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RESUMO 

 
Este trabalho tem como propósito abordar o tema letramento digital na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), cuja pesquisa se concentrou na escola Rio Madeira, localizada na periferia da cidade de Porto 

Velho – RO. Discute questões como a inclusão digital, a formação dos profissionais da área no que 

tange aos instrumentos tecnológicos a serviço da Educação e a contribuição da tecnologia na 

aprendizagem dos alunos que frequentam essa modalidade de ensino. A pesquisa qualitativa, está 

alicerçada nos estudos de Kenski (2007), Ferreira (2014), Garcia (2014), Kleiman (2007 e 2012), Lévy 

(1999), Soares (2002, 2004 e 2014), dentre outros, que esclarecem e auxiliam na fundamentação do 

tema, permitindo a reflexão sobre os desafios que professores e alunos da EJA experienciam durante o 

processo de ensino-aprendizagem. Oferece ainda, a possibilidade de compreender como este se 

desenvolve durante as aulas, mediante o uso dos recursos tecnológicos oferecidos pela escola. Será 

que esses recursos podem, efetivamente, auxiliar na formação escolar desta clientela que apresenta 

uma experiência de vida tão diferente em relação aos alunos que frequentam a modalidade regular? 

Como a escola proporciona a inclusão digital aos envolvidos e de que forma estas pessoas interagem 

com a tecnologia oferecida pela instituição de ensino? São questões que perpassam o presente 

trabalho, ao analisar a faixa etária dos educandos da instituição escolar bem como os motivos que 

levaram estes alunos a frequentarem esta modalidade; a situação destes jovens e adultos no que 

concerne a conciliação do estudo com o trabalho; o conhecimento que eles possuem sobre os diversos 

equipamentos tecnológicos que a escola oferece para a construção do saber; se de fato essas 

tecnologias colaboram na aprendizagem escolar e, ainda, como os equipamentos utilizados no 

cotidiano podem concorrer na facilitação do letramento digital. Ao final, com base nas informações 

colhidas por meio das análises realizadas através dos instrumentos de coleta de dados como a 

observação na escola e a entrevista semiestruturada aplicada aos envolvidos na pesquisa, levantam-se 

algumas hipóteses com o propósito de buscar melhorias e avanços que colaborem positivamente para a 

realidade pesquisada. A EJA é uma modalidade que necessita de um maior reconhecimento por 

exercer um papel fundamental na sociedade, portanto, faz-se necessário discutir a importância do 

letramento digital na formação escolar e profissional do público da EJA, camada essa que carece de 

um melhor preparo a ser oferecido pelos órgãos competentes para que tenham o máximo de 

aproveitamento durante o período em que frequentam o curso. 
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ABSTRACT 

 
This work has as its purpose approach the theme digital literacy in the Youth and Adult Education 

(EJA), whose research concentrated in the school Rio Madeira, located on the outskirts of the city of 

Porto Velho – RO. Discusses issues such as digital inclusion, the formation of the professionals of the 

field with regard to technological tools at the service of Education and the contribution of technology 

on student learning who attend this type of education. The qualitative research, is grounded in the 

studies of Kenski (2007), Ferreira (2014), Garcia (2014), Kleiman (2007 e 2012), Lévy (1999), Soares 

(2002, 2004 e 2014), among others, that clarify and assist in the basis of the theme, allowing for 

reflection on the challenges that teachers and students of the EJA experience during the teaching-

learning process. It also offers, the possibility to understand how this develops during classes, through 

the use of technological resources offered by the school. Do these resources can effectively assist in 

school education of this clientele that presents such a different life experience in relation to students 

who attend regular mode? How the school provides digital inclusion to those involved and how these 

people interact with technology offered by the school? These are issues that permeate the present 

work, by analyzing the age group of students of the school and the reasons that led these students to 

attend this mode; the situation of these young people and adults regarding the conciliation of study 

with work; the knowledge they have about the various technological equipment that the school 

provides for the construction of knowledge; if indeed these technologies collaborate in school learning 

and, also, as the equipment used in everyday life can compete in facilitating digital literacy. At the 

end, based on information gathered through analyzes using data collection tools such as observation at 

school and the semi-structured interview applied to those involved in research, they raise some 

hypotheses in order to seek improvements and advances that contribute positively to the reality 

studied. The EJA is a modality that needs more recognition for play a fundamental role in society, so it 

is necessary to discuss the importance of digital literacy in education and vocational training of the 

public of EJA, this layer that lacks a better preparation to be offered by the competent bodies to have 

maximum utilization during the period in attending the course. 
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1 INTRODUÇÃO 

O letramento digital é uma condição para o exercício da cidadania no contexto das 

sociedades urbanas que parte do uso da comunicação como forma de iniciativa para o 

conhecimento por meio da tecnologia. O acesso às redes de comunicação via on-line 

possibilita inúmeras vantagens, mesmo para aqueles que nunca tiveram experiência 

tecnológica nos estudos. As crianças, os jovens e adultos e até mesmo os idosos fazem uso da 

tecnologia para a informação, comunicação e conhecimento via on-line por meio de 

computadores e outros instrumentos avançados que são colocados constantemente no 

mercado para trabalhadores, empresários e estudantes. 

O mundo digital facilitou a vida das pessoas, assim sendo, não podemos deixar de 

reconhecer que essa tecnologia seja incorporada à sala de aula. A Educação Brasileira deve 

caminhar junto com as novas técnicas de metodologia educacional tanto no ensino presencial 

como no ensino a distância. Nesse sentido, a aprendizagem ganha mais um instrumento de 

facilitação para aqueles que necessitam ganhar tempo no mundo competitivo de hoje. 

A aprendizagem dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ainda é vista 

pela sociedade como uma espécie de curso à parte e por isso de natureza inferior àqueles que 

são oferecidos na Educação Regular, pois existe toda uma legislação que não permite a total 

igualdade entre os educandos especificamente em vários fatores, níveis, idades e 

aprendizagens. Também a clientela que frequenta essa modalidade de ensino traz consigo 

problemas em diferentes níveis: sociais, econômicos, de motivação e interesse e mesmo até de 

falta de oportunidades de frequentar escolas na idade considerada adequada. Com isso, pode-

se dizer que a EJA é uma modalidade de ensino voltado para um extrato da população que é 

discriminada, o que a desiguala no contexto educacional. Assim, a EJA é encarada na 

realidade como se fosse uma alternativa de estudo para os que não conseguiram transpor as 

barreiras sociais e individuais e que retornam aos estudos com o objetivo somente de terminá-

los e não propriamente de estudar todo o percurso necessário do currículo. 

Por isso, com tantos problemas sociais e escolares que levam muitos alunos à evasão 

escolar, tem-se que verificar como proceder para que essa demanda de jovens que deixam o 

ensino regular passem a frequentar em número cada vez maior a modalidade EJA com 

qualidade. Nesse sentido, faz-se necessário repensar e reaproximar os grupos e frequentadores 

da EJA e uma dessas alternativas é o letramento digital, que vem a ser uma opção contra a 

discriminação e a desigualdade colocando, a partir de experiências naturais com 

equipamentos digitais e meios tecnológicos, os educandos em posição de igualdade como 

cidadãos dispostos de igual para igual, a alcançar melhores condições de aprendizagem 
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através de pesquisas em sites e redes sociais, e-mails e outros mecanismos, interagindo 

culturalmente entre si e com os demais que cursam os mesmos níveis de ensino. 

