje
para resolver algumas coisas sem a necessidade de deslocamento, a depoente
ressaltou que: “Se eu precisar resolver alguma coisa na COPASA ou na CEMIG eu
mesmo vou lá e resolvo vou lá ou, às vezes, eu ligo lá de casa mesmo, eles me atende,
eu marco um horário entendeu”?
Incitados a falarem um pouco mais sobre as relações com as TICs no cotidiano,
todos demostraram conhecer serviços do governo oferecidos por meio das TICs.
Aplicativos da prefeitura de Belo Horizonte foram lembrados. Na época em que foram
realizadas as entrevistas, estava sendo veiculada na televisão aberta uma propaganda
divulgando o Aplicativo PBH (Figura 7), como foi lembrado pela entrevistada MARIA
APARECIDA.
Eu vi a propaganda na televisão do aplicativo da Prefeitura de Belo
Horizonte, vi falando que por ele a gente resolve um monte de coisa.
Nossa! Como as coisas estão avançando. É porque eu fico meia
perdida, porque, por exemplo, esse aplicativo da prefeitura, olha pra
você vê que quantidade de coisas que você de dentro da sua casa pode
fazer. A gente tem que correr atrás também. (MARIA APARECIDA).
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Figura 7– Apresentação do aplicativo PBH

Fonte: Site da Prefeitura de Belo Horizonte

O entrevistado José Benjamim relatou que estava até assistindo o jornal no dia
em que foi exibida uma reportagem sobre o referido aplicativo e relatou que “Eu já tô
ciente disso, uma hora eu vou ter que fazer isso mesmo, né? Vou ter que baixar o
aplicativo e fazer muita coisa pelo aplicativo, eu sei e tenho a consciência disso”. Diante
dessa questão, os entrevistados relataram que a troca do telefone da prefeitura 156
pelo aplicativo foi considerado muito bom. O entrevistado José Naftali recordou que “A
gente ligava para o 156 da prefeitura e custava para ser atendido agora tem o aplicativo
que tem os serviços lá”. Ainda sobre o aplicativo da prefeitura de Belo Horizonte, a
entrevistada Maria de Fátima destaca que:
É porque tem aquele número 156 e só que aquele número pelo amor
de Deus, você tem que ter muita paciência, porque eu tenho cachorro e
quando eles morriam eu ligava para recolher, então eu esperava um
tempão eles ainda te transfere para trezentas pessoas para você falar
com uma que vai resolver o seu problema. (MARIA DE FÁTIMA).
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Observou-se que os entrevistados, mesmo os que ainda não possuíam
conhecimentos necessários para acessar informações e solicitar serviços pelo referido
aplicativo, reconheciam as facilidades e benefícios que esse oferece em relação ao
contato por telefone. É importante destacar que serviços como o agendamento para a
emissão de carteira de identidade e outros foram bastante lembrados. O entrevistado
José Benjamim relatou que:
Igual outro dia, outro dia não, já tem uns meses, eu fui tirar identidade,
tive que pelo aplicativo agendar o horário o dia, então eu fiz isso. Eu
jamais esperava que tinha que fazer isso. Aí se você não fazer em casa
lá tem uma maquininha que você mesmo vai lá e faz, lá no Psiu. (JOSÉ
BENJAMIM)

O entrevistado José Gade também relata uma experiência semelhante: “Eu
precisei de tirar uma carteira de trabalho e foi agendado, mas não fui eu que fiz minha
filha fez pra mim. Aí quando eu cheguei lá já tava tudo adiantado já”. A oferta dos
serviços públicos em meio digital, nem sempre elimina a necessidade de o cidadão
estar presente no órgão governamental para ter acesso ao serviço, mas, pelo meio
digital, o cidadão consegue acessar informações e agilizar o atendimento. É importante
destacar que atualmente é obrigatório o agendamento para alguns atendimentos.
Dessa forma, o cidadão que ainda não possui essas competências digitais não
consegue interagir e manusear conteúdo na internet.
Nessa perspectiva, surge o conceito de cidadania digital “como a utilização dos
recursos digitais para a promoção do acesso à informação e como elemento facilitador
para o exercício dos direitos e deveres de cada indivíduo perante o Estado” (TEIXEIRA,
REIS, 2013, p.209-210). No Quadro 6 é apresentado nove elementos essenciais para
o exercício da cidadania digital.
Quadro 6 - Nove elementos como essenciais para o exercício da cidadania digital

Elemento
Acesso digital
Comércio digital
Comunicação digital
Literacia digital
Etiqueta digital
Lei digital

Descrição
Participação eletrônica plena na sociedade
Compra e venda eletrônica de bens
A troca eletrônica de informação
O processo de ensinar e aprender sobre a tecnologia e
sobre o uso da tecnologia
Padrões eletrônicos de conduta ou procedimento
Responsabilidade eletrônica sobre obras e ações
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Direitos e responsabilidade
digital
Saúde e bem-estar digital
Segurança Digital (autoproteção)

Liberdades estendidas a todos no mundo digital
Bem-estar físico e psicológico num mundo de tecnologia
digital
Precauções eletrônicas para garantir a segurança.

Fonte: Adaptado de Haddad (2018)

A entrevistada Maria das Dores relatou um episódio que aconteceu com ela na
última eleição, pois ela esqueceu a identidade em casa e levou só o título de eleitor. Se
ela tivesse o conhecimento necessário, teria utilizado o aplicativo e-Título (Figura 8),
que permite a obtenção da via digital do título de eleitor que já tem a foto de
identificação. Além da foto, ele apresenta também dados como: zona eleitoral, situação
cadastral, certidão de quitação eleitoral e da certidão de crimes eleitorais:
Na última eleição eu fui votar e esqueci de levar a carteira de identidade
aí tive que voltar em casa pra buscar e eu ainda tava a pé e a escola
não era pertinho não pra ter que ir e voltar de novo. Eu nem lembrava
que tinha que levar a carteira de identidade. Aí, depois fiquei sabendo
que tem esse aplicativo do título, mas não ia adiantar eu também não ia
saber mexer. (MARIA DAS DORES)
Figura 8 – Aplicativo e-título

Fonte: TRE (2019)

Nessa mesma perspectiva de conseguir acessar um documento digital e também
outros documentos que antes era necessário ir até o local de emissão, o entrevistado
José Rubem destacou que:

137

Tem também essa folha corrida que eles falam tem outro nome é
atestado de bons antecedentes. Hoje em dia, você entra aqui, se você
tem o aplicativo aí, você tira a folha no seu celular não precisa ir lá não.
Você vai lá na impressora passa para lá e tira no papel já e pronto.
(JOSÉ RUBEM)

Durante as entrevistas, também foi lembrado por muitos entrevistados a
necessidade de aprender a utilizar o Rotativo Digital (Figura 9). Este é preciso utilizar
para estacionar veículos de acordo com a legislação de trânsito em determinados
horários em alguns lugares da cidade. O entrevistado José Benjamim relata que:
Eu já vi falar também que o faixa azul [rotativo] também é por aplicativo.
Eu quase não tenho ido na cidade de carro. Assim, eu vou, mas não
para parar e se eu for frequentar mais o centro da cidade, eu vou ter
que baixar esse aplicativo. Eles não vendem o papel mais, porque eles
deram um prazo e parece que já terminou. Essas coisas tira o serviço
de muita gente, mas não tem opção, né? (JOSÉ BENJAMIM)

Já a entrevistada Maria do Carmo relata que: “agora o rotativo digital eu nunca
usei, outro dia que eu fiquei sabendo um mês e pouco atrás que meu filho me falou. Eu
não sabia disso, eu desconhecia”. É importante destacar que nem todos usam, por
causa da inibição, como relata o entrevistado José Rubem: “Igual essa questão do
rotativo, eu tenho carro e tudo, mas eu já fui no centro e fiquei meio inibido com isso.
Aí, eu fui no estacionamento mesmo, normal”.
Apesar de ser considerado um avanço, muitos ainda ficam preocupados com a
rápida evolução tecnológica, como relata o entrevistado José Benjamim: “Então, assim,
o avanço é muito bom, mas tem hora que a gente fica assim, meio com medo, pelo
avanço da tecnologia, mas tem que ser né? Tá na evolução do planeta”.
Complementando a fala do entrevistado José Benjamim, o entrevistado José Rubem
destaca que esses serviços ofertados pela internet: “Adiantou muito a vida da gente”.
Reiterando a visão do entrevistado, destacamos abaixo a informação da
prefeitura em relação ao aplicativo (Figura 9).
Apesar das vantagens, como foram citadas pela entrevistada Maria da
Conceição, “e resolver as coisas pelo aplicativo é muito mais rápido do que ficar
esperando horas para ser atendida pelo telefone. Às vezes o aplicativo tem coisa que
nem o atendente sabe te explicar”. Porém, existem dificuldades como relatou a
entrevistada Maria das Dores:
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Eu já ouvi falar que dá para marcar pelo computador pra tirar identidade.
Uma vez eu fui e fiquei lá o dia inteiro pra tirar e não deu de tanta gente
que tinha. Tive que voltar no outro dia. Mas esse negócio de ter que
marcar antes tá é complicando a vida do cidadão. Quando vai a pessoa
idosa lá, aqueles que não sabe ler que põe só o dedão. Sempre vai
precisar de alguém pra fazer. (MARIA DAS DORES).
Figura 9: Informativo sobre o rotativo digital

Fonte: PBH (2019)

