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RESUMO 

 
 
Esse trabalho aborda o enfoque do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na 
modalidade de ensino EJA. A monografia baseia-se em leituras sobre a evolução da sociedade 
e da escola no que referencia o processo de conhecimento e aprendizagem até a atualidade, 
assim como, a aplicação dessas tecnologias de informação e comunicação no contexto escolar 
possibilitando um novo olhar para a aprendizagem de alunos da EJA. Contribuindo assim, 
para um melhor entendimento entre professores e alunos nas atividades escolares. A pesquisa, 
de natureza qualitativa, configura-se em um estudo de caso, realizado em uma escola da rede 
pública municipal, utilizando como instrumentos a observação participante e questionários. 
Observou-se que a modalidade EJA atualmente é formada por jovens, em sua maioria, 
portanto a geração de nativos digitais encontra-se bem presente, e que os professores 
encontram-se na geração de imigrantes digitais. Atualmente, a presença de TICs no cotidiano 
dos alunos e dos professores é realidade, e devido a isso, percebeu-se a importância de fazer 
um bom uso na construção da aprendizagem e ao mesmo tempo, obter um preparo profissional 
adequado para realizar aulas com o auxílio dessas tecnologias, inovando assim o aprender e 
estimulando mais os alunos a produzir seus conhecimentos. Conclui-se que a escola e 
professores precisam de amparo, não bastando somente receber os equipamentos como 
computadores e ter acesso à internet. Precisam aliar teoria e práticas pedagógicas que 
sustentem as mudanças desejadas na utilização de TIC para formação da cidadania. 
 
 

Palavras-chave: Tecnologias – Educação de Jovens e adultos - Aprendizagem 
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INTRODUÇÃO  

 

Sendo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) uma modalidade de ensino que visa 

oportunizar a cidadãos a retomada ou continuidade de sua aprendizagem, destaca-se a 

relevância de discutir o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) como 

ferramentas de apoio na busca de uma reconstrução de conhecimentos. O interesse por esse 

tema nasceu da experiência docente no Laboratório de Informática de uma Escola Municipal 

da cidade de Venâncio Aires por um período de dois anos, e exercício de trabalho atual, como 

professora dos Anos Iniciais e da modalidade EJA. O convívio com os problemas do 

Laboratório de Informática, debates entre professores e alunos sobre o uso de tecnologias em 

aulas e a troca de experiências e angústias com colegas no Curso de Especialização Mídias na 

Educação motivou a reflexão sobre o atual contexto da exploração das TICs utilizadas na EJA. 

Assumindo que é uma realidade a presença de tecnologias no cotidiano dos alunos e/ou 

professores, a oportunidade de realizarmos um trabalho no Laboratório de Informática da 

escola pareceu uma ótima possibilidade para motivar os colegas à utilização de tecnologias 

como ferramentas de aprendizagem auxiliares. A instalação dos equipamentos no Laboratório 

de Informática da escola causou alegrias aos alunos e olhares ambíguos de professores. 

Começou a se formar minha primeira situação de conflito e reflexão: o que causou esses 

olhares? 

 A questão talvez seja mais antiga à situação em que nos encontrávamos na escola. As 

tendências pedagógicas, de cunho otimista, envolvendo o uso de tecnologias na educação 

surgiram e se apresentaram como solução aos problemas de aprendizagem nas escolas 

públicas do país. Porém, é preciso ter cuidado quando ouvimos discursos que apontam a 

utilização de tecnologias como solução de todas as dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

A formação de professores para utilização de tais ferramentas não costuma fazer parte desse 

discurso. 

Percebemos como normal que um profissional despreparado apresente dúvidas sobre a 

utilização de ferramentas que não domina. Não dominar bem tecnologias educacionais assim 

como o receio de perder o controle da situação é fator presente em grande parte dos 

professores atualmente e ambos não estimulam o educador a experimentar novas estratégias 

em suas aulas. Assim, continua a ser mais seguro e prático apresentar o mesmo formato nas 
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aulas. E os alunos? E os alunos nativos digitais (nascidos a partir da década de 80), que 

atualmente já se encontram em contextos educacionais de EJA e aparentam familiaridade no 

uso de tecnologias, desejam utilizá-las nas atividades escolares? Alunos da EJA, de gerações 

que não tiveram acesso às tecnologias com tanta facilidade (imigrantes digitais), apresentam 

os mesmos receios quanto ao uso de tecnologias que professores? E os alunos num contexto 

onde a educação bancária tradicional ainda prevalece conseguem perceber aprendizagem com 

o uso de tecnologias nas aulas?  

A modalidade EJA parece ter surgido em função de uma sociedade com cidadãos 

analfabetos ou homens e mulheres que em sua infância não puderam permanecer na escola 

pela necessidade de trabalhar, por questões culturais como “a mulher não precisa aprender”, 

por discriminações que produziram isolamento e sensações de inadequação ou desvalorização. 

Por diversos anos o Estado utilizou o conceito de que tecnologias na educação auxiliavam a 

aprendizagem e seriam o suporte para resolver os problemas de educação com a população de 

analfabetos ou evadidos. Disponibilizar mídias em várias épocas pareceu ser uma forma de 

ofertar conhecimento a quem o buscava. Tele-aulas, vídeos de assuntos escolares, programas 

que auxiliariam a desenvolver conhecimento surgiram por décadas. Hoje é a vez do 

computador e seus recursos. Mas os atuais professores e alunos da EJA estão preparados para 

utilização de tecnologias na escola? 

Durante a vivência profissional, percebemos que os alunos das primeiras turmas da 

modalidade EJA implantadas no município de Venâncio Aires, já não apresentam mais as 

mesmas características que os alunos das turmas atuais. Na escola onde atuamos, as turmas da 

EJA, que eram de alunos adultos querendo resgatar o tempo perdido e recuperar seus estudos, 

hoje são formadas, em sua maioria, por alunos de 14 a 18 anos, deslocados, com dificuldades 

de aprendizagem e com problemas sociais e comportamentais. O convívio com esses alunos e, 

realizando um trabalho de dois anos com alunos da EJA Intensivo, que apresenta como 

característica a idade dos alunos ser acima de 25 anos, fez surgir outras questões de reflexão. 

Por exemplo, a diferença de idade influencia a motivação na busca de conhecimento com o 

uso de tecnologias? Os alunos jovens, ao navegarem na web, conseguem filtrar as informações 

pertinentes ao conteúdo solicitado pelo professor e aprender? Com esta última questão ficou 

evidente a necessidade de pesquisar e refletir sobre a utilização das tecnologias como 

ferramentas motivadoras da aprendizagem por parte dos professores e dos alunos também.  
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Atender em sala de aula alunos de gerações diferentes é um desafio que requer 

disponibilidade para constantes inovações por parte da escola e dos educadores. Voltamos a 

ponderar sobre os fatos que provocaram questionamentos: se as propostas de incorporação de 

tecnologias são tão interessantes porque há relutância por parte dos educadores em oportunizar 

o acesso das mesmas para a aprendizagem escolar às gerações que apresentam domínio sobre 

elas? 

O curso de Mídias na Educação – Curso Básico e Intermediário - da UFGRS já havia 

despertado interesse na primeira fase. Debatíamos e líamos muito sobre a questão de como os 

professores percebiam tecnologias como ferramenta de aprendizagem. Era comum após algum 

debate ser lançado, que os colegas começassem a colocar suas angústias em relação à 

realidade vivenciada quanto ao uso das tecnologias, à manutenção do espaço, à necessidade de 

profissionais preparados para o ambiente, a resistência de colegas da escola à utilização de 

tecnologias em projetos escolares. Enfim, surgiram mais questões a pesquisar. Como a nova 

geração de alunos é percebida pelos professores da EJA? Essa geração que tem acesso tão 

fácil à informação percebe as tecnologias como ferramentas de aprendizagem? Como os 

professores percebem o processo de utilização de tecnologias dos alunos num ambiente 

escolar? 

Para auxiliar a pesquisa a buscar respostas a tantas questões, delimitamos as indagações 

às seguintes perguntas: 

• Qual a familiaridade que professores e alunos apresentam no cotidiano e na 

escola com as tecnologias? 

• As tecnologias são compreendidas como educacionais por professores e 

alunos? 

• Como são percebidas as aulas com o uso de tecnologias por professores e 

alunos? 

Parece ser de consenso de que a sociedade mudou e consequentemente a escola e o 

professor precisam se atualizar. Nesta monografia pretendemos observar as razões que 

motivam os alunos e professores da EJA para a utilização de TICs como ferramenta de 

aprendizagem e/ou aquisição de conhecimento. 

Para isso, no Capítulo 1, abordamos a sociedade e suas mudanças, adaptações e a 

evolução da escola e seu papel nesta sociedade em constante mutação. No Capítulo 2, o 

objetivo é no grupo específico de educadores e alunos da modalidade EJA. É discutida a 
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profissão de docente, suas características e percepções nessa sociedade em transformação; e 

quem são os alunos que contextualizam a EJA. No capítulo 3, apresentamos e discutimos os 

dados coletados, através de questionários, com alunos e professores da EJA, sobre a percepção 

que possuem da utilização de tecnologias em ambiente educacional. 

Por fim, façamos algumas considerações que se constituem nas aprendizagens mais 

significativas na elaboração desta monografia, entre as quais, respostas aplicáveis 

principalmente à realidade de nossos sistemas de ensino. Como anexos, incluo o instrumento 

de coleta de dados que se constitui de um questionário. 
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1. PARA ALÉM DA ESCOLA 

 

Este capítulo aborda a sociedade e suas mudanças, adaptações e a evolução da escola e 

seu papel nesta sociedade em constante mutação. 

 

 

1.1.  Sociedade em Mutação 

 

Antigamente a maioria das coisas era aprendida ao redor da fogueira, os mais velhos 

compartilhavam com os mais jovens, histórias e conhecimentos que os primeiros dominavam. 

O conhecimento era passado de pai para filho. Com a evolução e a transformação de recursos 

naturais em recursos tecnológicos, o ser humano passou a tratar o conhecimento como algo 

apenas para privilegiados.  Civilizações antigas produziam, armazenavam e repassavam o 

conhecimento de diversas formas: pergaminhos, papiros, debates nos templos, nas escolas 

onde filósofos ensinavam seus discípulos, etc. O conhecimento era dominado e centralizado 

por e em pessoas privilegiadas como a igreja e a elite social.  

As evoluções sociais pelas quais o ser humano passou, tem como fundamento a 

utilização dos recursos da natureza em benefício próprio. Desenvolver tecnologias que 

pudessem tornar o dia-a-dia mais confortável foi consequência de um processo de 

transformação do ser humano e do seu ambiente. A transformação da sociedade e da forma de 

promover o conhecimento abriu a porta para uma comunicação mais rápida e eficiente.  

Conforme Castells (1999) e Lévy (1999), após o século XVIII, o surgimento de 

tecnologias como telégrafos, celulares, rádio, foram primeiras demonstrações de que 

distâncias poderiam ser vencidas com segurança e rapidez na transmissão de informações. 

Porém, no século XX, com o advento da internet, as transformações foram mais significativas 

promovendo a expansão do conhecimento e da informação para qualquer cidadão e rompendo 

com os conceitos de tempo e espaço até então conhecidos. 

Apesar de sua origem ser para fins militares, a internet promoveu um avanço na 

massificação e divulgação da informação. Parece não haver mais distâncias geográficas entre 

os indivíduos que utilizam a rede de informações. O conhecimento e a informação não 

necessitam mais de permissão para serem acessados por qualquer cidadão. Hábitos e costumes 
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foram sendo modificados, de geração para geração, com a incorporação das tecnologias no 

cotidiano de tal forma que, o ser humano teria dificuldade de realizar as tarefas mais básicas 

referentes ao uso, por exemplo, de aparelhos eletrônicos, meios de transporte e de 

comunicação. Hoje, já é inviável pensar em viver sem essas tecnologias, pois as mesmas 

implicam na utilização de um tempo que o ser humano moderno não possui mais. 

Vivemos em constante movimento e o tempo tornou-se um bem precioso. O homem 

moderno teve que adequar-se às transformações em sua forma de utilizar bem o tempo. Além 

disso, é sobrecarregado de informações nas atividades cotidianas, que se tornam obsoletas de 

forma rápida e constante. Nosso tempo parece cada vez mais curto. E as tecnologias cada vez 

apresentam mais opções para suprir nossa defasagem em relação ao tempo de aquisição de 

conhecimentos e resolução de situações que envolvem agilidade, rapidez e informação. 

Conforme Veen e Vrakking (2009, p. 30): 

 

[...] esses conhecimentos incluem informações sobre como melhorar a qualidade de 
vida ou como aprender a aprender. Um efeito multiplicador ocorre quando 
informações importantes estão vinculadas com outro grande avanço: nossa nova 
capacidade em comunicar. 
 

A constante evolução e atualização das tecnologias do mercado e a pressão social do 

consumismo sobre a população criam uma ânsia pela apreciação de futilidades para algumas 

culturas ou sociedades, o que favorece o crescimento do setor financeiro em muitas áreas da 

atividade comercial. O que antes levava muito tempo para ser substituído, hoje é considerado 

defasado em poucos meses. Um produto no mercado é rapidamente substituído por outro mais 

novo. Porém, assim como antigamente onde, nem todos tinham acesso às escrituras e ao 

conhecimento, o mesmo ocorre na sociedade moderna com as tecnologias. Não são todos os 

cidadãos que tem acesso a elas e, portanto, ao acesso rápido de informações e conhecimento.  

Em plena “Era da Informação”, termo utilizado inicialmente por Peter Drucker (1995) 

em “Administração em tempos de mudanças”, e outros autores, e hoje usado como sinônimo 

“Era Digital”, ainda há pessoas que, por suas condições financeiras e sociais, permanecem 

excluídas. Em sua grande maioria são os cidadãos adultos e jovens, de classes sociais baixas, 

que por não terem iniciado ou concluído o processo de escolarização apresentam dificuldades 

financeiras, visto que por causa da aparente dificuldade na escrita e leitura, se encaixam em 

trabalhos pouco remunerados ou na dependência do auxílio de entidades governamentais. Para 
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essas pessoas o contato e utilização de tecnologias são limitados a poucas situações e reforça a 

exclusão social. 

Outra parcela da população, considerados “analfabetos digitais”, são os idosos, que 

independentemente da classe social a que pertencem em muitas situações ficam à margem da 

evolução social. Não sabendo utilizar as tecnologias de seu cotidiano como caixa eletrônico, 

celular ou câmera digital, necessitam do auxílio de funcionários ou de seus filhos e/ou netos 

para realizar pequenas atividades. 

 Para ambas as parcelas da população, o contato com tecnologias como o computador e a 

internet, muitas vezes só ocorre através da escola pública, que oportuniza atividades ou cursos 

envolvendo o uso das mesmas. Apesar de desejarem fazer parte dessa sociedade digital, pois 

seu cotidiano exige essa adaptação, o cidadão/aluno sente-se por vezes inferiorizado. Por 

dificuldades, referentes ao domínio ou conhecimentos para o manuseio de algumas 

ferramentas que tenha recursos tecnológicos, por vezes demonstra que não aprecia o contato 

com as mesmas em ambiente escolar ou social.  

Castells (1999) e Lévy (1999) apontam que a revolução tecnológica promoveu mudanças 

sociais que alteraram práticas culturais relacionadas ao conceito de trabalho, lazer e o próprio 

consumo de bens e serviços. Influenciou ainda a forma de comunicação entre os seres 

humanos através de novas linguagens. Os recursos tecnológicos que se utilizam de áudio e 

vídeo como a TV, o rádio e o computador, oportunizam formas de linguagens, que 

massificadas, são ferramentas de divulgação da cultura, valores e regras sociais. 

Essas tecnologias são fontes de informação e conhecimento. Porém, hoje ainda há 

publicações com erros grotescos de informações, e entrevistados expõem o que consideram 

ser correto na sua perspectiva, portanto nem sempre confiáveis. O mesmo pode ocorrer nessa 

grande rede de informações que é a web. 

Atualmente, compartilhar conhecimentos com uma rede de pessoas de várias partes do 

mundo tornou-se algo fácil e corriqueiro. Basta ter as ferramentas adequadas para publicação 

na internet de qualquer informação como fotos, fatos, mensagens, músicas, textos e até vídeos 

pessoais. Mas essa possibilidade democrática de postar informações não garante sua utilidade 

e veracidade. Assim, é necessário ter discernimento na escolha de informações que realmente 

são verídicas e confiáveis.  
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Algumas das transformações provocadas pelas tecnologias de informação e de 

comunicação como a internet preocupam. Pensa-se que o resultado de isolamento e falta de 

convívio social presencial se deve ao abuso de utilização das TICs que propiciam convívio 

social virtual em bate-papo on-line e redes sociais virtuais. 

A possibilidade de jogar uma partida de futebol com uma pessoa que está do outro lado 

do mundo parece uma coisa de ficção científica e até assustadora para os pais de crianças da 

geração Homo Zappiens, assim definida por Veen e Vrakking (2009, p. 30) “Chamaremos essa 

geração de Homo Zappiens, aparentemente uma nova espécie que atua em uma cultura 

cibernética global com base na multimídia.” 

A geração Homo Zappiens é assim, pois convive com tecnologias e o mundo virtual 

desde muito cedo. Podem parecer isolados do convívio de seus familiares e vizinhos, mas 

estão conectados de qualquer lugar que estiverem e puderem, zapeando com diversas pessoas 

do mundo. Sabem relacionar-se, trocar informações e aprender no espaço virtual sem a 

necessidade da presença física. A vida real parece não oferecer as mesmas possibilidades de 

forma a permitir várias conexões ao mesmo tempo. E a escola parece estar deslocada neste 

espaço de construção do ser social. Além disso, a escola promove uma aprendizagem única e 

linear, diferente da lógica de hipertextualidade do ciberespaço onde se navega em diversas 

direções, de acordo com o interesse de cada indivíduo, que difere consideravelmente. Na 

concepção de Lévy (1999, p. 49), “a extensão do ciberespaço acompanha e acelera uma 

virtualização geral da economia e da sociedade”. Nessa sociedade em constante mutação, que 

mudanças a escola vislumbra?  

 

 

1.2. A Escola e o Conhecimento 

 

“Conhecimento é o ato ou efeito de abstrair ideia ou noção de alguma coisa”, é a 

definição de conhecimento encontrada na Wikipédia*. Para que seja realizada a ação de 

abstrair, o sujeito precisa estabelecer uma relação entre o que conhece e o objeto de 

observação. A qualidade do conhecimento é resultado de uma aprendizagem que envolve o 

abandono de antigos paradigmas para assimilar de forma crítica novos paradigmas. E somente 

                                                 
* Http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento 
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ocorre uma construção qualitativa de conhecimento quando o sujeito toma a decisão de 

assumir-se como autor da própria aprendizagem, é uma questão de empenho e dedicação 

pessoal visto que se desloca de seu lugar de acomodado para participativo. Exige um alto 

comprometimento do sujeito que não pode retornar mais ao lugar de apenas reproduzir o 

conhecimento. 

A capacidade de se adaptar a uma nova situação, ou passar de um conhecimento para um 

superior, chama-se inteligência. Todos os sujeitos são capazes de utilizar a inteligência para 

que as relações entre o objeto de observação produzam a interiorização do conhecimento e a 

adaptação do pensamento. Essa percepção de utilização da inteligência para construção do 

conhecimento aparece no Glossário de Termos de Piaget (1982). Nas palavras do próprio autor 

"dizer que a inteligência é um caso particular da adaptação biológica é, pois, supor que ela é 

essencialmente uma organização e que sua função é a de estruturar o universo como o 

organismo estrutura o meio imediato". 

Desde as rodas e fogueiras onde os mais velhos passavam seus conhecimentos aos mais 

jovens até os tempos atuais, a educação escolar preencheu um espaço e objetivo específicos 

que correspondiam à visão de mundo do ser humano conforme o período da história em que se 

encontravam. Literaturas sobre o desenvolvimento da educação, como História da Educação e 

Pedagogia (LUZURIAGA, 1981), destacam fases específicas desse desenvolvimento desde a 

educação primitiva à educação nacional. 