A modalidade EJA deve acompanhar as mudanças sociais e tecnológicas da nova 

clientela agora cada vez mais jovem a transpor os óbices naturais, sociais e humanos 

utilizando os conhecimentos e métodos da tecnologia digital para o letramento como forma de 

estudo, de aproximação, interação e convívio. Mais que bem vindo, o letramento digital na 

EJA torna-se imprescindível para o aprimoramento de professores e alunos, como facilitador 

de aprendizagem e como contribuição para uma experiência mais rápida, eficaz e igualitária. 

A ideia concebida no relatório Digital Transformation defende o letramento digital 

como instrumento de informação por meio do simples acesso aos meios de comunicação. A 

outra ideia parte da elaboração da Association of College & Research Libraries na qual 

entende o letramento digital como uma habilidade de usar e avaliar a informação necessária. 

Segundo Souza (2007) partindo do raciocínio de Smith (2000) cada vez se torna mais difícil 

determinar quem é letrado no meio digital. O computador e a internet com pouquíssimos 

conhecimentos técnicos são hoje instrumentos de linguagem usados no cotidiano e cada vez 

mais necessários para o processo pedagógico, pois aproxima a todos por meio dos fóruns de 

discussões, e-mails, blogs, sites de buscas e pesquisas retirando um peso dos ombros de todos 

aqueles que se sentiam inferiorizados na informação e no conhecimento. 

Isso não tira o dever da escola de ensinar e transformar as dificuldades em algo 

acessível a todos, sem distinção com a utilização dessas ferramentas. É nesse sentido que o 

presente trabalho pretende discutir de que forma o letramento digital pode contribuir para a 

construção de um novo processo pedagógico na EJA. Assim como em qualquer área do 

conhecimento é necessário, mesmo com os desafios que envolvem os professores e alunos, 

tornar muito mais prática e mais igualitária essa modalidade de ensino. 

Sobre o tema, especificamente, trata-se de uma reflexão da situação da modalidade 

EJA e suas várias e peculiares facetas perante os novos desafios do universo digital, tendo o 

letramento digital como veículo de inclusão social e educacional dos alunos, proporcionando 

uma alternativa de aquisição de conhecimentos a fim de tornar o meio educacional mais 

igualitário e mais qualitativamente preparado para o ensino-aprendizagem. 

A justificativa da escolha do tema se dá pelo fato de que é necessário voltar um olhar 

mais atento para os problemas que envolvem o ensino-aprendizagem, a clientela, os 

profissionais e as metodologias da EJA em contraste com o ensino regular e com as 

exigências do mundo moderno, atentando para as questões relacionadas aos termos letramento 

digital, letramento e alfabetização, inclusão digital, infraestrutura escolar, formação de 

professores, políticas públicas, práticas educativas, situação de jovens e adultos, igualdade de 

condições de ensino e nível de conhecimento, formação de cidadão e realidade. 
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Quanto à problematização, trata-se de levantar a questão do alunado da EJA 

atualmente diante do mundo moderno, da era digital onde existem maneiras de trazer 

conteúdos mais enriquecidos, práticas em grupos, interação social por conta do modo virtual, 

amplitude de conhecimentos em curto espaço de tempo e práticas necessárias de manejo de 

aparelhos tecnológicos e digitais na busca de conhecimento e preparação utilizando-se do 

letramento uma vez que na escola moderna especialmente o aluno da EJA não pode ser 

concebido mais como um simples aprendiz de conhecimentos, mas como um sujeito que já 

carrega um letramento decorrente das suas próprias experiências. 

Os objetivos geral e específicos tratam de investigar e pesquisar os conhecimentos 

dos professores e alunos da EJA e profissionais da Educação que trabalham com essa 

modalidade na escola pública: que metodologias são aplicadas na escola para a inclusão 

digital dos alunos da EJA, que ferramentas e dispositivos tecnológicas são utilizados, de que 

forma o letramento digital pode contribuir na formação dos alunos, na preparação para o 

mercado de trabalho, que concepções se tem acerca do tema e qual a realidade da EJA na 

escola pública da periferia da capital do Estado de Rondônia. 

O referencial teórico utilizado se alicerça em autores que discutem o assunto 

letramento desde a sua concepção, contemplando os diversos contextos que a temática é 

abordada, culminando com aquilo que o trabalho se propõe a mostrar, isto é, como o 

letramento digital pode contribuir para essa determinada modalidade da Educação, 

especificamente a EJA. 

Na realização dos procedimentos metodológicos foi adotada a abordagem através do 

estudo de caso realizado por meio de coleta de dados que se deram através de entrevistas, 

observação direta na escola, documentos da escola, legislação educacional interna, como o 

Projeto Político Pedagógico (PPP) e Plano de Ação da EJA e do Laboratório de Informática 

da escola investigada, da utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) em 

sala de aula e nos locais em que se utiliza a tecnologia, assim como a utilização de tablets e 

computadores pelos profissionais da escola (professores e pedagogos fazendo-se o possível 

para obter o máximo de sondagem no ambiente escolar). 

A coleta dos dados foi realizada por intermédio de questionários mistos respondidos 

por alunos da EJA, do 6º ano do Ensino Fundamental nas idades entre 15 a 26 anos na escola 

Rio Madeira
1
, para avaliar os motivos que os levaram a frequentar essa modalidade de ensino, 

a situação real dos mesmos e de que forma utilizam a tecnologia digital no cotidiano, no 

trabalho e na escola para obter-se uma ideia sobre o letramento digital que essa clientela 

possui. As análises foram justificadas ao longo da apresentação dos gráficos, demonstrando o 

                                                 
1
 A pesquisa foi realizada em uma escola da capital, e diante disso, optou-se por utilizar nomes fictícios a fim de 

preservar e respeitar a identidade do objeto pesquisado: a escola e seus participantes entrevistados. 
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conhecimento e interesse dos educandos nessa área de conhecimento digital como também 

dos professores em empregar os recursos tecnológicos no desenvolvimento das aulas. 

Realizou-se, portanto, uma sondagem sobre a realidade escolar da EJA e a visão dos alunos e 

professores sobre a tecnologia digital como fonte de aprendizagem pelo letramento que cada 

um possui ou tem a capacidade de desenvolver como estímulo aos estudos nessa modalidade 

de ensino. 

Com base no estudo realizado no ambiente escolar e com o auxílio dos pressupostos 

teóricos procedeu-se à análise da situação problema na qual foi possível detectar alguns 

problemas que afetam o desempenho dos professores e alunos da EJA e com isso apresentar 

hipóteses de melhoria tendo como base o letramento digital para ampliar e enriquecer a 

metodologia de ensino exercida nessa área tão desvalorizada. 