Diante deste cenário, retoma-se aos autores Jambeiro e Silva (2004), que
ressaltam que o acesso a tais informações disponibilizadas na Internet, especialmente
às ligadas à vida cotidiana dos indivíduos (tais como horários de ônibus interurbanos,
disponibilidade de vagas em escolas públicas e agendamento de consultas médicas
pelo SUS), podem melhorar a vida em diversos aspectos.
De acordo com Coelho (2011), existe um grande número de cidadãos que não
têm acesso ou que não sabem utilizá-las, mas ainda existem aqueles que “não fazem
ideia do que essas tecnologias proporcionam ou podem ainda proporcionar em termos
de aprendizagem, serviços, diversão, informação, comunicação, dentre outras diversas
possibilidades” (COELHO, 2011, p.66).
Dessa forma, esse mundo digital propicia às pessoas “infinitas possibilidades de
participação social, de trabalho e pessoal, e precisamos ser letrados digitalmente para
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usufruirmos dessas oportunidades, exercendo assim a nossa cidadania de forma plena”
(COSCARELLI; NOVAIS, 2014, p.180). Por meio da interação no ambiente digital, o
sujeito da EJA poderá fazer o acesso e o uso adequado das TICs, tornando-se um
indivíduo apto a interagir com as informações e serviços que estão cada vez mais
rápidos migrando para o mundo digital. Com os depoimentos pode-se perceber as
diversas formas da presença das TICs no cotidiano desses depoentes e pode-se
identificar as várias experiências e situações que eles vivenciaram na vida diária (nem
todas de forma positiva).
Diante dessas questões apresentadas também é importante compreender “quais
são os incentivos da EJA no uso das TICs?”.
6.5 OS INCENTIVOS DA EJA NO USO DAS TICS
Nesta seção, apresentam-se alguns incentivos da EJA no uso das TICs.
Salienta-se que todos os entrevistados enfatizaram a necessidade do uso do
computador na EJA.
Antes de apresentar os depoimentos dos entrevistados, recorro ao autor Pereira
(2017), que investigou os usos das tecnologias móveis nas salas de aula da EJA. O
referido autor apresenta que sua ideia inicial era pesquisar sobre o uso suplementar
das TICs, enquanto recurso didático, na EJA. Porém, foi preciso redirecionar o caminho
da investigação, por não se localizarem experiências concretas em escolas de EJA que
usassem as tecnologias digitais de forma sistematizada, enquanto recurso didático
suplementar. Ainda de acordo com o referido autor, os resultados da pesquisa
apontaram que “as tecnologias móveis são utilizadas como recursos individuais de
aprendizagens por uma parcela dos sujeitos que estão nas escolas de EJA, mas isso
não ocorre de forma sistematizada, com a orientação dos professores” (PEREIRA,
2017, p.427).
No caso do CP, existem dois laboratórios de informática que, a princípio, ficam
fechados no período noturno. Porém, quando algum aluno ou professor precisa utilizálo, basta fazer a solicitação no setor de informática. Apesar da dificuldade de chegar e
se apropriar do referido espaço, muitos estudantes citaram, em especial, a importância
da professora de Português nesse processo. Foram citados também professores que
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enviam materiais complementares pelo grupo do WhatsApp das duas turmas
entrevistadas. A entrevistada Maria Aparecida destaca que:
Olha, ano passado, na aula de português, sim, nós pesquisamos na
sala de computação. A professora pediu para, inclusive, até nós fizemos
no site aqui da faculdade, nós fizemos um trabalho. Quem leu o livro aí
teve que fazer um resumo do livro e colocou para as outras pessoas
lerem também, ano passado nós fizemos. (MARIA APARECIDA)

Ademais, alguns alunos reforçaram a importância do acompanhamento da
professora. A entrevistada Maria das Dores relata que:
Quando eu usei o computador na matéria de português, a gente não
sabia, ela vinha e ajudava. Quando eu entrei na EJA, no prédio lá em
cima, e a gente mexia no computador, pra mim era tranquilo, eu não
tinha medo de fazer coisa errada de estragar e a professora sempre
ajudava. Ela ensinava ligar e desligar, então, não ficava com medo.
(MARIA DAS DORES).

Essa segurança que a educanda sente por ter a professora para ajudar, vai ao
encontro do que o caderno de Orientações Pedagógicas para as classes de EJA,
publicado em 2006 pelo MEC, apresenta ao falar da importância do papel do professor
dessa modalidade, para evitar que ocorra situações como um novo fracasso escolar.
Além disso,
Um caminho seguro para diminuir esses sentimentos de insegurança é
valorizar os saberes que os alunos e alunas trazem para a sala de aula.
O reconhecimento da existência de uma sabedoria no sujeito,
proveniente de sua experiência de vida, de sua bagagem cultural, de
suas habilidades profissionais, certamente, contribui para que ele
resgate uma auto-imagem positiva, ampliando sua auto-estima e
fortalecendo sua autoconfiança. (MEC, 2006, p. 18-19)

Em geral, quando os professores levam os alunos para o laboratório de
informática, é para realizar atividades que eles propõem para a aula. Pode-se observar
pelos relatos dos entrevistados José Benjamim e José Rubem:
Eu aprendi isso tudo mais aqui com a professora de português, que
levava a gente para fazer trabalho na sala de computação. Ensinava a
gente como que ligava. Isso tudo aqui eu aprendi a maioria dessas
coisas, eu tô aprendendo muito mais. (JOSÉ BENJAMIM)
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Eu aprendi bastante aqui, antes desse ano agora, o ano passado.
Estava no 8º a gente, tinha uma professora que veio com a gente aqui
no computador e a gente entrava, a gente lia, entrava no texto de
história, aí lia, escrevia, entendeu? (JOSÉ RUBEM)

A entrevistada Maria de Lurdes descreve como foi a atividade proposta pela
professora de português e que a turma realizou no laboratório de informática:
Teve com a professora de português. Nós fizemos uma atividade que a
gente tava estudando sobre biografia. Então, nós fizemos essa
atividade, então, para mim, houve uma certa dificuldade, por que os
computadores daqui são diferentes e eu fiquei meio perdida sem saber
como ligar e desligar. Então, no computador, o que eu tô sabendo fazer
é ligar, desligar e digitar alguma coisa. (MARIA DE LURDES)

Muitos alunos também ressaltaram uma outra tarefa que era a de enviar e
receber e-mails como uma atividade proposta pela professora. O entrevistado José
Rubem relata que “tinha atividade que a gente ficava mandando e-mail pro outro, eu
aprendi um pouco mais aqui na escola vindo ali na parte de computação ali”.
Por sua vez, o entrevistado José Naftali relata que já teve aula no laboratório de
informática e que, devido à dificuldade que os alunos apresentavam, ficava muito
complicado para a professora dar seguimento a aula:
Nós já fomos lá na sala de computação, fomos fazer um trabalho lá.
Mas, foi assim, coisa rápida e quase ninguém sabe mexer em
computador. Então, dava atenção para um, atenção pra outro, então,
acabou que não conseguiu dar atenção pra todo mundo, engajamento
essas coisas, mas foi até bom. Ela ensinou a gente como se faz um email, como envia um e-mail, né? (JOSÉ NAFTALI)

Contudo, alguns depoentes ressaltam a escassez de aulas neste sentido, como
foi relatado pela entrevistada Maria da Conceição que é uma aluna que consegue
interagir com as TICs com mais facilidade:
Ano passado, teve a professora de português, que introduziu a gente
no laboratório de computador ali, para poder aprender como é que fazia,
montar um e-mail, mandar mensagem por e-mail. Mas não foi tantas as
aulas, não porque as meninas nem pegou o jeito ainda. Então, em
algumas aulas dela, ela colocava o pessoal para poder mexer no
computador e muitas não sabe mesmo é nada nem ligar e desligar. Só
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que as aulas foram tão poucas que as meninas não lembram nem a
senha do e-mail. (MARIA DA CONCEIÇÃO).

Outros reforçaram a sua grande dificuldade em interagir com o computador,
como é o caso do entrevistado José Judá que relatou: “Computador eu tenho muita
dificuldade, dificuldade assim, eu não tenho o hábito”. A entrevistada Maria do Carmo
destacou dificuldades em lidar com os computadores em diversos aspectos, tais como
abrir texto e, inclusive, digitar, pois não era familiarizada com teclados.
Outros disseram que não sabem nada ou nunca tiveram aulas. O entrevistado
José Dã relata como foi o seu comportamento quando a professora levou a turma no
laboratório de informática:
No último dia da turma que eu tava, nós fomos na sala de informática.
Aí eu chamei a professora e falei, me ensina a ligar esse troço aqui que
eu não sei não. Nada que você me pedir pra fazer aqui eu vou saber.
Eu não sei é nada, nem ligar e desligar esse troço aqui não. Digitar
então, nem fala. (JOSÉ DÃ).