Assim, nas ideias do autor, cada uma das fases do desenvolvimento da educação ofereceu 

ao ser humano uma contribuição significativa na evolução da sociedade. Da educação 

primitiva, baseada na imitação dos mais velhos pelos mais jovens, à observação dos 

fenômenos naturais, ao surgimento da escrita sistematizada (criada no Oriente) tornou a escola 

institucionalizada, porém para poucos. Logo, a educação romana e grega destacou-se entre os 

séculos V a.C. e V d.C. e, sendo muito significativas, apesar de apresentarem diferenças de 

prioridades no que se refere ao tipo de conhecimento necessário à época, ainda desenvolveram 

a filosofia, artes e matemática a partir de Sócrates, Platão, Aristóteles e outros. Já a educação 

medieval alcançou um caráter voltado para a religiosidade desmerecendo a educação voltada 

para o conhecimento científico e intelectual. 
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Porém, a educação do período da Renascença retomou o conhecimento crítico e 

científico de forma mais livre. As ordens religiosas como os Jesuítas cumpriram um papel 

muito importante na disseminação do cristianismo e na escolarização de tendências 

humanistas. E, por fim, a fase da educação moderna que remodelou o conceito de criança 

como ser em fase de desenvolvimento e não um adulto em miniatura. Além de pensar numa 

educação integral do ser humano envolvendo aspectos físicos, morais e mentais 

(LUZURIAGA, 1981). 

A partir do século XVII, com base nas ideias da Revolução Francesa, a educação escolar 

passa a ser uma obrigatoriedade do Estado. Nesse contexto o Estado propôs, além da 

obrigatoriedade, a gratuidade e com vistas a uma formação patriótica. Muitos países adotaram 

uma educação mais democrática. 

Percebeu-se, ao longo da história da educação, a necessidade de metodologias para a 

construção de conhecimento na mesma. Vários pensadores, estudiosos e educadores como 

Jean Piaget, Paulo Freire e Cecília Meirelles, dedicaram tempo e estudos para que as práticas 

de ensino fossem evoluindo de forma qualitativa nas escolas. 

Através de movimentos sociais e filosóficos, surgiu a necessidade de práticas mais 

coerentes com o período e objetivos da sociedade em que viviam. A partir das práticas 

didático-pedagógicas foram surgindo tendências filosóficas educacionais que estabeleceram o 

método como era vista a forma de criar conhecimento. 

 Segundo Libâneo (1990) e Saviani (1997), a educação brasileira passou por duas 

grandes linhas de pensamento pedagógico até o início do século XXI: Tendência Liberal e 

Tendência Progressista. Cada uma das tendências pedagógicas percebe, de forma diferente, os 

objetivos da aquisição do conhecimento e a forma como são adquiridos pelos alunos. 

Conforme Libâneo, a ideia da Tendência Liberal no que se refere ao conhecimento seria para 

suprir as necessidades da sociedade onde o aluno deveria chegar preparado para assumir seu 

papel. Já a Tendência Progressista vê o conhecimento centrado no desenvolvimento da 

personalidade do indivíduo, em seus processos de construção e organização pessoal da 

realidade e em sua capacidade de atuar como uma pessoa integrada. 
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Após esse período, com implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB 9.394/96), teorias de aprendizagem como de Piaget, Vygotsky e Wallon foram muito 

difundidas, tendo uma perspectiva sócio-histórica e interacionista. 

As teorias de Jean Piaget tentam nos explicar como se desenvolve a inteligência do ser 

humano. Os estudos de Piaget baseiam-se no funcionamento e mecanismo de aquisição de 

conhecimento. Nesse processo estariam as fases específicas do desenvolvimento do 

conhecimento do ser humano desde o seu nascimento até a fase adulta. Entender os diversos 

estágios que Piaget propôs pode oferecer ao educador a possibilidade de compreender quem é 

seu aluno e que atividades propor a ele.  

Já para Vygotsky (1987) é o próprio processo de aprendizagem que gera e promove o 

desenvolvimento das estruturas mentais superiores. Ele afirma que a aprendizagem acontece 

no intervalo entre o conhecimento real e o conhecimento potencial. O único bom ensino é o 

que o aluno ainda não pode descobrir sozinho. Até mesmo o processo de imitação precisa 

passar do que sei ao que não sei para gerar aprendizagem (VYGOTSKY, 1993). 

Para muitos alunos o processo de maturação de conhecimentos necessita de mais 

estímulos, pois o tempo de transformação interior pode ser maior que o de outro aluno. Mas 

não há receitas prontas. Para os educadores, acompanhar e entender como ocorre o processo 

de aprendizagem dos alunos envolve estudos, debates e uma formação direcionada às 

propostas pedagógicas e metodologias de ensino que a escola adota. 

Todavia, os governos e a atual estruturação do sistema de ensino parecem não 

compreender a urgência de modificações profundas na educação do país. As transformações 

ocorridas com a implantação de metodologias de ensino como fontes de solução aos 

problemas de escolarização, ainda não foram significativas. As propostas, até a atualidade, de 

mudanças sempre surgem de uma parte da sociedade. Os professores, alunos e comunidade, 

que são a parte mais interessada nessas transformações significativas, não têm poder de 

decisão, somente ficam com os encargos de executar as políticas implantadas. 

Mudanças precisam ocorrer na educação pública, mas, parece que para os responsáveis 

pelas políticas educacionais da década da sociedade digital, essas só ocorreriam com a 

implantação do uso de tecnologias nas redes de ensino. Existia a tendência a considerar que as 

ferramentas tecnológicas eram a solução para melhorar e qualificar a educação no país. 
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Mesmo já sendo uma realidade no cotidiano dos cidadãos brasileiros, a democratização do 

acesso às novas tecnologias foi muito lenta. Apesar das políticas de inclusão digital, uma 

grande maioria da população ainda não tem acesso às tecnologias. Neste contexto, quando a 

escola oferece espaço onde o cidadão passa a ter acesso a estas tecnologias, as necessidades 

socioculturais são de alguma forma, atendidas. Enfim, as escolas novamente participam 

somente do processo de execução da política educacional estabelecida. 

As pressões sociais e culturais para a introdução de tecnologias no cotidiano escolar se 

fazem em virtude das exigências de uma sociedade capitalista. O perfil dos novos 

profissionais do mercado de trabalho exige habilidades e capacidades de interagir com 

tecnologias em constante evolução e aprimoramento. Porém, os modelos de ensino presentes, 

ainda nos mostram que o foco continua no professor e no conteúdo como referencial de 

aprendizagem. Portanto, apresenta-se a necessidade de modificar os modelos de ensino e 

fornecer formação para que o professor se sinta apto a utilizar tecnologias no cotidiano 

escolar. O professor, como sujeito do processo de mutação da escola, precisa se apropriar do 

uso de ferramentas tecnológicas num espaço que lhe assegure a possibilidade de construir 

aprendizagem. 

Segundo Moran (2000), as mudanças que se esperam ocorrer na educação com a 

introdução das tecnologias, como forma de oportunizar aprendizagem, dependem muito mais 

de termos docentes seguros e qualificados, gestores abertos e colaborativos e alunos maduros 

para aproveitar a curiosidade, iniciativa e o diálogo na proposta de reconstrução do 

conhecimento, do que propriamente das ferramentas. 

A partir de leituras como as de Veen e Vrakking (1999) pode-se pensar que a escola não 

deve mais ignorar a presença das tecnologias no cotidiano dos alunos e das possibilidades de 

aquisição de conhecimento presente no seu uso, assim como também precisa  considerar o uso 

das mesmas num espaço de aprendizagem que possibilite atender anseios dos alunos, tantos os 

jovens como os adultos da EJA, na construção de saberes e transformação de conhecimentos . 
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2.  TRIBOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO 

 

Neste capítulo discutem-se especificamente os educadores e alunos da modalidade EJA. 

É abordada também, a profissão de docente, suas características e percepções nessa sociedade 

em transformação. 

 

2.1.   Educadores da EJA no Século XXI 

 

Parece que em pleno século XXI a prática docente ainda transmite a imagem de que é 

responsável pelas mudanças no ambiente escolar, embora o governo seja o principal gestor e 

articulador das mudanças no sistema educacional, mas a maior mudança que ocorre é com o 

próprio docente. Independente das motivações que levam as pessoas a seguirem a profissão do 

Magistério (curso de Pedagogia e Licenciaturas), possivelmente muitos enfrentam o 

sentimento de despreparo ou desassossego com a realidade que encontraram ao iniciarem a 

carreira. As teorias debatidas e estudadas nos cursos parecem não condizer com a realidade 

que se apresenta principalmente para docentes que atuam com alunos da EJA. 

As dificuldades encontradas por alguns professores e a falta de preparo para situações 

não lineares geram dúvidas e desmotivação. Situações relatadas em encontros de estudos ou 

reuniões pedagógicas, realizadas na própria escola onde atuamos, retomam algumas situações 

que talvez levem ao fracasso e a desistência ou, ainda, apontam a fragilidade do pensamento 

teórico e da formação docente. Entre muitas dessas situações relatadas nos encontros estão a 

realidade de classes multisseriadas, a dificuldade em uma turma com idades e níveis de 

aprendizagem diversos, a falta de conhecimento no uso de tecnologias para atividades em sala 

de aula; ao mesmo tempo, o despreparo para administrar os poucos limites e a desmotivação 

dos alunos, o descomprometimento das famílias e a pouca responsabilidade social do governo 

frente à comunidade escolar. Essas são questões, que normalmente não são discutidas na 

formação do professor e criam alguns obstáculos à permanência de muitos profissionais na 

docência. O professor parece estar sempre entre as reflexões de realizar o melhor trabalho 

possível com as variantes que se tem, no contexto que se encontra. Nesse sentido, Perrenoud 

(1996), enfatiza que o professor nos dias de hoje precisa tomar decisões na incerteza e agir na 



23 
 

 

urgência necessária. 

O professor aprende sobre metodologia e didática no cotidiano escolar, administrando 

suas reflexões e prática adotadas e reformuladas. Crescemos como profissionais na tentativa e 

erro. A formação docente inicial (magistério) não acaba no dia da formatura, apenas começa 

na posse de uma escola. E o primeiro interessado no aperfeiçoamento profissional deve ser o 

próprio professor, pois a realidade e a sociedade, em constante mudança, exigem isso desse 

profissional. A formação do docente, como instrumento de desenvolvimento do pensamento e 

da ação, é um processo contínuo. Questionamentos sobre a formação recebida aparecem com 

frequência em debates de sala de professores e apontam as diferenças entre teoria e prática de 

uma sala de aula. Nesse contexto de críticas sobre metodologias e teorias de aprendizagem, 

surgem também reflexões muito significativas sobre o papel do professor.  Essas reflexões 

ressaltam a necessidade de reformular seu pensamento/conhecimento sobre a docência 

exercida. Ficam sempre em aberto questões como: “o que é ser professor nesse contexto 

atual?” 

Na evolução da sociedade e da escola, a formação do professor também passou por 

etapas diferenciadas. No Brasil foram várias as alterações teóricas que ocorreram entre 

tendências pedagógicas e metodológicas de aprendizagem. E nesse contexto, o professor e sua 

identidade. A necessidade de acompanhar e desenvolver competências para cada formato de 

escola que surge, para as dificuldades profissionais que por vezes se misturavam às pessoais, 

ao aluno em mutação na Era Digital (reflexo da sociedade moderna), e as novas tecnologias 

oportunizou estudos sobre os saberes necessários à docência. A formação continuada tornou-se 

imprescindível para que os professores possam realizar com êxito suas atribuições em sala de 

aula frente às mudanças que vivenciam. 

Sendo inúmeras as mudanças que ocorreram na educação brasileira como a legislação, as 

reformas educacionais, a qualidade de vida profissional, os saberes acadêmicos, as relações 

sociais e interpessoais e a introdução das tecnologias, podem os professores permanecer 

imunes a essas questões? As mudanças que ocorreram afetam a atuação profissional de 

qualquer cidadão e o professor também sente os reflexos em sua carreira. Presente em 

diálogos da sala dos professores, na escola onde atuamos, por exemplo, surgem diversas 

polêmicas sobre o uso de tecnologias em sala de aula. Como usar as ferramentas midiáticas de 



24 
 

 

forma a promover aprendizagem? Como motivar os alunos a usar as tecnologias para a 

construção da aprendizagem? Percebe-se que o professor somente consegue apropriar-se das 

tecnologias na sua prática de sala de aula quando se sente seguro sobre seu uso. E as atitudes 

do professor em relação às tecnologias repercutem nas atividades de aprendizagem em sala de 

aula. 

Um discurso presente em algumas literaturas seria aquele que associa o professor adepto 

às novas tecnologias e novos olhares como salvacionista dos problemas de sala de aula, 

principalmente os relacionados à indisciplina. A perspectiva relacionada ao uso de tecnologias 

e indisciplina passa a ideia que ao encontrar-se com ferramentas que oportunizem rapidez, 

variedade de informação e audiovisual, em sala de aula o aluno sente-se mais motivado a se 

engajar nas atividades e, portanto não reagirá de forma indisciplinar. Essa ideia pode 

funcionar, porém o professor que não está preparado para fazer uso dessas ferramentas 

tecnológicas em suas atividades de ensino apresentará resistência ao uso das mesmas. E 

talvez, por não ter o domínio sobre tais ferramentas, não estimulará seus alunos a se 

engajarem em atividades relacionadas ao uso de tecnologias, pois terá receio de perder o 

controle da situação. Vale também salientar que o uso de tecnologias não é garantia ao 

professor de que o aluno realmente se engaje na proposta de construção de aprendizagem e 

assim a questão da indisciplina permanece. 

Portanto, as tecnologias oferecem um campo de utilização, nas atividades escolares, 

muito amplo, mas não são em sua essência, o fator da motivação dos alunos na busca de 

conhecimento de forma organizada. As relações interpessoais estabelecidas com os alunos em 

sala de aula são fator imprescindível para o bom desenvolvimento das atividades propostas 

pelo professor, quer tenham ferramentas midiáticas ou estratégias tradicionais de 

aprendizagem. O fazer docente possivelmente é muito mais complexo e contraditório e 

envolve o espaço de construção de saberes, metodologias e estratégias para a aprendizagem. 

Para Enricone (2002, p.78), a “docência envolve o professor em sua totalidade, sua prática é 

resultado do saber, do fazer e principalmente do ser, significando um compromisso consigo 

mesmo, com o aluno, com o conhecimento e com a sociedade e sua transformação.” 

Significando um compromisso também em conhecer melhor a nova geração de alunos que 

está em sala de aula. 
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Atualmente vivemos em uma sociedade que se encontra em constante evolução, e 

percebendo no cotidiano que as dificuldades de romper com algumas heranças curriculares, 

cursos de formação que mudaram muito pouco nestes anos, de dissonância entre a forma de 

articular a educação no país e da realidade das escolas, da pouca valorização do profissional, o 

que cabe ao professor fazer? 

As novas gerações de jovens, dizem Veen e Vrakking (2009), apresentam uma estrutura 

de aprendizagem diferenciada em relação às gerações anteriores. O convívio dos jovens, 

segundo esses autores, com ferramentas midiáticas oportunizou e constituiu uma nova forma 

de perceber e buscar conhecimento. Essa geração é mais ativa, desenvolve várias atividades ao 

mesmo tempo no que se refere às tecnologias, compreende melhor a linguagem tecnológica 

(audiovisual) e assimila a informação pertinente à necessidade imediata que possui. Frente a 

este cenário, o professor precisa estar preparado para explorar as tecnologias e essas novas 

formas comportamentais em seu favor. Por mais que as tecnologias ocupem um papel de 

destaque no atual contexto escolar, ainda é tarefa do professor, organizar/propor atividades de 

ensino. Portanto, tornam-se necessárias políticas de formação mais eficazes, que ofereçam aos 

professores suporte para realização de sua prática docente com integração de tecnologias. 

Nos dias de hoje, o professor precisa apresentar diversas competências no ser e fazer 

docente. Vários autores enfatizam a importância da reflexão sobre esses saberes e 

competências no contexto atual da sociedade e da escola. Para a geração de alunos para a qual 

o acesso às tecnologias é fácil e faz parte do cotidiano, a gestão comportamental é cada vez 

mais problemática e as políticas públicas deixam muito a desejar, o professor necessita 

referenciar conhecimentos consolidados e rever o que for necessário para priorizar práticas 

mais democráticas. Essas adaptações profissionais são freqüentes, visto que o sistema de 

ensino brasileiro está em constante mutação. 

Para Perrenoud (1997) o professor precisa apresentar algumas competências mais 

específicas às necessidades da geração de alunos atuais e às transformações socias existentes. 

As competências estariam distribuídas em grandes famílias, e subdivididas em outras 

conforme a atribuição dos saberes. Segundo o autor, há competências necessárias ao 

cumprimento de suas funções docentes e que: 
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[…] trabalhar, individual ou coletivamente, com referenciais de competências é dar-
se os meios de um balanço pessoal e de um projeto de formação realista. É também 
preparar para prestar contas de sua ação profissional em termos de obrigações de 
competências, mais do que de resultados ou de procedimentos (p. 179). 

 

Nesse contexto, de várias tendências e teorias sobre aprendizagem, o professor precisa 

ser lúcido e tomar a iniciativa de manter seu espaço de formação. Nem tudo que é apontado 

como teoria ideal para solução de problemas na educação necessariamente serve e atende às 

necessidades do ambiente ao qual pretende que seja aplicado. Privilegiar estudos sobre o 

processo de aprendizagem através de tecnologias só tem a contribuir com a organização 

escolar. A prática de formação continuada em serviço é mais comum em algumas modalidades 

da EJA e oportuniza aos professores constantes reflexões sobre sua estrutura e organização. 

Revendo a trajetória da modalidade de ensino da EJA podemos perceber que houve 

significativas alterações na concepção do MOBRAL em relação a esse novo formato que se 

apresenta hoje. Todas essas alterações tornaram-se apropriadas visto que a sociedade também 

passa por mudanças a cada década e os alunos, professores e escola sofrem as consequências 

quando as políticas educacionais não atendem suas expectativas. 

Em 1989, Paulo Freire já promovia reflexões sobre a EJA fora da faixa etária, 

procurando instituir políticas educacionais mais concretas para essa parte da sociedade que se 

apresenta de forma tão excluída. Paulo Freire fazia menção, em suas entrevistas e artigos, à 

importância da identidade do educador que trabalha com os alunos dessa modalidade de 

ensino. Assim, citava entre um dos fatores do fracasso da modalidade de ensino “as 

concepções pedagógicas e problemas metodológicos” que pecavam pela simples reprodução 

do conhecimento.  

No Plano Nacional de Educação, constam como um dos objetivos e prioridades para 

EJA:  

Garantia de ensino fundamental a todos os que não tiveram acesso na idade própria 
ou que não o concluíram. A erradicação do analfabetismo faz parte dessa prioridade, 
considerando-se a alfabetização de jovens e adultos como ponto de partida intrínseca 
desse nível de ensino. A alfabetização dessa população é entendida no sentido amplo 
de domínio dos instrumentos básicos da cultura letrada, das operações matemáticas 
elementares, da evolução histórica da sociedade humana, da diversidade do espaço 
físico e político mundial da constituição brasileira. Envolve, ainda, a formação do 
cidadão responsável e consciente de seus direitos (BRASIL. PNE, out. 2006). 
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Para Pinto (1982), a prática docente em EJA tem se caracterizado por sua dimensão 

assistencialista e infantilizadora. Embora seja uma necessidade para a demanda da época 

promover a alfabetização de adultos, mantendo uma prática docente que apoie a infantilização 

de trabalhos aplicados a adultos, constituindo como uma capacidade necessária à 

aprendizagem somente a escrita e leitura básicas em detrimento de outros conhecimentos, os 

professores devem observar que o espaço escolar não deve reproduzir as relações sociais e 

manter a característica de inferioridade estabelecida nessas relações. Ainda segundo o autor, o 

trabalho docente deve permear alguns aspectos mais significativos ao cidadão, que 

permaneceram à margem social e agora buscam resgatar alguma dignidade perante si mesmo e 

à sociedade. Desprover-se da culpabilidade do jovem e adulto que não se enquadram em 

estratégias e metodologias que repassam conteúdos e valores como saberes universais criando 

autoria, oferecer-se-ia ao professor uma nova possibilidade de construção de conhecimentos 

válidos e significativos. 

