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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como tema o uso das tecnologias na 
Educação Jovens e Adultos (EJA). Essa pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual 
de Ensino Médio Major Belarmino Cortes, situada na cidade de Cruz Alta, RS. Buscou-
se analisar o uso da tecnologia nas totalidades 1 e 2, abordando os principais 
resultados obtidos mediante estudo de pesquisa de campo, procurando identificar 
como a tecnologia, que é usada em sala de aula, beneficia o ensino e a aprendizagem, 
avaliando as contribuições desse recurso. O objetivo principal foi verificar como as 
tecnologias digitais estão inseridas na aprendizagem dos alunos da EJA e o seu uso 
pelos educandos. Os dados foram coletados com base na metodologia de abordagem 
qualitativa, por meio de estudo bibliográfico. Para a coleta de dados, foi aplicado um 
questionário com perguntas semiestruturadas para os sujeitos da pesquisa. Esses 
sujeitos participantes da pesquisa foram 18 alunos, com idades entre 29 anos e 63 
anos. Vale lembrar que, essa turma de EJA era multisseriada (1º ao 5º ano do ensino 
fundamental). Logo em seguida, os questionários foram organizados para serem, 
posteriormente, analisados. Esse estudo possibilitou compreender que, os alunos 
utilizam raramente as ferramentas tecnológicas no processo de ensino e 
aprendizagem na referida escola, mas as utilizam principalmente para acessar redes 
sociais como Facebook e WhatsApp e para o lazer como assistir vídeos, televisão e 
rádio. Conclui-se que os alunos sujeitos desta pesquisa têm acesso a essas 
ferramentas, mas que pouco são usadas nas temáticas proposta pela EJA, de maneira 
que é preciso reavaliar a inserção destas tecnologias na educação, levando em conta 
a presença cada vez maior destas ferramentas nas escolas e sociedade.  
  
Palavras-chave: Tecnologia. Educação de Jovens e Adultos. Aprendizagem.



 

ABSTRACT 

 

This concluding work had as its theme “The Use of Technology in Youth and Adult 
Education (YAE)” at the Major Belarmino Cortes High School, located in Cruz Alta, 
Rua Germano Zenkner, 1146, Santo Antônio neighborhood, where it sought to analyze 
the use of technology in Totalities 1 and 2, addressing the main results obtained 
through field research, seeking to identify how technology, which is used in the 
classroom, benefits teaching and learning and evaluating the contributions of this 
resource. The main objective was to verify how digital technologies are inserted in the 
learning of YAE students and the use of digital technologies by students. Data were 
collected based on the qualitative approach methodology, with field and bibliographic 
research. For data collection, a questionnaire with open and closed questions was 
applied to a class of 18 students, aged between 29 and 63 years old, from a multi-
grade YAE class, which comprises from 1st to 5th grade of elementary school and later 
its analysis. In response to field research we found that students rarely use 
technological tools in the teaching and learning process at the school, but use them 
mainly to access social networks like Facebook and WhatsApp and for leisure like 
watching videos, television, and radio. It is concluded that the students subject to this 
research have access to these tools, but they are little used in the themes proposed 
by the YAE. So it is necessary to re-evaluate the insertion of these technologies in 
education, taking into account the increasing presence of these tools in schools and 
society. 

 
Keywords: Technology. Youth and Adult Education. Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) verificou o uso da 

tecnologia na Educação de Jovens e Adultos na Escola Estadual de Ensino Médio 

Major Belarmino Cortes, situada na cidade de Cruz Alta, RS. Justificou-se a pesquisa 

pela necessidade de compreender a importância do uso da tecnologia na Educação 

de Jovens e Adultos (EJA). Assim sendo objetivou-se verificar de que maneira as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) estão inseridas na EJA e os 

benefícios e desafios encontrados na inserção dos alunos da T1 e T2 na tecnologia 

digital, para o ensino-aprendizagem. 

Nessa tendência, o uso das novas tecnologias no espaço escolar é mais uma 

ferramenta de aprendizagem, em que o educador media os conhecimentos que o 

adulto e o jovem possuem acerca das tecnologias da informação e da comunicação 

digital, transformando os conteúdos relevantes e integrados. Nesse processo, as 

ferramentas tecnológicas não devem ser apenas utilizadas para receber informações, 

mas também como fonte de pesquisa e de criação, voltadas para o cotidiano do jovem 

e do adulto, ao ampliar seu desenvolvimento e aprendizagem. 

Apoiando-se nessas premissas, foi realizada a pesquisa com turmas T1 e T2 

da referida escola, quando foram analisados os usos da tecnologia na educação dos 

educandos, sua contribuição no desenvolvimento geral do aluno e o benefício que o 

uso desse instrumento proporciona em sala de aula. Da mesma forma, foi analisada 

a contribuição da tecnologia para a aprendizagem do aluno da EJA e por 

consequência avaliações do uso das TICs no cotidiano desses alunos.  

A metodologia utilizada foi qualitativa e, também, a pesquisa de campo. Como 

mecanismo de coleta de dados, utilizou-se um questionário que foi respondido pelos 

alunos da EJA (T1 e T2). A coleta de dados iniciou o termo de consentimento dos 

alunos, salientando a responsabilidade perante as informações coletadas, sendo 

esses sem a identificação dos alunos, bem como um termo de autorização onde a 

escola permite o uso do nome da referida instituição e os dados obtidos na pesquisa. 

 A escola é um espaço formador de cidadãos, ofertando conhecimento, 

ampliando habilidades e construindo competências, sendo cenário de transformação 

social. No ambiente escolar observa-se os benefícios que ocorrem no 

desenvolvimento desses discentes, criando caminho para que o educando obtenha 
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as ferramentas necessárias a uma vida plena, orientando o uso do conjunto de 

conhecimentos de maneira moderada e positiva.  

 Os principais problemas de pesquisa, denotaram alguns questionamentos 

como: De que maneira a tecnologia está inserida na Escola Estadual de Ensino Médio 

Major Belarmino Cortes? Como pode-se introduzir os alunos da EJA T1e T2 no uso 

de Tecnologias Digitais? 

O presente trabalho justifica-se pela necessidade de compreender a 

importância do uso da tecnologia na EJA, bem como os benefícios e desafios 

encontrados no ensino e na aprendizagem desses educandos. O uso da tecnologia 

transforma o cotidiano do ambiente de sala de aula provocando experiências entre 

quem ensina e quem está aprendendo. 

Os alunos da EJA são pessoas que voltaram a estudar por motivos pessoais 

ou profissionais, e usar a tecnologia como instrumento na buscar do conhecimento é 

uma maneira de motivá-los a continuar. Assim, por meio dessa pesquisa, identifica-se 

como a tecnologia, que é usada em sala de aula, pode beneficiar o ensino e a 

aprendizagem e avaliar as contribuições desse recurso para o ensino-aprendizagem. 

Ao incluir as tecnologias nesse contexto, colabora-se para que a maior parte 

das pessoas participem dos benefícios, das novas tecnologias de informação, tanto 

pelo fato de poder utilizá-las ou ainda pelo prazer de um conhecimento mínimo para 

manipular a tecnologia com a qual se convive no dia a dia. 

Nessa perspectiva, o espaço escolar ao garantir o uso de princípios digitais 

oferece mais uma ferramenta de aprendizagem, onde o educador media os 

conhecimentos que o adulto e o jovem possuem, acerca das tecnologias da 

informação e da comunicação digital, transformando assim os conteúdos relevantes e 

integrados. Objetiva-se, nesse processo, que o computador não seja apenas para 

receber informações, mas que seja utilizado como fonte de pesquisa, de criação e de 

ampliação, voltado para o cotidiano do jovem e do adulto, ampliando o ensino e a 

aprendizagem. 