A entrevistada Maria Flor relatou que é o seu primeiro ano na EJA [2019] e que
“até hoje não teve nenhuma atividade assim, que fosse para o laboratório de informática
ainda. Inclusive, hoje vai ter uma aula intitulada biblioteca que é uma professora nova
que vai dar”.
Por meio dos relatos dos entrevistados, pode-se perceber que a grande maioria
utiliza computadores, mas com dificuldade ou conseguem realizar comandos bem
simples. Observou-se que os entrevistados acessam as informações e/ou serviços
disponíveis na internet no seu dia a dia muito mais por meio do celular do que pelo o
computador. Esse resultado reforça os achados da pesquisa TIC Domicílios 2018, onde
se manteve a tendência de crescimento do número de domicílios conectados à internet,
bem como de uma presença cada vez menor do computador, especialmente o de mesa,
nos lares brasileiros.
Solicitados a falarem mais um pouco sobre a interação com o computador, já
que na escola possui uma sala de informática com diversos equipamentos, a maioria
dos depoentes informaram ter computadores em casa, sendo que muitos utilizam com
a ajuda de alguém, como destaca a entrevistada Maria Aparecida:
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Porque quando eu morei na casa dessa irmã que eu te falei lá eu fiz, eu
não completei, eu fiz dois anos de teologia e lá você tem que pesquisar
muitos mapas antigos, né? Mapas de Jerusalém, a trajetória quando
Moisés fez a travessia do mar vermelho, então tem aqueles mapas e
você tinha que ter um computador para você, né? Eu comprei o
computador e comprei uma impressora também para poder pesquisar
para poder olhar e como é uma história muito antiga, no livro essas
coisas fica mais difícil para você encontrar aí no computador você clica
no que você quer e ele te dá ali, né? Mas só que quem sempre fazia
isso para mim, era minha irmã que é bem mais jovem do que eu sou.
Dos novos, eu só a mais velha, então o que acontece ela mais é que
mexia eu às vezes. Aí, quando eu digitava, sempre chamava ela para
aumentar a letra por em negrito, pois essas coisas eu não sei, era ela
que fazia pra mim. (MARIA APARECIDA).

Já o entrevistado José Benjamim relata que ficou um pouco assustado quando
foi percebendo a presença da tecnologia no dia a dia:
Agora eu tenho computador em casa, mas, quando veio essa tecnologia
toda, eu fiquei um pouco assustado. Fiquei um pouco assustado por um
lado, por outro não, porque a minha esposa ela é formada em turismo,
então, eu dei sorte nisso, porque ela fazia tudo. Agora o computador
ainda tenho um pouquinho de dificuldade, mas já tô aprendendo e o
celular é tranquilo, eu mexo bem e tal. Agora o computador eu tô
apanhando um pouquinho, mas eu já tive umas aulas lá na FAE e aqui,
de vez em quando, a gente mexe também um pouquinho e ela [esposa]
tá me ensinando, então eu já sei ligar e desligar (JOSÉ BENJAMIM).

Os alunos que vieram do PROEF 1, que tem turmas de alfabetização e
consolidação da alfabetização, sempre falam que tiveram aulas que utilizavam o
computador. A entrevistada Maria Helena deixou claro, em sua fala, que mesmo tendo
computador em casa, mas tem medo de utilizar: “Na minha casa tem computador, mas
o lá de casa eu não mexo não, porque é da minha filha solteira, então, tem muitas coisas
que é do trabalho dela e a gente que não tem experiência não pode mexer né”.
Muitos tiveram o primeiro contato ou incentivo para utilizar o computador no
trabalho. O entrevistado José Judá relata que, quando foram lançadas câmeras de
segurança, ele instalou nas suas lojas e, na época, ele tinha um notebook e fazia esse
monitoramento por ele:
Mas eu tinha as câmeras e acompanhava pelo notebook. Meu menino
colocou as três câmeras na tela aí ficava maior a que eu tava
monitorando. Aí, era só eu clicar que abria. Aí, eu sabia onde colocar a
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que eu queria sacar mais. Aí eu ficava olhando e via tem uma coisa
errada lá na Vilarinho. (JOSÉ JUDÁ).

A entrevistada Maria Flor relata que tem computador na casa dela há mais de 15
anos e que por, trabalhar em um local que precisava saber utilizar o computador, ela
teve que aprender na época:
Computador na minha casa entrou no ano de 2001 foi o primeiro
computador que eu comprei. E aí eu já tinha acesso ao computador
porque eu era secretária da 1ª Igreja Batista de Belo Horizonte na época
e tinha que saber usar o computador, minha filha, as coisas comigo é
na marra. Aí, eu tenho um irmão que ele é muito craque no computador,
sabe? Aí, ele me deu uma força, me deu umas orientações, me ensinou
a ligar e falou como mexia, mas não me ensinou a desligar, e me botou
medo falando que se eu puxasse dá tomada iria estragar e tal. Menina,
eu fiquei até 3 horas da manhã tentando desligar o computador, mas
consegui. Então, assim, graças a Deus, eu faço muita coisa no
computador. Na minha casa tem o meu computador é meu, as meninas
tem notebook, mas tenho o PC é meu ninguém põe a mão, se por não
mexi em nada. A igreja é sempre uma motivação maior e eu nunca disse
não para os desafios, mas isso é coisa da minha família. (MARIA
FLOR).

Alguns entrevistados, porém, não tem computadores ou não utilizam, como é o
caso do entrevistado José Dã que relata: “Computador quem tem é meu filho no quarto
dele lá fora lá. Eu nunca tive contato com computador não”. O entrevistado José Naftali
relata que, quando morava com a família e os filhos tinham computador, ele não tinha
o menor interesse em apender, mas, depois, o cenário foi mudando e o interesse foi
surgindo, ao ponto de procurar um curso básico ofertado perto da sua casa:
Eu não tinha contato com o computador, quando eu morava com a
minha esposa, os meninos tinham computador, os meninos já crescem
com esse troço na mão. Aí eles tinham computador e tal, fizeram curso
tudo direitinho, eu sem interesse sem nada. Às vezes ele saíam e
deixava o computador ligado, aí, ele ligava para mim e falava o pai
desliga o computador aí para mim, o que eu fazia ia lá na tomada e
puxava. Aí depois eles falavam que não podia tirar da tomada não. Eu
falava: ‘ah! Então me ensina a mexer nesse troço aí’. Aí, comecei a
aprender e tal fiz o curso básico, né? Mais ou menos, numa ONG que
tinha lá perto de casa aí eu fiz o curso e, agora, mais ou menos eu sei
mexer, cato milho lá mais sei. (JOSÉ NAFTALI).
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Por meio das experiências dos entrevistados, pode-se perceber, com base em
seus relatos, que sempre houve uma certa distância entre eles e o computador. Essa
distância tornou-se um pouco menor para alguns a partir do momento que retomaram
seus estudos na EJA, por terem a oportunidade de sentarem em frente um computador
e aprenderem funções extremamente básicas, como ligar e desligar.
Retomo o que já foi apresentado anteriormente, mas é importante frisar que
mesmo com um aumento do número de brasileiros conectados à internet, isso não
representa necessariamente uma plena interação com as TICs e um aproveitamento
maior das oportunidades online, pois ainda existem limitações relevantes para a
realização de atividades que demandam maior capacidade de interação. Sendo assim,
os entrevistados deixaram claro que a interação por meio do celular ficou mais fácil para
eles acessarem o mundo digital. Isso se deu não somente pelo celular ser um aparelho
mais em conta em relação ao computador, mas por apresentar recursos que facilitaram
a interação.
Incitados a falarem um pouco mais sobre o incentivo do uso das TICs, foi
levantado a possibilidade de inserção do ensinamento de TICs como parte do currículo
da EJA. Muitos entrevistados ressaltam a importância da inclusão de uma matéria que
abordassem essas questões levantadas durante a entrevista no currículo da EJA, para
facilitar o seu dia a dia.
Ressalta-se que, segundo Arroyo (2017), a função reparadora prevista para a
EJA faz com que os professores repliquem o currículo do ensino fundamental e médio,
o que acaba levando a não ter um currículo específico para a EJA. Ainda segundo o
referido autor, é necessário abrir espaços para o saber social que altere a vida cotidiana
desses sujeitos. Pensando por essa perspectiva, foi feita uma pergunta aos educandos
sobre qual era o pensamento deles em relação a introdução de uma disciplina de
informática, que abordasse essas questões que foram expostas durante as entrevistas.
Diante disso, seguem-se as respostas dos entrevistados Maria da Conceição e José
Gade:
Eu não sei se é porque eu sou ruim para digitar aí eu fico naquela
forçando a digitação, para poder ir rápido e tentar entender, escrever e
apagar, aí, o raciocínio da redação vai embora. Eu falei é tem que
escrever mesmo e depois digitando. Seria muito bom ter uma matéria
de informática. (MARIA DA CONCEIÇÃO).
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Se tivesse uma matéria de informática para ensinar essas coisas do dia
a dia seria bom, porque eu tenho certeza que não é só eu que tenho
dificuldade, né? Seria uma coisa boa, porque se isso não acontecer, a
gente vai ter que fazer fora, você entendeu? Porque precisa fazer fora
da sala ou até da universidade (JOSÉ GADE).

O entrevistado José Rubem afirma que “Seria bom se eles passassem alguma
disciplina, né? Ensinasse a mexer nas coisas seria bom ajudava também”. A
entrevistada Maria Flor começou a relembrar as disciplinas que fazem parte do currículo
e diante disso ela discute a relevância das TICs sobre disciplinas como espanhol e
inglês para o dia a dia:
Lá na sala, eu acredito que a grande maioria não teve acesso as
tecnologias igual eu tive. Então, seria bom sim ter uma matéria para
ensinar sobre isso que a gente tá conversando, em vez de ficar
preocupado em dar um curso de espanhol, inglês, pra quê isso? Eu vou
para os Estados Unidos, mas a minha irmã vai vir eu vou com ela, e
essas línguas não me fazem falta no dia a dia. Já essa parte de
informática seria o ideal, é mais importante que uma aula de língua para
a nossa idade. Eu mesmo sei tudo, mas nunca fiz um curso, e olha que
na minha igreja tem, mas isso aí eu não faço porque o que vai ensinar
eu já sei. Mas eu acho uma matéria assim muito importante. (MARIA
FLOR).