É preciso que haja avanços no que se refere à prática e reflexão pedagógica visando 

superar essa ideia compensatória. É preciso retomar apontamentos que direcionam a EJA 

como um direito social, constitutivo da cidadania onde o Estado deve criar, organizar e 

financiar políticas públicas, preferencialmente em parceria com a sociedade civil e tanto para 

valorizar os alunos como para redimensionar a formação de professores que atuam nessa área. 

Como diz Aguiar (2010, p. 86) nos países desenvolvidos, a EJA é considerada hoje 

educação permanente, oferecida a toda a população, qualquer que seja o grau de escolaridade 

anterior, e tem como objetivo o contínuo desenvolvimento de capacidades e competências 

necessárias para enfrentar as transformações culturais, científicas e tecnológicas que 

repercutem, inclusive, no mercado de trabalho.  

Frigotto (2010) acredita que no Brasil parece que assumimos uma postura de resgate de 

dívida social em matéria de educação vinculada a exclusão social. Não se exime o ensino 

fundamental de suas deficiências, afinal ao longo de muitos anos, vários cidadãos não 

concluíram os estudos e por conseqüência, receberam alguns rótulos sociais como os de 

analfabetos, falta de capacidade ou de vontade e falta de recursos financeiros para terminar a 
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escola. A marginalização social também ocorreu quando ao privatizar a qualidade do ensino 

público através de terceirização do preparo de docentes com técnicas do “bom ensinar” e da 

promoção da ideia de que professores da EJA seriam “facilitadores de aprendizagem ou 

repetidores de apostilas”. 

O docente precisa perceber que a prática com alunos do EJA exige uma forma 

diferenciada de perceber saberes, características, demandas e possibilidades de aprendizagem. 

Possivelmente caberá aos professores da EJA “a sensibilidade e construção de novos 

parâmetros para a prática docente”, conforme Aguiar (2010, p. 81).  

Pouco tem se discutido a questão da formação docente com ênfase na EJA. Pois a 

realidade que afastou os alunos, hoje adultos, da escola ainda está presente na linearidade 

definida pelo professor e na repetição das lições, na manutenção de currículos pouco flexíveis. 

É necessário que sejamos inovadores nas propostas pedagógicas que apresentamos a esse 

grupo de alunos. O desafio está em reconstruir a escola para esses jovens e adultos que vem 

cheios de conhecimento e informação de mundo, de vida. Para Moll (2008, p. 17): 

[…] fazer-se professor de adultos implica disposição para aproximações que 
permanentemente transitam entre saberes constituídos e legitimados no campo das 
ciências, das culturas e das artes e saberes vivenciais que podem ser legitimados no 
reencontro com o espaço escolar. 

Um modo de pensar soluções, já que no atual contexto o professor está apresentando 

dificuldades em atender a tantos problemas, conflitos, incertezas e urgências em sala de aula, 

seria a formação continuada em serviço. Uma formação continuada que atendesse a demanda 

da realidade escolar, que oportunizasse troca de conhecimento, que orientasse as práticas 

envolvendo tecnologias, que oferecesse suporte para alguns anseios do professor. Os 

professores precisam se mobilizar para que a formação em serviço, voltada às demandas da 

escola, seja uma realidade, pois as políticas existentes no atual contexto de educação brasileira 

não estão atendendo as expectativas de alunos, muito menos dos professores. Receber 

formação que auxilie professores a trabalhar com as tecnologias na prática de sala de aula 

fazendo com que com os alunos consigam estabelecer cooperação e colaboração em busca de 

aprendizagem. Envolver os professores em formações que apresentem as tecnologias, não 

como ferramentas de salvação dos conflitos escolares, mas como mediadoras de processos de 
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aprendizagem.  

Enfim, ainda são os professores que segundo Fiss (2010, p. 45), rompem com o 

paradigma bancário e tecnicista de educação e, por conseguinte, rompem com crenças que 

estabelecem relação natural entre a vivência de exclusão do aluno jovem e adulto e supostos 

limites pessoais estreitos agravados pelas poucas possibilidades de superação dessas 

condições, a que somaria certo sentimento de inferioridade e de responsabilidade individual 

do sujeito aluno por sua condição atual de vida. 

 

 
2.2     Alunos digitais na EJA 

 

Como pensar a identidade dos alunos da educação de jovens e adultos? Se retornarmos 

um pouco na história brasileira e buscarmos o contexto social, talvez consigamos traçar uma 

parte dessa identidade. As memórias associadas a essa identidade estão também associadas às 

mudanças socioculturais que ocorreram durante todos os períodos históricos em que houve 

vinculação da educação ao jovem ou adulto aprendiz. 

Essas mudanças socioculturais favoreceram um contexto de desigualdade social. A 

introdução de sistemas de ensino a partir da participação dos jesuítas, a inclusão de escravos 

libertos e analfabetos e os imigrantes no mercado de trabalho, as tendências revolucionárias da 

indústria Taylorista para a neoliberal foram algumas das mudanças que, de alguma forma, 

excluíram uma parte muito significativa da população de um de seus direitos básicos: a 

educação.  

Como a história da educação brasileira apresenta, ao longo de seu desenvolvimento, 

características de uma educação ofertada a poucos cabendo ao restante da população, portanto 

aos excluídos, aceitar sua condição de não acesso ao conhecimento. Podemos considerar que 

os acontecimentos da evolução da sociedade brasileira auxiliaram na manutenção de um 

sistema social excludente. Mesmo que muitos cidadãos brasileiros quisessem estudar, não 

conseguiriam, pois a distância da escola, o trabalho auxiliando ou sustentando a família, o 

aprendizado mais lento, a inadequação física, a pobreza e preconceito entre outros fatores, 

contribuíam para que os mesmos se mantivessem na parcela da população de excluídos.  

O fato de frequentar a escola ainda é considerado um status social. A escola era um local 
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onde ocorria a transmissão de saber necessário à sociedade existente e por isso mesmo 

considerada uma conquista. Muitos pais almejam para os filhos o que não tiveram: entrar e 

passar pela escola. A vontade de melhorar sua condição social está muito presente nos alunos 

que não concluíram os estudos no tempo regular, mas retomam os mesmos, vendo na escola o 

caminho para alcançar tal objetivo. 

Segundo Costa (2007, p. 38), ainda são criadas muitas expectativas sobre a escola 

mesmo esta se encontrando em estado de precariedade: “por mais indigente que ela fosse, 

havia um contingente enorme de pessoas, de famílias, que não estavam lá dentro, mas que 

sonhavam em passar por ela.” 

Todavia entrar para a escola significa somente metade do caminho, a outra metade seria 

permanecer nela. Para vários alunos uma tarefa nada fácil; os índices de evasão e repetência 

escolar demonstram isso. Mas a caminhada pelo saber vive em conflito com as necessidades 

da sociedade. O mercado de trabalho, em constante desenvolvimento, estabelece prioridades 

para atender seus interesses. São pouco os que conseguem atender ou acompanhar as 

solicitações do mercado de trabalho e apresentar diploma escolar. A falta do diploma escolar 

caracteriza uma situação de inferioridade frente ao mercado de trabalho, e o fato de cursá-la 

após o tempo adequado, reforça a permanência desse status. O próprio sistema de ensino 

brasileiro ainda é excludente frente à forma seriada que apresenta onde, ao não alcançar os 

objetivos da série, o aluno não avança.  

Apesar de estarmos implantando no sistema brasileiro a promoção automática nos anos 

iniciais (que não será aqui tratado, mas que mereceria um estudo próprio), a situação torna-se 

igualmente de exclusão. Passar de séries (anos ou ciclos) o aluno sem qualidade de ensino, 

significa expô-lo futuramente a possíveis humilhações por não estar devidamente alfabetizado. 

Essa prática apenas auxilia as estatísticas do governo, que forneceria uma situação 

aparentemente maior no nível de educação do povo brasileiro. Apesar de muitos pesquisadores 

estarem se empenhado em reverter a questão que envolve a qualidade do ensino brasileiro, o 

descaso dos órgãos públicos ainda é um dos maiores problemas a ser ultrapassado. E, se para 

com o ensino fundamental regular já se torna um desafio terminar os estudos, para alunos 

jovens e adultos da EJA, tal desafio é ainda maior. 

Políticas para o ensino da EJA, segundo Aguiar (2010), atendem somente as 
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necessidades sociais capitalistas onde a globalização força uma nova ordem econômica dos 

quais derivam o desemprego e a manutenção da alienação. Políticas educativas de caráter 

compensatório e aligeirado devem ser deixadas de lado e substituídas por propostas que se 

destinem ao atendimento desses jovens e adultos com qualidade e aproveitamento, reforça 

Aguiar (2010).  

Porém o que se percebe, na história da educação brasileira, é que entre as medidas 

adotadas, foram implantados programas como o MOBRAL, EJA, PROEJA, FAZENDO 

ESCOLA, TELECURSO 1º GRAU entre outros. O objetivo desses programas era atender 

uma demanda da sociedade industrial/capitalista para o mercado de trabalho. A partir das 

modificações econômicas, as exigências do mercado de trabalho cresceram e, portanto novas 

metodologias e estratégias foram implantadas no sistema de ensino brasileiro repercutindo na 

sociedade em mutação.  

Os alunos jovens e adultos necessitavam, através da escola, adquirir cultura geral, 

habilidades básicas, técnicas e tecnológicas. Trabalhar e estudar criava expectativas de 

encontrar um “caminho na vida”, mas também se frustravam, pois reforçam a desigualdade 

social. Se uma pessoa estuda à noite é porque precisa trabalhar ou não tem a educação 

completa e, portanto, não tem oportunidade de fazer cursos profissionalizantes que possam 

auxiliar a melhorar sua vida. Para esses alunos do ensino noturno é mais uma tentativa de 

conseguir melhores condições de vida, e para a escola um desafio constante de manter os 

alunos motivados e persistentes. 

No Brasil, até o momento, as propostas de ensino para a EJA não atendem minimamente 

o que se vislumbra como uma educação voltada para a construção de um cidadão crítico e 

consciente, apesar de constar como objetivos em Projetos Políticos Pedagógicos das escolas. 

O Plano Nacional de Educação visa atingir metas específicas na alfabetização e escolarização 

da população brasileira desejando construir a cidadania, porém as práticas e metodologias 

educacionais não podem ficar à mercê de políticas públicas. Metodologias centradas na mera 

transmissão de conhecimentos não funcionam para alunos da EJA e nem para outro tipo de 

alunos, no nosso entender. 

Para Libâneo (2010) a escola hoje, para a comunidade onde ela está inserida, é um local 

de encontro, de troca de saberes, de expressão de sua identidade, um espaço de síntese de 
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cultura experienciada. Alunos da EJA precisam ser percebidos como trabalhadores cidadãos, 

com opinião política, ambiental e social formada. A precariedade de sua condição social já 

limita ascensão social e privá-los de uma educação qualitativa empobrece ainda mais suas 

possibilidades de conquistas. Paulo Freire defendia a implementação de propostas e práticas 

que valorizassem o aluno e seus conhecimentos como forma de articular  novos saberes. 

A educação deve oferecer perspectivas de desenvolvimento integral, tanto social, 

cultural e intelectual e levar em consideração a vivência do aluno, sua realidade concreta, seus 

interesses para que seja significativa. A própria LDBEN diz que a educação é um direito de 

todos e dever do Estado referindo-se ao desenvolvimento do ser humano; como pode ser visto 

a seguir: 

 

Art.2º- A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. (Brasil. Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional, 
LDB 9.394 de 24 de dezembro de 1996, p. 9).  
 

Em matéria publicada na Zero Hora, em 25 de outubro de 2008, há referências ao índice 

de jovens despreparados para o mundo do trabalho. Preocupante pensarmos que, cada vez 

mais, a modalidade EJA apresenta características juvenis. O que está levando os jovens a 

buscarem a EJA? Com as transformações sociais, houve um aumento considerável de jovens a 

frequentarem ou tentam frequentar a EJA. Alunos acima de quinze anos hoje estudam à noite. 

Vários fatores contribuem para isso, inclusive nosso falho sistema de ensino regular. Prática e 

metodologias pouco adequadas à nova geração de alunos são um dos fatores que promovem a 

“baixa aprendizagem”. Alunos com problemas de organização familiar, social e pessoal 

favorecem os números que alimentam os índices de evasão ou reprovação escolar. Aumentar o 

tempo de permanência dos alunos na escola parece não ter surtido efeito de qualificar a 

educação, nem em jovens que frequentam o ensino diurno assim como o noturno. Apesar de 

vários professores pensarem ser uma boa opção para alguns alunos, passar para o turno da 

noite e frequentar a EJA só transfere de local o problema. Visivelmente esses alunos sentem-se 

empurrados para a EJA como se estivessem entrando numa proposta de recuperação. Para 

Aguiar (2010, p. 106) “a educação escolar principalmente a de adultos, deveria proporcionar 

condições para que o direito cidadão fosse, de fato, exercitado e exercido”. 
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Todavia, se muito jovens procuram a EJA por iniciativa própria como forma de 

conquistar um lugar melhor na sociedade, outros são empurrados mesmo. Conflitos humanos e 

adversidades sociais sérias na estrutura familiar parecem ser ignorados pelos governos, e na 

maioria dos casos, reflexos dessa desestruturação aparecem na escola como problemas de 

aprendizagem e emocionais, e por consequência geram a indisciplina, falta de limites e 

desmotivação nos alunos. 

Pode atribuir-se à escola (e assim o faz o governo ao não assumir seu papel perante a 

sociedade) o baixo rendimento escolar e evasão, porém enquanto não haver políticas 

educacionais e sociais significativas não haverá mudanças. Tanto as famílias, como os 

professores precisam de suporte que garanta o cumprimento das responsabilidades de cada 

parte envolvida no processo de educação. É preocupação constante de professores, e percebo 

isso no discurso de vários colegas que atuam na EJA, essa população jovial no ensino noturno. 

Os professores percebem a necessidade de manter um olhar diferenciado, porém sentem-se 

inseguros e despreparados para, além de promoverem processos de aprendizagem, resgatar 

questões sociais e familiares. Conforme Carrano (2006, p. 106), a análise dessas questões e 

contextos poderia ser valorosa para a escola e o relacionamento com o aluno: 

 

Parto do princípio de que muitos dos problemas que os educadores enfrentam nas 
muitas salas de aula e espaços escolares deste país com os jovens alunos têm origem 
em incompreensões sobre os contextos não escolares, os cotidianos e os históricos 
mais amplos, em que esses estão imersos. Dito de outra forma, cada vez mais é 
improvável que consigamos compreender os processos sociais educativos escolares, 
se não nos apropriarmos dos processos mais amplos de socialização. 
 

Quando falamos na participação de jovens na EJA pouco refletimos sobre a relação que 

os mesmos possuem com as escolas e entre eles mesmos. Não bastassem as nítidas diferenças 

de idade ainda há toda uma apropriação da forma de conceber a educação e as relações 

sociais. A forma de perceber a escola fica aparente nas solicitações de atividades mais lineares 

por parte dos adultos e de atividades diversificadas por parte dos jovens. Adultos e jovens são 

detentores de conhecimentos diferenciados, sejam por questões culturais, sociais ou 

tecnológicas, e muitas vezes entram em conflitos com os professores e/ou eles mesmos. Essas 

diferenças, quando tomam a proporção de um movimento de separação e exclusão, exigem do 

professor uma reflexão sobre suas práticas e estratégias, pois esses conflitos podem gerar o 
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afastamento do aluno da escola, novamente. E por mais imaturos que sejam os jovens, eles 

enfrentam um dilema ao se afastarem da escola, pois, na opinião de Arroyo (2007, p. 129) 

“[...] as escolas se tornam necessárias para os setores populares, porque ao menos a escola 

aparece como um dos poucos espaços de dignidade.” 

Trabalhar e estudar são expressões importantes de dignidade no contexto cultural. 

Estudar implica, muitas vezes em, não somente aprender a ler e escrever ou contar, mas 

aprender outras coisas, outros saberes, para com isso sair do lugar de inaptidão. Quando os 

jovens e adultos com pouca escolaridade conseguem um emprego, no geral são subempregos, 

como babás, domésticas, temporários, empacotadores de supermercado, lavadores de carro, e 

vários outros. Conciliar a vida trabalhista e a estudantil, que exige considerado número de 

horas de dedicação, às vezes implica em sacrifícios. A oportunidade de extravasar está no 

encontro com a turma de colegas. Os jovens passam mais tempo com seus colegas de escola 

do que com sua família. São no mínimo 4 horas diárias com aulas enquanto que as famílias, 

pelos desencontros dos horários trabalhados, somente vêem-se em curtos intervalos. Trata-se 

de uma atitude normal dos jovens, transformarem a escola no seu ponto de encontro, onde 

contam em detalhes o final de semana, as próximas festas e por vezes seus dilemas pessoais. 

Alguns professores consideram como indisciplina e descaso para com sua aula, mas essas e 

outras atitudes devem considerar vários fatores como os emocionais, culturais, sociais, 

econômicos e cognitivos. Esses jovens e adultos, em sua grande maioria, estão estudando à 

noite mais por necessidade que por opção. Para Oliveira (2005) especificamente os jovens são 

mais conectados aos saberes direcionados à cultura social que propriamente a saberes 

institucionalizados como escolares. 

 

[...] o jovem, incorporado ao território da antiga educação de adultos relativamente a 
pouco tempo, não é aquele com uma escolaridade regular, [...] ele é também um 
excluído da escola, porém geralmente incorporado aos cursos supletivos em fases 
mais adiantadas de escolaridade [...] È bem mais ligado ao mundo urbano, envolvido 
em atividades de trabalho e lazer mais relacionadas com a sociedade letrada, 
escolarizada e urbana. (Oliveira, 2005, p.59) 

 

 

Para muitos professores a aprendizagem envolve conceitos ainda muito lineares de busca 

de informação. Ainda pode perceber-se uma concepção onde o aluno aprende e o professor 
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ensina. Entretanto, os jovens veem o conhecimento de forma diferente. As mudanças sociais 

incorporaram no cotidiano da grande maioria dos cidadãos o uso de tecnologias. As quais se 

tornaram ferramentas banalizadas no meio dos jovens como o uso de celulares, câmeras 

digitais e computadores. Para buscar informações não necessariamente se precisa da escola ou 

do professor. 

Neste sentido, Costa (2007) salienta que as crianças de hoje, e mesmo os com idade entre 

15 e 20 anos, tem outra relação com o saber; é a geração virtual, a geração que vive com a 

simultaneidade da informação, ou seja, há, de fato, mudanças nos próprios processos internos 

do aprender, que afetam os conhecimentos que temos até agora sobre aprendizagem. E esses 

processos de aprendizagem estão impregnados no ambiente da cultura contemporânea, 

conforme Costa (2007, p. 144) “fazem parte das habilidades cotidianas desenvolvidas por 

quem está aí, no mundo.” 

Para atender às necessidades dessa nova geração, ouve-se falar nos benefícios da 

introdução de tecnologias no ambiente escolar. Em compromissos firmados pelo MEC em 

encontros internacionais houve discussões sobre a inclusão de tecnologias e inovações 

oportunizando aos alunos competências necessárias ao novo milênio. Os alunos da EJA estão 

incluídos nesses debates, afinal ainda aparece o discurso de que a escola está, através das 

tecnologias, preparando os jovens para essas mudanças sociais que estão ocorrendo. 

Autores como Valente, Nóvoa, Venn e Varkking e Lévy apresentam trabalhos e propostas 

sobre o uso de tecnologias como ferramentas de aprendizagem. As escolas, em sua grande 

maioria, possuem tecnologias para utilização em aulas. As ferramentas mais comuns são a 

TV/DVD e a internet/computador, que na prática de professores da EJA também são 

aproveitadas. Mas os jovens apresentam um perfil diferente dos adultos quando se trata de 

conhecimento e tecnologias. Sua forma de utilizar as ferramentas disponíveis é diferente dos 

alunos adultos ou dos professores que percebem a interação sujeito-objeto que ocorre de 

forma linear. Essa forma diferenciada, que ocorre com os jovens, de perceber as informações 

nesse universo novo de tecnologias e associá-las a diferentes aprendizagens simultaneamente, 

oferecem crescimento significativo na educação.  