Na escola, para além do conteúdo, aprende-se a socializar, trabalhar em 

equipe, dividir e somar recursos, mediação de conflitos, afetividade, por meio de 

atividades com colegas, professores e demais membros da comunidade escolar. 

Quando usada, a tecnologia na educação de jovens e adultos os insere no benefício 

desse, para as atividades educativas executadas na escola. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesse capítulo serão abordados os temas mais pertinentes referentes à 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil, enfatizando os aspectos históricos e sociais 

acerca dessa modalidade de ensino e do uso de tecnologias como suporte à 

aprendizagem.  

 

2.1 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

 

A educação é a base para a formação de um cidadão. Todavia, um mundo 

globalizado e comunicativo, ocorrem mudanças necessárias para a inclusão de todos 

aqueles que não conseguiram concluir seus estudos na idade certa. 

O início da educação no Brasil foi marcado por uma trajetória de dificuldades e 

conquistas, as quais trouxeram muitos benefícios à população sem acesso a 

escolarização. A Educação dos Jovens e Adultos em nosso país teve seu marco 

inicial, a partir da chegada dos portugueses e padres jesuítas, que tinham o objetivo 

de catequizar os povos indígenas, iniciando assim as primeiras alfabetizações. 

Os Jesuítas catequizaram os índios, acerca dos preceitos catolicistas e 

buscavam ensinar-lhes a escrita, entendendo que para o trabalho era necessário estar 

letrado e preparado. Entretanto, muitas mudanças ocorreram devido à expulsão dos 

padres. Jesuítas no contexto histórico. 

Novas iniciativas e ações voltadas à educação foram surgindo, a partir da 

primeira constituição brasileira, no ano de 1824, que garantia a instrução primária às 

pessoas não alfabetizadas, mas privilegiava apenas os mais favorecidos, sendo a elite 

contemplada no acesso à educação. Nessa constituição, Dom Pedro I garantia o 

direito a todos os cidadãos, mas a chamada Carta Magna, vigente na época, não 

garantia na íntegra esse acesso, que se estendia a todos os brasileiros sem distinção, 

pois os negros não eram, nesse período, considerados cidadãos. 

Entende-se que o marco histórico da Educação de Jovens e Adultos passou 

por muitos conflitos e transformações significativas a cada época e sua história. Já na 

década de 30, algumas mudanças aconteceram, como exemplo a industrialização no 

país e nos centros urbanos. Essa época foi marcada pelo interesse governamental 

em alfabetizar as classes menos favorecidas, sendo realizado o atendimento nas 

zonas rurais, pois acreditavam ser ideal para a população do interior, já que o ensino 
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não era forçado e então as pessoas que verdadeiramente estavam dispostas a 

estudar permaneciam. 

Algumas décadas que se passaram repercutiram de maneira positiva para o 

ensino de jovens e adultos, pois a partir do ano de 1960 foi criado o chamado Ensino 

Supletivo com base na Lei 4.024/61, que estabeleceu essa modalidade de ensino em 

nosso país. Essa modalidade tinha o objetivo de complementar a escolarização 

daqueles que precisavam terminar seus estudos e serem alfabetizados. 

Porém, em 1988, com o advento da Constituição da República, institui-se a 

Educação de Jovens e Adultos como um direito público e muitos educadores 

passaram a voltar-se para novos pensamentos e outras propostas de ensino. 

Nessa estrutura da constituição, a temática da educação foi apresentada como 

um direito social e estabelecida uma educação através da constituição presencial, 

sendo uma forma de todos terem seu acesso e direito à educação. 

Após a implantação do direito a essas pessoas, algumas mudanças 

aconteceram, pois surgiram políticas voltadas aos alunos da modalidade EJA e 

projetos específicos a esses alunos, sendo que em 2008, essa modalidade passou a 

ser incluída na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) em consonância 

com o Parecer CNE/CEB 11/2000, fazendo parte da educação básica. 

A modalidade EJA é constituída de um público variado, advindo de meios 

sociais e econômicos diferenciados, pois trazem marcas significativas em sua história 

de vida, resultados de suas realidades. Os alunos da EJA, em sua maioria, são 

aquelas pessoas que por algum motivo não conseguiram terminar seus estudos, 

dedicando-se mais tarde a conclui-los. 

Desde muito cedo esse público é marcado pela condição econômica e social 

menos favorecida, seja por estereótipos e preconceitos da sociedade que os rodeia, 

mas, apesar desses problemas, grande parte não desiste de frequentar a escola. A 

construção da identidade destes alunos se dá por meio dos grupos sociais em que 

estes indivíduos estão inseridos e de suas trajetórias ao longo de suas experiências 

vivenciadas, pois grande parte almeja estar envolvida ao mundo da cultura e do 

letramento. 

Muitas vezes o acesso é mínimo e as circunstâncias de vida não os permitem 

ter contato com revistas, jornais ou livros, construindo assim, um perfil específico a 

cada um. Em meio a esses problemas, o público da EJA traz consigo jeitos diferentes 

de entender a vida e os processos que envolvem a cultura do saber, em vista que 
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suas aprendizagens quase sempre acontecem ou são construídas, levando em 

consideração a sua experiência.  

É importante tanto para o educador quanto para esse educando, perante seu 

próprio aprendizado e construção de sua identidade dentro da sociedade, entender 

que essa pessoa muitas vezes traz em sua memória insegurança e frustrações em 

decorrência de situações de pobreza e violência. O aluno da EJA é formado por meio 

da sua história de vida relacionada às suas condições, pois a medida que a cultura do 

saber passa a fazer parte, o pensamento pode ser transformado mediante outras 

culturas e formas de se inserir na sociedade.  

Freire (2016) destaca o sentido de uma revolução cultural, que possa tomar 

uma sociedade e esta deve ser necessária, pois ela transforma a sociedade em seus 

muitos fazeres dos seres humanos. O autor afirma que essa mesma sociedade deve 

estar disposta a trazer a libertação aos homens. 

 

2.2 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EJA 

 

A introdução do letramento inclui diversas práticas de leitura e escrita, que 

devem levar o aluno a resolver problemas de seu cotidiano, usando a leitura e escrita. 

Esse procedimento é relacionado com o letramento, pois os alunos veem na utilização 

da escrita e leitura um facilitador de suas práticas sociais. Com isso os professores 

devem passar ao aluno a relevância desse processo para seu cotidiano, quando ele 

utiliza a escrita e leitura ao escrever ou ler um recado, uma lista de compras, a receita 

de um bolo, uma mensagem em uma mídia social, levando o educando a aprimorar 

seus conhecimentos.  

Apesar de alfabetização e letramento serem processos que se complementam 

os conceitos são distintos, como mostram Leal, Albuquerque e Moraes (2010): 

 

[...] alfabetização como o processo de apropriação da escrita alfabética, ou 
seja, a compreensão, por parte dos sujeitos, dos princípios que regem esse 
sistema notacional. Já letramento se relaciona aos usos efetivos de leitura e 
escrita de textos, em contextos diversos. (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAES, 
2010, p. 18). 

 

O objetivo da alfabetização e letramento é mostrar ao jovem e ao adulto o 

processo de leitura e escrita de forma que os mesmos compreendam o que leem e o 

que escrevem. Todavia, o professor tem que atuar como mediador nesse processo, 
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desenvolvendo estratégias, metodologias e práticas que possam proporcionar a esse 

jovem e esse adulto a leitura e a escrita, a fim de que sejam capazes de melhor se 

colocar no mercado de trabalho. 