Alguns ressaltam a exclusão quando não se tem acesso às TICs. O entrevistado
José Gade relata que:
Nossa! A pessoa quando não tem esse conhecimento é uma pessoa
que tá andando no escuro. Hoje, as pessoas andam com a tela na
frente. Quem nos dias de hoje não sabe usar pelo menos um telefone,
o celular mais moderno, né? Tá no escuro. Quem não tem acesso hoje
à tecnologia moderna de hoje, ele tá muito atrás, ele precisa de acelerar
muito para acompanhar. (JOSÉ GADE).

A entrevistada Maria de Lurdes ressalta que “Eu me sinto excluída desse meio e
muito dependente da minha filha. Eu acho que seria muito válido ter uma matéria para
ensinar informática para a gente. Isso seria uma forma de integração da gente que não
sabe nesse meio”. Já a entrevistada Maria do Carmo relata que: “Eu acho que, de uma
certa forma, quem não consegue tá acompanhando esse ritmo se torna um pouco
excluído”. Ela destaca que acharia “ótimo ter uma matéria que trabalhasse com essas
questões da tecnologia que a gente precisa nosso dia.”
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Essa exclusão digital dos sujeitos da EJA pode gerar o que Warren (2007)
denomina de “ciclo digital vicioso”. Segundo esse autor, há uma relação muito estreita
entre a exclusão digital e a social, sendo que ambas se retroalimentam. Assim, os
sujeitos da EJA teriam fortes desvantagens na sociedade a partir da sua exclusão
digital.
Outra questão que foi observada durante a entrevista é que os educandos mais
novos têm muita preocupação com a dimensão que está tomando a questão do
autoatendimento. Em diversos lugares, não se vê mais a presença de pessoas
realizando os atendimentos como ocorria anteriormente. A entrevistada Maria José
ressalta o efeito do avanço das TICs sobre os empregos:
Não é que eu sou antiquada, é que eu não concordo muito com a
modernidade com esse negócio de internet, dos aplicativos eu não
concordo porque é tanto desemprego, tanta coisa acabando por causa
disso. Então, eu não sou a favor disso totalmente. Eu acho que tinha
que ter restrição e esse negócio não tem mais limite. Eu acho um
absurdo ter autoatendimento em quase tudo tem que ter o tête-à-tête.
(MARIA JOSÉ)

Nesse sentido, Bauman (1998, p.50) ressalta que com o progresso tecnológico
e administrativo ocorre o fechamento de divisões e redução de funcionários.
“Modernizar a maneira como a empresa é dirigida consiste em tornar o trabalho ‘flexível’
– desfazer-se da mão-de-obra e abandonar linhas e locais de produção de uma hora
para outra [...].”
Diante da falta de uma disciplina de informática, alguns ressaltaram a
necessidade de se buscar um curso fora da EJA. Como relata o entrevistado José Dã
e a entrevistada Maria Aparecida. Porém, na fala desta última, observa-se que, mesmo
sendo fora da EJA, ela sabe, sem muitas informações e detalhes, que existe uma opção
para eles dentro da própria universidade:
Eu tava conversando com a minha esposa, eu que tô apertado demais
esse ano, hoje mesmo vendo as conta chegando e apertando. Mas, que
eu tava querendo pagar uma aula eu tava, num horário assim de manhã
por perto de casa ali e fazer esse troço (JOSÉ DÃ).
Inclusive, até duas colegas de sala falaram que tem um curso aqui de
digitação para você começar aprender mexer no computador e é bem
mais barato do que lá fora. E é bem mais bem mais bem mais avançado
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também porque são os estudantes e professores que estão aqui, então,
ele tem que aprender para poder ensinar, como é que eles vão ensinar
lá fora se não aprenderam como ensinar aqui.
Então, é uma troca e nós ficamos de olhar isso. Porque, igual você tava
falando ontem, se eu perder minha conta de luz eu vou ficar sem pagar.
Eu não sei tirar segunda via (MARIA APARECIDA).

Dentro da universidade já existem iniciativas de projetos que ofertam cursos de
informática destinado a pessoas acima de 45 anos, justamente pelo fato de
compreenderem que o processo de ensino é diferente, mas não apenas pelo fator
geracional. O Projeto Incluir12 é um desses projetos que oferece o curso de Informática
para Maturidade (acima de 45 anos).
Outro programa da universidade que também oferece o “curso de celular” nessa
mesma perspectiva é o Programa Envelhecimento Ativo13. O curso busca ensinar a
usar funcionalmente o celular com autonomia, sendo indicado para pessoas que
desejam explorar os aparelhos telefônicos e seus recursos. É importante destacar que,
neste programa, qualquer curso é destinado a pessoas acima de 45 anos de idade.
O Boletim da UFMG do mês de novembro de 2018, publicou uma reportagem
sobre o Programa Envelhecimento Ativo. Nesta reportagem, havia uma fala de uma
participante do referido programa que reflete justamente o que vem sendo defendido
nessa tese:
Dona Vilma, também de 66 anos, revela que ganhou autonomia ao
frequentar as aulas que a ensinam a usar aparelhos digitais. “Antes, eu
morava com minhas filhas e sempre pedia: ‘faz isso pra mim, faz aquilo
pra mim’. Cada uma foi para um lugar, e eu fiquei sozinha; agora tenho
de me virar. Hoje eu me sinto 30 anos mais jovem”, diz (BOLETIM
UFMG, 2018, p.5).
12

O Projeto Incluir foi idealizado pelo Professor Francisco Vidal junto ao Grupo de pesquisa em
Empreendedorismo, Inovação, Conhecimento, Inteligência e Sustentabilidade da UFMG
(EICIS), com o propósito de disponibilizar conhecimento, proporcionando, através do
voluntariado, a oportunidade da inclusão social e formaç ão cidadã em um ambiente de
mudanças e melhoria das comunidades de Belo Horizonte e região. Ressalta-se que o valor da
taxa de matrícula é de R$80,00 e 6 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar), por
curso. Não há mensalidades. São oferecidos diversos cursos para a população. Ver site
(https://sites.google.com/prod/view/projetoincluir/in%C3%ADcio)

13

O Programa Envelhecimento Ativo atende ao público acima de 45 anos utilizando os espaços da
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, além de espaços de parceiros
como a ASSUFEMG e a Igreja Batista do barro Preto. A contribuição desta iniciativa de extensão
para a sociedade e para a comunidade acadêmica é notória e justifica -se pela longa história de
quase 30 anos de existência. Ver site (http://www.envelhecimentoativoufmg.com.br/inicio)
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Por outro lado, o entrevistado José Benjamim ressaltou que os conhecimentos
já adquiridos na EJA são suficientes para ele e que os aprendizados em relação a
utilização das TICs ficariam em segundo plano. Diante da sua fala, observa-se que ele
vê esse tipo de aprendizado como algo dissociado da escola.
Aí, assim, eu tô aí, mas eu poderia tá sabendo muito mais, mas eu tô
preocupado mais mesmo com o estudo do que com a tecnologia. A
tecnologia eu aproveito na hora que dá. Eu vejo assim, eu vou ter tempo
para aprender porque esse saber aqui é o que eu quero aprender
primeiro de tudo. (JOSÉ BENJAMIM).

A fala do entrevistado José Benjamim reforça o que Coelho (2011) apresenta
sobre os sujeitos da sua pesquisa, que estão em processo de alfabetização, que
revelam a preocupação em aprender a ler e escrever para, posteriormente, utilizar o
computador. Eles não veem a possibilidade de um aprendizado paralelo, mas relatam
que ficam surpresos quando observam que as crianças em processo de alfabetização
já interagem com facilidade.
Observou-se que, mesmo os smartphones sendo o dispositivo de mais fácil
acesso na vida dos educandos, a presença das TICs na EJA se faz presente por meio
de atividades que utilizam o computador e de uma forma transversal, já que ainda não
é ofertada uma aula específica para esse público.
6.6 EM BUSCA DE UMA AUTONOMIA PARA INTERAGIR COM AS TICS NA VIDA
COTIDIANA
Nesta seção, discute-se a autonomia dos entrevistados no uso das TICs.
Observou-se que a grande maioria dos entrevistados dependem de alguém
(normalmente da família) para a utilização das TICs no cotidiano. Por serem sujeitos de
gerações anteriores, em que o acesso às informações e serviços ocorriam por outros
meios, notadamente o suporte impresso era o que estava presente. E vale esclarecer
que, praticamente, todos os entrevistados trabalhavam em setores que não exigiam
esse acompanhamento da evolução tecnológica, e, portanto, não era muito simples
acompanhar essa evolução.
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Retomando a teoria, a partir desse contexto, Trivinho (2007, p. 92) apresenta a
velocidade como “a forma atual mais sutil da violência da técnica”. Desse modo, diante
da institucionalização do mundo digital, acessível por meio das TICs, esse pode ser
entendido como outra fonte de violência técnica contra indivíduos que não a assimilem.
Nesse sentido, de acordo com Haenssgen (2018), uma vez que os ganhos das TICs
não são distribuídos igualmente entre os sujeitos, muitos se tornam excluídos. Tornase excluída uma parcela da população que está fora desse contexto e que não
consegue acompanhar a velocidade dessas mudanças.
O entrevistado José Dã relatou que existe uma dependência dos filhos para
interagir com as TICs: “quando preciso resolver essas coisas, eu peço ajuda dos meus
meninos, tipo gravar o número da pessoa nos contatos. Aí, às vezes, eu já fico invocado,
aí, nem quero aprender mais, peço pra só gravar pra mim”. Percebe-se que alguns
entrevistados têm pouquíssima familiaridade com o celular, tendo dificuldade e
precisando de favores até para realizarem comandos simples e que fazem diferença no
seu dia a dia. Já o entrevistado José Benjamim relata que existe uma dependência da
esposa para interagir com as TICs, mas que, com o passar do tempo, ele foi forçado a
aprender aos poucos:
Era ela que ia lá tirar o meu pagamento, era ela que pagava as contas,
eu não sabia nada disso. Eu não mexia com nada disso, porque eu tinha
medo de errar e lá, por exemplo tirar, o meu pagamento e não consegui
tirar e ficar com vergonha ter que pedir uma pessoa para me ajudar.
Então, assim, eu deixava tudo com ela, quando aconteceu esse
problema com ela, desse câncer, eu tive que assumir tudo. Eu que tinha
que receber, tinha que ir lá tirar o dinheiro dela e o meu. (JOSÉ
BENJAMIM).

