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RESUMO 

Este artigo é fruto de um trabalho desenvolvido na disciplina “Matemática e Cultura: 

etnomatemática”do Curso de Licenciatura em Matemática da Faculdade de Ciências 

Integradas do Pontal da Universidade Federal de Uberlândia (FACIP/UFU).Teve como 

objetivoinvestigar a utilização das tecnologias na vida cotidiana dos alunos da EJA e analisar 

a forma como eles interagiam com os recursos tecnológicos no processo de aprendizagem. 

Levando-se em consideração as especificidades de uma turma multiseriada, privilegiou-se 

uma metodologia que pudesse atender ao mesmo tempo dois grupos distintos de alunos, no 

primeiro grupo estavam os alunos em fase inicial de alfabetização e no segundo grupo aqueles 

que já eram alfabetizados. Com isso foram realizadas atividades que envolviam o 

reconhecimento/digitação das letras do alfabeto para os alunos do primeiro grupo e a 

construção de palavras e frases pelos alunos do segundo grupo, relacionando às suas 

atividades do cotidiano. O primeiro contato com o grupo nos revelou um relativo interesse 

dos alunos da EJA em aprender um pouco mais sobre os recursos tecnológicos, este sem 

dúvida nenhuma foi um ponto positivo alcançado por meio desta proposta, uma vez que 

muitos deles viviam estes recursos com certa estranheza, seja pelo fato de nunca terem tido a 

oportunidade de utilizar um computador ou pelo receio de manusear uma ferramenta ainda 

desconhecida.  
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INTRODUÇÃO  

 

De acordo com o plano de ensino da disciplina “Matemática e cultura: 

etnomatemática”, do Curso de Licenciatura em Matemática da Faculdade de Ciências 

Integradas do Pontal – Universidade Federal de Uberlândia (FACIP/UFU) foi estabelecido 

como objetivo geral a compreensão dos saberes etnomatemáticos a partir de múltiplas 

perspectivas reveladas no Campo da Educação Matemática. 
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Com base neste objetivo foi realizada uma pesquisa empírica de cunho etnográfico, 

levando-se em consideração um estudo de caso específico dentre as diversas possibilidades de 

investigação no campo da Etnomatemática. 

Nessa perspectiva, este trabalho de pesquisa teve como campo de investigação uma 

turma de EJA em uma escola municipal da cidade de Ituiutaba – MG, mais especificamente 

com uma turma do primeiro ano do ensino fundamental desta modalidade de ensino. 

Esta pesquisa consistiu em analisar as habilidades, impressões e reações dos alunos 

da EJA frente à uma proposta de alfabetização tecnológica, tendo por objetivo investigar a 

influência que as tecnologias têm em suas vidas cotidianas e o modo como se dá o seu 

processo de aprendizagem por meio de recursos tecnológicos. 

Como a turma era multiseriada, foi necessária uma metodologia que atendesse a dois 

grupos distintos de alunos, os que estavam em fase inicial de alfabetização e os que já eram 

alfabetizados. Com isso, foi proposto aos alunos do primeiro grupo a realização de uma 

atividade que consistia no reconhecimento do teclado alfanumérico por meio da digitação do 

nosso alfabeto em um editor de texto, já os alunos do segundo grupo foram orientados a 

escrever palavras e até mesmo frases completas. 

A realização da pesquisa foi pautada de acordo com os seguintes objetivos 

específicos investigar a influência que as tecnologias de informação têm na vida cotidiana dos 

alunos da EJA, proporcionar aos alunos da EJA uma alfabetização tecnológica, tendo como 

principal instrumento de aprendizagem o computador e a linguagem computacional. 

Levando-se em consideração os objetivos inicialmente propostos, esta pesquisa foi 

estruturada visando responder a seguinte pergunta: 

“Como se dá o processo de aprendizagem dos alunos da EJA no que diz respeito ao 

seu primeiro contato com o computador, por meio da alfabetização tecnológica, e qual a 

importância disso em sua vida cotidiana?”  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Ao propor a “discussão e reflexão sobre a natureza da cultura e da Etnomatemática 

na perspectiva da pesquisa e da prática docente em Educação Matemática”, a disciplina 

“Matemática e cultura: etnomatemática”do curso de Licenciatura em Matemática da 



 
 

3 

Ituiutaba, de 22 a 24 de nov. de 2017 

 

UFU/FACIP permitiu compreender os diferentes ambientes como espaços de pesquisa das 

mais diferenciadas questões no campo da Etnomatemática. 