Faz-se necessário, primeiramente, entender o que é a alfabetização de jovens 

e adultos, embora haja muitas mudanças ao longo da história. Os escritores Leal, 

Albuquerque e Moraes (2010, p. 15) trazem o conceito de que: 

 

A alfabetização consiste na ação de alfabetizar, de ensinar crianças, jovens 
ou adultos a ler e escrever. Vista pela ótica do aprendiz, ela consiste no 
processo de ser alfabetizado, de ser ensinado a ler e a escrever. Até hoje, é 
o desejo de aprender a ler e escrever palavras e textos que circulam em 
nossa sociedade que leva jovens e adultos analfabetos a irem/retornarem à 
escola, às salas de aula de alfabetização. (LEAL, ALBUQUERQUE E 
MORAES 2010, p. 15). 

 

Para os autores, a alfabetização de jovens e adultos é o ato de ensinar a ler e 

a escrever decorrentes da motivação que os jovens e adultos tem em aprender a ler 

e compreender os textos que circulam pela sociedade em que estão inseridos. Porém, 

os métodos e procedimentos utilizados para o processo de alfabetização de jovens e 

adultos no Brasil vêm sendo fortemente discutidos e debatidos pelos estudiosos da 

área.  

Para Soares (2004, p. 96) em um artigo publicado pela revista Pátio, o conceito 

de letramento é: 

 

[...] palavra e conceito recentes, introduzidos na linguagem da educação e 
das ciências linguísticas há pouco mais de duas décadas. Seu surgimento 
pode ser interpretado como decorrência da necessidade de configurar e 
nomear comportamentos e práticas sociais na área da leitura e da escrita que 
ultrapassem o domínio do sistema alfabético e ortográfico, nível de 
aprendizagem da língua escrita perseguido, tradicionalmente, pelo processo 
de alfabetização. Esses comportamentos e práticas sociais de leitura e de 
escrita foram adquirindo visibilidade e importância à medida que a vida social 
e as atividades profissionais tornaram-se cada vez mais centradas na e 
dependentes da língua escrita, revelando a insuficiência de apenas 
alfabetizar – no sentido tradicional – a criança ou o adulto (SOARES 2004, p. 
96). 

 

Segundo Soares (2004) o ato de ler e escrever são muito mais que o domínio 

da leitura e da escrita, tradicionalmente exercida por muitos anos, mas é a importância 

de saber compreender as ações e comportamentos das práticas que exercemos 

perante a sociedade. 
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Os educandos da EJA precisam ser estimulados a participarem da escrita e 

motivados a participarem de ações de desenvolver o processo de estrutura, bem como 

o aprender a ler. Nessa perspectiva é necessário que os professores não se deixem 

levar por visões pré-estabelecidas com relação a essa, e sejam capazes de criar 

atividades significativas que possam contribuir efetivamente para a formação de um 

sujeito capaz de aprender, pois o discente tem condições de ampliar seu 

conhecimento, suas habilidades e competências. 

Dessa forma os alunos vivenciam situações de aprendizagem adequada a sua 

realidade e que muitas vezes, não são suficientes para que a escrita e leitura seja o 

suficiente. Por esse motivo, mesmo havendo um esforço por parte do professor e do 

aluno a situação ainda é preocupante, porque mesmo com os avanços na qualidade 

de estrutura, de ensino, de metodologias e de políticas públicas que amparam a EJA, 

nos dias de hoje, em muitos casos não é o suficiente para que esse consiga fazer a 

leitura de mundo, do seu mundo, por isso buscar-se sempre novas maneiras de inserir 

esses jovens e adultos na sociedade atual, fazendo uso de novos processos que 

surgem no âmbito educacional. 

Não existe um modo certo ou errado, mas o que mais obteve resultado naquele 

momento, a melhor solução dos problemas de aprendizagem e uma estratégia atrativa 

para os discentes, pois os situa em um papel ativo na construção de seu 

conhecimento. Dessa maneira o professor sai de um transmissor para cumprir a 

função de mediador nesse processo, voltando assim para o processo de ensino 

quanto para o de aprendizagem, favorecendo uma abordagem interdisciplinar e 

significativa do processo educativo. 

 

2.3 O QUE É O MÉTODO PAULO FREIRE? 

 

O método pedagógico de Paulo Freire, mesmo tendo sido criado a mais de 

duas décadas, ainda é tema de discussões entusiasmadas sobre suas aplicações, 

contudo o mesmo continua em atividades até hoje. 

Sabe-se que Paulo Freire nasceu em Recife em 19 de setembro de 1921, tendo 

como filiação: Joaquim Temístocles Freire e Edeltrudes Neves Freire. O autor iniciou 

seus estudos no colégio 14 de julho, na mesma cidade que nasceu. Em 1931 foi para 

Jaboatão dos Guararapes, onde morou por 10 anos. Aos treze anos após a morte de 
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seu pai, ele foi estudar no colégio Osvaldo Cruz, onde se transformou em auxiliar de 

disciplina e futuramente professor de língua portuguesa. 

Em 1943 Freire entrou na faculdade de direito do Recife, no ano seguinte 

casou-se com Elza Maria Costa De Oliveira, professora primária, e teve cinco filhos  

Mesmo formando-se em direito Freire continuou como professor de português 

no Colégio Oswaldo Cruz e de Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

Em 1947, Paulo Freire foi nomeado diretor do setor de Educação e Cultura do 

Serviço Social da Indústria. Em 1955, junto com outros educadores fundou, no Recife, 

o Instituto Capibaribe. Uma escola inovadora que atraiu muitos. 

Em 1964 com o golpe militar, Paulo freire foi acusado de agitador e foi preso 

por setenta dias, após a liberdade se exilou no Chile. No período que lá esteve 

desenvolveu trabalhos em programas de educação de jovens e adultos no Instituto 

chileno para reforma agrária. 

Em 1969, Paulo Freire atuou como professor na Universidade de Harvard. 

Neste período foi consultor especial do Departamento de Educação do Conselho 

Municipal das Igrejas, em Genebra, na Suíça.  

Em 1980, com a anistia, Paulo Freire retornou ao Brasil, estabelecendo-se em 

São Paulo. Entre outras atividades foi professor da UNICAMP, da PUC e Secretário 

de Educação da Prefeitura de São Paulo. 

Pela sua atuação na área educacional, Paulo Freire foi reconhecido 

mundialmente pelos trabalhos desenvolvidos na área de educação. É o brasileiro com 

mais títulos de Doutor Honoris Causa de diversas universidades, são 41, ao todo, 

entre elas, Harvard, Cambridge e Oxford. Paulo Freire faleceu em São Paulo, no dia 

2 de maio de 1997. Entre suas obras cita-se: 

  Educação Como Prática da Liberdade (1967) 

 A Educação Na Cidade (1991) 

 Pedagogia do Oprimido (1968) 

 Educação e Mudança (1981) 

 Prática e Educação (1985) 

 Por Uma Pedagogia da Pergunta (1985) 

 Pedagogia da Esperança (1992) 

 À Sombra Desta Mangueira (1995) 
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 Pedagogia da Autonomia (1997) 

Freire foi o educador brasileiro que criou um método transformado para a 

alfabetização da educação de jovens e adultos. Logo o método propõe que os 

educadores se utilizem de palavras geradoras da fala dos alunos, que sugerem 

situações da vida cotidiana, usando da decodificação dessas palavras, para construir 

e ampliar a lista de vocábulos a aprender. 

O método foi aplicado em Angicos, pequena cidade do Rio Grande do Norte, 

para a alfabetização de trabalhadores lavradores do Nordeste, sobre o intuito de 

alfabetizar adultos, que não frequentavam a escola e que eram exclusos da 

participação social. Esse trabalho deveria ser realizado em quarenta dias.  