O entrevistado José Benjamim precisou romper barreiras, como o medo de errar
e até mesmo a vergonha de pedir ajuda, para utilizar o caixa eletrônico há alguns anos.
A capacidade do exercício da autonomia está relacionada com o domínio dessa
interação no mundo virtual e com a possibilidade de realização de outras tarefas do
cotidiano, sem passar por constrangimentos e depender totalmente da ajuda de
terceiros.
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O entrevistado José Dã relatou um episódio em que precisava resolver algo
urgente para o filho dele e, se não fosse a cunhada para ajudá-lo, provavelmente não
conseguiria resolver a situação:
[...] Aí ele me deu um toque, eu liguei de novo pra ele e ele falou que
era pra tirar a foto do cartão de crédito e mandar pra ele. E pra mandar
também os três números que fica atrás do cartão. Eu falei: ‘beleza meu
filho’; e pensei: ‘e agora como é que vou fazer isso?’. Aí eu vi que a luz
da minha cunhada tava acesa e que ela tava acordada e pedi ela pra
fazer isso pra mim. Aí ela mandou pra ele e resolveu. Aí ele me deu um
toque de novo e falou que deu certo e que já tava esperando o outro
ônibus sair. E, se a minha cunhada não tivesse lá, nós dois ia ficar na
pedra, ele mais ainda. (JOSÉ DÃ)

Sendo assim, a autonomia é uma experiência de liberdade que já pode ter sido
vivenciada por alguns educandos da EJA que não mais dependiam de terceiros para
realizar tarefas do cotidiano, pois já dominavam a leitura e a escrita. O entrevistado José
Gade é enfático ao dizer que é necessário alguém para ajudá-lo a interagir com as TICs,
mas, ao mesmo tempo, reconhece que, se tiver alguém para ensiná-lo, ele poderá
interagir facilmente no mundo digital, tendo autonomia para realizar as atividades mais
presentes em seu cotidiano:
Outro dia eu tava até falando com a minha menina, que ela fica fazendo
as coisas tudo pra mim. Aí eu falei com ela que, daqui uns dias, eu quero
que ela passa essas coisas para eu mesmo fazer. Ela falou que tá bom
e que isso é facinho. Ela conhece assim o meu potencial, ela fala que
meia hora que ficar comigo eu já vou sair fazendo tudo. Então, eu vou
aguardar porque o tempo dela também é muito escasso (JOSÉ GADE).

Outros ainda dependem de pessoas que não fazem parte da família, o que, às
vezes, torna-se mais complicada a situação, como pode ser observado pelo relato das
entrevistadas Maria das Dores e Maria José:
É bom resolver as coisas sem precisar ir no lugar, mas desse jeito ficou
mais difícil pra muitas pessoas, as que não sabem ler, aí eu acho que
essas pessoas ficam excluídas. Fica dependendo dos outros resolver,
às vezes, fica zanzando pra lá e pra cá e custa achar alguém pra ajudar.
Quando eu tenho que pesquisar alguma coisa, eu espero a menina lá
do serviço, porque eu pergunto pra ela e ela me ajuda. Aí, quando não
é ela, eu pergunto os porteiro do prédio e eles também me ajudar. Às
vezes, eles olha no celular deles. (MARIA DAS DORES)

152

Outro dia, tava falando com a minha amiga: ‘tô cansada de viver na
sombra dos outros’, que isso é uma sombra. E não é só eu não, a minha
outra chefe também é tão alienada quanto a mim, eu me sinto muito
excluída de precisar toda hora dos outros, de está fazendo alguma coisa
e precisar ficar chamando os outros, aí, a pessoa vem com grosseria,
vem com má vontade, sabe? Porque nem todo dia a pessoa tá feliz e
ela tá no direito dela, não tem obrigação de ensinar. Às vezes, me xinga
na frente dos clientes. Eu recorro com muita frequência aos outros. Eu
queria ser um pouco mais independente, saber algumas coisas para
não ficar toda hora chamando os outros. (MARIA JOSÉ).

Retomando a literatura, Novo-Corti, Varela-Candami e García-Álvarez (2014)
destacam que as disparidades digitais entre os usuários estão entrelaçadas com outras,
reforçando os efeitos nas desigualdades econômicas e sociais. Além disso, Silva e
Oliveira (2017) ainda ressaltam que a violência simbólica pode ser observada em
diferentes instituições da sociedade, tais como o Estado, a mídia e a escola. De acordo
com esses autores, a violência simbólica seria a grande líder de todos os outros tipos
de violência, uma vez que é invisível, tênue e ainda mais audaciosa, propagando todos
os dias (na mídia, propagandas, bem como em produções artísticas e culturais), e
atacando os indivíduos por todos os lados, sem que tenham plena consciência disso.
Mesmo sabendo utilizar alguns recursos, como o caixa eletrônico que está
presente há alguns anos na nossa sociedade, a entrevistada Maria de Lurdes fala sobre
o medo, mesmo sabendo que tem conhecimento para fazer as transações. É importante
também destacar que, muitas vezes, as pessoas mais próximas desses educandos não
dispõem de tempo para ensinar e acham mais fácil interagir com as TICs por eles do
que com eles. Sendo assim, a entrevistada Maria de Lurdes relata que:
Aí, principalmente quando eu preciso pagar alguma conta no início do
mês, eu tenho que esperar por ela, o dia que ela tiver folga, uma hora
que ela puder ir comigo, para pagar porque eu e a minha insegurança
não me deixa ir. Eu sei usar as teclas e tudo, mas fico com medo. Será
que vou fazer alguma coisa errada, e se travar, e se não sair o papel
que eu fiz o pagamento, né? Sabe o que é um problema também? É
que a minha filha faz tudo, faz tudo. Minha filha não me deixa crescer
(risos). É até engraçado, porque eu fico olhando ela em casa e peço a
Deus par arrumar um serviço pra ela, pra ela sair de casa e deixar eu
viver a minha vida. (MARIA DE LURDES).

Muitos citam a dificuldade de realizar algum tipo de compra pela internet (ecommerce) e também de utilizar serviços bancários (internet banking) para transações
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diárias. A entrevistada Maria Aparecida relata, com muito pesar, as oportunidades que
perdeu por não saber realizar compras online, o quanto ela depende de outras pessoas
e como isso já afetou o seu dia a dia várias vezes:
Questão de banco, meu cunhado diz que ele resolve quase tudo de
banco pelo celular. Eu já tive muita vontade de comprar as coisas pelo
site e eu não sei comprar. Sabe, eu já perdi muitas oportunidades de
muitas coisas que eu queria. Quando eu não estava estudando que eu
vim da casa da minha irmã, então eu queria muito voltar para casa dela,
mas ir de avião. Como é muito longe, dá quase dois dias direto de
ônibus, né? Então, eu queria acessar, né? Para poder comprar
passagem pela internet, eu nunca consegui. E eu já perdi muitas
oportunidades assim, de comprar a passagem de avião. Às vezes, eu
ia de ônibus porque não conseguia comprar a de avião. A data foi
chegando, foi chegando. Aí eu falei pronto, agora tenho que ir de ônibus,
porque não dá mais tempo. Você tendo um conhecimento, a internet te
ajuda, mas se não tiver conhecimento, nenhum aí não adianta. (MARIA
APARECIDA)