Os jovens de hoje já realizam interações entre o sujeito com vários objetos ao mesmo 

tempo. Segundo Veen e Vrakking (2009), os jovens (e, portanto, os alunos mais jovens da EJA 



36 
 

 

estariam incluídos), conseguem realizar a aprendizagem através de significações aos vários 

contextos que encontram ao utilizar tecnologias em suas atividades cotidianas. Nas palavras 

desses autores: 

 

[...] a aprendizagem é o processo mental pelo qual os indivíduos tentam construir o 
conhecimento a partir das informações, outorgando significado a elas. Não são os 
mesmos dados que nos dão a compreensão dos processos ou fenômenos; é a 
interpretação dos dados e das informações que leva ao conhecimento (Venn e 
Vrakking, 2009, p.13). 

 

A construção do conhecimento para a escola esteve sempre ligada à forma como os 

alunos lidam com as informações. E para a atual geração, com os alunos tendo acesso as 

informações através de tecnologias como a internet, as mesmas são absorvidas de forma 

diferenciada e mais rápida, pois são também audiovisuais. Para os alunos cada recurso 

disponível nas ferramentas tecnológicas apresenta uma forma de interpretar e associar a 

informação à necessidade de construção de conhecimentos específicos, como jogar ou baixar 

um vídeo, e utilizá-la quando for necessária. 

Portanto, cada indivíduo é único no processo de construção, pois estabelece uma 

interpretação diferenciada das informações da de outro indivíduo. Os adultos, apesar das 

adaptações às tecnologias, ainda tem uma forma muito linear de perceber as informações e 

construir conhecimento. Realizam uma atividade de cada vez para aprender, como ler as 

regras antes de jogar. 

Na escola, aparentemente os motivos que levam professores ao uso de tecnologias, o 

fazer pedagógico, ainda interagem com os motivos sociais da aprendizagem. O uso dessas 

ferramentas na prática pedagógica, computador e internet, por exemplo, está ainda muito 

vinculado às exigências do mercado de trabalho, onde está implícito ao trabalhador que quem 

não tem facilidade no uso das tecnologias, aproxima-se da condição de ficar à margem social.  

Sendo para aprendizagem ou para o mercado de trabalho o acesso a essas tecnologias 

para muitos alunos, principalmente os adultos da EJA, somente ocorre na escola. A 

oportunidade de conhecer e utilizar instrumentos para ampliar relações sociais, comerciais e 

culturais encaminha o aluno para um processo, quando incorporado de forma crítica, de 

libertação e emancipação. Esse processo emancipatório ocorre, pois promove percepções de 
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mundo, que antes da “rede” eram o bairro, a família ou o trabalho. E nessas percepções, o 

aluno se emancipa e liberta quando observa e interpreta situações de desigualdade e exclusão 

social semelhante à sua e consegue agir de modo a transformar seu cotidiano a partir dali.  

Portanto, a apropriação das tecnologias como ferramentas de aprendizagem por parte dos 

alunos e professores de forma crítica, estabelece uma nova prática escolar que reflete no 

contexto social. A escola não é o único espaço onde o conhecimento circula, o conhecimento 

está também nos saberes culturais. O conhecimento trafega entre duas realidades que são a 

escola e a sociedade. O uso de tecnologias, principalmente a internet, permite que os alunos 

acessem, interpretem e compartilhem os saberes culturais. Fazer uso dos recursos disponíveis 

nas tecnologias para aprender e ensinar e quem sabe transformar. 

 Segundo Mello (1999, p.13), essa forma de compartilhar conhecimento promoverá 

“mudanças permanentes na vida do cidadão no próximo milênio”, onde a internet é um espaço 

que viabiliza a construção de uma inteligência coletiva, pois todos que se conectam podem 

contribuir registrando e divulgando informações e saberes, que estimula transformações 

sociais e culturais de quem aceita as ideias que ali circulam. 

Porém, será que os alunos jovens da EJA, ou do ensino Regular conseguem perceber que 

as tecnologias são ferramentas que podem auxiliar nas mudanças de condições sociais e 

culturais? Possivelmente não da maneira como os professores desejam que sejam utilizadas as 

tecnologias. Os professores receiam, e não sem fundamento, de que os jovens não reconheçam 

o papel das tecnologias como ferramentas de aprendizagem. Porém, os professores estão 

preparados para oferecer aprendizagem significativa aos alunos? Estão abertos a aproveitar os 

saberes dos alunos e explorar as tecnologias a favor de uma aprendizagem colaborativa? 

Conhecem essa nova geração de aluno?  

 Essa geração de alunos novos resolve as situações que se apresentam de maneira 

diferente da geração anterior, portanto, não podemos afirmar que não há aprendizagem no 

processo de utilização diária de tecnologias pelos jovens. Segundo Veen e Vrakking (1999) as 

características dessa geração, denominada Homo Zappiens, permitem a eles ter um controle 

sobre as informações, algumas vezes descontinuadas, fazer colaborações em rede e envolver 

comunidades virtuais e reais aprendendo de forma mais ativa. Para esses autores: 

 



38 
 

 

O Homo Zappiens é um processador ativo de informação, resolve problemas de 
maneira muito hábil, usando estratégias de jogo, e sabe se comunicar muito bem. Sua 
relação com a escola mudou profundamente, já que as crianças e os adolescentes 
Homo Zappiens consideram a escola apenas um dos pontos de interesse em suas 
vidas. Muito mais importante para elas são suas redes de amigos, seus trabalhos de 
meio-turno e os encontros de final de semana. O Homo Zappiens parece considerar 
as escolas instituições que não estão conectadas ao seu mundo, como algo mais ou 
menos irrelevante no que diz respeito à sua vida cotidiana. Dentro das escolas, o 
Homo Zappiens demonstra um comportamento hiperativo e atenção limitada a 
pequenos intervalos de tempo, o que preocupa tanto pais quanto professores.(VEEN 
e VRAKKING, 1999, p. 12) 

 

É preciso, como já dizia Paulo Freire (2008), de um novo fazer pedagógico, e em se 

tratando dos jovens da EJA, como insistem em afirmar estudiosos da juventude, devem-se 

discutir propostas curriculares mais eficientes, que levem em consideração as necessidades 

dessa geração mais tecnológica. A utilização de tecnologias em contexto escolar deve 

beneficiar a todos e oferecer desafios aos alunos e professores. A escola deve sair desse 

conceito de que continua analógica enquanto seus alunos são digitais. 

Aprender hoje é basicamente interlocução, mas a partir do saber que se tem sobre a 

relação que o aluno tem com o saber. Parece normal que ocorra a aprendizagem e quando não 

acontece, o professor tem dificuldade em compreender porque ela não ocorreu. Segundo 

Bachelard (1996), o professor perde a memória do caminho do conhecimento, dos obstáculos, 

das incertezas, dos momentos de pânico intelectual ou vazio. E apresentar empatia nesse 

momento pode ser crucial no relacionamento professor /aluno e nos resultados da prática 

pedagógica adotada. Tanto professor e alunos são personagens de um mesmo processo social, 

portanto, ambos como sujeitos cidadãos devem colaborar para a construção de uma educação 

mais justa e cidadã.  

Sabe-se que a motivação é um fator que promove a busca por aprendizagem significativa 

e qualitativa e deve prevalecer. Além disso, as práticas político pedagógicas, que oferecem 

como formação dos alunos a preparação para o mercado de trabalho e não para a viabilização 

da cidadania que busca seus direitos perante a sociedade constituída, devem ser avaliadas e 

questionadas. Seria uma proposta mais coerente aproveitar os conhecimentos que os alunos da 

nova geração possuem em tecnologias no contexto escolar transformando-os em desafios aos 

próprios alunos, ao invés de negar os mesmos e considerá-los obstáculos à aprendizagem.  

Os alunos da EJA, principalmente os mais jovens, precisam de um redirecionamento em 
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sua percepção de escola. Rever na escola um espaço de valorização e de viabilização de 

habilidades e competências possíveis, e não de deficiências na busca por conhecimentos. No 

mundo virtual que conhecem, exploram a aprendizagem de forma colaborativa não 

encontrando no ensino formal essa possibilidade. As aulas são ministradas em disciplinas, as 

classes separadas e a avaliação individual. Esses jovens precisam sentir-se imersos nas 

atividades que realizam. A paixão por algo não será a mesma para todos os alunos e, portanto 

o interesse e motivação serão diferenciados. Permanecer o mesmo tempo, e realizando a 

mesma atividade que seus colegas em sala de aula, faz com que o aluno, com exceção da 

geração anterior ao Homo Zappiens, se disperse por falta de interesse no conteúdo. 

Portanto, oportunizar aprendizagens colaborativas e significativas que viabilizem uma 

imersão prazerosa por parte dos alunos nas atividades, é um desafio para os professores. 

Concordamos com Veen e Vrakking (2009, p. 115) quando colocam que:  

 

Se nós, como sociedade, continuarmos a demandar que as crianças aprendam a 
descobrir e a desenvolver seus talentos e seu potencial desde uma idade muito tenra; 
se quisermos que as pessoas se especializem pelo que elas de fato se apaixonaram e 
pelo que sabem fazer bem, devemos oferecer espaço para que escolham e divirjam.  

 

Como processo de construção do cidadão, a EJA ainda apresenta uma realidade diferente 

da perspectiva de professores e alunos. Há muito a ser descoberto e debatido e talvez, alunos e 

professores, precisem aprender a redirecionar a responsabilidade de cada um sobre a 

aprendizagem nessa nova sociedade que apresentou mudanças significativas e que, ainda 

apresentará transformações, visto que os avanços no setor tecnológico apresentam tendências 

a evoluções cada vez maiores. Também é necessário que professores e comunidade escolar se 

unam para fortalecer e exigir o cumprimento de leis básicas, mas que promovam qualidade na 

educação e não apenas um aumento quantitativo. Somente quando começarmos a fazer uso de 

nossas habilidades e competências para pensarmos e implantarmos soluções aos nossos 

problemas, a educação caminhará em direção à cidadania crítica, agente transformadora da 

sociedade. 
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3. (RE) SIGNIFICANDO TECNOLOGIAS NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

DA EJA 

 

Neste capítulo é apresentado o estudo de campo realizado em uma Escola Municipal de 

Ensino Fundamental na cidade de Venâncio Aires. Apresenta-se a metodologia utilizada, 

questão de pesquisa, abordagem utilizada, contexto da pesquisa, sujeitos da pesquisa, 

instrumentos de coleta de dados e finalmente os dados são apresentados e discutidos. 

  

3.1   Indagações da Pesquisa 

 

Cabe aqui reforçar que as indagações devem sua origem no fato da autora desta 

monografia ser docente na escola onde a pesquisa de campo foi realizada1. E as observações 

do cotidiano a fizeram supor que professores e alunos não estariam percebendo as tecnologias 

existentes na escola como educacionais. Alguns professores as utilizavam esporadicamente e 

os alunos desejavam ter mais acesso ao laboratório de informática, então surgiram várias 

questões como: 

• Os alunos nativos digitais que aparentam familiaridade no uso de tecnologias 

desejam utilizá-las nas atividades escolares?  

• Os alunos imigrantes digitais, que não tiveram acesso às tecnologias com tanta 

facilidade, apresentam os mesmos receios quanto ao uso de tecnologias que 

professores? 

• Os alunos, num contexto onde a educação bancária tradicional ainda prevalece, 

conseguem perceber aprendizagem com o uso de tecnologias nas aulas?  

• Se as propostas de incorporação de tecnologias são tão interessantes porque há 

relutância por parte dos educadores em oportunizar o acesso de diversas 

tecnologias para aprendizagem escolar às gerações que apresentam domínio 

sobre elas? 

                                                 
1 A autora atua com alunos da EJA na escola pesquisada há dois anos como docente e já atendeu várias turmas 
como professora do laboratório de Informática, sendo ponto de referência para os colegas quando o assunto é 
o uso de tecnologias da escola. 
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• Os professores e alunos da EJA estão preparados para utilização de tecnologias 

na escola? 

• Os alunos nativos digitais, que têm acesso tão fácil à informação, percebem as 

tecnologias como ferramentas de aprendizagem? 

• Como os professores percebem o processo de utilização de tecnologias dos 

alunos num ambiente escolar?  

Para auxiliar a pesquisa a buscar respostas a tantas questões, delimitamos as indagações 

às seguintes perguntas: 

• Qual a familiaridade que professores e alunos apresentam no cotidiano e na 

escola com as tecnologias? 

• As tecnologias são compreendidas como educacionais por professores e alunos? 

• Como são percebidas as aulas com o uso de tecnologias por professores e 

alunos? 

Sendo essas as questões principais, ainda incluímos outras com objetivo de conhecermos 

o que professores e alunos percebem como fatores a influenciarem o uso de tecnologias nas 

atividades escolares e observar as razões que motivam os alunos e professores da EJA para a 

utilização de TICs como ferramenta de aprendizagem e/ou aquisição de conhecimento. 

 

3.2   Abordagem do Estudo 

 

A natureza da abordagem metodológica empregada foi qualitativa e o tipo de pesquisa 

estudo de caso. Essa opção metodologia justifica-se porque as pesquisas qualitativas buscam 

entender fenômenos específicos, de forma holística e em profundidade. A preocupação não 

recai em generalizações, mas em interpretações. Isto é, a preocupação é em compreender a 

lógica que “permeia a prática que se dá na realidade” (BRASIL, 2012). Além disso, este tipo 

de abordagem é mais condizente com as áreas sociais e caracteriza-se pelo fato do pesquisar, 

participar, interpretar e compreender, valorizando o processo e não apenas o resultado. Por sua 

vez, o estudo de caso é indicado quando se tem base num foco com fenômenos 

contemporâneos. Além disso, os estudos de caso permitem recorrer a fontes variadas de 

informações (como questionários e observações, utilizadas neste estudo). 
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3.3.  Sujeitos da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada com os alunos (64) e professores (08) do EJA da escola 

Municipal de Ensino Fundamental Dois Irmãos que aceitaram responder os questionários. 

 No período noturno a escola atende atualmente 128 alunos, sendo que inicialmente 

estavam matriculados 189 alunos, com idades a partir dos 15 a 58 anos. A carga horária para 

cumprimento de cada turma segue o previsto na legislação nacional e o resultado da avaliação 

(carga horária e aprendizagem) é feito através de ata e comunicação verbal. Como nas turmas 

há diferenças de idades entre os alunos e os mesmos se encontram em diversos níveis de 

aquisição de conteúdo, as turmas são caracterizadas de heterogêneas pelos professores. Como 

provém de diferentes bairros e distritos do município há realidades socioeconômicas bem 

distintas. 

As turmas são organizadas, com o nome de Totalidade, da seguinte forma: 

• Totalidade I e II ( alfabetização); 

• Totalidade III ( 6º ano ensino fundamental); 

• Totalidade IV ( 7º ano do ensino fundamental); 

• Totalidade V ( 8º ano do ensino fundamental); 

• Totalidade VI ( 9º ano do ensino fundamental); 

• Projeto EJA Intensivo (concluintes até 8ª série/9º ano). 

O projeto EJA Intensivo é uma proposta do Município de Venâncio Aires onde há oferta 

para a formação no ensino fundamental para cidadãos acima de 25 anos que desejam continuar 

e terminar os estudos em 800 horas anuais. Para o ingresso nesse Projeto, além da idade 

mínima de 25 anos, é realizada uma avaliação diagnóstica dos conhecimentos no início do ano 

letivo. Caso os alunos não tenham possibilidades de acompanhar as atividades do projeto, são 

orientados a outras opções existentes na escola. 

Quanto aos professores que atuam na EJA, a escola tem um quadro com nove (09) 

docentes entre concursados e convocados. Cada docente trabalha na sua área de formação. A 

maioria trabalha também em outras escolas, totalizando mais de 40 horas semanais. O tempo 

de atuação desses professores com turmas da EJA varia de 01 ano a 20 anos. Em relação à 

faixa etária em que se encontram o grupo, tem de 39 a 60 anos. 
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3.4.  Instrumentos de Coleta de Dados. 

 

Como instrumento de coleta de dados optou-se por utilizar questionário como 

instrumento de coleta de dados devido às vantagens que ele apresenta entre as quais: a 

garantia do anonimato, apresentar questões objetivas de fácil pontuação e subjetivas como 

complementares, garantir a uniformidade, assegurar ao respondente mais tempo para pensar e 

responder ao que lhe é perguntado e por poder ser realizado tanto via por meios eletrônicos 

como por material impresso (BRASIL, 2012). Além disso, recorreu-se à observações do 

cotidiano escolar.  

Foram elaborados dois (02) questionários, um para os docentes (Anexo A) e outro para 

os discentes (Anexo B) com a finalidade de obter informações sobre o perfil desses no que se 

refere ao uso de tecnologias no cotidiano e no contexto escolar. Nos questionários há questões 

fechadas, abertas, de respostas tipo sim ou não e de múltipla escolha. As reflexões são 

complementadas por observações do cotidiano escolar por parte da autora desta monografia, 

que é professora dessa escola.  

No Questionário Docente há cinco (05) questões fechadas, doze (12) questões abertas, 

duas (02) questões de respostas tipo sim ou não e duas (02) questões de múltipla escolha. 

No Questionário Discente há questões cinco (05) fechadas, sete (07) questões abertas, 

duas (02) questões de múltipla escolha.  

 

3.5.   Contexto da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dois Irmãos que 

está situada num bairro de classe média, no município de Venâncio Aires- RS. Atende em 

turnos, diurno e noturno, sendo que o último é destinado à educação da modalidade EJA e ao 

projeto EJA Intensivo. Segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP, 2011) da escola: 

 

Nossa clientela procede de famílias com um bom nível de conhecimento, a maioria 
tendo como escolaridade até o Ensino Fundamental e alguns com Ensino Médio e/ou 
Superior.  Não podemos esquecer que também contamos com uma clientela com o 
Ensino Fundamental incompleto. Baseados nisso, podemos observar em pesquisa 
feita junto à comunidade que existe interesse em estudar, sendo que muitos já 
frequentam a Educação de Jovens e Adultos. 



44 
 

 

 
Em 2012, conforme informações da secretaria da escola (informação verbal), a escola 

tem matrícula de 189 alunos, jovens e adultos, na modalidade EJA, muitos já no mercado de 

trabalho. A maioria é oriunda de bairros vizinhos gerando deslocamentos diários na trajetória 

casa-escola.  Como proposta para atender a demanda de alunos da EJA a escola aponta no 

PPP: 

[...] envolver os jovens e adultos na integração e na transformação de suas 

capacidades na aquisição de conhecimentos e habilidades que propiciem condições 

necessárias para o posicionamento e atuação nas diferentes situações sociais, também 

adaptação às diferentes exigências do mercado de trabalho. 

 

No PPP da escola no que diz respeito ao uso das tecnologias que a escola refere-se aos 

espaços físicos e equipamentos onde estes estão instalados. A escola possui de espaço físico e 

equipamentos nove (09) salas de aula, sala de vídeo, uma biblioteca, refeitório, cozinha, sala 

dos professores, laboratório de informática (proInfo) com dezessete (17) computadores sem 

acesso a internet, Telecentro (Ministério das Telecomunicações) com dez (10) computadores e 

impressora e com acesso à internet, sala de violão, sala de recursos com três (03) 

computadores, “ilha tecnológica” na sala de aula do 4º ano dos Anos Iniciais (em 

manutenção), sala para uso de três (03) Mesas Pedagógicas, e sala de reuniões da Associação 

de Pais e Mestres (APM), Conselho Escolar e Equipe Diretiva.  

Além disso, ainda possui outros equipamentos tecnológicos: três (03) câmeras digitais, 

filmadora, MP3, cinco (05) rádio gravadores, uma (01) TV LCD 42p (entrada USB), duas (2) 

TVs (pré-escola e sala de violão) antigas, dois (02) aparelhos de DVD, um (01) projetor 

multimídia, um (01) notebook, um (01) computador com impressora (secretaria), duas (02) 

máquinas de Xerox, ou seja, fotocopiadoras. Também é citado no PPP, a necessidade e 

importância de ter o espaço físico e equipamentos tecnológicos, mas não registra nenhuma 

proposta pedagógica de uso, não aponta a necessidade de recursos humanos capacitados ou 

mesmo a formação de professores como forma de conhecer os recursos disponíveis na escola. 