No desenvolvimento do método, ele aproveita das experiências desses 

trabalhadores, de palavras presentes nessas discussões, confrontando-os com a 

realidade do aluno, e apresenta a decodificação dessas, para formar novas palavras 

e a usar para que os educandos adquiram a compreensão do mundo que os rodeiam. 

 O método de alfabetização é dividido em três etapas, a da investigação 

buscando o universo do aluno retirando palavras e temas centrais; a da procura pelo 

tema central, usado o processo de codificação e descodificação sempre buscando o 

contexto do aluno; e, para finalizar a etapa da problematização, onde aluno e professor 

buscam novas palavras procurando transformação dessas, no seu contexto de 

mundo.  

A intervenção utilizada estimula a alfabetização dos adultos mediante 

experiências vividas, de palavras geradoras, para alavancar o ensino aprendizagem, 

que ainda hoje é usado por vários educadores. 

 

2.4 TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO 

 

Os dias atuais proporcionam a união das novas tecnologias com a vida social 

e educacional, trazendo um novo conceito para os que já nasceram na era tecnológica 

e usam seus recursos no seu cotidiano, chamados de nativos digitais, bem como os 

imigrantes digitais, que se referem aos que nasceram antes da era digital e no 

momento atual o incorporaram no seu dia a dia. 

Os nativos digitais já nascem em um ambiente repleto de tecnologia, se 

inserem de modo natural, ao manipular os aparelhos digitais, descobrindo como 

funcionam sem ler manuais ou pedir instruções, onde muitos deles, antes mesmo, de 
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aprender a ler e escrever interagem em jogos ou mídias sociais construindo assim seu 

próprio mundo digital. 

Já os imigrantes digitais têm um pouco mais de dificuldades, pois nasceram em 

um tempo onde a tecnologia não era essencial, mas que nos dias de hoje eles 

interagem com alguns aparelhos digitais, mesmo, às vezes não confiando nelas, 

porém verificaram que precisam dominar essa ferramenta tecnológica, para poderem 

se inserir na nova sociedade digital, tanto para ver reportagens, comunicar-se, para o 

trabalho, bem como interagir dentro de seu núcleo familiar. 

Esse choque ocorre, porque existe uma diferença de ideais entre eles, quando, 

aborda-se os nativos digitais e os imigrantes digitais, trabalha-se com um grupo que 

tenta se renovar sem cessar e o que tenta acompanhar o ritmo tecnológico, abrindo 

mão da sua contextualização nessa nova sociedade. Segundo Castells (1999): 

 

[...] surge uma nova sociedade quando e se uma transformação estrutural 
puder ser observada nas relações de produção, de poder e de experiência. 
Essas transformações conduzem a uma modificação também substancial das 
formas sociais de espaço e tempo e ao aparecimento de uma nova cultura. 
(CASTELLS, 1999, p. 278) 

 

O surgimento de um panorama, que estabelece novas formas de relações 

sociais e das tecnologias digitais, leva a um novo cenário social, pois antes o que era 

feito com a presença das pessoas no mesmo espaço, hoje pode ser feito a longas 

distâncias. 

Os ditos nativos digitais são inovadores e estão criando rupturas com o uso das 

tecnologias, criando novos papéis na sociedade, conforme Palfrey e Gasser (2011): 

 

Mas os nativos digitais estão criando ondas imensas, tanto quanto 
empregados quanto consumidores –a magnitude destas mudanças vai 
aumentar com o passar do tempo, à medida que eles continuarem a entrar 
na força de trabalho, tornarem-se administradores de seu negócio e 
ganharem mais dinheiro para gastar no mercado. (PALFREY, GASSER, 
2011, p.253) 

 

Esses novos agentes digitais estão em um processo de desbravamento, 

estimulado pela influência das novas tecnologias no seu cotidiano. A partir desse 

contexto reaparecem novos conflitos na transição para o digital, quando se encantam 

pelas possibilidades da tecnologia digital. Contudo, mesmo assim, precisam de tempo 

para reflexão, adaptação e adequação dentro de suas habilidades, onde é importante 
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respeitar o tempo de cada pessoa, sem deixar de estimular a passagem por cada 

etapa. 

Os jovens podem criar novas identidades dentro desses ambientes digitais, 

conforme Palfrey e Gasser (2011): 

 

Para os jovens da era digital, há uma extensão em que está bifurcação 
tradicionalmente ocorre – mas, na verdade, é uma extensão muita limitada. 
Os nativos digitais estão certamente experimentando identidades múltiplas. 
Às vezes eles estão recriando ou amplificando aspectos da sua idade do 
espaço real quando estão online. Em outros momentos estão 
experimentando quem eles são, experimentando papéis, aparências e 
relacionamentos que eles já mais ter tentado experimentar no ´espaço real`. 
(PALFREY, GASSER, 2011, p.44) 

 

Acredita-se que essas experiências fazem parte das novas gerações, pois os 

levam a lugares que eles antes não pensavam ser possíveis, novos círculos sociais, 

amizades virtuais e novos relacionamentos levando-os a novos horizontes de 

convivência. 

As novas gerações nasceram fascinadas pelas novas tecnologias e seu 

envolvimento com as mesmas ocorre naturalmente. Sendo assim, as escolas devem 

se adaptar a esse momento, construindo uma relação entre as tecnologias digitais a 

fim de criar condições metodológicas que deem respostas à pedagogia 

contemporânea.   

As mídias digitais estão disponíveis para a utilização em vários locais, como: 

empresas, supermercados, em casa, em terminais de agências bancárias, para 

compra de ingressos de shows, teatros e cinema, e tantos outros. Dentre as 

tecnologias digitais mais usadas, encontram-se os dispositivos móveis, como 

smartphones, tablets e telefones, que são usados por jovens e adultos para acessar 

redes sociais, bem como instrumento de pesquisa na aprendizagem. 

Essas mesmas tecnologias facilitam às pessoas a usufruírem de novos 

ambientes virtuais, conforme Palfrey e Gasser 2011: 

 

As novas tecnologias também facilitam aos nativos digitais disfrutar dos 
trabalhos que seus amigos criam. Os jovens que gostam de observarem 
remixes, mash-ups, spoofs, cut-ups e documentários criados por seus pares 
[...] Os aplicativos e os serviços que ajudam os usuários a buscaremos 
conteúdo dos pares e lhes permitem organizá-los (“tag”) segundo suas 
próprias preferências também tem um efeito positivo nessa cultura criativa. 
(PALFREY, GASSER, 2011, P.142). 
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Na oportunidade, tem-se várias vantagens na implantação da tecnologia nas 

escolas, principalmente para os professores, pois tem uma nova ferramenta a ser 

utilizada em suas aulas, e no processo de ensino. 

Tornar as aulas interessantes, é uma necessidade na educação atual. É preciso 

que a escola desafie, estimule e tente falar a mesma língua que os estudantes, 

tornando assim o ensino mais dinâmico e interativo para os educandos. O estímulo 

de atividades ricas em conteúdo e dinâmico na escola ou fora dela, faz com que o 

discente reflita e veja que a tecnologia tornou-se um aliado importante na preparação 

deles, para atuarem no mercado de trabalho em sociedade. 

Todavia, a tecnologia também é relevante para os professores, no seu 

desenvolvimento e aprimoramento de suas competências, pois motivar e desafiar os 

educadores leva-os a atualizarem as suas práticas com um benefício importante para 

a dinâmica de suas aulas. 