Por fim, após essas explanações contidas na apresentação das seções, do estudo e 

pesquisa do tema deste trabalho foram tecidas as considerações finais em que é explicitada a 

ideia sobre os contrastes que se encerram na modalidade EJA atualmente, ou seja: a 

importância do letramento digital como veículo de inclusão social e educacional, a urgência 

em repensar e remodelar os currículos e a legislação que discute essa problemática, a 

formação continuada dos professores aproximando a EJA via letramento digital, culminando 

naquilo que faz-se imprescindível, tanto para estudantes quanto professores: o 

desenvolvimento de um olhar mais atento a fim de encontrar soluções para os desafios, para 

que haja maior eficiência, respeito e atenção dos interessados envolvidos e responsáveis para 

que realmente se tenha uma educação de qualidade nessa esfera de ensino. 
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2 TEMA 

 

A escolha do tema é uma reflexão sobre o papel da escola na aprendizagem. Falar 

sobre a EJA implica falar sobre a aprendizagem numa concepção e numa visão mais ampla, 

dado que a EJA não é uma complementação de estudos, é uma forma de aprendizagem que 

exige do professor, do aluno e da escola os melhores mecanismos de ensino e aprendizagem. 

O mundo digital oportunizou uma gama de possibilidades que antes pareciam 

intransponíveis para aqueles que não tiveram acesso à educação na época apropriada, que já 

passaram da idade de frequentar a escola regular, que sentiam vergonha de frequentar os 

estudos por questões de idade ou de cultura. A sociedade praticamente impunha ou ainda 

impõe no psicológico social uma barreira, um estigma que precisa ser reavaliado, que 

necessita ser modificado na sociedade e no ambiente escolar.  

Tem-se que construir no pensamento geral que os estudantes da EJA não precisam de 

muletas, que a clientela da EJA não se constitui, exclusivamente, de estudantes oriundos das 

classes menos privilegiadas, mas que por diversas questões não tiveram oportunidade de 

concluir ou dar continuidade aos estudos: seja por limites de tempo, de processos lentos de 

aprendizagem que exigiam mais e mais dos alunos fazendo com que eles desistissem da 

escola, pela oferta irregular de vagas, pelas inadequações do sistema de ensino e/ou pelas 

condições socioeconômicas desfavoráveis. O tema proposto é uma proposta de visão positiva 

da aprendizagem. 

O letramento digital na EJA não pode ser sob nenhuma forma desconsiderado e 

através da problemática em torno desse tema parte-se do fim para o começo. Entendendo os 

novos mecanismos de aprendizagem na EJA pelo letramento digital inicia-se uma nova 

concepção de estudos, uma nova concepção de aprendizagem, do professor, do aluno e da 

escola. 

No letramento digital o letrando utiliza a ferramenta digital, o computador, para 

aprender a lidar com as ideias e não a memorizar comandos, ao contrário do que vem sendo 

utilizado na metodologia tradicional que induz à concepção de conceitos e críticas através do 

comando verbal do professor. O processo ensino-aprendizagem requer conhecimento da 

tecnologia digital tanto para o aluno, como para o professor. Muitos professores, inclusive, se 

aproximaram das tecnologias digitais começando a utilizá-las no ensino presencial a partir de 

suas experiências com a Educação a Distância (EaD). 

Ao contrário do que se pensa, talvez aprimorando os estudos da EJA a partir do 

letramento digital é que se vai chegar a uma nova fórmula que dará para a escola como um 

todo, o aperfeiçoamento de mecanismos mais fáceis, mais rápidos e mais eficazes de levar o 
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sujeito à moderna prática de ensino-aprendizagem com muito mais dinâmica, tanto para 

alunos, como para professores e técnicos escolares.  

É, portanto, um tema que deve ser explorado em todas as variedades para que a 

escola possa compreender o ensino-aprendizagem sob uma nova óptica, em diversos níveis, 

sob diversos aspectos e com clientela diversificada como o é o público da Educação de Jovens 

e Adultos. Entendemos que o letramento digital na EJA pode servir até mesmo de base para o 

conhecimento da implantação das diversas técnicas metodológicas envolvendo as tecnologias 

digitais na escola e na Educação como um todo. 

As pessoas jovens e adultas brasileiras que não desenvolveram a formação escolar no 

tempo tradicional constituem-se como um dos setores mais desfavorecidos pelo crescimento 

dos problemas socioeconômicos do país, problemas como desemprego, educação de pouca 

qualidade, desigualdade, exclusão, entre outros. Diante do quadro exposto, grande parte da 

juventude vem se inserindo precocemente no mercado de trabalho, buscando sua sustentação 

e, muitas vezes, de seus familiares. Em decorrência, geralmente os jovens e os próprios 

adultos são afastados da escola pela dificuldade de conciliação entre estudo e trabalho, 

impedindo que avancem nos estudos e tenham melhores possibilidades de ascensão 

socioeconômica. O presente trabalho enfoca “as contribuições do letramento digital para as 

pessoas da educação de jovens e adultos”, buscando salientar os benefícios do letramento 

digital na vida escolar dos estudantes da modalidade EJA. 

 

2.1 JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se o estudo deste tema por tratar do letramento digital e da EJA ao mesmo 

tempo. Esta não é tarefa das mais fáceis. A introdução ao letramento digital na EJA depende 

de vários fatores, dentre eles as condições de infraestrutura escolar e formação de professores, 

além de políticas públicas que favoreçam a prática educativa do jovem e adulto pelo 

letramento digital. 

A decisão em formular este trabalho monográfico se funda principalmente em 

demonstrar os desafios e dificuldades na aprendizagem e especificamente na modalidade EJA. 

O material bibliográfico encontrado discute separadamente esses conteúdos, pois, ora mostra 

estudos sobre letramento, ora discute o letramento e a alfabetização, ora discute a inclusão 

digital e muito pouco o letramento digital na Educação de Jovens e Adultos. Portanto, fez-se 

necessário uma pesquisa haja vista que o assunto em pauta não está amplamente discutido em 

termos de EJA, por isso a consulta à literatura relativa às temáticas que o trabalho discute para 

chegar-se ao ponto comum que ligue uma base para o tema em questão, em especial o 



16 

 

letramento digital na EJA. O que se tem à disposição para a pesquisa é apenas a formulação 

do texto do trabalho realizado através de sites de busca, revistas e artigos. 

Muitos estudos feitos nas escolas trazem um contexto da EJA enfrentando muitas 

dificuldades no que tange à preparação dos profissionais, não apenas no sentido de estarem 

atualizados com o mundo digital, mas ainda no sentido de que o profissional da EJA é aquele 

que irá lidar com tarefas e clientelas diferentes e, portanto, deverá utilizar toda uma 

metodologia voltada para essa clientela, ou seja, a clientela de jovens e adultos. 

Jovens e adultos que apresentam um descompasso em relação àqueles que se 

preparam ano a ano de acordo com a capacidade e idade cognitiva. Dessa forma, não podemos 

deixar de priorizar os estudos da EJA, uma vez que os seus estudantes já não dispõem de 

tempo para se dedicar inteira e exclusivamente aos estudos. E se existe o tempo, a idade pede 

um pouco mais. Portanto, é necessário que os profissionais estejam devidamente capacitados 

para essa modalidade de ensino e com isso tenham boa vontade e paciência em lidar com os 

aspectos de uma clientela que exige maior dedicação. 