Esta pesquisa, mais especificamente, foi pensada de acordo com as especificidades 

da pesquisa de cunho etnográfico, que segundo Freire (2014), possui a seguinte definição: 

 

No campo metodológico, a etnografia crítica é a ferramenta que liga a teoria crítica, 

a investigação empírica e a participação política, constituindo-se ela própria como 

uma estratégia e um meio para empoderar, conscientizar e projetar a voz dos 

membros das comunidades. Sendo a etnografia o método integrador, não se 

privilegiaram métodos ou técnicas específicos, a preocupação central foi a de 

projetar a voz dos membros das comunidades locais, conferindo-lhes estatuto de 

colaboradores e de co-autores dos processos e dos resultados da própria 

investigação, incluindo o texto final. (FREIRE, 2014, p. 82). 

 

A partir das ideias da Etnografia crítica elegeu-se os alunos da EJA como 

colaboradores e co-autores da investigação que ora compartilha-se. E que de acordo com 

Fonseca (2007), quando falamos dos alunos da EJA estamos nos referindo a um grupo de 

sujeitos de escolarização básica incompleta ou jamais iniciada e que ocorre aos bancos 

escolares na idade adulta ou na juventude. Trata-se, portanto de um grupo de sujeitos que não 

tiveram acesso à escolarização na idade certa. 

A autora aponta ainda um importante fator condicionante para este atraso escolar dos 

alunos da EJA ao afirmar que: 

 

A interrupção ou o impedimento de sua trajetória escolar não lhe ocorre, porém, 

apenas como um episódio isolado de não-acesso a um serviço, mas num contexto 

mais amplo de exclusão social e cultural, e que, em grande medida, condicionará 

também as possibilidades de re-inclusão que se forjarão nessa nova (ou primeira) 

oportunidade de escolarização. (FONSECA, 2007, p. 14). 

 

Neste novo processo de re-inclusão os aspectos motivacionais que os levam a ir 

todos os dias a escola vão muito além do aprender em sala de aula, trata-se, portanto, de uma 

nova oportunidade de inserção na sociedade. 

Essa necessidade de relacionar-se com o outro e de sentir-se incluído e parte de um 

grupo é algo que foi perceptível como uma das caraterísticas específicas desse grupo de 

alunos. Neste caso, há que se destacar a postura da professora deles em valorizar os 

momentos de convivência ou confraternização, realizados na maioria das vezes após as aulas. 
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Na vertente da Etnomatemática delineou-se a pesquisa de modo a ter como 

fundamentação as três vertentes do Currículo Trivium, proposto por Ubiratan D’Ambrosio, a 

literacia, a materacia e a tecnoraciaea visão de cultura digital. 

Ao propormos esta iniciativa de alfabetização tecnológica com os alunos da EJA, 

buscamos nos apoiar na concepção do Currículo Trivium, proposto por Ubiratan D’Ambrosio, 

que por sua vez nos dá as seguintes definições para os termos literacia, materacia e 

tecnoracia: 

“Literacia é a capacidade de processar informação escrita e falada, o que inclui 

leitura, escritura, cálculo, diálogo, ecálogo, mídia, internet na vida cotidiana 

(instrumentos comunicativos); materacia é a capacidade de interpretar e analisar 

sinais e códigos, de propor e utilizar modelos e simulações na vida cotidiana, de 

elaborar abstrações sobre representações do real (instrumentos intelectuais); 

tecnoracia é a capacidade de usar e combinar instrumentos, simples ou complexos, 

inclusive o próprio corpo, avaliando suas possibilidades e suas limitações e a sua 

adequação a necessidades e situações diversas (instrumentos materiais).” 

(D’AMBROSIO, 2005, p. 119). 

 

Para D’ Ambrosio (2014), Literacia + Materacia + Tecnoracia, naturalmente 

interligados, constituem um novo conceito de currículo, chamado por ele deTrivium para os 

dias de hoje. 

No que diz respeito à literacia, ficou evidenciado que no grupo de alunos que já 

estão em um nível maior de aprendizado, a capacidade de processar informação por meio da 

escrita e da leitura no editor de texto do computador, ocorreu de forma satisfatória, uma vez 

que, desprezando os erros de ortografia, as frases escritas por eles possuíam uma estruturação 

lógica de fácil compreensão. 