Esses recursos didáticos também podem ser usados dentro de uma sala de 

aula, podendo ter acesso rápido. Eles dispõem de grande oferta de informações que 

levam o aluno a construir novos conceitos sobre o objeto pesquisado, devendo ter 

algumas precauções e domínio sobre o instrumento usado. Outrossim, o “Youtube”, 

que tem várias aplicações educativos, como vídeos para conversação em aula, 

videoaulas, materiais de apoio para estudos, entre outros. Ao implantar a tecnologia, 

a escola reforça o seu papel de agente decisivo na transformação da sociedade e na 

construção de um país melhor, mais inovador, criativo e em constante avanço. 

Denota-se que alguns recursos são usados para relações sociais, como o 

“WhatsApp”, que tornou a comunicação mais rápida e pode ser usado para levar 

debates para fora da sala de aula, além de compartilhar materiais de atividades 

extraclasses. Sempre se deve deixar claro o objetivo das conversas e dos grupos 

criados. Outro recurso muito usado é o “Facebook”, na maioria do tempo usado para 

interação social, mas que pode ser usado também para mandar postagens para os 

alunos e para auxiliar no ensino e na aprendizagem. 

No entanto, os imigrantes digitais, vem cada vez mais convivendo e se 

relacionando com os nativos, pois precisam aprender a viver no ambiente tecnológico, 

mesmo não apreciando tanto as novas habilidades, juntam-se a esses para aprender 

cada vez mais desse mundo.  
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As novas tecnologias mudaram a nossa forma de ver e pensar sobre o mundo 

e seu jeito de ser, uma vez que se gostamos desses vários recursos, que contribuem 

para a difusão do conhecimento e da aprendizagem. 

 

2.5 TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

As tecnologias da informação e da comunicação na Educação de Jovens e 

Adultos devem ser usadas como recurso pedagógico, ao auxiliar assim o processo de 

ensino e promovendo uma ligação entre o docente e o discente. Paulo Freire e 

Seymour. Papert (1996) trazem grande contribuição para a educação, reafirmando 

sempre a importância da permanência na escola. Freire e Papert (1996) defendem a 

necessidade de a escola estar sempre em processo de construção e reconstrução, 

transformando-se. 

 

[…] a minha questão não é acabar com a escola, é mudá-la completamente, 
é radicalmente fazer que nasça dela um novo ser tão atual quanto a 
tecnologia. Eu continuo lutando no sentido de pôr a escola à altura do seu 
tempo. E pôr a escola à altura do seu tempo não é soterrá-la, mas refazê-la. 
(FREIRE; PAPERT, 1996)  

 

Percebe-se que a escola pode ser um importante local para acesso à 

tecnologia, não somente para o desenvolvimento da aprendizagem, mas também para 

novos conhecimentos a serem adquiridos pelo educando. Nesse processo a 

importância da formação dos professores é fundamental para o desenvolvimento 

desse currículo e de seus projetos pedagógicos, onde a tecnologia da informação e 

da comunicação (TICs) sejam mais uma ferramenta, na nova forma de aprender e 

ensinar. 

Para tanto, possibilitar a formação de professores se faz necessária para que 

o docente obtenha o conhecimento e o domínio tecnológico para utilizar os recursos 

digitais, e assim, fazer as mudanças e adaptações necessárias para o processo de 

ensino e de aprendizagem dos alunos, conforme Freire: 

 

Temos que respeitar os níveis de compreensão que os educandos - não 
importa quem sejam – estão tendo suas próprias realidades. Impor a ela a 
nossa compreensão em nome da sua libertação é aceitar soluções 
autoritárias como caminho de liberdade. (FREIRE,1982, p. 27).  
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A partir dessa reflexão, é imprescindível que a escola, como um todo, crie 

mecanismos para que os alunos tenham acesso às tecnologias institucionais e os 

ajudem a vencer barreiras existentes pela idade, situação financeira ou medo de 

adquirir esse conhecimento. 

No entanto, as escolas estão com dúvida de como aplicar esses mecanismos, 

conforme Palfrey e Gasser (2011): 

 

As escolas que pensam mais longe sabem que a infraestrutura de tecnologia 
provavelmente serão investimentos compensadores no passar do tempo. 
Mas muito poucas têm ideias de como utilizá-las – e, tão importante quanto 
isso, quando não utilizá-la. E muitas poucas escolas descobriram a conexão 
entre a maneira como os jovens estão aprendendo em uma era digital, tanto 
em ambiente formal como em informais, e suas próprias missões. (PALFREY, 
GASSER, 2011, p. 268) 

 

A preocupação como profissionais da educação é que o uso dessas 

ferramentas tecnológicas seja utilizado em sala de aula, para a aprendizagem, 

transformando a máquina em um recurso pedagógico para proporcionar a integração 

das afinidades pessoais para a aprendizagem e para a aquisição de conhecimento. 

Assim produzir diversas possibilidades mesmo em condições reduzidas dos alunos, 

aumentando assim as condições de acesso do discente na sociedade, no mundo do 

trabalho e na integralidade da sua vida. 

Paulo Freire (2001) argumenta na formação dos professores, 

 

[...] um dos programas prioritários em que estou profundamente empenhado 
é o de formação permanente dos educadores, por entender que os 
educadores necessitam de uma prática político-pedagógica séria e 
competente que responda à nova fisionomia da escola que se busca 
construir. (FREIRE, 2001, p. 80) 

 

Contudo faz-se necessárias formações continuadas que capacitem os 

docentes para o uso das tecnologias, e projetos pedagógicos que estimulem o aluno 

e os professores ao uso de novas ferramentas em sala de aula, em especial com seus 

alunos da educação de jovens e adultos. Assim, pode-se inseri-los no mundo digital, 

criando condições, para que os alunos se utilizem desses recursos e obtenham um 

aprendizado de qualidade, assim como para que as relações no que diz respeito 

aluno/professor e aluno/sociedade sejam efetivos no seu dia a dia, conforme 

recomendam os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997): 

 



24 
 

 

Favorecem a construção de uma representação não linear do conhecimento, 
permitindo que cada um, segundo seu ritmo e interesse, possa dirigir sua 
aprendizagem: buscando informação complementar, selecionando em um 
texto uma ligação com outro documento, por uma palavra ou expressão 
ressaltada; buscando representações em outras linguagens-imagem, som, 
animação, com as quais pode interagir na construção de uma representação 
mais realista. (BRASIL, 1997, p.90). 

 

Percebe- se que o uso das tecnologias comporta uma relação de aprendizado 

mútuo, uma relação de cooperação, de respeito e crescimento escolar e pessoal, para 

que o professor e aluno busquem o tema da aula juntos, assim construindo um 

conhecimento mútuo, para o ensino e a aprendizagem, uma vez que, segundo Paulo 

Freire (1990, p. 39) “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. 

Nesse aspecto são as novas aprendizagens que incentivam os jovens e adultos 

a irem a uma escola após um dia cansativo de trabalho. Por esse motivo, ensino e 

aprendizagem precisam ser construídos de forma prazerosa, colocando `a turma 

temas que sejam interessantes e incluídos à oportunidade de aprender novas 

tecnologias. 

As novas tecnologias trazem uma infinidade de recursos que ficam à disposição 

tanto para professores como para alunos. Além disso, facilita o processo de obtenção 

de material didático, de maneira rápida, ultrapassando os métodos tradicionais. 

Além dessas vantagens do uso da tecnologia, tem-se outras: a instigação ao 

interessante e busca por novos conhecimentos, onde tecnologias educacionais 

expandem a experiência de aprendizado, tornando o ensino mais dinâmico e interativo 

para os alunos. 