Não obstante, os enfrentamentos que a modalidade EJA exige, justifica-se o tema 

proposto por ser o letramento digital na EJA uma nova frente que poderá auxiliar os estudos 

por meio da facilidade da compreensão visual que a tecnologia oferece, não só pela 

compreensão dos assuntos através da visualização, mas da digitalização de letras e números 

automaticamente, o que irá formando o processo cognitivo desses educandos sem maiores 

dificuldades e utilizando-se da vivência deles e da sua própria realidade para aprender com a 

tecnologia digital novas formas de letramento. 

No entanto é um tema que precisa expor a realidade da situação da EJA nas escolas e 

dentro dessa realidade o papel da tecnologia como forma de letramento é necessário no 

mundo moderno. Sabemos que a EJA necessita de melhorias estruturais, didáticas e 

metodológicas. Sabemos que o mundo digital aproxima as pessoas, o nível de conhecimento 

entre professores e alunos, entretanto, o letramento digital é um mecanismo que traz uma 

observação do conhecimento pelo modo digital. 

Assim a pesquisa do tema irá trazer mais dados sobre a realidade da EJA para que 

possamos aprofundar o conhecimento dessa realidade e contribuir com um trabalho que 

certamente trará além da pesquisa do conhecimento do tema, uma visão metodológica 

inovadora para a classe educadora, especialmente. 

 

2.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

No cenário contemporâneo, com o avanço dos processos de midiatização digital, a 

aprendizagem dos alunos exige um compartilhamento das práticas usuais da sociedade 
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moderna com a didática que as escolas estabelecem como referência para compor o 

ensino/aprendizagem de seus alunos. 

O letramento digital, portanto, é o “modus operandi” que, segundo os linguistas, 

entende o aluno da EJA como um ser social, que possui um conhecimento prévio e 

experiência de vida e não um simples aprendiz de estudos e de conteúdos ordenados pelos 

livros, pela escola e pelos professores. Essa problemática, em termos gerais, está inserida na 

própria vida individual de cada pessoa que faz utilização de qualquer aparelhamento digital 

seja no cotidiano ou no trabalho ou mesmo no lazer. 

Não é possível mais estabelecer um conceito de que o aluno é na escola moderna um 

simples aprendiz de conhecimentos. Ao contrário, diante da aparição do letramento digital e 

com a utilização de inúmeros aparelhos tecnológicos o letramento é adquirido com a 

utilização desses instrumentos, com a observação, com a ajuda de amigos e familiares e todos 

os tipos de entrosamento. Nesta apreensão de conhecimentos o professor torna-se um 

mediador entre a tecnologia e a aprendizagem buscando facilitar o acesso ao conhecimento e 

levando o aluno a interagir com as diversas metodologias dispostas e utilizáveis que o 

universo tecnológico oferece enriquecendo o conteúdo com a assimilação simultânea de 

conhecimento técnico aliado ao conhecimento teórico das disciplinas. 

Assim cria-se uma nova forma de ver a aprendizagem em todos os campos da 

sociedade e é claro, por conseguinte, a escola deve adequar-se à nova forma de letramento 

estabelecendo uma metodologia que proporcione ao aluno e ao professor mecanismos de 

conhecimentos interativos onde a figura orientadora do professor não mais se encaixa naquela 

pessoa que transmite o conhecimento por si só para o aluno de maneira verticalizada. Na 

verdade, o aluno passa a ser o indivíduo que busca nos mecanismos modernos o próprio 

letramento, assim como também o professor busca ensinar utilizando esses mesmos 

mecanismos. Essa tecnologia moderna nos faz pensar naquela ideia ultrapassada de que a EJA 

seja um apêndice de estudos para aqueles que pretendem conseguir mais rapidamente alcançar 

nível de ensino ou de diplomas e para aqueles que não tiveram na época a oportunidade de 

terminar o curso regular de ensino. O letramento digital na verdade, pelo fato de colocar as 

pessoas num mesmo patamar irá trabalhar a EJA dentro das suas propostas com muito mais 

facilidade e mobilidade porque a maioria dos educandos já conhece os mecanismos de busca 

de conhecimentos desemperrando os velhos métodos de ensino e proporcionando maior 

amplitude de conhecimento, apesar do curto espaço de tempo.  

A influência do letramento digital veio para somar no ensino da EJA uma qualidade 

melhor da aprendizagem em um curto espaço de tempo desde que, é claro, que o estudante da 

EJA tenha o mínimo de noção da prática usual de um aparelho digital, o manejo de um 

simples telefone celular, por exemplo, e de um pequeno conhecimento de leitura digital. 
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Dizemos isso porque a leitura digital é feita praticamente de modo automático com o 

manuseio das tecnologias e, através dessas práticas muitas vezes o chamado “analfabeto” 

manual que precisaria aprender o bê-á-bá com muita dificuldade anteriormente, 

imperceptivelmente começa a entender as palavras e os textos com o acesso à comunicação e 

com o manuseio de instrumentos digitais do dia a dia da vida moderna torna-se muito mais 

prática a aprendizagem nesse sentido. 

Conforme o exposto levanta-se a seguinte problematização para a presente pesquisa: 

a) Em que medida o letramento digital influencia a aprendizagem dos estudantes da EJA? 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar em que medida a EJA proporciona a inclusão digital tanto dos professores 

como dos alunos jovens e adultos da escola Rio Madeira. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Busca-se compreender se há uma interação dos professores e alunos com os 

instrumentos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem praticado na escola e, 

portanto, faz-se necessário pontuar alguns objetivos que auxiliem no desenvolvimento da 

pesquisa, em razão disso, propõe-se: a) Investigar o que é letramento para a EJA; b) 

Evidenciar como, efetivamente, o letramento digital é aplicado na escola; c) Verificar o 

letramento digital alcançado pelos estudantes e professores da EJA; d) Fornecer informações 

acerca das metodologias utilizadas pelos profissionais dessa modalidade; e) Levantar e 

divulgar a concepção que os professores e gestores da escola têm a respeito do letramento 

digital. 

Com base nas informações adquiridas por intermédio desses objetivos, a pesquisa 

evidenciará a realidade que os alunos e os profissionais da EJA possuem sobre o 

conhecimento e a utilização de recursos tecnológicos no desenvolvimento das aulas na 

instituição e de que forma o letramento digital contribui na aprendizagem desses sujeitos. 
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4 ABORDAGEM TEÓRICA 

 

Para melhor elucidar a apresentação e análise do trabalho, serão relacionados 

conteúdos que irão sustentar a proposição do tema escolhido por meio da pesquisa 

bibliográfica sobre o letramento digital na EJA em todas as suas possíveis nuances. 

 

4.1 O QUE SE ENTENDE POR LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO 

 

Letramento é um sentido ampliado de alfabetização uma vez que a aprendizagem se 

dá pela entrada da pessoa no mundo da leitura e da escrita. O letramento envolve toda a 

complexidade e tecnologia no ato de ler e escrever (SOARES, 2003). É importante ressaltar 

também que: 

 

[...] o Brasil é considerado o país mais desigual da região denominada 

América Latina e Caribe, o que se mostra de modo agudo especificamente 

no campo educacional (UNESCO, 2009, p.59). Nove em cada 100 jovens e 

adultos brasileiros não sabem ler e escrever e são afetados de variadas 

formas pelo fenômeno social do analfabetismo. O censo demográfico (IBGE, 

2010) apontava que 13.940.729 pessoas com quinze anos ou mais foram 

classificadas como analfabetas absolutas. Segundo os dados da Pesquisa 

Nacional por amostragem de Domicílio (IBGE, 2009) 20 em cada 100 

jovens e adultos eram considerados analfabetos funcionais e estimava-se que 

65 milhões não tinham sequer completado o ensino fundamental (VÓVIO, 

2012, p. 2). 