Com base na literatura, Warren (2007) destaca que um grupo da sociedade
usualmente assimila as TICs em uma velocidade maior que os demais grupos, devido
a fatores como localização, renda, educação e habilidade. Por outro lado, existe um
grupo mais lento na assimilação das TICs, ampliando continuamente o “fosso digital”
com os demais, reforçando sua marginalização nesse campo e, consequentemente, na
sociedade contemporânea. Quando Santaella (2003, p.81) diz que “não há uma
linearidade na passagem de uma era cultural para a outra, pois elas se sobrepõem,
misturam-se, criando tecidos culturais híbridos e cada vez mais densos”, observa-se
que com a chegada dessa cultura digital existe uma parcela da população que está fora
desse contexto e que não consegue acompanhar a velocidade dessas mudanças.
Por outro lado, a entrevistada Maria de Fátima destaca que observando alguns
alunos da sua turma, ela percebe que as vezes existe um desinteresse de alguns em
aprender:
É igual eu estou te falando a pessoa, assim, 50 vamos colocar 60 anos.
Tem pessoa de 60 anos que não tem interesse. Agora tem umas que
têm interesse, mas não é aquela coisa. Entendeu? Pensam assim, meu
telefone tá atendendo, a pessoa tá conseguindo falar comigo me
mandar uma menssagenzinha pra mim tá bom. Eu não preciso fuçar
mais nada aqui não. (MARIA DE FÁTIMA)
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A entrevistada Maria do Carmo fala sobre a questão da aceitação, que a
sociedade está em constante modificação e ressalta a necessidade de se aceitar a
evolução das TICs: “E até a pessoa acostumar com aquilo, o novo o desconhecido pra
gente é monstruoso, né? A gente tem medo, mas é a modernidade né? E a tecnologia
tá aí e tá tudo realmente modernizando, não tem jeito o nosso futuro é esse mesmo,
né?”
Assim, torna-se importante para os alunos da EJA desenvolverem habilidades
de uso dessas tecnologias no cotidiano e também identificar os benefícios adquiridos a
partir desse uso e como pode este domínio transformar a experiência das pessoas com
a tecnologia.
Prosseguindo no quadro dessa análise é necessário destacar que finalizo essa
tese em um período de pandemia em que todas essas questões que foram
apresentadas nesse trabalho ficaram mais evidentes. No dia 12 de fevereiro de 2020,
a Covid-19 foi declarada pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (ZU et
al., 2020). Essa doença é causada por um novo coronavírus, denominado de SARSCoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus).
A Covid-19 espalhou-se atingindo praticamente todo o globo em poucos meses
(JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2020). Estudos tais como os dos epidemiologistas
do Imperial College chegaram a conclusões preocupantes de que milhões de pessoas
morreriam nos Estados Unidos e no Reino Unido em poucos meses se nenhuma
medida fosse adotada (FERGUSSON et al.,2020). No caso do Brasil, o mesmo estudo
evidenciou que se nenhuma atitude fosse tomada, seriam mais de 1,1 milhão de mortes
(WALKER et al., 2020).
Por se tratar de uma nova doença, para qual os seres humanos não teriam
imunidade, e por não existir quaisquer drogas ou vacinas que possam ser empregadas
para mitigá-la de forma efetiva, a principal medida recomendada pelos especialistas é
o isolamento social (FERGUSSON et al., 2020; WALKER et al., 2020). Diante dessa
nova situação, diversos países do mundo iniciaram períodos de quarentenas com um
certo nível de rigor (ASHRA, 2020). Mesmo com esses esforços, ressalta-se que o
número de casos continua crescendo no Brasil e no Mundo, conforme dados da Johns
Hopkins University (2020) e do European Centre for Disease Prevention and Control
(2020). Apesar de o primeiro caso no Brasil ter sido registrado apenas no dia 26 de
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fevereiro, quatro meses depois, o país já possuía quase um quarto dos casos
registrados no mundo (EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND
CONTROL, 2020). As figuras 10 e 11 apresentam o número de casos diários no mundo
e no Brasil, respectivamente. Em ambos os casos, ainda é possível verificar uma
tendência de alta.
Figura 10: Casos diários de Covid-19 no mundo

Figura 11: Casos diários de Covid-19 no Brasil

Fonte: Adaptado do European Centre for Disease
Prevention and Control (2020)

Fonte: Adaptado do European Centre for
Disease Prevention and Control (2020)