Desenvolver as habilidades tecnológicas na Educação é criar uma escola 

orientada para o futuro, pois um mundo de telas é uma realidade e precisa-se aprender 

a lidar, porque, está transformando diversas áreas, e o uso de tecnologia educacional 

expande horizontes e o aprendizado pode acontecer em qualquer momento e lugar. 

Contudo, o mundo é uma sala de aula. 

Os educadores ganham cada vez mais o auxílio de novas ferramentas para 

tornar as aulas diferenciadas e participativas, onde os alunos sentem-se mais à 

vontade e motivados a estudar, aumentando sua autoestima. Levando em conta que 

as opções são muitas, resta ao professor buscar a melhor maneira de colocar em 

prática, em sala de aula, os recursos que já são usados no seu dia a dia, despertando 

assim o interesse deles a envolver-se no seu aprendizado. 
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Alguns educandos estão prontos para a multimídia, outros não, o mesmo ocorre 

com os professores, em geral eles sentem cada vez mais claro o desafio no domínio 

das tecnologias, já outros tentam ao máximo incluir cada vez mais incluir atividades 

onde as tecnologias digitais façam a diferença em suas aulas, ao proporcionar assim 

novos conhecimentos aos seus alunos, sem mudar o essencial.  

Os docentes na maioria das vezes percebem que precisam mudar, mas não 

sabem por onde começar, pois muitas instituições exigem mudanças dos professores, 

mas não lhes dão condições para que eles o façam. 

As instituições introduzem computadores, conectam as escolas com a Internet 

e esperam que só isso melhore os problemas do ensino, porém esquecem que os 

educadores também precisam de aperfeiçoamento e aprendizagem, pois assim teriam 

mudanças significativas nas aulas e nas atitudes do corpo docente. 

Desse modo, a tecnologia leva os educadores a atualizarem sua prática, com 

ganhos expressivos para a qualidade de suas aulas, motiva e desafia os educadores. 

Estimulando experiências mais ricas, dentro e fora da sala de aula, as tecnologias 

educacionais tornam-se aliados importantes na preparação dos alunos para o 

mercado de trabalho.  

Há inúmeras formas de fazer uso das novas tecnologias, como trechos de 

filmes, áudios, imagens, redes sociais, laboratório de informática, portais 

educacionais, entre outros. Nesse constante, o processo de elaboração das 

dimensões pedagógicas, de assumir outras perspectivas que favoreçam e contribuam 

no processo de ensino e aprendizagem que a Proposta Curricular para a Educação 

de Jovens e Adultos (BRASIL, 2002) trata o uso das tecnologias e enfatiza que: 

 

O uso desses recursos traz contribuições significativas para se refletir sobre 
o processo de ensino e aprendizagem de Matemática, pois relativiza a 
importância do cálculo mecânico e da manipulação simbólica, já que, por 
meio de instrumentos, esses cálculos podem ser realizados de modo mais 
rápido e eficiente; evidencia a importância da linguagem gráfica e de novas 
formas de representação, permitindo inovar as estratégias de abordagem de 
variados problemas; possibilita a realização de projetos e atividades de 
investigação e exploração, permitindo uma visão mais completa da 
verdadeira natureza da atividade matemática (BRASIL, 2002, p.28). 
 

Sabe-se que, esse é um dos recursos utilizáveis em sala, onde o aluno possa 

adquirir novas habilidades, que o leva a inovar sua visão e a transferi-la para outras 

disciplinas e aceitar o uso da tecnologia no seu dia a dia. 
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 No contexto da sociedade atual não se pode negar a presença de diferentes 

mídias no processo de comunicação e interação social, trazendo assim influências e 

mudanças em vários setores da vida humana. No campo educacional, por exemplo, 

as atividades pedagógicas também poderão ser desenvolvidas, aproveitando os 

recursos das diferentes mídias disponíveis. No entanto, tal uso exige da escola e dos 

profissionais adequada formação, conhecimento e procedimentos metodológicos para 

que essa utilização ocorra como forma de potencializar a aprendizagem dos alunos 

em sala de aula. 

Para tanto, o comportamento e visões no espaço educacional, nos dias de hoje, 

deve acompanhar as mudanças do sistema de produção, das transformações 

tecnológicas e sociais que exigem um sujeito que saiba pensar, que seja crítico e 

capaz de se adaptar às mudanças da sociedade. Dessa forma, o aluno não pode ser 

olhado como um recipiente de conteúdo, precisa cada vez mais ser visto como um 

membro que acompanha o espaço das mudanças sociais. 

Apesar de os alunos enfrentam um campo complicado por não acompanhar a 

escolaridade no tempo hábil, necessitam cada vez mais ser olhados como peças 

importantes na totalidade escolar, e que embora haja grande desigualdade social no 

quadro atual da educação, sustentam a crença de que existem possibilidades de 

reversão da realidade, investindo no esforço individual e coletivo dos discentes. Sendo 

assim a escola que investe em formação inicial, pensando também no uso das novas 

tecnologias na educação poderá amenizar a realidade dos alunos em situações da 

sala de aula, com práticas inovadoras no sentido de oportunizar aos educandos 

incentivos no modo de estudar, vivenciando meios e procedimentos de ensino num 

fazer pedagógico mais interativo. Segundo Freire (1983): 

 

Fazer a História é estar presente nela e não simplesmente nela estar 
representado [...] quanto mais conscientemente faça a sua História, tanto 
mais o povo perceberá, com lucidez, as dificuldades que têm a enfrentar, no 
domínio econômico, social e cultural, no processo permanente da sua 
libertação (FREIRE, 1983, p.47). 

 

O uso das ferramentas digitais em benefício da aprendizagem tem crescido. 

Atualmente, vive-se um momento histórico e social, muito rico de transição de 

paradigmas educacionais. Nessa expectativa, pensar que as TICs poderão contribuir 

para repensar e reconstruir a prática, a concepção de educação, desse aluno.  
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Para os alunos da EJA oferece-se uma visão mais diversificada sobre os temas 

abordados em sala de aula, em consequência, coletar várias informações sobre esses 

assuntos. É fundamental sempre mostrar ao educando que a possibilidade de 

aprendizado é muito eficaz para os alunos, onde juntamente ao professor, o aluno 

pode pesquisar sobre diversos assuntos dentro do tema norteado pela disciplina. 

Os alunos da EJA enfrentam muitas dificuldades no retorno à sala de aula, 

sendo desafiador essa volta aos estudos, pois se trata de adquirir novos 

conhecimentos para sua vida melhorar, e que isso traga mais conforto para os seus 

familiares e para si, ultrapassando barreiras para alcançarem seus objetivos. 

Deve-se sempre verificar os saberes desses alunos, a respeito da tecnologia 

digital, para que se possa direcionar a aula para uma atividade mais produtiva, no que 

diz respeito à aprendizagem efetiva, usando o conhecimento já adquirido desse aluno 

juntamente com atividades pedagógicas propostas.   

Além de adaptarem os aspectos positivos da internet, que demanda um plano 

de aula muito bem elaborado, o professor deve ter um aperfeiçoamento constante do 

uso das tecnologias e suas habilidades, para que os pontos negativos sejam sanados 

conforme as dúvidas surgirem. As redes sociais são uma das ferramentas mais 

presentes na vida dos alunos, sendo que esses não podem ficar de fora, e nesse 

momento se deve orientar esses ao uso da ferramenta, em benefício à aprendizagem. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesse capítulo será apresentada a metodologia adotada para a realização 

dessa pesquisa, que seguiu as seguintes etapas: tipo de pesquisa, local, sujeito da 

pesquisa, instrumento de coleta de dados, procedimento de análise de dados e 

procedimentos éticos. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O presente estudo caracterizou-se como um estudo de campo e bibliográfico, 

visando verificar o que o educando tem a dizer sobre o assunto, ao analisar suas 

colocações, para melhor entendimento do contexto que está sendo pesquisado. 