 

No filme “Central do Brasil” a personagem Dora, interpretada pela atriz Fernanda 

Montenegro, a escrita de uma carta, que serve de instrumento para identificar pessoas 

letradas, é o elo entre a personagem e aqueles que, por não serem alfabetizados, recorriam aos 

seus serviços. Observa-se, entretanto, que aquelas pessoas que ditavam o texto, conheciam a 

carta, mas não sabiam escrevê-la, portanto tinham um universo de conhecimento e, por 

conseguinte, um letramento. Aquelas pessoas não sabiam traduzir para o papel o 

conhecimento porque não eram alfabetizadas e necessitavam apropriar-se do sistema da 

escrita da personagem alfabetizada para concretizar esse letramento (SOARES, 2003). 

A “Educação como prática da liberdade” é uma das obras que vem traduzir o 

pensamento de Paulo Freire sobre a alfabetização para adultos e o desenvolvimento de 

programas e ações, que tivessem por base o mundo social e cultural dos alunos como sujeitos 

críticos e lhes permitindo questionar a sua realidade social (KLEIMAN, 2012). 

O termo “letramento” surgiu a partir do olhar do especialista da linguagem e é 

fundado em concepções metodológicas advindas de antropólogos como Street (1983) e Heath 

(1984). Essa nova terminologia se afasta da tradição didático-pedagógica e a linguagem 

passou a ser refletida numa metodologia que permite conhecer as interpretações do mundo 
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social e, consequentemente, as práticas culturais, letradas ou não, nas mais diversas situações 

e inserir como cenário de aula no contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

(KLEIMAN, 2012). 

Não importa se a alfabetização vem antes ou depois do letramento porque é preciso 

aprender o código e ter habilidade de usá-lo. Pode-se letrar antes de alfabetizar ou o contrário. 

No entanto, é preciso que a alfabetização no caso de crianças se dê com material de qualidade, 

porque é o material juntamente com um planejamento eficaz que vai ao mesmo tempo 

proporcionar um letramento de qualidade para essa criança. Assim, o método deve estar 

associado ao conhecimento e através da prática social da leitura com livros e jornais e outros 

métodos pode-se alfabetizar letrando (SOARES, 2003). 

Existe na alfabetização todo um complexo mundo de convenções como aprender a 

segurar o lápis, escrever de cima para baixo, da direita para a esquerda, numa linha horizontal 

sem subir ou descer e o aluno precisa entender toda a tecnologia da alfabetização, diferente 

dos adultos que pode ser mais óbvio considerá-los como sujeitos letrados. No entanto para as 

crianças que ainda estão em formação, deve-se observar que além da alfabetização, cada 

professor necessita ser responsável pelo letramento em sua área e esse contexto de letramento 

deve ser levado caso a caso para todo mundo (SOARES, 2003). 

A necessidade de nomear as práticas e conceitos mais avançados e complexos do que 

simples prática de ler e escrever e analisando o surgimento da nova terminologia, denota-se 

que o letramento derivou de fenômenos como o illettrisme na França, o literacia em Portugal 

da distinta alphabétisation, haja vista que nos Estados Unidos e na Inglaterra a palavra 

literacy já estava dicionarizada desde o final do século XIX (SOARES, 2004, p.6). 

Como se pode constatar, nos diferentes países, a aplicação do termo letramento, ou 

como se denominou o illettrisme francês, se formou a partir do estudo de jovens e adultos do 

chamado “Quarto Mundo” partindo-se do conceito de que o iletrado naquela sociedade 

chamada desenvolvida não é aquele que não domina a leitura e a escrita mas o sujeito que não 

domina o idioma francês, como no caso dos imigrantes (SOARES, 2004, p.7). 

No Brasil, o conceito de letramento geralmente é relacionado ao conceito de 

alfabetização e, portanto, os caminhos do letramento se formaram ao contrário de outros 

países ligados ao conceito de alfabetização. Enquanto na França e Estados Unidos o 

letramento se fez de forma independente, entre nós, no Brasil, ele sempre esteve associado ao 

conceito de alfabetização o que tem levado muitas vezes à fusão inadequada e a um certo 

apagamento da alfabetização com exagero da comunidade acadêmica, de modo que postula-se 

a reinvenção da alfabetização levando-se em conta que o fracasso da alfabetização nas escolas 

brasileiras está praticamente caracterizado por conta do excesso de especificidades utilizadas 

no método de alfabetizar (SOARES, 2004, p.9). 
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“As marcas que o sujeito deixa em seu discurso carregam o social, o histórico e o 

ideológico da posição que esse sujeito ocupa no mundo: Na perspectiva discursiva, o 

individual e o social não se separam” (Soares apud Guimarães, 1989, p.150), ou seja, o sujeito 

não é sozinho, objeto de aprendizagem, mas carrega consigo toda uma concepção social, uma 

bagagem que deve ser adaptada à sua aprendizagem constituindo para nós uma acepção ao do 

sujeito letrado (TFOUNI, 1995). 

É necessário distinguir o letramento do construtivismo. O construtivismo é um 

método de ensino diferente do letramento que propõe que o aluno participe ativamente do 

próprio aprendizado e rejeita a apresentação de conhecimentos prontos ao estudante, está 

associado geralmente às crianças na fase de aprender a ler e a escrever. O construtivismo é 

uma expressão adotada pela psicóloga e colaboradora de Piaget, Emília Ferreiro. As práticas 

construtivistas já estão muito difundidas até o quinto ano do ensino fundamental. A partir do 

sexto ano como cada disciplina passa a ser ministrada por um professor especializado, tais 

práticas são menos utilizadas até pela escassez registrada de pesquisas teóricas (KLEIMAN, 

2012). 

Não existem iletrados numa sociedade letrada dado que a sociedade engloba a todos 

e todos os que nela vivem alfabetizados ou não possuem um grau de conhecimento sobre a 

escrita e domínio de práticas letradas, sendo assim propostos como graus ou níveis de 

letramento dispensando-se as variáveis alfabetização, escolarização e escolaridade. Os 

indivíduos devem ser entendidos em maior ou menor participação nas práticas letradas 

disponíveis. Essa consideração é vista como sendo o aluno um arquivo constituído tanto por 

textos orais como escritos uma vez que a escrita na sociedade moderna se faz de maneira 

indireta sem que o sujeito entre em contato direto com o texto escrito (TFOUNI; MONTE-

SERRAT, 2012). 

O sujeito não pode ser classificado como iletrado, como proporiam alguns teóricos 

do letramento, pois o sujeito desse texto não se reconhecerá como alguém letrado a menos 

que o professor permita-lhe mobilidade entre posições discursivas, e as aceite no seu texto, ou 

ainda, não se perceberá como tal se o professor, ele mesmo, não aceitar falar de um lugar 

outro, alhures, a partir do qual o aluno é alguém potencialmente criativo (TFOUNI; MONTE-

SERRAT, 2012). 