No que se refere a suporte e apoio técnico o período noturno não possui secretária, nem 

bibliotecária e muito menos uma pessoa responsável pelo laboratório de informática. Cabe aos 

professores utilizarem, sem auxílio e orientações, esses três espaços. Para o uso do laboratório 

de informática, os professores costumam solicitar auxílio de uma colega, que possui mais 
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familiaridade com o mesmo, para ligar e desligar os computadores. Não há agendamentos 

prévios para o uso das tecnologias, mesmo existindo um caderno para essa finalidade, os 

professores combinam na hora se há interesse em utilizar alguma das ferramentas (sala de 

vídeo ou laboratório de informática). Além disso, a escola oferece câmera digital, MP3, 

filmadora, projetor multimídia e rádiogravadores que quase não são usados para fins 

pedagógicos. 

 

3.6  Apresentação e Análise de Dados 

 

3.6.1  (RE) Significando Tecnologias no Contexto Docente 

 

A partir da aplicação do Questionário Docente e de observações realizadas durante o 

ano letivo de 2012 se farão ponderações permitindo um novo olhar sob o enfoque das 

tecnologias com os docentes da EJA. Este questionário com 18 itens para buscar subsídios 

nessas ponderações sendo aplicado a oito (08) professores da escola que atuam na EJA. 

Os primeiros itens do questionário para os docentes visavam fazer um levantamento de 

dados referentes a: 

1) Gênero; 

2) Idade; 

3) Área de formação; 

4) Grau de escolaridade; 

5) Tempo de docência: 

6) Tempo de docência: a) em EJA ; b) em outras modalidades de ensino; 

7) Área de atuação atual. 

O grupo de nove (09) professores que atuam na escola são dois (02) professores do sexo 

masculino e sete (07) do sexo feminino. Para essa pesquisa, a autora da monografia não 

respondeu o questionário, portanto serão oito (08) os questionários analisados, visto que, todos 

os profissionais colaboraram. Os professores atuam na sua área de formação e possuem entre 

12 a 35 anos de docência, sendo que a experiência docente com alunos da EJA vai de 01 ano 

(turma da alfabetização) até 20 anos. Em relação às idades dos professores, essas variam de 39 
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a 60 anos, com 50% do grupo entre 35 e 44 anos (Gráfico nº 01) sendo que o restante dos 

professores se encontra acima de 45 anos de idade. 

 

Gráfico nº 01: Idade dos docentes 

 

 Nessa situação pode-se refletir se as diferenças de idade entre professores e alunos 

podem ser um dos problemas que ocorrem nas relações professor/aluno, pois 40% dos alunos 

são jovens (Gráfico nº10), menores de idade, e em sua grande maioria já trazem conflitos 

pessoais e sociais para o ambiente escolar. Sabe-se que a disponibilidade de diálogo 

professor/aluno, torna-se pouco usual quando as relações não são amigáveis.  

Essas relações de conflito de idades também surgem com os alunos adultos em sala de 

aula quando os jovens “atrapalham sua concentração”, ou quando o professor “não passa 

matéria” porque está convidando-os a assistirem um teatro. As formas de perceber a escola e 

aprendizagem são diferentes para as gerações de adultos e jovens que se encontram no 

ambiente escolar de EJA. 

Com um grupo de professores experientes, que vivenciaram, e ainda participam das 

mudanças que ocorreram nessa última década com a jovialidade dos alunos da EJA, a 

introdução de tecnologias no cotidiano social e escolar e nas redefinições das formas do 

aprender, ainda permanecem dificultosas de adaptação às práticas pedagógicas que atendam 

essas mudanças. È preciso se refletir, sobre como nosso aluno jovem aprende e como os 
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professores podem participar desse processo de aprendizagem, sem estimular os conflitos de 

gerações. 

No item número 08, foi solicitado que os professores informassem o uso/interação de 

tecnologias no seu cotidiano. Essa questão tinha como finalidade observar com quais 

ferramentas o professor está mais familiarizado (Gráfico nº 02). 

Gráfico nº 02: Tecnologias usadas pelos docentes no cotidiano.  

 

Percebe-se que os professores estão familiarizados com o uso de ferramentas mais 

funcionais e de necessidades práticas do seu cotidiano como o celular (100%), a TV aberta 

(100%), o DVD (100%) e o caixa eletrônico (88%). Mas também podemos citar as 

ferramentas que estão mais presentes nessa última década como o notebook (63%) e 

computador (50%). Já ferramentas mais atuais como o tablet (0%) não foram apontadas. 

Acredita-se que a apropriação dessas tecnologias ocorreu para os professores no 

confronto com as adaptações às mudanças sociais. O governo  implementou- as (computador e 

internet) visando qualificar o ensino. O professor também foi incentivado a aderir às 

tecnologias nas escolas e fora delas, através de programas de incentivo financeiro para 

aquisição de notebook e computadores, e cursos para utilização dessas ferramentas (cursos nos 
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NTEs). Portanto, o professor, como a maioria dos adultos da EJA, é um imigrante digital que 

faz uso de algumas ferramentas tecnológicas na sua vida diária.Em observações feitas do 

cotidiano dos professores da escola, nota-se que como os cursos envolvendo tecnologias na 

educação, em sua grande maioria, não são curso s de formação em serviço, os professores 

pouco aderem. As justificativas que apresentam são a carga horária e trabalhos extras (fora de 

seu horário) excessivos. E os poucos professores que fizeram algum curso, alegam não utilizar 

com mais frequência por não existir oportunidade de explorar as ferramentas que a escola 

disponibiliza.  

No item número 09 pergunta-se ao docente sobre o uso específico da internet no  seu 

cotidiano (Gráfico nº03). Sendo o computador com internet uma realidade na maioria das 

residências de muitos professores, buscava-se descobrir como o professor utiliza esse recurso 

no seu cotidiano. 

 

Gráfico nº 03: Uso da Internet pelos docentes  

 

 Observa-se que o uso do e-mail (100%), de ferramentas de busca (75%) e de redes 

sociais (63%) são os mais presentes nas respostas. Percebe-se que o professor faz uso de 

diversos recursos, mas que os mesmos têm como finalidade atender necessidades mais 

imediatas como comunicação, diversão e trabalho. Observando o cotidiano escolar, percebe-se 
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que alguns professores trocam informações encontradas na internet como artigos, textos, 

vídeos e sites de jogos da mesma maneira que trocam material impresso. Nota-se que as 

tecnologias estão presentes em nossa vida, de forma tão constante, que mudam a forma como 

nos relacionamos, pensamos ou trabalhamos. 

Acredita-se que, para qualquer cidadão, tornou-se imprescindível ter o domínio de 

certos recursos para navegar em ambientes como a Web. Linguagens diferenciadas, leituras e 

interpretações audiovisuais, domínio básicos sobre ferramentas auxiliares (cabos, pendrives, 

fones de ouvido, webcam) são essenciais nesse mundo virtual. Nota-se, que só professores 

procuram acompanhar essa nova sociedade que constantemente evolui, mas ainda 

permanecem com algumas estruturas de sua educação social original. Participam de redes 

sociais, porém a maior utilização é ainda o e-mail, um recurso de comunicação interpessoal, 

que substituiu a carta por sua praticidade, rapidez e comodidade. Além disso, continua a 

oferecer uma linguagem mais escrita que audiovisual. Essa é uma das diferenças que 

caracterizam a geração, que nasceu antes das mudanças tecnológicas como o computador e a 

internet, da que nasceu em meio a inovações e, adotou o computador e a internet como forma 

de comunicação. Essa geração lida com extrema facilidade com as inovações tecnológicas e 

sem necessidade de fazer curso ou treinamento. (VEEN e VARKKING, 2009, p. 35). 

Especificamente em relação ao uso das ferramentas de busca na internet (item 10) a 

maioria respondeu usar tais ferramentas para encontrar imagens (88%) e textos (88%), assim 

como também buscar informações específicas (63%), vídeos (63%) e mapas ou lugares (63%). 

O menor uso foi a busca de aplicativos (25%) (Gráfico nº 04). 
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Gráfico nº04: Uso das ferramentas de busca da internet pelos docentes 

 

Em relação à utilização da internet para fazer downloads (item 11), as respostas podem 

ser vistas no Gráfico nº 05. A finalidade da questão era investigar quais os interesses dos 

professores no que se refere a dados disponibilizados na internet.  

Gráfico nº05: Uso das ferramentas de download da internet pelos docentes 

 

Observa-se que os professores utilizam o recurso de download para baixar em sua 

maioria músicas (63%), fotos (63%) e slides/mensagens (63%), seguido por vídeos (50%), 

filmes (25%) e jogos (25%) e por fim aplicativos (13%).  
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Poder-se-ia afirmar, com base nas respostas, que o professor utiliza os recursos 

disponíveis na internet para download, sendo que em sua maioria atendem os aspectos 

audiovisuais como músicas, imagens e mensagens. Como uma geração que imigrou para o uso 

de tecnologias, no cotidiano ainda está se adaptando às mesmas sem deixar de lado outras 

como o rádio, a revista (impressa) e os cartões de mensagens. Então, ao apropriar-se do uso de 

algumas dessas tecnologias pressupõe-se que seja para acompanhar a evolução desta 

sociedade moderna e multimídia. 

Os professores, no cotidiano utilizam as tecnologias, pois são formas de comunicação 

rápidas e completas integrando às vezes vários recursos (como texto, imagens, sons, etc.) aos 

quais damos preferência. Porém, na escola, apenas o uso pelo uso das tecnologias não basta, 

devendo haver clareza em relação aos objetivos de aprendizagem que se deseja alcançar e 

formas de utilização.  

No item número 12 solicitamos que os professores listassem exemplos de tecnologias 

que consideram educacionais (Gráfico nº 06), pretendendo verificar a concepção que o 

professor tem de tecnologias educacionais. 

 

Gráfico nº 06: Tecnologias consideradas educacionais pelos docentes. 

 

 Vários exemplos foram citados, porém alguns professores não souberam citar nenhuma 

tecnologia. Entre as tecnologias mais citadas estão o DVD (62%) e o computador (37%), 
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seguidos da câmera digital (25%), a internet (25%) e o projetor (25%). Ainda foram citados o 

notebook (12%) e a TV por assinatura (12%).  

Pressupondo que sejam estas as tecnologias mais comuns em ambientes escolares, e em 

seu cotidiano, o resultado obtido não surpreendeu, é justificável. Porém, a escola disponibiliza 

outras ferramentas como câmera digital, filmadora, e projetor, algumas das quais foram 

citadas como educacionais (a câmera digital com 25%), mas cujo uso é pouco observado em 

atividades escolares, de forma pedagógica. Geralmente a câmera digital é utilizada para 

registrar os eventos da escola, fotos às quais os alunos não têm acesso e não são divulgadas ou 

compartilhadas; a filmadora é pouco usada, porque poucos sabem utilizá-la, mas segue o 

mesmo padrão da câmera digital; e o projetor multimídia é utilizado para facilitar a exibição 

de um filme, vídeo ou mensagem de forma mais ampla e coletiva. 

Observa-se no cotidiano da escola que o uso de tecnologias, mesmo o DVD e o 

computador, é esporádico e ainda envolve a prática de transferir conhecimento ao aluno de 

forma mais prazerosa. Nas respostas não há referência específica se o computador deveria ter 

acesso à internet, visto que os docentes também citam como ferramenta educacional a internet 

(25%), mas de forma separada. Pode-se observar que o professor tem familiaridade com as 

ferramentas que a navegação na internet oferece (Gráfico nº 03 e Gráfico nº 04), porém ainda 

não a cita como ferramenta educacional.  

Considerando que foi o DVD a tecnologia educacional mais citada pelos professores 

concorda-se com Moran (2000) quando cita o uso pedagógico como ponto de partida de um 

processo para novas descobertas e compara-se com o uso do computador: 

 

O vídeo como sensibilização é, do meu ponto de vista, o uso mais importante na 
escola. Um bom vídeo é interessantíssimo para introduzir um novo assunto, para 
despertar a curiosidade, a motivação para novos temas. Isso facilitará o desejo de 
pesquisa nos alunos para aprofundar o assunto do vídeo e da matéria (Moran, 2000, 
p. 39).  

 

É necessário que o professor reflita e assuma uma atitude frente aos recursos 

tecnológicos que a escola possui, tanto do DVD quanto do computador. Essa atitude deve 

possibilitar aos alunos a responsabilidade em assumir, tanto na escola como extraescolar, “o 

desenvolvimento de uma atitude que possibilite a recepção, reflexiva e autônoma, da 

mensagem emitida pela multimídia” (LITWIN, 1997, p. 51). Assim, poderemos falar em 
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construir uma postura crítica e consciente no meio social, formando o aluno para a busca de 

seus direitos. 

No item número 13, solicitamos aos professores que marcassem as alternativas que 

melhor descrevem o que as tecnologias na educação representam para eles (Gráfico nº 07). As 

opções apresentadas (múltipla escolha), além de poderem sugerir outras, as seguintes: 

• Pode-se contribuir para o ensino aprendizagem; 

• Não são essenciais para o ensino aprendizagem; 

• São difíceis de dominar por parte dos professores; 

• Vieram como imposição do MEC; 

• Atrapalham mais do que ajudam; 

• São aliados do professor por oferecerem agilidade e acesso rápido a uma grande 

quantidade de informações; 

• Tornam a aula mais interessante e produtiva; 

• Causam mal estar docente pela sua rápida evolução; 

• Causam constrangimento ao professor,  pois não sente a mesma segurança em 

relação ao domínio das ferramentas que o aluno; 

• Pode aproximar professor e aluno; 

• São difíceis de incorporar no planejamento da aula; 

• Outros; 
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Gráfico nº07: Concepção das tecnologias na educação pelos docentes. 

 

Nessa questão houve  respostas mais significativas: 

• “ podem contribuir para o ensino aprendizagem”(100%), 

•  “ tornam a aula mais interessante e produtiva”(100%), 

• “ pode aproximar professor e aluno”(88%), 

• “ são aliados do professor por oferecerem agilidade e acesso rápido a uma 

grande quantidade de informações”(88%).  

Observa-se que os professores consideram que a tecnologia tem papel importante na 

aprendizagem dos alunos, mas percebe-se que o mesmo está mais como ferramenta 

facilitadora do conteúdo ou de auxílio nas relações professor/aluno. Também é interessante 

notar que os professores, apesar de considerarem que as tecnologias podem causar “mal estar 

docente por causa da rápida evolução das tecnologias” (13%) não apontam o 

“constrangimento do professor, pois não sentem a mesma segurança em relação ao domínio 

das ferramentas que o aluno” (0%) como motivo para o uso esporádico das tecnologias com os 

alunos. 

Nas observações do cotidiano escolar, houve algumas falas de professores, anteriores ao 
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questionário que fazem referência à opção citada “são difíceis de dominar” (38%). Percebe-se 

então nessa resposta, a confirmação da ideia de que, o professor e sua condição de imigrante 

digital, não demonstra ter as mesmas facilidades no uso de tecnologias que os jovens. Essas 

falas ainda foram complementadas com o dizer “portanto, é melhor usar o que já conheço”. 

 Ainda observa-se que não acreditam que as tecnologias sejam “difíceis de incorporar no 

planejamento da aula”, “não são essenciais”, “atrapalham mais que ajudam” na aprendizagem 

dos alunos pois não foram marcadas pelos professores. Porém, nas reuniões semanais dos 

professores na escola, observa-se que não há planejamento e organização de atividades que 

envolvam seu uso. Nota-se que outras questões como a evasão escolar, as relações 

interpessoais dos alunos e professores e o atendimento dos conteúdos da grade curricular 

ocupam todo o tempo destinado às reuniões pedagógicas que a modalidade EJA possui. 

 Pode-se pensar que os professores considerem as tecnologias uma forma de motivar a 

aprendizagem e as relações interpessoais a fim de promover mais participação nas aulas 

planejadas quando marcaram a opção “tornam a aula mais interessante e produtiva”. Porém, é 

necessário, que se tenha algum cuidado com esta postura de considerar que só basta trazer 

para a escola a inovação tecnológica. É preciso haver mudanças na prática docente, apresentar 

uma postura que oportunize a troca e aquisição de conhecimento através de ferramentas 

tecnológicas. É papel do professor, incorporar tecnologias no seu planejamento de forma a 

promover ambiente de comunicação, tanto textuais quanto audiovisuais, e favorecer a 

participação através de posicionamentos, de decisões, de atitudes críticas e de cooperações por 

parte dos alunos saindo da prática autoritária e passando à mediadora.  

No item número 14, é pedido aos professores que assinalem caso já utilizaram 

tecnologias em suas aulas. Nessa questão, sete (07) professores (87%) responderam que 

“sim”, apenas um (13%) disse não utilizar tecnologias em suas aulas. 

Caso os docentes já houvessem utilizado as tecnologias, solicitava-se a eles que 

informassem em que situações foram utilizadas em termos de modalidade de Ensino Regular 

e/ou de EJA além de explicitar as ferramentas (item 15). A finalidade dessa questão foi a de 

saber como os professores que utilizavam tecnologias em suas aulas faziam-no. O Gráfico nº 

08 mostra as respostas dos docentes a esse respeito. 
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Gráfico nº 08: Uso de ferramentas tecnológicas pelo docente e modalidades de ensino 

 

As ferramentas mais listadas foram a internet (38% no ensino Regular e 63% na EJA), 

após o computador (13% no ensino Regular e 50% na EJA) e o projetor multimídia (13% no 

ensino Regular e 38% na EJA). Percebe-se que os professores utilizam mais as tecnologias 

com alunos da EJA que com os alunos do ensino Regular em todas as ferramentas citadas. As 

situações em que eles utilizam essas ferramentas foram: jogos on-line, pesquisa, gráficos e 

editores de texto. Como a internet e computador foram citadas pelos professores como as 

ferramentas mais utilizadas no EJA, acredita-se que esteja vinculada a situação de uso 

relacionada a pesquisa registrada nas respostas. E qual o conceito de pesquisa que o professor 

possui? 

 Para Moran (2008, p. 8) o uso da internet na educação envolve muito mais que somente 

a pesquisa do copiar e colar, sendo que: 

 

Ensinar com a Internet será uma revolução, se mudarmos simultaneamente os 
paradigmas do ensino. Caso contrário servirá somente como um verniz, um paliativo 
ou uma jogada de marketing para dizer que o nosso ensino é moderno e cobrar 
preços mais caros nas já salgadas mensalidade. 
 

Novamente nas respostas dos professores sobre as situações nas quais utilizaram as 
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tecnologias deixa transparecer o uso das mesmas como uma ferramenta que auxilia a dar 

continuidade ao conteúdo trabalhado em sala de aula oferecendo mais agilidade e motivação 

aos alunos. Há na escola outras ferramentas tecnológicas que não foram exploradas para 

atividades pedagógicas ainda. Assim, ferramentas como DVD e computador ainda permitem 

que o controle esteja com o professor, e até a “pesquisa” na internet ainda oferece certo 

controle. Embora os professores não tenham citado em suas respostas o sentimento de 

“constrangido e mal estar frente ao pouco domínio que possui das ferramentas em relação aos 

alunos”, é provável que se sintam assim, quando a proposta de uso de tecnologias diversas 

começa a transferir o controle de ferramentas para os alunos. 

É cultural no processo de educação, ainda mais a tradicional, que o professor seja 

portador do saber e não o aluno. Além disso, ainda está, como professor, atrelado aos 

conteúdos e avaliações de desempenho escolar. Nesse sentido Soares (2006, p. 113) afirma 

que: 

 

Os professores, ainda que capacitados pelos programas de estímulos ao uso de 
informática na escola, se veem aprisionados à rotina pedagógica, conteúdos, 
Parâmetros Curriculares Nacionais aos compromissos com os sistemas de avaliação, 
e deixam para segundo plano as inovações e a autonomia que a informática poderia 
trazer ao seu trabalho. Os alunos, por sua vez, ficam na dependência dos professores 
e da direção para acessarem o laboratório de informática. 
 