A pesquisa foi de abordagem qualitativa, com aplicação de um questionário 

para obter informações sobre o objeto de pesquisa e analisar os dados associados à 

realidade investigada, por meio de aplicação de questionário e observação direta e 

análise dos resultados. 

 

3.2 LOCAL E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Ensino Médio Major Belarmino 

Cortes, situada na Rua Germano Zenkner, nº 1146, bairro Santo Antônio, na cidade 

de Cruz Alta - RS. A referida escola funciona nos três turnos, onde no período noturno 

acontece o ensino de Educação de Jovens e Adultos com início das aulas às18h40min 

até às 23h, sendo ofertado de segunda à sexta-feira.  

Os sujeitos da pesquisa foram os alunos da T1 e T2, que compreende de 1º ao 

5ºano do ensino fundamental, anos iniciais, da Educação de Jovens e Adultos, os 

quais preenchem os requisitos necessários ao objetivo dessa pesquisa. 
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3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O processo de coleta de dados se deu por meio de um questionário, com 

aplicação de perguntas fechadas e abertas para os alunos das turmas T1 e T2 da 

Educação de Jovens e Adultos da escola referida, com a característica de que o 

questionário apresentasse uma linguagem clara, objetiva e direta, com perguntas 

estruturadas e de fácil compreensão, permitindo opiniões e expressões sobre a 

realidade vivida. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADO 

 

Foi requerido permissão da instituição de ensino mediante um ofício pedindo a 

autorização e consentimento, para aplicação do questionário e os usos dos dados 

obtidos na referida pesquisa, bem como a autorização dos alunos para o uso de dados 

alcançados nos questionários, que constam no Apêndice A. Esse questionário foi 

aplicado pela própria pesquisadora, com perguntas referentes ao uso das novas 

tecnologias como ferramenta pedagógica, no processo de ensino e aprendizagem, na 

Educação de Jovens e Adultos. 

 

3.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados foram analisados e as respostas foram transcritas por meio 

de textos e quadros, considerando a relevância das informações e o referencial teórico 

construído, buscando resposta para o problema de pesquisa. 

 

3.6 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

Foi enviado uma Carta de Anuência (Anexo B) à instituição requerendo a 

autorização para o desenvolvimento da pesquisa, bem como um “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido” (Anexo A) aos alunos, para que os dados 

coletados possam ser publicados e os sujeitos da pesquisa tenham seus direitos 

resguardados 

. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dado ao exposto, foram apresentados e discutido os resultados, tendo como 

referência a pesquisa realizada no educandário citado, afim de analisar teoria e pratica 

sobre o assunto em questão. 

Os dados obtidos por meio de um questionário (Apêndice A) teve como 

propósito a análise do uso das novas tecnologias como ferramenta pedagógica no 

processo de ensino e aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos. 

Assim foram aplicados 10 questionários, pois alguns alunos não compareceram 

no dia ou não quiseram responder ao mesmo. Contudo, dados obtidos na pesquisa 

foram compactados em quadros, como observa-se a seguir. 

O quadro abaixo apresenta alguns dados pessoais referentes à caracterização 

do sujeito da pesquisa. 

 

Quadro 1 - Perfil do sujeito da pesquisa 

Sujeito Idade Estado civil Nº Filhos Bairro onde vive 

Aluno A 54 Casado 2 Santo Antonio  

Aluno B 49 Outro (companheiro) 3 Bonini II 

Aluno C 47 Outro (companheiro) 1 Vila Hilda 

Aluno D 65 Casado 1 Marcelo  

Aluno E 47 Casado 2 Santo Antonio 

Aluno F 29 Solteiro 0 Gobbo  

Aluno G 63 Solteiro 2 Alvorada  

Aluno H 66 Casada 0 Alvorada  

Aluno I 41 Casada 3 São Francisco 

Aluno J 50 Casada 1 Vila Hilda 

Fonte: Autora (2019) 

 

No quadro 1, observou-se que entre a faixa de 51 a 66 anos são 40%, e 50% 

dos alunos abrangem a faixa etária entre 40 a 50 anos, e 10% entre 20 e 30 anos.  

Na sua maioria os alunos são casados ou equiparados a esse, tem de um a 

quatro filhos e moram em bairros aos arredores de onde está situada a referida escola. 

 

Quadro 2 - Usabilidade das ferramentas tecnológicas 
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Alunos  

 
A 
 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
I 

 
J 

A escola é 
importante na 
sua vida? 
 

Às 
vezes 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Durante as 
aulas é utilizada 
alguma 
ferramenta 
tecnológica, 
como 
computador, 
TV, DVD? 

Às 
Vezes 

Sim Sim Não Às 
vezes 

Sim Às 
vezes 

Às 
vezes 

Às 
vezes 

Às 
vezes 

Quando o 
professor utiliza 
uma tecnologia 
a aula fica mais 
criativa? 

Sim Sim Às 
vezes 

Sim Sim Sim Sim Sim Às 
vezes 

Sim 

Para você, usar 
algumas das 
ferramentas 
tecnológicas 
em sala de 
aula, auxilia no 
seu 
aprendizado? 

Sim Sim Sim Sim Sim Às 
vezes 

Sim Sim Sim Às 
vezes 

Fonte: Autora (2019) 

 

Já no quadro 2 detém-se na usabilidade das ferramentas tecnológicas, pois a 

opinião dos alunos, referente ao uso dessa, é de essencial importância para a 

avaliação a ser realizada no decorrer dos anos, no contínuo processo de interação e 

aprendizagem em sala de aula entre os nativos e imigrantes digitais. 

  Partindo desse pressuposto analisou-se e interpretou-se as respostas dos 

sujeitos envolvidos no referente estudo, considerando a temática objeto da pesquisa. 

 De acordo com as perguntas apresentadas aos alunos, verifica-se que na sua 

maioria as respostas foram que escola se tornou importante em suas vidas, que 

quando o professor se utiliza de ferramentas tecnológicas a aula se torna mais criativa 

e que o uso dessa, ajuda no seu aprendizado, mas que é muito pouco utilizado pelos 

docentes. 

 

 

 

 

Quadro 3 – Redes sociais mais utilizadas pelos alunos  
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Sujeito Facebook Whatsapp Skype Outros(e-mail) 

Aluno A  X  X 

Aluno B X X  X 

Aluno C X X   

Aluno D X X   

Aluno E X X  X 

Aluno F X X X X 

Aluno G  X   

Aluno H X X   

Aluno I X X  X 

Aluno J  X   

Fonte: Autora (2019) 

 

Observa-se então, que no quadro 3 a grande maioria dos alunos usa o 

Facebook e o WhatsApp em uma proporção de 8 alunos e 10 alunos respectivamente, 

5 alunos usam e-mail e somente 1 utiliza Skype, sendo que 8 alunos usam tanto o 

Facebook, o WhatsApp e e-mail, como suas redes sociais. 

Isso remete à ideia de que a maioria dos alunos pensam ser mais conveniente 

usar aquilo com que mais se familiariza, onde o WhatsApp é a rede social mais 

utilizada seguido pelo Facebook. 
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Quadro 4 - Meio tecnológico mais utilizado pelos alunos 

Sujeito Celular Tablet Televisão Outros (rádio) 

Aluno A X  X X 

Aluno B X  X  

Aluno C X  X X 

Aluno D X  X X 

Aluno E X X X X 

Aluno F X  X  

Aluno G X  X X 

Aluno H X  X  

Aluno I X  X  

Aluno J X  X X 

Fonte: Autora (2019) 

 

O quadro acima tem por objetivo verificar qual é o meio tecnológico que os 

alunos gostam de usar e quais são os mais usados por eles. 