Quanto à materacia, não foi possível saber qual o nível de conhecimento deles 

acerca disso, pois não houve tempo hábil para se trabalhar com os caracteres numéricos do 

teclado. 

Ao avaliarmos o nível de conhecimento destes alunos quanto à tecnoracia, podemos 

perceber que as dificuldades apresentadas no manuseio do computador apontam também para 

uma dificuldade ainda maior quanto ao uso de recursos tecnológicos de menor porte, como 

por exemplo, do celular. Assim, é compreensível que o uso do celular para a maioria deles se 

limite apenas às funções básicas de fazer e receber ligações, porém os de maior escolarização 

já se arriscam na utilização de algumas funções como envio de áudios através das redes 

sociais. 
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No que tange à Cultura Digital, Souza (2008) aponta o livro de Costa (2003),“A 

Cultura Digital” que descreve o nome de Howard Rheinglod, como um dos principais nomes 

ligado à Cultura Digital, pelo diversos trabalhos voltados para tecnologia em: criação de 

blogs, flogs e sites, jornalismo digital e comunidades virtuais, utilizando a Internet como 

ferramenta. Assim, Costa (2003) descreve que a Cultura Digital está relacionada à atualidade 

e está também intimamente ligada à ideiade interatividade, de interconexão, de inter-relação 

entre homens, informações e imagens dos mais variados gêneros. 

Souza (2008)considera que as tecnologias digitais se tornaram objetos tão diários 

como jornal ou mesmo um bilhete para andar de metrô. Quase sem perceber incorporamos as 

nossas tecnologias de vidas como o correio eletrônico, o mensageiro, o quadro digital, o dvd, 

etc. Estas tecnologias são tão diárias que nos esquecemos como eram nossas vidas antes delas 

existirem. Alguém se lembra do primeiro e-mail que lhe enviaram ou que enviou?  

O autor ainda afirma que D’Ambrosio (2005)considera que o ensino da Matemática 

DOI, (Desinteressante, Obsoleta e Inútil) e que infelizmente domina uma boa parte dos 

programas vigentes, não se relaciona com essa nova tecnologia (celulares, mp3, entre outros 

aparelhos) que está sendo apresentada pelos alunos no cotidiano escolar.  

 

DA EXPERIÊNCIA COM A EJA 

 

Inicialmente, agendou-se um primeiro contato com a professora regente da turma no 

sentido de reconhecer a viabilidade e implicações de uma proposta de alfabetização 

tecnológica dos seus alunos da EJA dentro do laboratório de informática da instituição de 

ensino em que se deu a pesquisa. 

O desenvolvimento desta pesquisa contou com a participação de um grupo de onze 

alunos de uma faixa etária que vai dos 27 aos 72 anos de idade, sendo em sua maioria 

formado por mulheres, nove no total. 

O primeiro contato com estes alunos foi por meio de um diálogo, em forma de roda 

de conversa (Figura 1), no laboratório de informática da escola, tendo em vista apresentar a 

proposta de alfabetização tecnológica a eles e ao mesmo tempo desconstruindo as impressões 

que eles trazem sobre o aprendizado com as tecnologias, seja por considerá-las difíceis ou 

como algo que pode expor suas fraquezas e limitações.  
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Este foi um momento importante para a realização da atividade, uma vez que passar 

a confiança de que eles precisavam já neste primeiro instante, era de fundamental importância 

para que eles mergulhassem de cabeça nessa proposta. 

Em seguida foi dado início a aula no laboratório de informática, apresentando-se 

inicialmente todos os componentes físicos do computador e as funcionalidades de cada um 

deles. 

Utilizando como ferramenta de ensino o editor de texto Libre Office 5.0 do Sistema 

Operacional Linux, foi dada a oportunidade a estes alunos de conhecer na prática a 

funcionalidade do teclado alfanumérico (Figura 2), por meio da digitação das letras do nosso 

alfabeto, palavras e até mesmo frases completas. 