Sendo assim, diante desse novo cenário, tornou-se muito necessário o
distanciamento social e por esse motivo, ocorreu uma grande intensificação do uso das
TICs para resolver situações do cotidiano, mantendo tal medida de mitigação. Ao longo
dessa pesquisa, defendi mais de uma vez que é preciso que os sujeitos presentes na
EJA tenham autonomia para interagir com as TICs para resolver situações que estão
presente em seu dia a dia. Além disso, destaco que é preciso que eles encontrem na
escola uma oportunidade de adquirir esse novo saber, que já vinha trazendo alterações
contínuas em sua vida cotidiana e, agora, com o cenário da pandemia, essa questão
só veio a ficar mais evidente.
Com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços públicos e reduzir
os impactos negativos da pandemia, o governo federal anunciou que mais de 250
serviços foram transformados em digitais durante a pandemia. Dentre os principais
estão o Auxílio Emergencial de R$ 600 (seiscentos) reais e o Seguro Desemprego do
Empregado Doméstico (GOVERNO FEDERAL, 2020).
Esses serviços podem ser acessados por meio do Portal GOV.br. Em janeiro,
4,6 milhões de pessoas acessaram os serviços no portal, já no mês de julho o número
subiu para 12,1 milhões de usuários (GOVERNO FEDERAL, 2020, online) Pode-se
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dizer que o aumento dos acessos ao referido Portal “é indicativo da migração do cidadão
que utilizava o atendimento presencial dos órgãos públicos para o atendimento digital”
(GOVERNO FEDERAL, 2020, online).
É importante destacar que, no mês de janeiro, as pessoas tinham a possibilidade
de escolher entre os serviços digitais e presenciais, o que já não era mais possível no
mês de julho. Certamente a pandemia acelerou esse processo de acesso aos serviços
no mundo digital e estimulou o cidadão que possui habilidades com a tecnologia a
resolver as situações que ocorriam ao seu dia a dia pelo smartphone, tablet e
computador.
Por outro lado, pode-se dizer que a pandemia também intensificou o processo
de exclusão das pessoas que ainda não possuem habilidades e/ou conhecimentos para
interagir com as tecnologias para resolver questões que se tornaram extremamente
necessárias (auxílios financeiros) e passaram a ser acessadas apenas pelo ambiente
digital, tais como: o cadastramento do auxílio emergencial, central de serviços do INSS
(Meu INSS) e no caso específico de Belo Horizonte, o cadastro de cestas básicas e kits
de higiene para grupos vulneráveis.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo apresentado nesta tese visou apreender e analisar as dificuldades e
limitações vivenciadas pelos sujeitos da EJA em relação às TICs presentes em ações
da vida cotidiana, assim como compreender quais ações/mecanismos são adotados no
processo de formação desses sujeitos em relação a tais tecnologias, visando lhes
garantir autonomia e empoderamento enquanto cidadãos. Para tanto, foi desenvolvida
uma pesquisa, essencialmente qualitativa, com foco em alunos da EJA/UFMG durante
o ano de 2019.
Neste capítulo, são tecidas as considerações finais do estudo incluindo: as
experiências escolares dos sujeitos da EJA (seção 7.1); as discussões envolvendo as
TICs e a EJA (seção 7.2); o papel da EJA no acesso às TICs e à Autonomia (seção
7.3); e as contribuições desta pesquisa em relação ao tema, bem como, as limitações
encontradas durante sua realização e sugestões para estudos futuro (seção 7.4)
7.1 EXPERIÊNCIAS ESCOLARES DOS SUJEITOS DA EJA
Constatou-se que todos os sujeitos entrevistados tiveram algum nível de contato
com a escola na infância, mas a abandonaram prematuramente pelos mais diversos
motivos, sendo os principais: a necessidade de trabalhar para auxiliar financeiramente
a família e relacionamentos amorosos (especialmente, no caso das mulheres). Nesse
sentido, a história de vida desses sujeitos entrevistados se encaixa ao padrão
especificado por Ribeiro, Viana e Rodrigues (2017) sobre os estudantes da EJA, ou
seja, tratam-se de pessoas usualmente das camadas mais populares e de baixo poder
aquisitivo.
No caso das estudantes, essas parecem ser ainda mais afetadas que os
homens, pois, além de normalmente terem origem em classes sociais mais baixas e
com baixo poder aquisitivo, também foram subordinadas à cultura patriarcal ainda
predominante no século passado, deixando as mulheres à margem do “mundo do
trabalho” (cuja exigência de uma educação formal é mais proeminente) e destinadas ao
“mundo doméstico”. Tal constatação reforça o exposto por Martins (2011) ao discutir as
educandas da EJA. Nesse caso, pode-se dizer que as mesmas sofreram com a
violência simbólica, na perspectiva de Bourdieu (1989), em duas dimensões:
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primeiramente, pelo acesso limitado aos mecanismos de desenvolvimento social (tal
como os homens estudados); e também pela subordinação às vontades masculinas
(inicialmente, dos pais e, posteriormente, dos maridos), sendo, muitas, vezes forçadas
à restrição do mundo doméstico.
A volta ao ambiente escolar por parte dos educandos, por sua vez, foi incentivada
por diferentes razões, tais como: a pressão do mercado de trabalho, os incentivos
familiares, o ambiente universitário da EJA na UFMG e a esperança de uma nova
oportunidade de estudos. A pressão do ambiente de trabalho pode ser atrelada ao fato
de que muitos dos respondentes ainda serem responsáveis pelo provimento financeiro
em suas famílias. Assim, eles têm que trabalhar continuamente, apesar da idade
usualmente mais avançada. Porém, devido ao fato de terem baixa escolaridade, esses
sujeitos usualmente estão ligados a empregos precários, cuja integração às TICs é
realizada de forma lenta (serviços mais operacionais e “braçais”), reforçando o ciclo de
desigualdade social.
Mas, além da pressão do mercado de trabalho, observou-se que muitos sujeitos
voltaram aos estudos devido aos incentivos de familiares, usualmente de filhos e
companheiras (no caso dos estudantes homens), que consideram a relevância dos
estudos para o desenvolvimento pessoal. Assim, há um benefício da interação
intergeracional neste caso. Outro ponto importante, refere-se ao fato de a EJA na UFMG
ser distinta do modelo dessa modalidade de educação observada nas escolas
tradicionais, ou seja, os estudantes não dividem espaço com estudantes muito jovens.
Neste caso, a relação entre gerações, que normalmente ocorre nas escolas públicas
tradicionais, tende a prejudicar os estudantes mais velhos. Salienta-se que muitos
desses estudantes mais jovens podem ser classificados como nativos digitais,
apresentando valores bem distintos das gerações predecessoras e com menor
experiência para o desenvolvimento de uma educação já baseada nos saberes
populares, tal como preconizado por Freire (1996).
Por fim, é importante salientar que alguns dos sujeitos voltaram por que têm
esperança de aprender o que não puderam em sua vida, estando presente a ideia de
“recuperação do tempo perdido”.
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7.2 AS TICS E A EJA
Verificou-se que as TICs fazem parte do dia a dia dos entrevistados. Tal situação
era esperada pois, embora excluídos de diversos processos sociais, as tecnologias se
desenvolveram de forma muito drástica nas últimas décadas, perpassando as diversas
esferas da vida em nossa sociedade (JOAQUIM, 2015). No caso dos sujeitos da EJA,
observou-se uma maior dificuldade da adaptação, cuja intensidade difere bastante entre
os diferentes respondentes, mas uma necessidade que se impõe para garantir alguma
qualidade da sua vida cotidiana, tal como exposto por Kämpfen e Maurer (2018).
Em especial, é importante destacar o papel central dos smartphones para acesso
à internet diariamente para a realização de uma série de atividades dos sujeitos
entrevistados. Tratam-se de aparelhos mais baratos que computadores e de acesso
mais fácil, além de uso mais intuitivo. Ressalta-se que o uso do comando de voz auxilia
grande parte dos entrevistados. Observou-se que o uso de aplicativos facilmente
operacionalizáveis são geralmente essenciais para que os sujeitos realizem suas
atividades cotidianas, tais como: o Whatsapp e redes sociais em geral, o Google e o
Youtube. Tais aplicativos e funcionalidades são cada vez mais exploradas no mundo
digital tal como descrito pelo Brazil SFE Tech® (2018).
Porém, ainda são verificadas limitações no uso dos adventos das TICs dos
sujeitos da EJA quando analisado o comércio eletrônico e as transações financeiras.
Tal situação é, muitas vezes, relacionada ao receio dos imigrantes digitais em envolver
dinheiro em um ambiente cibernético.
Um ponto muito importante das TICs no cotidiano dos sujeitos estudados se
refere ao acesso a serviços públicos por meio desta tecnologia. Em especial, muitos
serviços públicos são prestados na região metropolitana de Belo Horizonte por meio
das TICs, sejam a partir de sites ou aplicativos para smartphones. Os respondentes
enfocaram muitos desses serviços, tais como: consulta a horários de ônibus, serviços
básicos (saneamento básico e energia elétrica), solicitações à prefeitura etc. O uso das
TICs nesse sentido pode facilitar de sobremaneira a vida dos respondentes, tal como
enfatizam Jambeiro e Silva (2004), pois evita deslocamentos desnecessários e facilita
o acesso às mais variadas informações.
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7.3 O PAPEL DA EJA NO ACESSO ÀS TICS E A AUTONOMIA
Contudo, observou-se uma grande dependência dos sujeitos da EJA de pessoas
mais jovens para ajudá-los, em muitas ocasiões no uso adequado das TICs.
Usualmente, os filhos e companheiras atuam nesta função. Mas nem sempre eles têm
a paciência necessária com esses imigrantes digitais. Diversos foram os relatos que
enfatizaram essa dependência e, consequentemente, a perda de autonomia desses
sujeitos. Ao não dominarem adequadamente as ferramentas tecnológicas necessárias
para a sua vida cotidiana, os sujeitos da EJA são excluídos gradualmente de espaços
sociais relevantes. Tal como enfatiza Warren (2007), essa exclusão digital leva a uma
marginalização social desses sujeitos.
Tal dependência de terceiros, assim, atenta contra o caráter emancipatório da
educação preconizada por Freire (1996), levando a uma relação de subordinação dos
sujeitos da EJA frente a interesses alheios, prejudicando seu desenvolvimento pessoal
e como cidadão. Nesse contexto, no qual são observados avanços cada vez mais
rápidos da TICs, há um reforço do ciclo vicioso entre exclusão digital e exclusão social,
levando o sujeito da EJA a não acessar os mecanismos que o permitiriam exercer sua
cidadania mais plenamente, a partir de um pensamento crítico, tal como ressalta
Joaquim (2015).
Diante do exposto, questionou-se qual seria o papel da EJA para auxiliar a
reduzir essa exclusão digital, possibilitando uma autonomia mais plena aos seus
sujeitos. Dentre os respondentes, praticamente todos os sujeitos ressaltaram o uso do
computador no laboratório de informática do curso na UFMG. Porém, a maioria não
consegue lidar com esse tipo de equipamento (inclusive, alguns não conhecem os
procedimentos básicos para ligá-lo). Nesse caso, há o destaque para o papel essencial
da professora de português para auxiliar no processo.
No que se relaciona ao uso de TICs, apesar do reconhecimento da importância
da mesma para os educandos, verificou-se uma baixa articulação do curso destinado
aos sujeitos respondentes. Atividades isoladas, tal como a empreendida pela professora
de português são importantes, porém não agem de forma estrutural para o
desenvolvimento do aprendizado das TICs. Acredita-se que, apenas com medidas mais
sustentáveis, perenes e institucionalizadas pela universidade, de disponibilizar de forma
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estruturada esses conhecimentos aos sujeitos da EJA, poder-se-á reduzir essa
exclusão digital e, consequentemente social, levando-os a maiores níveis de autonomia
no seu cotidiano, e a um exercício pleno de sua cidadania.
7.4 CONTRIBUIÇÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DE NOVOS ESTUDOS
O estudo apresentado nesta tese contribui de diferentes formas para o
conhecimento no que se refere aos temas abordados. Primeiramente, ressalta-se o
enfoque do cotidiano dos sujeitos da EJA e não apenas as práticas em sala de aula.
Com base em uma educação emancipatória, espera-se que os saberes discutidos em
sala com os sujeitos da EJA se reflitam positivamente em suas vidas fora do ambiente
escolar. Dessa forma, ao abordar os sujeitos sob essa perspectiva, contribui-se para
uma discussão crítica do papel social dessa modalidade de educação sobre o dia a dia
desses sujeitos.
Ressalta-se, ainda, a constatação de que o ambiente da EJA na universidade é
muito importante para os sujeitos da EJA estudados. Ao contrário da EJA tradicional,
usualmente observada em escolas, essa modalidade na UFMG é preferencial para um
público com idade mais avançada, contribuindo de sobremaneira para o interesse
desses sujeitos. Tal resultado demonstra a necessidade de se repensar o papel das
relações intergeracionais em sala de aula na EJA, de forma a preservar os interesses e
o desenvolvimento dos diferentes atores envolvidos.
Ademais, destaca-se o papel das TICs na inserção social dos sujeitos. Para
muito além de conhecimentos tecnicistas, o domínio das novas tecnologias digitais
possibilita uma nova forma de imposição de poder em nossa sociedade. Assim, a falta
de habilidade dos sujeitos frente a tais tecnologias redunda em uma menor gama de
habilidades sociais, cada vez mais demandadas e à exclusão de ambientes de
interação. A segregação destacada por Trivinho (2007) entre sujeitos dromoaptos e
dromoinaptos, além de uma classificação didática, reflete na segregação social dos
indivíduos, levando-os à perda de capital social e à subordinação a interesses alheios.
A velocidade de expansão das TICs leva à uma marginalização constante digital e,
consequentemente, social dos indivíduos.
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No caso da EJA, verificou-se com base nos dados secundários de todo o Brasil,
que as pessoas com perfil dos sujeitos dessa modalidade de educação na UFMG são
normalmente os mais excluídos digitalmente. Assim, tais sujeitos tendem a sofrer com
a violência simbólica em vários aspectos, culminando na perda de qualidade de vida e
um estresse cada vez maior por acesso a mecanismos cujo domínio se tornam cada
vez mais complexos (ampliação do fosso digital).
Além disso, o estudo realçou a importância das TICs para a autonomia em um
mundo cada vez mais digital. A dependência dos sujeitos da EJA de outros indivíduos
para auxiliá-los a usar tais tecnologias implica em uma menor autonomia daqueles.
Assim, vários aspectos de sua vida diária são impactados de forma negativa devido a
essa dependência, que merece atenção para garantir a dignidade humana e a
autonomia aos sujeitos da EJA.
Acredita-se que, uma das formas de se aprimorar esse ponto crucial, seja a
inclusão das TICs no dia a dia do educando da EJA em sala de aula. Esta deverá se
realizar por meio de uma disciplina específica ou pelo uso interdisciplinar das mesmas;
tais tecnologias são essenciais para a autonomia dos sujeitos na contemporaneidade.
Assim, para que a educação desses sujeitos seja realmente emancipatória e lhes
possibilite escapar dos diversos tipos de violência simbólica que perpassaram (e
perpassam) suas vidas, é essencial que os gestores públicos consigam visualizar a
importância do conhecimento das TICs para esses sujeitos, agregando-o, de alguma
forma ao currículo, dessa modalidade educativa.
Os dados da pesquisa revelaram importantes contribuições em relação a EJA
UFMG. Sendo assim, a pesquisa traz a realidade histórica da vida dos sujeitos, aponta
as dificuldades com as TICs, reforça que não ter frequentado a escola no tempo
“correto” deriva das condições de vida desses sujeitos.
Além disso, revelou aspectos a serem destacados que não foram privilegiados
em razão da proposta da pesquisa e da metodologia adotada. Em termos de limitação,
todos os resultados obtidos resumem-se a apenas ao programa da EJA dessa
instituição. Ademais, a amostra de sujeitos dentro do programa da UFMG foi não
probabilística por acessibilidade, ou seja, seus resultados não podem ser generalizados
para todos os alunos do programa. Apesar dessas limitações de generalização,
salienta-se que o estudo desenvolvido tem um viés essencialmente qualitativo, assim,
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o foco preferencial é na profundidade das análises e na generalização analítica, tal
como proposto por Yin (2015). Além disso, houve respeito a decisão de cada um dos
sujeitos em participar do estudo, privilegiando a autonomia de cada um no sentido de
compartilhar suas experiências e contribuir para o conhecimento na EJA.
Outro ponto importante a ser ressaltado, é que se tratou de um estudo
transversal, sendo realizado no ano de 2019. Sem dúvidas, um estudo longitudinal, ou
seja, de coleta de dados ao longo do tempo, poderia levantar mais informações
relevantes sobre os sujeitos estudados, porém a limitação do tempo do estudo ao
período necessário para o desenvolvimento do curso de doutorado impediu esse tipo
de abordagem.
Diante das contribuições, propõem-se algumas sugestões para estudos futuros
no intuito de abordar melhor as TICs, a EJA e a autonomia. Poder-se-ia, por exemplo,
realizar experimentos do uso dessas tecnologias em aulas da EJA, de forma a
compreender o interesse dos alunos e as melhores abordagens para auxiliá-los no
cotidiano. Ademais, considerando a importância da vida cotidiana, poderia ser
desenvolvido um estudo usando o modelo everyday life information seeking (ELIS) de
Savolianen (1995) para investigar como se dá a busca por informação diária dos
educandos da EJA (com foco especial no papel das TICs e como se dá a autonomia
dos sujeitos).
Considerando o exposto, também seria interessante pesquisar as relações
intergeracionais na EJA e seu efeito na assimilação das TICs na EJA tradicional. Por
fim, sugere-se um estudo enfocando o papel da EJA na autonomia dos seus sujeitos e
sua contribuição para a sua emancipação social dos mesmos.
Finalizo retomando quatro afirmações que são apresentadas ao longo da tese:
(1) tem-se que se trata de sujeitos normalmente excluídos socialmente; (2) a
importância da interação com as tecnologias digitais, quando o intuito é estimular e
favorecer a autonomia e o empoderamento dos sujeitos da EJA; (3) aumento do número
de brasileiros conectados à internet não representa necessariamente uma plena
interação com as TICs e um aproveitamento maior das oportunidades online e (4) a
autonomia é uma experiência de liberdade.
Essas afirmações assinalam a necessidade da Ciência da Informação, da
Biblioteconomia e dos profissionais da informação se preocuparem e se ocuparem com
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grande parte das questões assinaladas pela pesquisa, sobretudo naquilo que concerne
à dimensão da exclusão social de alguns grupos de sujeitos no cerne de muitos
processos vinculados à produção e ao acesso à informação.
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
Prezado(a),
Você está sendo convidado(a) a participar, voluntariamente, da pesquisa “INFORMAÇÃO,
AUTONOMIA E EMPODERAMENTO: OS SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS (EJA) E SUAS INTERAÇÕES COM AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO COTIDIANO”, que tem por objetivo compreender
quais são as dificuldades vivenciadas pelos alunos da EJA ao lidarem com ações da vida
cotidiana que necessitam do uso de recursos tecnológicos digitais.
Procedimentos do estudo
A realização da pesquisa se dará em dois momentos:
1) conhecer as turmas do PROEF-2 onde você está matriculado;
2) no segundo momento irei recolher os relatos centrados na sua história de vida, ou seja,
solicitar que nos conte um pouco da história de sua vida para que eu possa compreender a
sua trajetória e posteriormente compreender como você lida com situações que exigem o
uso da tecnologia digital, por exemplo, idas ao banco, ao supermercado, ao médico, ao
transitar pela cidade, dentre outros.
Riscos e desconfortos
Os pesquisadores, cientes de que os sujeitos participantes da pesquisa – discentes da EJA
–, de maneira geral, não têm domínio e/ou conhecimento das tecnologias digitais,
conduzirão a investigação tomando todas as medidas e precauções para que estes não
sejam expostos à situações constrangedoras ou de coação, com vistas a garantir a plena
expressão dos participantes.
Benefícios
Espera-se que o resultado desta pesquisa possa contribuir para melhorar os estudos sobre
educação de adultos no nosso país, bem como ampliar a busca de alternativas para a ação
pedagógica destinada a este público.
Custo / Reembolso
Você não terá nenhum gasto com a sua participação no estudo e também não receberá
pagamento pelo mesmo.
Caráter Confidencial dos Registros
A sua identidade será mantida em sigilo. Você não será identificado quando o material de
seu registro for utilizado. Você será identificado por nomes fictícios, que resguardem seu
anonimato.
Participação
Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária. Você tem o direito de não
querer participar ou sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades.
Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá
consultar:
COEP-UFMG - Comissão de Ética em Pesquisa da UFMG
Av. Antônio Carlos, 6627. Unidade Administrativa II - 2º andar - Sala 2005.
Campus Pampulha. Belo Horizonte, MG – Brasil. CEP: 31270-901.
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E-mail: coep@prpq.ufmg.br. Tel: 3409-4592.
A pesquisadora responsável pelo estudo poderá fornecer qualquer esclarecimento sobre o
estudo, como tirar dúvidas, bastando contato no seguinte endereço e/ou telefone:
Nome da pesquisadora: Eliane Apolinário Vieira Avelar
E-mail: elianeavieira@gmail.com
Pesquisador responsável: Prof. Dra. Alcenir Soares dos Reis
Telefone: (31) 3409-6116 – E-mail: alcenirsoares@gmail.com
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO
Caso haja concordância em participar desta pesquisa, solicito que assine este Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias de igual teor, informando os dados
solicitados abaixo:
Eu_________________________________________________________, portadora(or)
do RG: _______________________e do CPF:. _______________ declaro que entendi
todas as informações apresentadas e recebidas pela pesquisadora Eliane Apolinário Vieira
Avelar a respeito da pesquisa. Declaro ainda estar ciente de que sou voluntária(o) na
pesquisa e que não receberei qualquer tipo de remuneração/pagamento para participar da
mesma, assim como a qualquer momento poderei pedir exclusão da minha participação na
pesquisa sem sofrer nenhuma penalidade ou custo.