 

4.2 A INCLUSÃO DIGITAL COMO UM PASSO PARA O LETRAMENTO DIGITAL NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

O tema inclusão digital revelou-se como uma preocupação em diferentes e variadas 

áreas do conhecimento, inclusive nas diversas instituições tanto da esfera pública quanto da 
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esfera privada ou do terceiro setor. Tanto é que, pesquisas do tipo exploratória abordaram os 

aspectos educacionais relativos ao tema resultando, inclusive, na publicação subsequente da 

reunião dos setores público, privado e acadêmico, organizado pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia, uma espécie de compilação de temas dos quais originaram o Livro Verde, este 

advindo da sociedade da informação e disponibilizado no ano de 2000 pelo Programa 

Sociedade da Informação (SocInfo: Criado em 1999, coordenado pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT). O objetivo do Programa é integrar, coordenar e fomentar ações para a 

utilização de tecnologias de informação e comunicação, de forma a contribuir para a inclusão 

social de todos os brasileiros na nova sociedade e, ao mesmo tempo, contribuir para que a 

economia do país tenha condições de competir no mercado global. A execução do Programa 

pressupõe o compartilhamento de responsabilidades entre os três setores: governo, iniciativa 

privada e sociedade civil. Para tanto, o programa foi estruturado em sete grandes linhas de 

ação: mercado, trabalho e oportunidades; universalização de serviços para a cidadania; 

educação na sociedade da informação; conteúdos e identidade cultural; governo ao alcance de 

todos; P&D, tecnologias-chave e aplicações; e infraestrutura avançada e novos serviços) 

(GARCIA, 2005). 

Tal material reúne o conceito de inclusão social e de alfabetização digital. O Livro 

Verde traz um conceito de inclusão digital que acumula não só a aquisição de habilidades 

básicas para o uso de computadores e da internet, mas também capacita para utilização dessas 

ferramentas demonstrando a influência dessas mídias nas necessidades individuais e 

comunitárias inserindo o senso da responsabilidade e da cidadania (GARCIA, 2005). 

Traduzido para a discussão linguística, verifica-se que se trata claramente de uma 

proposta da necessidade do letramento digital o que exige mais que a disponibilização de 

equipamentos ou o simples aprendizado do uso e permite dizer que não haverá inclusão 

digital de fato e de direito sem o respectivo letramento digital, apesar dos equipamentos 

disponíveis. Tal assertiva expressa o grande desafio educacional, demonstrando-se que a 

inclusão digital não se propõe a somente comprar computadores para a população de baixa 

renda e ensiná-las a usar um software, pois o que fica evidenciado não é apenas ter acesso a 

toda uma estrutura tecnológica uma vez que esse acesso se traduz em apenas um dos fatores 

que influenciam na inclusão digital (GARCIA, 2005). 

Entretanto, não é o acesso a essa infraestrutura tecnológica o único nem o mais 

relevante requisito para a inclusão digital. Dessa forma, torna-se emergencial e relevante 

trazer essa discussão para a Educação de Jovens e Adultos – EJA mesmo porque estes 

cidadãos que atuam nessa modalidade de ensino precisam acelerar e aprimorar seus conteúdos 

uma vez que já “perderam” muito tempo em comparação ao tempo das crianças e jovens que 

frequentam o ensino regular e, diante dessa lacuna, faz-se necessário identificar como sua 



24 

 

reação diante desta tecnologia pode produzir melhores avanços a serviço da Educação e como 

têm suas vidas influenciadas pelo letramento digital levando esse conhecimento prático 

tecnológico para o ensino-aprendizagem (GARCIA, 2005). 

A formação dos professores é extremamente necessária para que o docente tenha o 

conhecimento para utilizar-se dos recursos digitais. Nestes termos é que se diz ter de refazer a 

escola sendo, portanto não somente o domínio da ferramenta em si, mas o domínio do 

conhecimento tecnológico e acompanhar as evoluções tecnológicas podendo assim, fazer as 

mudanças e as adaptações necessárias quando do processo de ensino e aprendizagem dos 

discentes. Nesse contexto, pode-se dizer que muitas escolas públicas são dotadas de 

laboratórios de informática onde o computador deve ser utilizado como recurso didático de 

forma significativa, incentivando a produção de conhecimentos orientados através de um 

projeto pedagógico, desenvolvido de acordo com as disciplinas (VIRIATO, 2000). 

Respectivamente à EJA, saliente-se que a Educação de Jovens e Adultos é a 

modalidade de ensino nas etapas do ensino fundamental e médio para aqueles que não 

completaram os anos da Educação Básica na faixa etária correspondente. Desde a sua 

implantação, a EJA vem sofrendo constantes adaptações com importantes conquistas na 

legislação. Através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) são repassados para a melhoria dessa 

modalidade de ensino desde 2009, recursos para a aquisição de materiais pedagógicos e de 

consumo (VIRIATO, 2000). 

As dificuldades encontradas nos cursos da EJA vão desde a falta de estrutura física 

adequada, onde as cadeiras e carteiras são adaptadas ao público do ensino regular, ora sendo 

usadas por crianças, ora por jovens e adultos, as transferências de local de residência, 

alteração de horário de trabalho, as dificuldades de aprendizagem, a insatisfação porque o 

curso não corresponde às expectativas dos jovens e adultos e professores não preparados para 

trabalhar com esse perfil de aluno tem resultado na evasão escolar e não conclusão do curso 

(VIRIATO, 2000). 

A EJA tem amparo legal na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9394/96, no Título V, Capítulo II, Seção V em dois artigos específicos voltados para a 

Educação de Jovens e Adultos. Conforme o art.37 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996: 

Art.37 A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio 

na idade própria. 

§1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 

adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e trabalho, mediante cursos e exames. 
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§2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si 

(BRASIL, 1996). 

 

Conforme o art.38 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996: 

 

Art.38 – Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 

prosseguimento de estudos em caráter regular. 

§1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I. no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze 

anos; 

II. no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

§2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 

informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames (BRASIL, 1996). 

 

Levando-se em conta que os educandos da EJA necessitam de qualificação 

profissional e muitos já fazem parte do mercado de trabalho, viu-se que a inclusão digital 

seria a oportunização de criar um programa que viesse ao encontro das próprias expectativas 

desses alunos e que através de qualificação profissional, o educando da EJA se tornaria um 

produtor de conhecimentos por meio da pesquisa (FERREIRA; GALERA; SILVA, 2008). 

Assim, veio como perspectiva de suprir essa lacuna e lançado pelo Governo Federal 

Brasileiro, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) que aliado à EJA, acolhe alunos 

trabalhadores que se dispõem a frequentar a escola no período noturno e que buscam o acesso 

aos graus de ensino e a habilitação profissional. Diante desse aspecto, atrelou-se a educação 

formal com a informática educacional e nessa conjuntura os gestores da Educação de Jovens e 

Adultos criaram ambientes adequados nas escolas com a finalidade de capacitar professores 

para dar suporte entre a aprendizagem e a informática (FERREIRA; GALERA; SILVA, 

2008). 