 Só haverá alguma mudança na educação quando perder-se o receio de envolver o aluno 

e transformá-lo em aliado no que se refere às tecnologias. Precisa-se também de espaço e 

apoio da equipe diretiva da escola para planejamento e prática no uso das tecnologias que a 

escola oferece.  

No item número 16 do questionário, foi solicitado que os professores marcassem as 

opções que correspondiam à avaliação da experiência que vivenciaram utilizando tecnologias 

com os alunos da EJA (gráfico nº09). A finalidade dessa questão era descobrir como 

avaliavam em termos de sucesso ou insucesso as atividades que realizam com tecnologias nas 

suas aulas. 
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Gráfico nº 09: Avaliação dos docentes das atividades com tecnologias em EJA  

 

Nessa questão os professores marcaram as opções “boa, obtendo resultados um pouco 

acima das expectativas” (43%), e “normal, obtendo resultados esperados” (57%). Alguns 

professores marcaram duas opções e justificando essa escolha disseram que dependendo do 

planejamento e das tecnologias utilizadas a proposta pode ter avaliações diferentes. 

Ressalta-se aqui novamente a importância de planejar o uso das tecnologias. Os 

professores reconhecem a importância das mesmas, mas esquecem da parte pedagógica que 

está implícita e que exige trabalho do professor e alunos. O enfoque principal da implantação 

de tecnologias deve ser ousar, criar, inovar e desafiar a si mesmos e aos alunos. Os professores 

percebem que há novas formas de ensinar e aprender com o uso de tecnologias (VEEN E 

VRAKKING, 2009), mas é fundamental também que possam debater e discutir as estratégias 

para utilização de diversas tecnologias de forma qualitativa. Não são somente o DVD, o 

computador e a internet (ou outras tecnologias educacionais) que causam o resultado obtido, 

mas os alunos e professores influem muito, além da metodologia utilizada, por exemplo.  

 Nesse sentido citamos Grinspun (2001, p. 64), quando afirma que “a formação 

tecnológica é o trabalho de formação da cidadania, proporcionando ao cidadão os requisitos 

básicos para viver numa sociedade em transformação, com novos impactos tecnológicos, com 

novos instrumentos na produção e relações sociais.” 
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Solicitou-se, no item número 17, que fosse listado pelos professores, os fatores 

atribuídos à avaliação anterior. A finalidade dessa questão foi verificar se os professores 

reconheceriam fatores que apresentassem as qualidades da avaliação. Somente três (03) 

professores (39%) responderam esse item, que era questão aberta, sem apresentar alternativas 

a priori. Eles citaram como fatores referentes ao resultado da avaliação das atividades com 

tecnologias com alunos da EJA:  

• “o interesse dos alunos”; 

• “outra visão dos mesmos fatos”, 

• “tudo está pronto (agilidade)”, 

• “a experiência dos alunos com tecnologias”, 

• “complementa a aprendizagem”. 

Sendo que as avaliações anteriores, principalmente desses três professores eram “boa e 

normal, alcançando e superando um pouco as expectativas do professor”, observa-se nas 

respostas dos mesmos que a motivação/interesse dos alunos para a aprendizagem, com o uso 

de tecnologias, é uma forma de aproveitar para trabalhar o conteúdo curricular estabelecido. 

Acreditam que assim os alunos têm mais “interesse” nas aulas, já que as tecnologias oferecem 

“agilidade e diversidade na transmissão da informação”. Além de todo o audiovisual que torna 

a “aula diferente” dando outra visão dos fatos e “complementando as informações”.  

Concorda-se com Veen e Vrakking (2009), quando dizem que os alunos jovens têm 

outra relação com as tecnologias, pois são ágeis e rápidos na forma de buscar informações 

necessárias à solução, como exemplo, jogar um jogo novo. Segundo os autores, os professores 

deveriam considerar os valores dessa geração e ajustar a prática pedagógica e os sistemas de 

ensino para atendimento de suas necessidades que nada mais são que reflexo da nossa 

sociedade futura. 

O grupo de professores que atuam com a EJA está com idade acima de 39 anos, portanto 

pertencem à geração de imigrantes digitais, e como consequência tem dificuldade em utilizar 

as tecnologias, dificuldades inexistentes para a nova geração. O uso de manual e leitura das 

regras ainda está presente nos hábitos de aprendizagem dos professores. Essa forma linear de 

perceber ainda a aprendizagem, talvez justifique a pouca diversidade no uso de tecnologias 

(DVD e internet) e a inconstância no planejamento de atividades de aprendizagem envolvendo 
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essas ou outras tecnologias. A pouca participação dos professores nessa questão que envolvia 

os fatores que contribuíram para a avaliação atribuída as atividades com tecnologias nas aulas 

da EJA, sinaliza que os educadores utilizam as tecnologias com seus alunos, porém não sabem 

como promover a aprendizagem do aprender a aprender com o uso das mesmas ou outras.  

Por fim, no item 18, também questão aberta, solicitou-se que os profissionais dissessem 

caso continuarão a utilizar tecnologias em suas atividades com alunos da EJA e porque o 

fariam. Dos cinco (05) professores (65%) que responderam, continuariam a utilizar 

tecnologias e listaram como motivos: 

• “maneira diferente, com mais recursos”; 

• “agiliza e está sempre atualizado”; 

• ”proporcionar tecnologias e novas alternativas de informação e conhecimento”; 

• “as aulas devem ser mais criativas e interessantes para fixar conteúdos”; 

• “fixar o conteúdo de forma mais interessante”; 

• “quando tiver oportunidade”; 

Acredita-se que as respostas acima, apontam que a forma dos professores notarem as 

tecnologias no ambiente escolar é a de ser uma extensão da sala de aula, e que as mesmas são 

utilizadas de forma aleatória e muitas vezes sem planejamento. Também se destaca que ao 

citarem como resposta “fixar conteúdo de forma interessante”, reforça a ideia que as 

tecnologias estão sendo utilizadas no modelo de educação tradicional onde ocorre apenas uma 

substituição de ferramenta na atividade: do caderno para computador.. 

 Notamos que a resposta “quando tiver oportunidade” pode sugerir receio de utilizar as 

tecnologias sem apoio. Como a escola não tem funcionário responsável pelo atendimento no 

laboratório de informática observamos que muitos professores só utilizam o ambiente se 

alguém usar antes. Os motivos para os professores utilizarem as tecnologias em suas aulas 

dependem de sua prática pedagógica, mas há também fatores externos que influenciam e 

aumentam a inibição dos professores quanto ao uso mais contínuo de tecnologias. É 

compreensível que fatores como a estruturação física da escola, a relevância dada às 

tecnologias e a prática pedagógica estimulada pela equipe diretiva e mantenedora também 

influenciem na integração das práticas pedagógicas do professor com a aprendizagem através 

das tecnologias. 
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 Entende-se também que questões estruturais como vários alunos por computador, os 

equipamentos que não funcionam (computador, fone ouvido, gravador e leitor de CD, etc.), 

não ter pessoa responsável para auxiliar quando necessário, sem prática no uso de ferramentas 

como filmadora ou projetor desestimulam professores, e por vezes alunos, para uma utilização 

mais frequentes das TICs de forma mais construtiva e crítica. Assim, percebe-se através das 

observações do cotidiano escolar, que alguns educadores e alunos, desestimulados e sem uma 

proposta desafiadora adotam uma postura de lazer em relação ao uso de tecnologias em 

atividades escolares: jogos, música, vídeos e pesquisa (copiar /colar).  

Mas ainda é o professor que precisa assumir, de forma lúcida e não eufórica ou 

pessimista, que as tecnologias contribuem para essa geração atual, de alunos jovens, e a 

anterior, de alunos adultos, no processo de uma educação libertadora (FREIRE, 1985). Uma 

educação em que os conhecimentos construídos sejam a possibilidade de transformar a si 

próprio e ao meio para a constituição de uma sociedade mais justa e democrática. 

 

3.6.2    (RE) Significando Tecnologias no Contexto Discente 

 

A partir da aplicação do Questionário Discente e de observações realizadas durante 

o ano letivo de 2012, faremos ponderações permitindo um novo olhar sob o enfoque das 

tecnologias com os discentes da EJA. Propusemos um questionário (Anexo B) com 14 itens 

para buscar subsídios nessas ponderações. 

Os primeiros itens do questionário discente visam fazer um levantamento de dados 

referentes a : 

1) Gênero; 

2) Idade; 

3) Escolaridade; 

4) Tempo de permanência na modalidade EJA. 

Responderam o questionário 64 alunos pertencentes às turmas da Totalidade III, 

Totalidade IV, Totalidade V, Totalidade VI e Intensivo. Desse grupo de alunos constatou-se 

que 14% são do gênero feminino e 36% do masculino. A faixa etária mais presente é entre 16 

a 17 anos, representando 50% seguida por 32% de adultos entre 25 e 44 anos, (Gráfico nº10).  
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Gráfico nº 10: Gênero e idades dos discentes 

 

Os resultados confirmam que o processo de juvenilização, ou seja, de alunos muito 

jovens, da EJA está bem presente. Observando o item que solicita o tempo de permanência, 

esse varia de 01 a 03 anos, na modalidade EJA. Os dados sobre as idades (50% dos alunos são 

menor de idade) sugerem que muitos dos nossos alunos na escola podem ter sido 

“empurrados” para o ensino noturno. As idades não condizem com a escolaridade regular e 

nem com a prevista há algum tempo para a modalidade de EJA, levando a supor que são 

repetentes ou evadiram, precisando assim estudar à noite para concluir os estudos. 

Provavelmente para muitos desses alunos, o que os “empurrou” para o ensino noturno foi a 

necessidade de trabalhar. 

A escola realiza, na matrícula, um levantamento sobre os alunos que trabalham, tentando 

uma parceria com as empresas visando diminuir a infrequência e evasão. Nesse levantamento 

a escola observa que 80% dos alunos da EJA trabalham (informação verbal), o que inclui uma 

boa parcela de jovens que precocemente precisa entrar no mercado de trabalho. Nas 

observações das falas de muitos jovens, há referência às dificuldades com estudos e a 

necessidade de auxiliar a família, o que já lhes agrega uma responsabilidade que muitas vezes 

não estão preparados para assumir: estudar período noturno e trabalhar no diurno. E os 

adultos, por sua vez, sofrem com as imposições que o mercado de trabalho, que os faz retomar 
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os estudos para se manterem no emprego ou melhorarem seu cargo na empresa. Observa-se 

que para muitos desses alunos, a EJA é uma das últimas oportunidades de manter-se na escola 

e completar a escolaridade necessária às exigências sociais.  

No item número 05 do questionário, solicitou-se que os alunos marcassem as tecnologias 

com as quais interagem ou possuem no seu cotidiano (Gráfico nº 11). A finalidade dessa 

questão era perceber a familiaridade que os alunos possuem com tecnologias (inclusão 

digital). 

 

 

Gráfico nº 11: Tecnologias utilizadas pelos discentes  no cotidiano. 

 

Percebe-se que os alunos possuem familiaridade com a utilização de ferramentas 

tecnológicas, tais como celular (94%), TV aberta (91%) e DVD (81%). Ainda interagem com 

câmera digital (56%), computador (52%), notebook (45%) e caixa eletrônico (41%). No geral 

os alunos responderam interagir com todas as tecnologias e ainda listaram o rádio e aparelho 

de som como ferramentas tecnológicas do seu cotidiano.  

Pode-se atribuir essas constatações ao fato dos alunos serem, em sua maioria, jovens 

entre 15 a 17 anos (50%), mas também ao fato de que muitos já estão no mercado de trabalho, 
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que exige algum conhecimento de tecnologias. Convém considerar que interagir não 

necessariamente significa ter um grande domínio das tecnologias, muitas vezes essa interação 

é precária. Oliveira (2005. p. 59) comenta que o jovem é “bem mais ligado ao mundo urbano, 

envolvido em atividades de trabalho e lazer mais relacionadas com a sociedade letrada, 

escolarizada e urbana.” 

Refletindo sobre as ideias trazidas por Veen e Vrakking (2009), que a geração Homo 

Zappiens nasceu e cresceu tendo acesso às tecnologias de modo fácil, esses jovens apesar de 

pertencerem a classe socioeconômica menos favorecida, com a popularização de celulares,  

TV/DVD, o computador  (lan house), é possível que tenham, de fato, tido acesso a essas  

tecnologias. Em pouco tempo, é provável que devido à evolução rápida das tecnologias, o 

mesmo aconteça com o notebook e o tablet. 

No item número 06, foi solicitado aos alunos que marcassem as opções de uso em 

relação à internet (Gráfico nº12). Desejávamos descobrir qual era a utilização que os alunos 

faziam da internet no seu cotidiano. 

 

Gráfico nº 12: Uso da internet pelos discentes  

 

Observa-se que o uso atribuído à internet tem referências ao convívio social e a 
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comunicação, pois as redes sociais (77%), a navegação na Web (66%) e compartilhamento de 

fotos e vídeos (56%) são as opções mais aparentes. Outras opções como o uso de e-mail 

(48%), o uso de chat (47%) também demonstram a função de comunicação e interação social 

que os alunos aproveitam no uso da internet. 

A internet, além de viabilizar a comunicação interfere no cotidiano, pois promove uma 

série de modificações nas estruturas sociais, culturais e econômica da população. Nesse 

sentido, Levy (1993, p.160) defende que o cognitivo das pessoas é afetado pelas tecnologias: 

 

 As tecnologias desempenham um papel fundamental nos processos cognitivos, 
mesmo nos mais cotidianos; para perceber isto, basta pensar no lugar ocupado pela 
escrita nas sociedades desenvolvidas contemporâneas. Estas tecnologias estruturam 
profundamente nosso uso das faculdades de percepção, de manipulação e de 
imaginação. 

 

O poder de encantamento que a internet atualmente exerce sobre as pessoas lembra a 

TV quando do seu surgimento. Através da mesma, obteve-se imagem em movimento e som 

juntos, interagindo e mexendo com o cognitivo do ser humano, e a introdução da internet, que 

agregou texto, imagem e som revolucionando a forma de interagir com as informações. Porém, 

existe uma grande diferença entre ambas, sendo que na internet a pessoa exerce controle sobre 

a forma como e com o que interagir, o tempo e o espaço são elementos, sobre os quais é 

possível ter certo controle. E na TV, tal controle não existe, pois a programação ocorre de 

maneira linear, no tempo e espaço planejado pela emissora. É preciso terminar de assistir uma 

programação para depois assistir outra. 

Sendo uma perspectiva otimista para alguns professores,  a internet pode ser uma aliada 

da educação e na construção de conhecimento. Ela viabiliza uma nova conotação, ao sair do 

uso cotidiano para o uso escolar: de lazer para aprendizagem. E esse processo de assimilar 

tecnologias com aprendizagem precisa ser incorporado por professores e alunos. Estabelecer 

uma forma de construir conhecimento de forma crítica e prazerosa através da internet não 

surge de um instante para o outro. È necessário persistência. 

No item número 07, solicitamos aos alunos que marcassem a maneira que utilizavam as 

ferramentas de busca da internet (Gráfico nº13). A questão visava identificar com que 

finalidade eles utilizam as ferramentas de busca disponíveis na internet. 
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Gráfico nº 13: Uso das ferramentas de busca na internet pelos discentes 

 

Observamos que os alunos fazem uso de todas as opções, e com certa intensidade, no 

que se refere às ferramentas de busca. Porém, utilizam as ferramentas, como Google, UOL, 

Youtube, Ask, disponíveis a qualquer internauta, com a finalidade de acessar vídeos (72%) e 

imagens (67%). Logo após, vem a opção que se refere à busca de informações específicas 

(55%). 

Tal constatação não surpreendeu, levando em consideração que a geração Homo 

Zappiens (50 % dos discentes, sujeitos de pesquisa) cresceu utilizando vários recursos 

tecnológicos, que viabilizam tanto a leitura e escrita contextualizada como também a leitura e 

interpretação de imagens e sons, não apresentando dificuldades em localizar a informação. 

Essa geração é capaz de trabalhar com várias fontes e recursos ao mesmo tempo. Para Veen e 

Vrakking (2009, p.12), essa é uma prática normal entre a geração onde: 

 

 Esses recursos permitiram às crianças de hoje ter controle sobre o fluxo de 
informações, lidar com informações descontinuadas e com a sobrecarga de 
informações, mesclar comunidades virtuais e reais, comunicarem-se e colaborarem 
em rede, de acordo com suas necessidades. 
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 No item número 08, solicitou-se que informassem a forma de utilização das ferramentas 

de download, isto é, o que costumam baixar (Gráfico nº 14).  

Gráfico nº 14: Uso das ferramentas de download da internet pelos discentes 

 

Podemos perceber que alunos utilizam todas as opções de forma significativa, sendo que 

os recursos audiovisuais prevalecem talvez por estarem relacionado aos aspectos de lazer e 

comunicação. Os recursos que disponibilizam audiovisuais que costumam baixar envolvem 

downloads de músicas (72%), seguido por jogos e vídeos (59%) e fotos e imagens (56%). 

Além disso, os discentes informaram ainda que baixavam filmes (48%), aplicativos (42%) e 

mensagens/slides (30%). Um (01) aluno apenas listou em outras opções “baixar lições on 

line”. 

É interessante olhar essa constatação do nosso grupo de alunos sob as informações que a 

Revista Veja traz, de que pesquisadores americanos afirmam que: 

 

[...] a cada cinco anos o volume de conhecimento do homem contemporâneo dobra. 

Ele adquire metade de todo esse seu saber por meio de imagens, um quarto através 

do ouvido, 15% por meio da comunicação social com amigos e conhecidos e apenas 

10% através da leitura de livros e materiais impressos (1995:52, p. 115).  

É fato que as tecnologias, essencialmente a internet, trouxeram mudanças em setores 

sociais, culturais e econômicos da humanidade. Hoje podemos conversar com amigos distantes 

virtualmente, escolher músicas que gostamos sem adquirir todo o CD, rever milhares de fotos 
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sem revelarmos as mesmas e muito mais opções, e tudo isso num click do mouse ou aperto de 

um botão. Essa facilidade criou novos hábitos, inusitadas formas de ver e se envolver no 

mundo, novas maneiras de organizar o conhecimento. 

Os jovens (de forma geral e isso inclui os nossos sujeitos de pesquisa) apresentam os 

reflexos dessas mudanças e os adultos tentam se adaptar a elas. Concorda-se com Pierre Lévy 

(1993) quando diz que ocorreu uma verdadeira revolução no comportamento e na forma de 

aprender das pessoas, consequência das mutações na sociedade como a grande velocidade de 

aparecimento e renovação do saber, que não permite mais a memorização do conhecimento.  

Este aspecto deve ficar claro para os docentes (do ensino regular e EJA) que insistem em se 

apegar as práticas pedagógicas antigas, que determinam o que os alunos devem decorar e 

repetir para mostrar que “sabem”.  

No item número 09, os alunos listaram exemplos de tecnologias que consideravam 

educacionais (Gráfico nº 15). A questão teve a finalidade de verificar se as tecnologias que os 

alunos utilizavam no cotidiano poderiam ser também consideradas por eles como ferramentas 

de aprendizagem, e se os alunos possuíam discernimento para identificar tecnologias que 

possibilitassem aprendizagem. 

Gráfico nº 15: Tecnologias consideradas educacionais pelos discentes 
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Observa-se que uma parcela significativa dos alunos não soube listar exemplos de 

tecnologias educacionais (22%), o que pode confirmar que as tecnologias estão associadas a 

lazer e comunicação e não à aprendizagem. Porém, uma grande parcela dos alunos citou o 

computador (42%) e o DVD (31%) como tecnologias educacionais. Destaca-se que a opção 

“computador” não estava acompanhada da palavra internet e mesmo assim esse recurso foi 

citado. É provável que se associe, quase de forma automática, o computador à internet por ser 

uma das ferramentas que mais favorece o uso da mesma. Mas a evolução de certas tecnologias, 

já inicia uma nova cultura sobre o uso de ferramentas que viabilizam o acesso à internet, como 

celulares (smartphone e Iphone), tablets e Ipad, o que poderia justificar a citação do celular 

(09%) como ferramenta educacional por alguns alunos.  