Observa-se no quadro 4 que todos os alunos da pesquisa utilizam o celular e a 

televisão como principal ferramentas tecnológicas, pois seguem o mesmo percentual 

de preferência. Em contraponto o tablete é a tecnologia menos usada pelos alunos 

que frequentam a EJA. Outrossim, o rádio também é utilizado com frequência, pois 

seis dos 10 alunos o usam. 

Assim se torna importante o uso das ferramentas tecnológicas também em sala 

de aula, para que o aluno motive-se a usá-las e acrescente novas tecnologias no seu 

dia, objetivando seu crescimento pessoal e sua aprendizagem do mundo que o cerca. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho que tem como título “O Uso da Tecnologia na Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) em uma Escola Estadual, do Município de Cruz Alta, RS”, 

realizada na Escola Estadual de Ensino Médio Major Belarmino Cortês. A escola está 

situada na Rua Germano Zenkner, nº 1146, bairro Santo Antônio, na cidade de Cruz 

Alta, RS, onde os sujeitos da pesquisa foram alunos da T1 e T2, que compreendem 

do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos.  

O principal objetivo dessa pesquisa foi verificar como as tecnologias digitais 

estão inseridas à aprendizagem na EJA e refletir sobre o ensino da EJA, a sua prática 

educativa junto ao uso das ferramentas tecnológicas, e como essas estão sendo 

absorvidas pelos educadores e educandos em sala de aula e fora dela.   

Buscou-se pesquisar por meio da amostra selecionada de qual é o perfil desse 

educando, sua faixa etária, sua comunidade escolar, mediante o do bairro onde vive, 

quais são as ferramentas tecnológicas que mais usam no seu dia a dia, além de quais 

são usadas na sua aprendizagem, analisando as dificuldades e desafios que as novas 

tecnologias, que cada vez mais estão presentes em nossa vida, traz para o processo 

de ensino aprendizagem deste alunos da EJA. 

A EJA tem papel fundamental na vida dessas pessoas, pois traz novas 

perspectivas a esse educando, que em algum momento de suas vidas foram excluídos 

da escola e seu retorno é em busca de novos parâmetros em sua vida. A EJA se faz 

necessária para fazer com que esses alunos acreditem, permaneçam e renovem suas 

esperanças nos estudos, e que esse momento seja de acolhida e transformação em 

suas vidas.  

Concluiu-se que o educador que atua na modalidade de que se ocupa essa 

pesquisa deva renovar constantemente sua prática pedagógica, no sentido de 

avançar no conhecimento, possibilitando novas aprendizagens e conhecimentos, 

tendo em vista o crescimento da aprendizagem de seu aluno. 

Dado ao exposto percebe-se que o estudo foi de grande valia à Educação, 

tendo o intuito de estar em constante atualização no que tange o processo de ensino 

e de aprendizagem. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO  

 

Caro (a)Aluno (a). 

 

Este questionário faz parte de uma pesquisa intitulada “O Uso da Tecnologia 

na Educação Jovens E Adultos (EJA)” mas turmas da EJA da Escola Estadual de 

Ensino Médio Major Belarmino Cortes, no município de Cruz Alta. 

Declaro, que os dados aqui obtidos serão apenas utilizados para fins de 

estudos, pelo prazo de cinco anos, no caso da publicação deste ou parte deste, onde 

seu anonimato será garantido. Agradeço sua colaboração.  

Atenciosamente, 

Neila Oliveira da Silva 

Acadêmica do Curso de Pedagogia 

Dados gerais 

Você gostaria de informar sua idade: ____________  

Bairro onde vive:  ___________________________ 

 

Trabalha? 

(  ) sim  (  ) não 

Quantas horas por dia?  ______________________ 

Estado civil 

(  ) casado  (  ) solteiro  (  ) outros 

Quantos filhos você tem? ______________________ 

A escola é importante na sua vida. 

(  ) sim  (  ) não 

Por quê? __________________________________ 

Que redes sociais você usa? 

(  ) Facebook 

(  ) WhatsApp 

(  ) Skype 

(  ) outros 

 

Qual o meio tecnológico que você mais gosta de utilizar? 

(  ) Celular 
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(  ) Tablet 

(  ) Televisão 

(  ) outros___________________________________ 

Durante as aulas é utilizada alguma ferramenta tecnológica, como computador, TV, 

DVD? 

(  ) sim  (  ) não  (  ) às vezes 

Quando o professor utiliza uma tecnologia a aula fica mais criativa? 

(  ) sim  (  ) não  (  ) às vezes 

Para você, usar algumas das ferramentas tecnológicas em sala de aula, auxilia no seu 

aprendizado? 

(  ) sim  (  ) não  (  ) às vezes 

Obrigada pela sua participação! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Aluno (a):  

Sou estudante do Curso de Pedagogia – Licenciatura, ofertado pela 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS, Unidade de Cruz Alta e estou 

convidando você a participar da pesquisa intitulada “O Uso Da Tecnologia Na 

Educação Jovens E Adulto (EJA)”. O objetivo geral do estudo é “identificar de que 

maneira a inclusão digital dos alunos da educação de jovens e adultos é trabalhada 

em sala de aula, analisando as dificuldades e desafios que o uso desta ferramenta 

traz para o processo de ensino e aprendizagem”.  

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas 

vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence ao pesquisador (a) responsável. 

Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado (a) de 

forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser 

esclarecidas pelo (s) pesquisador (es) responsável (is)  Odilon Stramare (orientador) 

e Neila Oliveira da Silva (pesquisadora), via e-mail (odilonstramare@uergs.edu.br 

e/ou dasilvaoliveiraneila@gmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, 

através do (s) seguinte (s) contato (s) telefônico (s): (55)33229563 e/ou no endereço 

Rua Andrade Neves, 336 – Centro – Cruz Alta/RS. Ao persistirem as dúvidas sobre 

os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, 

CEP-UERGS, Av. Bento Gonçalves, 8855, Bairro Agronomia, Porto Alegre/RS – CEP: 

90540-000 Fone/Fax: (51) 33185148 – Email: cep@uergs.edu.com.br.   

Sua participação envolve em responder um questionário com questões abertas 

e fechadas. A participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar 

ou quiser desistir de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-

lo.  

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no 

mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará 

contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de 
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conhecimento científico, especialmente, para a qualificação da educação de jovens e 

adultos.  

Os riscos da pesquisa serão mínimos, podendo ocorrer, em casos muito raros, 

o constrangimento dos sujeitos de pesquisa em relação a alguma pergunta do 

questionário. Para minimizar estes riscos, você poderá responder o questionário em 

casa e depois entregar ao seu professor em envelope sem identificação.  

Os participantes terão direito a ressarcimento, caso haja alguma despesa, 

mesmo que não prevista, desde que seja de responsabilidade dos pesquisadores.  

Observamos que os documentos da pesquisa serão arquivados pelo período 

de cinco anos. 

Atenciosamente, 

Cruz Alta, ___ de__________ 2019. 

 

 

________________________________________ 

Neila Oliveira da Silva  

Matrícula:976.354.050.04  

 

 

________________________________________  

Odilon Antônio Stramare 

 Matrícula:  

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia 

deste termo de consentimento.  

 

 

_____________________________    ______________________________  

Nome e assinatura do participante   Local e data 
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ANEXO B - CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 