Este foi um cuidado orientado pela professora destes alunos, uma vez que, por se 

tratar de uma turma multiseriada há alunos com diferentes níveis de aprendizado. Assim, 

respeitando as limitações de cada um, a turma pôde ser dividida em dois grupos: os alunos do 

primeiro grupo, que estavam na fase inicial de alfabetização, foram orientados a escrever 

ordenadamente o nosso alfabeto, já os alunos do segundo grupo, que já tinham sido 

alfabetizados, foram orientados a escrever diversas palavras, como por exemplo, nomes de 

animais e frutas e até mesmo a construir frases completas correlatas às suas atividades 

profissionais. 

Isso vai ao encontro da afirmação de Fonseca (2007), ao 

 

[...] alertar educadoras e educadores matemáticos de jovens e adultos para a 

especificidade e a identidade cultural de seu alunado, ainda que composto por 

indivíduos com histórias de vida bastante diferenciadas, mas todas elas marcadas 

pela dinâmica da exclusão. (FONSECA, 2007, p. 31). 

 

Neste sentido, o respeito à identidade cultural dos alunos se constitui como um fator 

de extrema importância para a permanência deles na escola. Há que se respeitar, sobretudo, as 

suas histórias de vida e toda a sua aprendizagem fora da escola. 

D’ Ambrosio (2014), ao se referir a aprendizagem que ocorre fora da escola, sugere 

que: 

[...] o professor não pode ver sua missão apenas como responsável pelo ensino de 

conteúdos disciplinares. O professor deve ter um novo perfil, não um mero repetidor 

e cobrador de resultados, mas um estimulador de criatividade e um despertador de 

consciência, um comentarista crítico e companheiro dos alunos na procura do novo. 

(D’ Ambrosio, 2014, p.14). 
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APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Ao retomarmos a pergunta de pesquisa norteadora deste trabalho, podemos perceber 

que o processo inicial de alfabetização tecnológica dos alunos da EJA é algo que demanda 

muita perseverança e tempo e, sobretudo muito cuidado com o que será solicitado aos aluno, 

uma vez que expondo as suas limitações e dificuldades contribui-se para que eles tenham 

aversão a este tipo de aprendizagem, ocasionando assim a evasão dos educandos. 

Algo que ficou evidenciado neste primeiro contato em relação a utilização do 

computador, foi a dificuldade que muitos deles tinham na manipulação do mouse ou na 

digitação das letras no teclado. O excesso de força na digitação das letras acarretava por 

muitas vezes a repetição de letras, que, ao serem apagadas acabavam por apagar também toda 

a palavra ou toda a frase que eles já haviam digitado. 

A falta de coordenação motora no uso do mouse também dificultava qualquer 

formatação que eles precisassem fazer no texto que estavam escrevendo. 

Segundo a professora da truma, a fase inicial de alfabetização manuscrita destes 

alunos teve que ser acompanhada com a manipulação de massas de modelar, com intuito de 

exercitar as articulações das mãos e facilitar à escrita, uma vez que a maioria deles tinham as 

mãos enrijecidas ou “pesadas” demais para a fragilidade de um lápis. 

Embora este tenha sido o primeiro contato deles com um processo de alfabetização 

tecnológica, muitos deles já utilizam algum recurso de tecnologia em seu dia-a-dia, como por 

exemplo, o celular, mesmo que seja pelas suas funcionalidades mais básicas de ligar e receber 

ligações. 

Isso por si só já se configura como um fator de importância, utilidade e relevância 

em suas necessidades cotidianas, o que não ficou tão evidenciado com a utilização do 

computador, mesmo sendo despertado o interesse deles pela continuação deste processo de 

aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

A realização desta pesquisa se constituiu como um verdadeiro aprendizado, não só 

para os alunos da EJA que tiveram a oportunidade de serem iniciado no processo de 

alfabetização tecnológica, mas também para os autores deste trabalho, que perceberam a 

necessidade de reinventar e compreender na prática que todo o processo de aprendizagem 

nesta modalidade de ensino se dá não de acordo com o nosso tempo, mas sim de acordo com 

o tempo do aluno, respeitando, sobretudo suas dificuldades, limitações e desejos. 

O desenvolvimento deste trabalho, mostrou que há um interesse dos alunos da EJA 

pelo aprendizado das tecnologias, isso ficou evidenciado em seus discursos ao término da 

realização da atividade no laboratório de informática da escola, quando muitos perguntaram 

se haveria mais aulas como esta, demonstrando motivação pelo novo e novas possibilidades 

de aprendizagem e  continuidade da metodologia de ensino proposta. 
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