Observando que a sociedade moderna utiliza tecnologias a favor do crescimento e 

desenvolvimento do cidadão e que a EJA tem como meta a integração do discente ao ensino e 

cultura social e ainda, que, a sociedade moderna utiliza tecnologias a favor do 

desenvolvimento e crescimento, a formação de uma geração sintonizada com a informática e 

a escola traz todo o aparato educacional que dê suporte a essa união. Bem se vê que, a 

inclusão social dos alunos da EJA na informática é um desafio para as escolas. No entanto 

esse fato não deve ser um fator desmotivador para os docentes, mas sim uma etapa a ser 

vencida com a preparação efetiva de conhecimentos necessários da educação da EJA com o 

uso do computador (FERREIRA; GALERA; SILVA, 2008). Com base nisso, destaca-se que: 

 

[...] A educação regular caminha a passos lentos na direção da inclusão 

digital, e assim mesmo inclui-se nessa caminhada os alunos do ensino 
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regular. Os educandos da EJA acabam sendo novamente excluídos dos 

programas de inclusão digital, visto que até mesmo a educação básica ainda 

lhe é dificultada (FERREIRA; GALERA; SILVA, 2008, p.08). 

 

Portanto o problema da inclusão digital é visto com dificuldade em todos os níveis 

educativos já que para desenvolver um ensino de qualidade com novas metodologias de 

ensino envolvendo especialmente a tecnologia digital, é preciso elaborar projetos e 

planejamentos que despertem maior atenção por parte da camada educacional a respeito das 

transformações tecnológicas que vem ocorrendo na sociedade, e consequentemente, incluir os 

alunos da EJA nas prioridades dos programas que a escola realiza para os alunos do ensino 

regular diminuindo a desigualdade dentro da própria instituição. 

 

4.3 O LETRAMENTO DIGITAL NA CONTRIBUIÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Sendo o mundo contemporâneo repleto de demandas que se utilizam da comunicação 

digital, a EJA não pode desconsiderar o seu uso uma vez que as redes digitais possibilitam a 

divulgação de práticas solidárias tais como as trocas de experiências e de informações 

discutidas em sala de aula e em outros segmentos da sociedade. Trabalhar as tecnologias da 

informação e da comunicação digital com jovens e adultos significa superar resistências, pois 

a experiência revela cotidianamente que os jovens mais novos se sentem familiarizados e têm 

maior domínio sobre a máquina, enquanto que os adultos utilizam as mais diversas desculpas 

para continuar desconhecendo o mundo digital. É por isso que a escola deve se encarregar de 

proporcionar o acesso amplo dos jovens e adultos permitindo a inclusão educacional e social 

com as tecnologias da informação e da comunicação digital (VIRIATO, 2000). 

As inovações tecnológicas representam para algumas crianças, jovens e adultos um 

acesso “naturalizado”, pois estes já carregam consigo algumas práticas com videogames, 

acesso a celulares e computadores, no entanto para outras pessoas que ainda não possuem 

qualquer letramento digital representam algo a ser conquistado. A escola, portanto, 

especialmente com referência a EJA deve lidar com a heterogeneidade e diferenças que 

podem ser transpostas através do letramento com o uso do computador, da internet e 

tecnologias como ferramenta de aprendizagem (VIRIATO, 2000). 

É relevante aos princípios de atualização para os alunos da EJA, que se promova a 

inclusão digital pelo letramento. Através do aprendizado exercido é que se confrontam os 

diversos aspectos e fatores trazidos com as experiências vivenciadas nos tempos modernos 

(GARCIA, 2005). 

Não se pode prever a tecnologia apenas como mais um recurso colocado à disposição 

desses alunos. É preciso que a disponibilidade de tal tecnologia implique na transformação da 

escola e das condições de quem exerce as práticas de escrita e de leitura neste ambiente. 
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Diante dessa perspectiva deve-se utilizar a promoção dos cidadãos no mundo inclusivo onde 

ele possa participar ativamente do processo educacional através da inclusão digital. Muitos 

esforços são feitos para direcionar esse desafio até as crianças e jovens para que eles adquiram 

habilidades em se tornarem digitalmente letrados (GARCIA, 2005). 

Existe uma nova geração de aprendizes crescendo e vivenciando esses avanços 

tecnológicos e urge a necessidade de letrar digitalmente essa nova leva de estudantes ao 

avanço das tecnologias de informação e comunicação e isso se torna cada vez mais um 

desafio pedagógico onde devem se preparar para enfrentar os educadores e linguistas. E não 

somente destes, o processo de desenvolvimento não pode esperar e depender única e 

exclusivamente dos jovens letrados digitalmente e assim também não pode ignorar o adulto 

letrado ou não nesse processo de desenvolvimento. Existe todo um contexto a que chamamos 

de “cibercultura” e que toda a sociedade não deve ignorar, pois é responsabilidade social 

trazer à tona esse imenso oceano de informações virtuais ou reais que se afunda e congela nas 

profundezas de todo esse contingente de conhecimentos (GARCIA, 2005). 

Portanto, a preocupação pelo letramento inclusive digital além de ser um dever da 

sociedade, deve atingir o interesse de educadores, governantes, voluntários e profissionais 

comprometidos com o conhecimento e com o aproveitamento da “cibercultura”, saliente-se 

que, o que está em jogo é o desenvolvimento de toda a humanidade. De acordo com estudos 

encomendados pela UNESCO, constatou-se que a falta de domínio da leitura e da escrita e o 

uso precário dessas capacidades é um dos grandes problemas atuais e isso faz parte das 

maiores questões a serem debatidas até por países mais desenvolvidos e industrializados 

(KLEIMAN, 2001). 

Observar o comportamento social de habitantes em áreas de ampla oferta de 

tecnologia digital e estimular troca de mensagens eletrônicas repaginando a comunicação e 

lançando mão da leitura e da escrita como ferramenta de prática e pesquisa em uso frequente. 

É um procedimento que irá contribuir para desenvolver novos comportamentos que por sua 

vez vão sendo cada vez mais assimilados, constantemente, por maior número de cidadãos. 

Dessa forma o contínuo uso das ferramentas tecnológicas e a prática de pesquisa na rede 

mundial de computadores torna-se um processo natural e até intuitivo e seu uso passa a ser 

um recurso de que se dispõe naturalmente no dia a dia (GARCIA, 2005). 

Em discussão formalizada através do parecer nº 23/2008 ao Conselho Nacional de 

Educação, existe uma reavaliação, onde, entre outros temas correlacionados à modalidade 

EJA na legislação brasileira, avalia-se a Educação Básica de Jovens e Adultos mediada e não 

mediada pelas Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC multimídia em comunidade 

de aprendizagem em rede. De acordo com tal documento a discussão em audiências públicas 

apresentou relevantes propostas que serviram de parâmetros para as reflexões desenvolvidas. 
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Elas referem-se: à necessidade de institucionalização de um sistema educacional público de 

Educação Básica de Jovens e Adultos como política pública de Estado (DISTRITO 

FEDERAL, Conselho Nacional de Educação, Processo nº: 23001.000190/2004-92, Relatora: 

Regina Vinhaes Gracindo, 2008). 