_______________________________

Eliane Apolinário Vieira Avelar

Nome completo do participante

Pesquisadora

_______________________________

_______________________________

Assinatura do participante

Assinatura da pesquisadora

Belo Horizonte, ____ de ____________________de 2019.
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APÊNDICE B - Roteiro semiestruturado
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA A REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS
Pesquisadora: Eliane Apolinário Vieira Avelar
Orientadora: Profª. Dra. Alcenir Soares dos Reis

PARTE I - Apresentação
Cumprimentos, apresentação da pesquisadora e indicação da proposta da pesquisa.
PARTE II - Questões
1.

Gostaria que você me falasse um pouco de você: Qual o seu nome? O local de

seu nascimento e como é a composição de sua família? Você pode me contar também
como era sua casa?
2.

Você estudou em qual escola? Como foram os seus primeiros dias na escola?

Em relação à sua experiência escolar, conte-me quais são suas lembranças? Por
quanto tempo você frequentou a escola? Em qual série, você parou? Por que
interrompeu os estudos?
3.

Quando você voltou a estudar? Por que resolveu voltar a estudar?

4.

Como conheceu a UFMG e o PROEF 2? Como ficou sabendo dos

procedimentos para se matricular na EJA?
5.

Há quanto tempo você estuda na EJA?

6.

Você tem contato com computador, smartphone, tablet? Você usa de forma
constante estes instrumentos?

7.

Você usa o computador, smartphone, tablet na escola? Se sim, como isso

contribui no uso de outras tecnologias fora dela?
8.

Caso tenha computador, smartphone, tablet, este está conectado à internet?

Costuma utilizá-lo? De que forma e para quê? Qual o uso ou utilidade do computador,
smartphone, tablet que mais lhe desperta o interesse?
9.

Você se sentiu mais estimulado(a) ou encorajado(a) a usar o computador,

smartphone, tablet depois que entrou na EJA?
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10.

Se você se considera um cidadão, como você participa na sociedade? Você

acredita que a Escola contribui para sua participação? Estando hoje de volta à escola,
você vê mudança em sua atuação na sociedade? Se sim, o que mudou?
11.

Como você vê, após esta experiência escolar, a sua dimensão de participação e

convivência na comunidade em que vive e na sociedade em geral? O uso do
computador, smartphone, tablet contribui para esta mudança? Qual é sua opinião sobre
estas facilidades de comunicação? Sua participação e convivência em sociedade
sofreram algum tipo de alteração/mudança depois que muitas coisas passaram a ser
resolvidas pelo computador/smartphone/tablet conectados à internet?
12.

Atualmente, utiliza-se um computador/smartphone/tablet conectado à internet

para acessar o Facebook, WhatsApp, realizar transações bancárias, marcar de
consultas, distribuir currículos, solicitar um transporte, pedir um lanche, dentre outros.
Você tem ou já teve dificuldade em utilizar um serviço disponível na internet que
facilitaria para resolver uma questão sem sair de casa? Se SIM, qual a estratégia que
você utilizou ou utiliza para resolver essa questão?
13.

Você gostaria de acrescentar alguma informação que não foi destacada nesta

entrevista sobre o tema estudado?
III – Encerramento
Agradecimentos