Concorda-se com Moll (2008, p. 59) quando coloca que “o senso comum acaba fazendo 

atrelar o termo tecnologias somente à informática”, e acaba-se esquecendo de outras 

possibilidades. Tecnologias como a caneta, o rádio ou o livro estão tão naturalizadas em nosso 

cotidiano que não as percebemos mais como tecnologias. E o mesmo acontecerá com as mais 

novas tecnologias que a cada instante vão sendo substituídas por outras ainda mais novas. A 

escola certamente não consegue acompanhar essas atualizações tecnológicas, inclusive muitas 

ainda utilizam o mimeógrafo e não uma copiadora/impressora para os trabalhos escolares, e, 

portanto, mantém as tecnologias que financeiramente suporta. Isso implica muitas vezes em 

salas de informática com equipamentos ultrapassados e sem condições de uso. Porém, 

estabelece-se um senso comum quando se fala em tecnologias na escola: estão no laboratório 

de informática, ultrapassadas ou não. Para os alunos da escola percebe-se uma relação com 

esse senso comum e as ferramentas citadas como o computador e a internet. 

Além disso, a utilização de audiovisuais na escola é muito comum (TV, vídeo e 

computador) e o uso desses recursos, culturalmente já vem associado a passatempo ou lazer, 

quando não a minimização dos conflitos emocionais professor/aluno. A concepção, dos 

professores, de uma atividade utilizando ferramentas tecnológicas na escola como simples 

opção de ocupar o tempo ou de reforçar o conteúdo incentiva o aluno a não perceber outras 

potencialidades nessas ferramentas. O aluno, portanto, precisa ser orientado a reconhecer as 

potencialidades das tecnologias que usa no seu cotidiano e na escola como ferramenta 

potencializadora de sua aprendizagem. E esse papel cabe ao professor. 



70 
 

 

No item número 10, solicitamos que os alunos citassem quais tecnologias foram 

utilizadas com eles em atividades escolares, tanto no ensino Regular quanto na EJA (Gráfico 

nº16). O objetivo dessa questão foi verificar se era prática comum utilizar tecnologias em 

atividades escolares e se estas são mais frequentes no ensino Regular ou EJA. 

Gráfico nº 16: Tecnologias usadas em atividades escolares no ensino Regular e/ou 

na EJA. 

 

Observa-se que nessa questão prevalece a não utilização de ferramentas tecnológicas nas 

atividades escolares, tanto para o ensino Regular (50%) quanto para a EJA (73%). Porém, em 

sua maioria são os alunos da modalidade EJA que ainda utilizam mais tecnologias em suas 

atividades escolares. Quando existiu o uso de tecnologias, os alunos citam o computador 

(36%) e o DVD (23%). 

Pretendendo realizar algumas modificações na qualificação do ensino brasileiro, o 

Ministério da Educação iniciou uma campanha para equipar as escolas com computadores e 

internet. Segundo o Ministério da Educação, a intenção é tornar o computador e a internet 

uma nova ferramenta pedagógica, auxiliando na educação. Para Valente, (1993, p. 10) “O 

ensino pelo computador implica que o aluno, através da máquina, possa adquirir conceitos 

sobre praticamente qualquer domínio”. 
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A utilização do computador nas atividades escolares está associada de forma indireta ao 

uso da internet. Alguns professores comentaram que se não tem internet não há trabalho que 

possa ser feito com os computadores. Acredita-se que esse pensamento vem de professores 

que vêem nas tecnologias, ferramentas como uma extensão do caderno de aula ou do quadro 

branco e não tiveram a oportunidade de fazer uma formação direcionada para prática 

pedagógica significativa com o uso de tecnologias educacionais. Uma atividade planejada e 

organizada para explorar várias tecnologias (câmera digital, pendrive, celular, MP3 etc.) pode 

ser aplicada sem a utilização de internet na escola. Envolver os alunos em desafios dá sentido 

e significado ao uso de tecnologias. A relação lúdica e prazerosa que se estabelece na atividade 

com tecnologias cria confiança para o manuseio das mesmas, até mesmo para alunos adultos e 

professores.  

No item número 11 solicitamos que os alunos marcassem como avaliavam as 

experiências com o uso de tecnologias nas atividades das aulas da EJA (Gráfico nº17). A 

finalidade dessa questão foi descobrir se o aluno considera a utilização de tecnologias em 

atividades de sala de aula como uma forma de aprender e como se sente a respeito disso. 

Foram dadas as seguintes sugestões de avaliação: 

• excelente, aprendi muito mais que esperava sobre o conteúdo a ser 

desenvolvido; 

• boa, aprendi o que precisava aprender sobre o conteúdo a ser desenvolvido; 

• normal, mas não consegui entender muito bem o conteúdo a ser desenvolvido; 

• ruim, não consegui entender muita coisa sobre o conteúdo a ser desenvolvido; 

• péssimo, não aprendi nada sobre o conteúdo a ser desenvolvido. 

 

 

 

 



72 
 

 

Gráfico nº 17:  Avaliação dos discentes das atividades escolares com tecnologias em 

EJA  

 

Observa-se que os alunos que utilizaram tecnologias em atividades nas aulas, 

consideraram as mesmas boas (50%) e excelentes (42%), sendo que as questões envolviam o 

conceito de ter ocorrido aprendizagem durante a realização das atividades com tecnologias. 

Porém, vários alunos não avaliaram esse item (13%). 

 Considerando que a EJA da escola é formada, em sua maioria, por jovens é 

compreensível que as avaliações a respeito das aulas utilizando tecnologias tenham sido 

positivas. Isto é, sabe-se que os jovens lidam de forma tranquila (e até entusiasta) com os 

conteúdos através das tecnologias, até mesmo os adultos esperam a oportunidade de aprender a 

utilizar com mais destreza e segurança essas ferramentas. Os saberes que advém do uso de 

tecnologias são diferenciados na geração que cresceu com elas e, mesmo com as limitações 

que os alunos possuem quanto ao espaço físico, a quantidade de computadores funcionando, a 

acessibilidade de outras ferramentas em atividades escolares, percebe-se que apreciam a 

utilização de tecnologias nas atividades escolares. Para Veen e Vrakking (2009, p.12) “sua 

aprendizagem começa tão logo ele jogue no computador e a aprendizagem logo se torna uma 

atividade coletiva, já que os problemas serão resolvidos de maneira colaborativa e criativa, em 

uma comunidade global.” 

Os jovens são rápidos na apropriação de ferramentas e recursos tecnológicos, mais 

objetivos na busca de informações para soluções mais imediatas, conciliam várias atividades 
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simultaneamente e com isso uma nova forma de aprender surge. Os professores podem 

conseguir aliados, tanto nas ferramentas como computador e internet quanto nos alunos, que 

por oportunidade de convívio sabem explorar essas ferramentas e demonstram nas respostas 

dessa pesquisa que apreciam o uso de tecnologias nas atividades escolares citando que 

“aprendem o que precisam ou até mais”. 

 Vários autores entre eles Piaget (1973) e Vygotsky ( 2001) destacam a interação entre os 

pares como elemento fundamental na hora da dificuldade. Torna-se necessário que o professor 

não tenha receio de aproveitar o conhecimento que seus alunos têm e criar essa interação entre 

os pares (professor/aluno/tecnologias e aluno/aluno/tecnologias). Que as avaliações não 

consolidem o constrangimento e mal estar que podem causar o uso de tecnologias refletidas na 

opção “péssimo” (2%) e ruim (2%), tanto para professores como para alunos. Acredita-se que 

essas avaliações podem ser atribuídas à evolução rápida das tecnologias, falta de domínio de 

seus recursos, ou pela manutenção constante de equipamentos, para os quais a escola não está 

preparada e não consegue promover as atualizações necessárias.  

 No item número 12 solicitamos que os alunos listassem fatores que os levaram aos 

resultados da avaliação nas atividades realizadas em aula envolvendo tecnologias. Separamos 

os resultados formando dois grupos de alunos, adultos e jovens, a fim de uma análise mais 

direcionada. Os fatores listados foram: 

Adultos: 

• buscar informações mais atualizadas; 

• há variedade de informações sobre o mesmo assunto; 

• o acesso à informação é mais ágil; 

• as ferramentas integram recursos audiovisuais; 

• é mais prazeroso aprender; 

• seria melhor se os equipamentos e acessórios fossem na quantidade adequada ou 

não estivessem estragados. 

O aluno que listou este último fator (acessórios e equipamentos na quantidade adequada 

e não estivessem estragados) para a avaliação também assinalou como péssima a experiência 

que teve com tecnologias. E 16 dos alunos adultos (25%) não souberam atribuir a que fator se 

devia a avaliação atribuída às aulas com o uso de tecnologias. 
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Jovens: 

• é mais prazeroso aprender; 

• as ferramentas integram recursos audiovisuais; 

• o acesso a informação é mais ágil; 

• há necessidade de aprender com ferramentas diferentes; 

• pouca frequência na utilização das ferramentas tecnológicas. 

O aluno que listou este último fator (pouca frequência na utilização de tecnologias) 

também apontou como péssima a avaliação das aulas com tecnologias. E 26 alunos (41%) não 

souberam atribuir a que fator se devia a avaliação realizada. 

Percebe-se que os alunos identificam algumas questões fundamentais na utilização de 

ferramentas tecnológicas nas atividades de sala de aula. Tanto jovens quanto adultos destacam 

que as atividade envolvendo tecnologias em sala de aula são mais prazerosas (08%), que são 

mais ágeis no acesso às informações (08%) e que tem recursos audiovisuais disponíveis 

(03%). Somente os alunos adultos citaram variedade de informações (06%) e informações 

atualizadas (03%), e os jovens citaram a necessidade de aprender com ferramentas diferentes 

(02%). Acredita-se que, como mediador dessas questões está o professor, que deve ofertar 

ferramentas que possibilitem essas formas de perceber a aprendizagem. Os alunos de hoje 

desejam uma aplicação mais imediata à sua aprendizagem. 

Ao professor não cabe mais o papel da verdade absoluta, e também não é somente na 

escola que se aprende hoje, mas ao professor cabe-lhe transformar o espaço da aprendizagem 

em um ambiente desafiador, gerando autonomia, criatividade e criticidade e autoestima do 

aluno. Nesse sentido, citamos Lévy  (1998, p.1) para quem entende que os professores devem: 

“[...] construir novos espaços de modelos do conhecimento.” 

No item número 13, foi solicitado aos alunos que marcassem (múltipla escolha) as 

alternativas que melhor descrevessem o que as tecnologias utilizadas nas atividades de sala de 

aula significavam para eles (Gráfico nº 18). A finalidade dessa questão foi verificar o conceito 

atribuído à utilização de tecnologias nas atividades de sala de aula que os alunos têm. As 

opções apresentadas são listadas abaixo, mas também ofertamos a possibilidade de registrar 

outras que quisesse listar: 

• podem contribuir para aprender o conteúdo da aula; 
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• não são necessárias para aprender o conteúdo da aula; 

• são difíceis de usar, pois tem muitas ferramentas diferentes; 

• tornam a aula mais interessante e prazerosa; 

• atrapalham mais que ajudam; 

• são aliados do aluno por oferecerem agilidade e acesso rápido a uma grande 

quantidade de informações; 

• confundem o aluno porque oferecem informações demais; 

• oferecem muitas distrações que promovem o desinteresse pela aula; 

• causam constrangimento ao aluno que não sabe utilizar as ferramentas oferecidas 

para a atividade escolar; 

• podem aproximar professor e aluno; 

• podem afastar professor e aluno por causa do domínio de tecnologias; 

• outros; 

 

 

Gráfico nº 18: Concepção das tecnologias nas atividades de aula para os discentes. 

 

Observa-se que os alunos consideram que as tecnologias, quando utilizadas nas 
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atividades de sala de aula, “podem contribuir para aprender o conteúdo da aula” (77%), “torna 

a aula mais interessante e prazerosa” (73%), e “ são aliados do aluno por oferecerem agilidade 

e acesso rápido a uma grande quantidade de informações” (61%). Ainda destacam que as 

tecnologias podem “aproximar professor e aluno” (02%). Alguns alunos destacaram que as 

tecnologias “são difíceis de usar, pois tem muitas ferramentas diferentes” (11%), “causam 

constrangimento ao aluno” (09%), oferecem muitas distrações (08%), “confundem o aluno 

porque oferecem informações demais” (08%). 

Apesar de uma grande parcela da população ainda não ter acesso às tecnologias mais 

recentes como a internet, hoje é comum o cidadão interagir com diversas tecnologias, em 

diferentes situações. As novas possibilidades que as ferramentas tecnológicas oferecem como, 

por exemplo, uma interação com os sentidos (vemos, ouvimos e lemos diferentes informações 

através dos diversos recursos existentes nelas) contribui para que o “mundo das tecnologias” 

seja hoje uma realidade atrativa e fascinante. 

Uma releitura na forma de nos comunicarmos inviabiliza o papel tradicional da 

aprendizagem como acúmulo de conhecimento. A quantidade de informações adquiridas com 

o acesso à internet é tão grande que não é possível armazená-las. Por sua vez, a geração que 

era acostumada a assimilar informações de forma linear apresenta dificuldades para lidar com 

esse novo formato que surge no qual é necessário administrar diversas informações ao mesmo 

tempo, compartilhar conhecimentos de forma coletiva e colaborativa, selecionar o que 

realmente interessa. Os alunos mais jovens fazem isso muito bem e os adultos precisam 

reaprender.  

E por fim, no item número 14, solicitamos que os alunos, caso quisessem, contribuíssem 

em forma de sugestão ou observação que considerassem interessante no que se refere ao uso 

de tecnologias em sala de aula e na modalidade EJA. 

 Algumas das sugestões dadas por 25% dos alunos são listadas abaixo: 

• se usássemos mais a internet, mais alunos viriam as aulas; 

• mais pesquisas, tornam mais fácil aprender; 

• mais aulas no laboratório de informática; 

• ter notebook com internet; 

• usar mais o projetor e TV com filmes; 
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• as tecnologias são importantes para os alunos; 

• são ferramentas práticas e eficientes 

• incluir aulas de computação especificamente; 

• mais frequência no uso do laboratório de informática; 

• ter auxílio de profissional para minimizar constrangimentos; 

• orientar os alunos sobre o uso educativo das tecnologias. 

 

Percebe-se que os alunos desejam ter mais acesso às tecnologias em atividades de sala 

de aula. Acredita-se que o desafio está em administrar os interesses dos alunos e os programas 

curriculares, além do receio normal do professor em não dominar algumas das ferramentas ou 

recursos que seus alunos dominam. No entanto, a escola não pode mais ignorar que as 

mudanças nas formas de comunicação e aquisição de conhecimentos foram profundas e que 

ela permanece a mesma.  

Por outro lado, a escola também precisa de amparo, não bastando somente receber os 

equipamentos como computadores e ter acesso à internet. Precisa aliar teoria e práticas 

pedagógicas. Nesse âmbito, o papel do governo torna-se imprescindível como agente 

promovedor de formações, em serviço, que dêem o suporte teórico e técnico necessário. A 

escola e os professores precisam reaprender a reduzir distâncias físicas entre a sala de aula e as 

tecnologias, assim como diminuir distância entre as necessidades dos alunos e as necessidades 

dos programas curriculares. 

Para alunos da EJA, em que a desigualdade social é evidente, uma prática pedagógica 

pode promover a apropriação das tecnologias como ferramentas educacionais ou reforçar 

ainda mais a exclusão digital. Acredita-se que as novas tecnologias devem ser apontadas aos 

alunos de forma a incorporá-las em uma aprendizagem contínua, tanto no ambiente escolar 

como no cotidiano. 

Concorda-se com Lévy (1999, p.34), quando argumenta que a interação entre a escola e 

cibercultura é fundamental e aponta que “A interação ocorre quando a escola usufrui dos 

recursos tecnológicos da cibercultura e ensina os alunos a construírem seu conhecimento, 

partindo de suas próprias experiências pessoais, de livros e das informações oriundas do 

ciberespaço (internet).” 
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3.7  Ponderações Gerais sobre os Dados 

 

 Este trabalho de conclusão de curso objetivou pesquisar/conhecer quem eram os 

professores e os alunos da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma escola de 

municipal da cidade de Venâncio Aires sob o olhar das tecnologias educacionais. Constatou-se 

que em plena era tecnológica, em que professores e alunos convivem com tecnologias digitais 

no seu cotidiano, a escola não estimula a utilização do potencial dessas tecnologias, de forma 

a cumprir os objetivos contidos no seu Plano Político Pedagógico: 

 

Desta forma, queremos auxiliar no desenvolvimento dos nossos alunos como um 
todo, para que estes sejam cidadãos conscientes, participativos e capazes de buscar 
soluções para seus conflitos. Que sejam motivados a participar e a lutar por seus 
objetivos e ideias. Alunos com iniciativa própria, críticos, criativos, responsáveis e 
com senso de justiça, capazes de enfrentar e resolver situações na vida e saibam 
analisar o contexto em que estão inseridos (PPP, 2011). 
 

 Entende-se que o desenvolvimento dos alunos, principalmente os da modalidade EJA, 

precisa levar em consideração, necessariamente, a apropriação das tecnologias de informação 

e comunicação, que impregnam o mercado de trabalho assim como tantas outras atividades. 

Apesar de ter diversas tecnologias na escola, o uso de DVD e computador com internet 

são as mais usadas. Não há espaço de planejamento destinado à formação e exploração das 

tecnologias, o que desmotiva muitos professores a pensar em atividades com uso delas. Apesar 

das tecnologias já estarem presentes na escola há mais de três anos, não houve ainda a 

incorporação delas na proposta pedagógica. Percebe-se insegurança na grande maioria dos 

professores através de comentários sobre não saber ligar/desligar, não saber como funciona e 

dos alunos serem “mais rápidos”. Houve uma professora que emitiu a seguinte fala “Não sei e 

não gostei de mexer nessas coisas, portanto não vou usar”, mas em seu cotidiano faz uso de 

tecnologias, pois acessa o e-mail, busca imagens e textos, faz downloads de músicas e 

mensagens. Essa professora representa uma grande parcela que acham que as tecnologias são 

aliadas, aproximam professor e aluno, tornam as aulas mais interessantes e produtivas, mas 

não as utilizam efetivamente em sua pratica pedagógica.  

Percebe-se que na escola pesquisada os professores e os alunos do EJA podem se inserir 

em três grupos no que se refere a interação com tecnologias: os nativos digitais, os 
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imigrantes digitais e os analfabetos digitais. Cada grupo, segundo alguns autores como Veen 

e Vrakking (2009), atende a interações mais específicas como os nativos digitais que são os 

jovens que nasceram e cresceram no convívio com as tecnologias e suas evoluções constantes; 

os imigrantes digitais já fazem parte do grupo de adultos que estão convivendo com essas 

mudanças e evoluções e se adaptando às mesmas; e os analfabetos digitais são os que não 

têm acesso às tecnologias porque não nasceram e não conseguem se adaptar ou não tem 

oportunidades de manusear tecnologias.  

Percebem-se esses três grupos em algumas das respostas fornecidas pelo questionário e 

nas observações do cotidiano escolar. Há os que lidam com todas as tecnologias, reconhecem 

e utilizam em sala de aula e percebem a influência que as mesmas causam nas aulas onde são 

utilizadas e das possibilidades se forem utilizadas com mais frequência. Desejam aulas com 

“mais pesquisas”, “mais praticidade e agilidade”. Nas observações do cotidiano escolar nota-

se que esse grupo apresenta familiaridade com as tecnologias, pois são os alunos que auxiliam 

os professores nas atividades, quando há o uso de tecnologias: instalam (som, projetor, DVD), 

ligam/desligam, buscam, salvam e imprimem documentos/arquivos entre outras atividades. 

