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RESUMO 

 

Em 2015, decorrente de uma articulação interinstitucional é implantado em escola pública do 

Paranoá, região administrativa do Distrito Federal (Brasil), um Projeto de inclusão digital para 

educandos do primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O trabalho envolve 

as quatro turmas do primeiro segmento da EJA (ensino fundamental) e é desenvolvido por 

grupo de estudantes do curso de Pedagogia da universidade de Brasília, ligados ao Grupo de 

Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação Popular e Estudos Filosóficos e histórico-culturais 

(GENPEX-UnB). As atividades desenvolvidas no laboratório de informática visam integrar as 

linguagens de Português e Matemática, com a linguagem informática e a proposta da 

Educação Popular, historicamente construída no Centro de Desenvolvimento e Cultura do 

Paranoá (CEDEP), que engloba o acolhimento dos educandos, o trabalho com a situação 

problema-desafio e a construção de textos coletivos. 

O artigo que ora apresentamos visa a sistematização deste processo construído com 

educandos da EJA e busca compreender os principais desafios do uso do computador na EJA, 

sobretudo, analisa como a vivência de uma prática educativa na concepção da Educação 

Popular se constitui em elemento de referência na superação dos desafios cotidianos de um 

ambiente virtual. Para isso, enfoca as significações da inclusão digital em práticas de leitura e 

escrita na EJA, bem como o sentido e a relevância atribuídos a este processo por educandos 

do primeiro segmento da EJA.  

Esta pesquisa tem relação direta com o método de pesquisa participante, pois apresenta como 

base a ideia de dialogicidade entre pesquisa e a prática, onde pesquisador e pesquisados são 

sujeitos de um trabalho comum, ainda que com situações e tarefas diferentes (Brandão, 1990). 

Os procedimentos metodológicos utilizados para produzir os dados e resultados da pesquisa 

foram a observação presencial e participativa no contexto da escola pública por meio da 

entrevista semiestruturada, o diálogo entre educandos e graduandos da Universidade e o 

diário de itinerância. 
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O texto conta com a contribuição de Freire (2003,2013, 2015), Brandão (2006), Reis (2011), 

Gomez (2010) e Streck & Steban (2013). Também apresenta de forma breve noções básicas, 

referenciais e práticas sobre os marcos legais e epistemológicos da Inclusão Digital, e como 

estes se inserem na cultura contemporânea e se introduzem cada vez mais como dispositivos 

políticos, pedagógicos e metodológicos na educação.  

O percurso da pesquisa, bem como a relação da pesquisa participante em conjunto com os 

educandos permitiu identificar alguns desafios enfrentados na inclusão digital, tais como o 

“medo de quebrar” o computador, que gera nestes educandos a ideia de fragilidade da 

máquina devido ao seu alto custo; falta de habilidade em manusear os componentes 

periféricos; como o mouse, por suas mãos terem sido, desde cedo na infância, forjadas e 

direcionadas para trabalhos pesados; a preferência em adquirir equipamentos digitais para 

filhos e netos primeiramente, negando a si próprios o direito de possuí-los; e a inquietação de 

saber para que serve esse aprendizado da informática para suas vidas.  

Durante as atividades desenvolvidas com os educandos, percebemos uma postura de 

conformação/resiliência desses sujeitos ao que lhes é ofertado. Reconhecem que, para uma 

educação de qualidade, precisam de estrutura física adequada às suas necessidades e não da 

mera adaptação de espaços. Por outro lado, tentam de alguma forma contornar essas 

dificuldades fazendo uso do que possuem: a resiliência.  

As entrevistas semiestruturadas com os educandos e as conversas informais entre nós, 

estudantes e professores da UnB, sobre nossa atuação como futuros educadores de EJA, as 

dificuldades e inseguranças sobre o “letramento” através do computador, e, mormente, de 

outros recursos tecnológicos como celulares, têm contribuído na construção de uma proposta 

de trabalho político-pedagógico com os educandos. Nesta proposta, a Educação Popular busca 

criar procedimentos metodológicos que contribuam para a compreensão da realidade desses 

sujeitos e à problematização desse modelo de desenvolvimento informacional que aflige a 

EJA. Nesse novo paradigma educacional que é exigido à EJA desconsidera-se as 

especificidades dos educandos, em um processo aligeirado e descontextualizado de sua 

realidade, tornando a introdução às novas tecnologias da informação uma nova forma de 

exclusão ao sistema formal de ensino. As inovações cada dia mais complexas recebem 

destaque e são ofertadas e inseridas sempre mais cedo nas outras modalidades de ensino. No 

entanto, em relação à EJA, cujo público é formado por pessoas de idade já avançada, 

socioeconomicamente desfavorecidas e fora do mercado formal de trabalho, tais questões 

passam ao largo. 

A despeito deste contexto, a prática desenvolvida pelo Genpex se coloca como alternativa ao 

buscar ampliar as contribuições do computador na EJA na perspectiva da Educação popular. 

Considera relevante que o planejamento docente proporcione práticas pedagógicas articuladas 

com os contextos cognitivos e socioculturais que objetivem o comprometimento conjunto 

entre educador e educando na discussão, construção, elaboração e participação com vistas a 

superação das situações-problemas-desafios que surgem no processo de aprendizagem 
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