O grupo dos imigrantes digitais é formado tanto por alunos como por professores e 

utiliza eventualmente as tecnologias em seu cotidiano. São ferramentas que oferecem 

praticidade e agilidade para solução de problemas em situações de comunicação e trabalho 

(celular e computador). Não teve contato com tecnologias em aulas do ensino Regular visto 

que os adultos retomaram os estudos após alguns anos afastados e nesse tempo, quando 

frequentavam as aulas na idade regular, não existiam tecnologias nas escolas, além do 

mimeógrafo. Também reconhecem a importância de utilizar tecnologias nas aulas e valorizam 

a integração professor/aluno/tecnologias mesmo apresentando dificuldades em quebrar 

convenções sobre como adquirir conhecimento. Nas observações do cotidiano escolar nota-se 

que utilizam tecnologias sempre em grupo, pois um ajuda o outro, e por vezes não encontram 

o que buscam confundindo-se com o excesso de informação. Alguns, que se sentem inibidos e 

preferem aulas tradicionais nos livros e cadernos, apontam o uso de tecnologias como algo a 

ser tratado de forma mais profissionalizante em “incluir aulas de computação”, em ter “acesso 

a maior quantidade de informações” e “buscar informações mais atualizadas e rapidamente”.  

Desse grupo, imigrantes digitais, fazem parte os professores da escola, que estão todos 
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com idade acima de 39 anos. Não são diferentes as reações ao uso de tecnologias nas suas 

atividades escolares. Adaptaram-se às tecnologias de cotidiano que atendem suas necessidades 

mais imediatas de comunicação e lazer. Veem como tecnologias na escola o DVD (passar 

filmes e vídeos) e o computador com internet (pesquisas sobre conteúdos específicos), 

ferramentas essas que são controláveis em parte. Nas observações do cotidiano também nota-

se dificuldades na apropriação das tecnológicas precisando do apoio (colega/aluno) para 

realizar uma atividade que envolva o uso de tecnologias. Apesar dessas limitações os 

professores consideram as aulas onde se utiliza tecnologias “boas e normais”, pois os alunos 

“aprendem o que precisam”, “tornam a aula mais interessante e produtiva” e “são aliados do 

professor por oferecerem uma grande quantidade de informações de forma ágil.” 

E os analfabetos digitais são aqueles que sentam com os colegas e não interferem em 

nada. Observa-se nas atividades escolares que por não terem oportunidade de manusear e 

conviver com tecnologias sentem-se inseguros e por vezes constrangidos quando a atividade 

da aula envolve o uso de tecnologias. Percebem as tecnologias nas atividades da aula de forma 

negativa, pois “não conseguiu entender ou aprender nada sobre o conteúdo desenvolvido”, 

“não auxiliam e não são necessárias à aprendizagem”, “causam constrangimento ao aluno que 

não sabe usar” e “confundem e atrapalham mais do que ajudam”. São totalmente excluídos da 

atual sociedade moderna: precisam de ajuda na fila dos bancos, não conseguem mais ver as 

fotos de seus netos, pois agora estão numa câmera digital, quando precisam falar com alguém 

por telefone esperam até o filho chegar a casa.  

Este grupo de professores, mesmo reconhecendo a importância das tecnologias em suas 

aulas, não consegue adicionar mudanças na sua prática pedagógica para ser coerente com os 

alunos da EJA, que em sua grande maioria já são desprovidos de igualdade social. 

Acreditamos que, para o professor ser capaz de fazer o que pensa ser apropriado e bom no que 

se refere ao uso de tecnologias, é necessário uma formação que atenda tanto as necessidades 

técnicas como pedagógicas. È um desafio para o professor que se formou num período de 

formação bancária se integrar a Era Digital e fazer sua prática pedagógica ser adequada à nova 

realidade das tecnologias.  

A esse respeito, Valente (2002) confirma que o professor só será capaz de integrar as 

tecnologias nas atividades pedagógicas de forma a estimular os alunos a aprenderem de 
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maneira crítica e criativa quando ele mesmo for capaz de fazê-lo e para tanto sugere a 

importância de uma formação específica que possa dar condições ao professor de entender 

como as tecnologias auxiliam na aprendizagem, onde poderá contextualizar esse 

conhecimento adquirido, e que ofereça condições de construir conhecimentos técnicos para 

melhor compreender as potencialidades e limitações de cada recurso. 

Utilizar tecnologias de forma a encontrar e recriar metodologias para potencializar a 

aprendizagem de alunos da EJA é um grande desafio, incorporar tais tecnologias nessa 

modalidade de ensino (as tecnologias que estão aí e as que ainda podem surgir), exigirá do 

professor um constante aperfeiçoamento, constituindo-se em um preparo ainda maior. O 

aperfeiçoamento, no entanto, é inevitável visto que nossa sociedade mutável não para de se 

transformar e exigir cada vez mais que a escola assuma um papel de transformadora e 

libertadora para garantir aos alunos o papel de autonomia na construção de seu conhecimento. 

Deve surgir um novo professor e uma nova escola. 

Parece-nos essencial o ponto de vista de Moran (2005, p .43) que aponta a necessidade 

do professor conhecer as ferramentas tecnológicas com as quais deseja desenvolver uma 

atividade com os alunos, especialmente essa nova geração de alunos, quando diz “[...] caso o 

professor não conheça as características, as potencialidades e as limitações das tecnologias e 

mídias, ele irá desperdiçar a oportunidade de favorecer um desenvolvimento mais poderoso do 

aluno”. 

Esse novo professor não pode se acomodar e evitar a utilização de tecnologias em suas 

aulas porque encontra dificuldades. E essa nova escola deve incentivar o professor a articular 

tecnologias em benefício da aprendizagem crítica e construtiva. E os alunos são grandes 

aliados e podem ajudar a encontrar soluções e demonstrar, a professores e alunos, que uma 

educação de qualidade depende de quem usa o conhecimento, a favor de quê e de quem e, 

para quê (FREIRE, 1995). 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos nessa pesquisa confirmam que o processo de juvenilização da EJA 

está bem presente. Constatou-se através dos dados coletados que 50% dos 64 alunos 

pesquisados, frequentando o ensino noturno são menores de idade (idades entre 15 a 17 anos). 

Outro achado importante é fruto da comparação entre o quadro de professores da escola com 

os alunos, onde fica clara uma diferença de gerações. Dos 08 professores pesquisados, 50% 

estão na faixa etária de 39 a 44 anos e o restante com idades acima de 45 anos. Constatamos 

que os alunos da escola são em sua maioria o que chamamos de nativos digitais, e os 

professores e alunos mais velhos, imigrantes digitais. E uma boa parte dos alunos mais velhos 

ainda se encontra na geração de analfabetos digitais.  

Como a modalidade EJA ainda tem um caráter de atendimento a grupos excluídos 

socialmente principalmente por razões socioeconômicas, a introdução e utilização das TICs  

faz-se presente. Para os alunos mais velhos (02%) que se constituem provavelmente em 

analfabetos digitais, e mesmo os alunos adultos na faixa etária de 25 a 44 anos (imigrantes 

digitais, 34%), a experiência que a escola oportunize poderá ser a única (ou uma das poucas) 

oportunidades de inclusão digital a que terão acesso. Por outro lado, para os alunos mais 

jovens (68%), nativos digitais, que aprendem de forma particular (já abordado na monografia) 

é bem provável que o ensino se torne mais motivador, mais em sintonia com sua forma de 

aprender, dando possibilidade de uma aprendizagem prazerosa e significativa.  

Constatamos que quando se fala de TICs os professores e alunos, no cotidiano as 

utilizam, ou grande parte delas, por serem formas de comunicação rápidas, práticas e 

cômodas, pois integram vários recursos (como texto, imagens, sons, etc.) para os quais dão 

preferência de uso. Porém, na escola quando há uso de tecnologias (73% dos alunos 

informaram que não foram utilizadas tecnologias em atividades escolares), parece prevalecer 

o uso pelo uso, sem planejamento ou contextualização de proposta pedagógica. As situações 

que os professores e alunos apontaram para utilizar essas ferramentas foram o DVD, os jogos 

on-line, pesquisa, gráficos e editores de texto ou planilhas, essencialmente as ferramentas e 

recursos disponíveis no computador e internet. O senso comum na escola entre professores e 

alunos é que são consideradas tecnologias educacionais como o DVD, o computador e a 
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internet. 

Para tanto, os professores podem conseguir aliados, tanto nas ferramentas como 

computador e internet quanto nos alunos jovens, que por oportunidade de convívio sabem 

explorar essas ferramentas. A interação entre os pares como elemento fundamental na hora da 

dificuldade pode beneficiar ambos. Torna-se necessário que o professor não tenha receio de 

aproveitar o conhecimento que seus alunos têm e criar essa interação entre os pares 

(professor/aluno/tecnologias e aluno/aluno/tecnologias), para que futuras avaliações não 

consolidem o constrangimento e mal estar que podem causar por sua evolução rápida e falta 

de domínio de seus recursos. O professor precisa sair do papel de transmissor e passar ao de 

mediador valorizando a interação entre os pares. Envolver os alunos em desafios dá sentido e 

significado ao uso de tecnologias. A relação lúdica e prazerosa que se estabelece na atividade 

com tecnologias cria confiança para o manuseio das mesmas, até mesmo para alunos adultos e 

professores.  

Observa-se que uma parcela significativa dos alunos acredita que atividades escolares 

com uso de tecnologias educacionais são boas e excelentes, e onde aprendem os conteúdos, ou 

mais, porque são motivadores, ágeis, complementam os conteúdos e integram audiovisuais 

importantes no contexto cognitivo de aprendizagem. Os professores também acreditam nessas 

avaliações. Porém, ainda na escola, a presença das tecnologias exige dos professores uma 

postura de (re) aprendizagem e comprometimento com mudanças na prática pedagógica. O 

professor só será capaz de integrar as tecnologias nas atividades pedagógicas de forma a 

motivar os alunos a aprenderem de maneira crítica e criativa quando ele mesmo for capaz de 

fazê-lo.  

Por outro lado, a escola também precisa de amparo, não bastando somente receber os 

equipamentos como computadores e ter acesso à internet. Precisa aliar teoria e práticas 

pedagógicas. Nesse âmbito, o papel do governo torna-se imprescindível como agente 

promovedor de formações, em serviço, que deem o suporte teórico e técnico necessário. Além 

de providenciar a manutenção e atualização dos equipamentos que implanta nas escolas. Isso 

se torna necessário, pois a escola e os professores precisam (re) aprender a reduzir distâncias 

físicas entre a sala de aula e as tecnologias, assim como diminuir distância entre as 

necessidades dos alunos e as necessidades dos programas curriculares. Condições de trabalho 
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são imprescindíveis para que o professor possa se qualificar. 

 A formação tecnológica, tanto do professor como do aluno, é um trabalho de formação 

da cidadania, onde não basta somente incorporar tecnologias no ensino, é preciso proporcionar 

aos alunos/professores os requisitos básicos para ousar, criar, desafiar e viver numa sociedade 

em constante transformação. 

Ainda ficaram muitas dúvidas, seria necessário um aprofundamento nessas questões 

para que tais sejam atendidas. Porém, a pesquisa oportunizou-me um grande aprendizado 

individual. Como professora, por diversas vezes refleti sobre minhas potencialidades e 

limitações no uso de tecnologias na escola e o quão pouco sei ainda sobre como aproveitar as 

potencialidades dessa nova geração de alunos que a escola atende. Percebi que ainda preciso 

de auxílio assim como meus colegas, pois estamos ainda, como professores, atrelados aos 

conteúdos curriculares e avaliações de desempenho escolar, o que dificulta o processo de 

mudanças que precisam ocorrer. Esperamos que esta monografia possa oportunizar reflexões a 

outras pessoas que se sintam tão inquietas como nos sentimos ao viabilizar  um novo olhar da 

EJA sob o enfoque das TICs.  
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO DOCENTE 
 

QUESTIONÁRIO DOCENTE 
Curso de Especialização Lato Sensu em Mídias na Educação – Ciclo Avançado – 2ª edição. 

CAPES/UAB – SEAD/URRGS- CINTED/UFRGS 
 
Prezado (a) professor (a): 
 

Solicito o preenchimento deste questionário relacionado ao tema “Um novo olhar de 
Educação de Jovens e Adultos- EJA sob o enfoque das Tecnologias de Informação e 
Comunicação.” 

Coloco-me a disposição para compartilhar os resultados, caso seja de seu interesse. 
 

Iára Maria Konrad  
iarakonrad@hotmail.com 

 
1) Gênero: (  ) feminino  (  ) masculino 
2) Idade:......... 
3) Área de formação:..................................... 
4) Grau de escolaridade:..................................... 
5) Tempo de docência:......................................... 
6) Tempo de atuação docente em:  
a) EJA:.................................... b) outras modalidades de ensino:................................... 
7) Área de atuação atual:.................................... 
8) Marque as tecnologias com as quais você interage ou possui no seu cotidiano. 
(  ) celular (  ) câmera digital  (  ) tablet  (  ) notebook  (  ) MP3  (  ) DVD  (  ) TV aberta  (  ) 
TV por assinatura  (  ) caixa eletrônico  (  ) Wireless  (  ) iPod  (  ) Wi Fi (  ) computador (  
)outros. 
Quais?.............................................................................................................................…...........
........................................................................................................................ 
9) Em relação a internet você: 
(  ) usa e-mail; 
(  ) usa redes sociais( orkut, facebook...); 
(  ) usa chat ( msn, chat de sites..); 
(  ) usa ferramentas de busca (Google,Cadê,Ask,UOL...); 
(  ) usa twitter; 
(  ) usa ferramentas para Downloads diversos; 
(  ) usa ferramentas para compartilhar arquivos de fotos ou imagens;  
(  ) realiza compras; 
(  ) outros:................................................................................................................................... 
10) Em relação às ferramentas de busca você as utiliza para: 
(  ) encontrar imagens;  
(  ) encontrar textos;  
(  ) encontrar mapas e lugares;  
(  ) encontrar vídeos;  
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(  ) encontrar aplicativos; 
(  ) encontrar informações específicas; 
11) Em relação à ferramenta de download , você costuma baixar: 
(  ) músicas; 
(  ) filmes; 
(  ) vídeos; 
(  ) jogos; 
(  ) fotos/imagens; 
(  ) slides/mensagens; 
(  ) aplicativos; 
(  ) outros:…............................................................................................................................... 
12) Liste exemplos de tecnologias que você considera 
educacionais.................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
13) Você acredita que as tecnologias na educação (pode marcar mais de uma 
alternativa): 
(  ) podem contribuir para o ensino aprendizagem; 
(  ) não são essenciais para o ensino aprendizagem; 
(  ) são difíceis de dominar por parte dos professores; 
(  ) vieram como imposição do MEC; 
(  ) atrapalham mais do que ajudam;  
(  ) são aliados do professor por oferecerem agilidade e acesso rápido a uma grande; 
quantidade de informações; 
(  ) tornam a aula mais interessante e produtiva; 
(  )causam mal estar docente pela sua rápida evolução; 
(  ) causam constrangimento ao professor pois não sente a mesma segurança em relação ao 
domínio das  ferramentas que o aluno; 
(  ) pode aproximar professor e aluno;  
(  ) são difíceis de incorporar no planejamento da aula; 
(  ) outros:................................................................................................................................ 
14) Você já utilizou tecnologias em suas aulas? (  ) sim   (  ) não 
15) Em que situações você utilizou nas modalidades abaixo e quais foram as ferramentas 
utilizadas? 
(   ) Ensino Regular: 
…...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
(   ).EJA: 
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
16) Se utilizou as tecnologias com alunos de EJA como você avalia tal experiência? 
(  ) excelente, obtendo os resultados além das expectativas 
(  ) boa, obtendo resultados um pouco acima das expectativas    
(  ) normal, obtendo resultados esperados    
(  ) ruim, resultados obtidos abaixo das expectativas 
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(  ) péssimo, não se alcançou nem uma parte dos resultados desejados 
17) A que fatores você atribuiria o resultado dessa avaliação? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
18) Caso tenha utilizado, pretende a continuar a usar? (  ) sim  (  ) não  Por quê? 
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

Obrigado pela sua colaboração. 
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APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO DISCENTE 
 

QUESTIONÁRIO DISCENTE 
Curso de Especialização Lato Sensu em Mídias na Educação – Ciclo Avançado – 2ª edição. 

CAPES/UAB – SEAD/URRGS- CINTED/UFRGS 
 

Prezado(a) aluno(a): 
 

Solicito o preenchimento deste questionário relacionado ao tema “Um novo olhar de 
Educação de Jovens e Adultos- EJA sob o enfoque das Tecnologias de Informação e 
Comunicação.”. 

Coloco-me a disposição para compartilhar os resultados, caso seja de seu interesse. 
 

Iára Maria Konrad  
iarakonrad@hotmail.com 

 
1)Gênero: (  ) feminino  (  ) masculino  
2)Idade:......... 
3) Escolaridade atual:..................................... 
4) Tempo de permanência na modalidade EJA:......................................... 
5) Marque as tecnologias com as quais você interage ou possui no seu cotidiano. 
(  ) celular (  ) câmera digital  (  ) tablet  (  ) notebook  (  ) MP3  (  ) DVD  (  ) TV aberta  (  ) 
TV por assinatura  (  ) caixa eletrônico  (  ) Wireless  (  ) iPod (  ) Wi Fi (  ) computador(  ) 
outros 
Quais?............................................................................................................................................
..................................................................................…..................................... 
6) Em relação à internet você: 
(  ) usa e-mail; 
(  ) usa redes sociais( orkut, facebook...); 
(  ) usa chat ( msn, chat de sites..); 
(  ) usa ferramentas de busca (Google,Cadê,Ask,UOL...); 
(  ) usa twitter; 
(  ) usa ferramentas para Downloads diversos; 
(  ) usa ferramentas para compartilhar arquivos de fotos ou imagens; 
(  ) realiza compras; 
(  ) outros:................................................................................................................................ 
7) Em relação às ferramentas de busca você as utiliza para: 
(  ) encontrar imagens;  
(  ) encontrar textos;  
(  ) encontrar mapas e lugares;  
(  ) encontrar vídeos;  
(  ) encontrar aplicativos;  
(  ) encontrar informações específicas; 
8) Em relação à ferramenta de download , você costuma baixar: 
(  ) músicas; 
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(  ) filmes; 
(  )vídeos; 
(  ) jogos; 
(  ) fotos/imagens; 
(  ) slides/mensagens; 
(  ) aplicativos; 
(  ) outros:............................................................................................................. 
9) Liste exemplos de tecnologias que você considera educacionais 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................... 
10) Quais dessas tecnologias já foram usadas com você em atividades escolares: 
a) do Ensino Regular?............................................................................................................... 
b) da EJA ?................................................................................................................................. 
11) Se utilizou as tecnologias nas atividades das aulas da EJA, como você avalia tal 
experiência? 
(  ) excelente, aprendi muito mais que esperava sobre o conteúdo a ser desenvolvido 
(  ) boa, aprendi o que precisava aprender sobre o conteúdo a ser desenvolvido 
(  ) normal, mas não consegui entender muito bem o conteúdo a ser desenvolvido  
(  )ruim, não consegui entender muita coisa sobre o conteúdo a ser desenvolvido 
(  ) péssimo, não aprendi nada sobre o conteúdo a ser desenvolvido 
12) A que fatores você atribuiria o resultado dessa avaliação? 
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
13) Você acredita que as tecnologias utilizadas nas atividades de sala de aula (pode 
marcar mais de uma alternativa) : 
(  ) podem contribuir para aprender o conteúdo da aula; 
(  ) não são necessárias para aprender o conteúdo da aula; 
(  ) são difíceis de usar pois tem muitas ferramentas diferentes; 
(  ) tornam a aula mais interessante e prazerosa; 
(  ) atrapalham mais do que ajudam;  
(  ) são aliados do aluno por oferecerem agilidade e acesso rápido a uma grande quantidade de 
informações; 
(  ) confundem o aluno porque oferecem informações demais; 
(  )oferecem muitas distrações que promovem o desinteresse pela aula;  
(  ) causam constrangimento ao aluno que não sabe utilizar as ferramentas oferecidas para a 
atividade escolar;  
(  ) pode aproximar aluno e professor;  
(  ) podem afastar professor e aluno por causa do domínio de tecnologias; 
(  ) outros:................................................................................................................................ 
14) Contribua, caso queria, com uma sugestão do que você considera interessante 
observar no que se refere ao uso de tecnologias em sala de aula e na modalidade 
EJA................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 

Obrigado pela sua colaboração. 