A proposta se baseia na importância da delimitação da idade de 18 (dezoito) anos 

completos para o Ensino Fundamental, em comunidade de aprendizagem em rede, com 

duração mínima de 2 (dois) anos no 1º segmento e de 2 (dois) no segundo segmento (total de 

4 anos), com a garantia de que a aplicação das TICs se assente “na busca inteligente” e na 

interatividade virtual, com garantia de ambiente presencial escolar devidamente organizado 

para as práticas de Educação Física, de Artes Plásticas e Visuais, Musicais e Ciências, de 

laboratórios de Ensino em Ciências Naturais, de audiovisual, de informática com internet e de 

grupos/turmas por projetos interdisciplinares, bem como para as práticas relativas à formação 

profissional inicial e gestão coletiva de trabalho; à demanda pela fixação de 21 (vinte e um) 

anos para o Ensino Médio com os mesmos requisitos dos estabelecidos para o Ensino 

Fundamental, qualificação/formação profissional técnica e gestão coletiva do trabalho; ao 

destaque da interatividade pedagógica como condição necessária e garantia na relação de 1 

(um) professor licenciado na disciplina com jornada de 20 horas para duas turmas de 30 

estudantes cada (60 estudantes) ou jornada de 40 horas para quatro turmas de 30 estudantes 

cada (120 estudantes), não se propondo nem o chamado tutor(a) nem o orientador(a) de 

aprendizagem; à oferta de livros para os estudantes (e não módulos/”apostilas”), além da 

oportunidade de consulta no polo de apoio pedagógico às atividades escolares com acesso dos 

estudantes à biblioteca, rádio, televisão e internet aberta as possibilidades da chamada 

convergência digital (DISTRITO FEDERAL, Conselho Nacional de Educação, Processo nº: 

23001.000190/2004-92, Relatora: Regina Vinhaes Gracindo, 2008). 

Também além de outros temas a proposta envolve a busca de esforço integrado do 

Programa Universidade Aberta do Brasil – UAB da SESu/MEC na Consolidação dos polos 

municipais de apoio, também, à Educação Básica de Jovens e Adultos; ao estabelecimento de 

avaliação de aprendizagem dos estudantes de forma contínua/processual e abrangente, como 

auto avaliação e avaliação em grupo com procedimentos avaliativos também presenciais, 

assim como avaliação periódica das instituições escolares como exercício da gestão 

democrática e efetivo controle social de seus desempenhos, inclusive avaliação rigorosa da 

oferta de iniciativa privada atual (DISTRITO FEDERAL, Conselho Nacional de Educação, 

Processo nº: 23001.000190/2004-92, Relatora: Regina Vinhaes Gracindo, 2008). 

Outrossim, é interessante o Parecer onde além de analisar muitos aspectos da 

Educação de Jovens e Adultos e suas peculiaridades ressalta: 
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Registre-se a oportunidade política do Estado Brasileiro no sentido de 

resgatar parte da dívida histórica que possui com adolescentes, jovens e 

adultos que não possuem escolaridade básica, por meio de normas vitais para 

que sua educação seja compreendida como Direito e, portanto, universal e de 

qualidade (DISTRITO FEDERAL, Conselho Nacional de Educação, 

Processo nº: 23001.000190/2004-92, Relatora: Regina Vinhaes Gracindo, 

2008, p. 21). 

 

Nesse sentido, dada a especificidade e demandas dos jovens e adultos em questão e 

dos adolescentes de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos que, por diversos motivos não tem 

encontrado guarida nas escolas brasileiras, tanto no ensino regular como na EJA, as propostas 

apresentadas possuem como fulcro um grande respeito pela história de todos e de cada um 

deles. Nesse entendimento, cumpre transcrever: 

 

Portanto, a par de estabelecer idades mínimas e duração para os cursos e 

exames da EJA, no sentido de garantir a unidade necessária ao sistema 

nacional de educação, o presente parecer ratifica as posições tanto da LDB 

quanto das Diretrizes Nacionais da EJA, quanto à necessária flexibilidade no 

trato com as peculiaridades existentes nesse grupo social (DISTRITO 

FEDERAL, Conselho Nacional de Educação, Processo nº: 

23001.000190/2004-92, Relatora: Regina Vinhaes Gracindo, 2008, p. 21). 

 

Ainda propõe que: 

 

[...] é mister compreender as singularidades de aprendizagem presencial e da 

aprendizagem a distância mediada pelas TIC, não como oposição ou 

substitutivas uma da outra, mas como ações complementares (DISTRITO 

FEDERAL, Conselho Nacional de Educação, Processo nº: 

23001.000190/2004-92, Relatora: Regina Vinhaes Gracindo, 2008, p. 27). 

 

Com base nessas avaliações e argumentações depreende-se que a EJA é ainda 

constante motivo de discussão e aprimoramento o que não irá ser alcançado de imediato pelas 

dificuldades regionais e peculiares de cada setor educacional e é por esta razão que se insiste 

em estudar métodos de melhorias que qualifiquem essa camada educacional em todos os 

níveis e buscando maior enriquecimento sobre a metodologia de ensino-aprendizagem é que o 

tema aborda o letramento digital como um veículo facilitador para trabalhar com essa camada 

inserida na modalidade EJA (DISTRITO FEDERAL, Conselho Nacional de Educação, 

Processo nº: 23001.000190/2004-92, Relatora: Regina Vinhaes Gracindo, 2008). 

Assim se entende que o Letramento Digital na sua forma singular ou plural é na 

verdade, práticas de escrita e leitura incorporadas no cotidiano das pessoas, jovens, adultas 

letradas ou não, usuários das ferramentas digitais para a comunicação. Essa abordagem com o 

passar do tempo deixa de ser prática e passa a ser realmente o que se pretende ser, ou seja, um 

estado ou condição que se inicia com um comportamento inicialmente individual e 
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posteriormente coletivo o que vai atingindo melhores proporções dependendo da demanda 

com que se vai abranger a oferta e o uso da tecnologia (GARCIA, 2005). 

Diante de todo esse quadro que se avista sobre os olhares dos preocupados com o 

caminhar da Educação nessa era tecnológica e que exigem novas formas de acesso à 

informação e a formação do processo cognitivo observa-se a tela como um espaço de escrita e 

de leitura, novas maneiras de ler e escrever a tecnologia digital oferece enfim, um novo 

letramento (SOARES, 2002). 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo tem como instrumento de abordagem o estudo de caso. 

 

5.1 CAMPO DE ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola pública, sendo importante avaliar a situação 

atual da EJA para o aluno que encontra diversas barreiras na inclusão digital, tendo 

dificuldades em manusear certos aparatos tecnológicos e até mesmo desconhecendo as 

finalidades, tendo assim, uma maior dificuldade em conviver numa cultura em que a 

tecnologia se faz presente frequentemente. Analisar de que forma acontece a interação de um 

aluno com a tecnologia atual, se ele apresenta resistência na hora de aprender a utilizar 

qualquer recurso tecnológico entre outros comportamentos. 

 

5.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Os instrumentos de coleta de dados adotados neste trabalho são descritos no quadro a 

seguir: 

 

Quadro 1 - Instrumento de coleta de dados. 

 

Instrumento de 

coleta de dados 

Universo pesquisado Finalidade do Instrumento 

 

Entrevista 

 

Foi realizada com alguns alunos, 

um professor da área e o 

responsável pelo laboratório de 

informática sobre a realidade do 

letramento digital na vida escolar 

do aluno da EJA. 

Analisar os benefícios e os 

desafios bem como outras 

características presentes na área. 

 

 

Observação 

Direta ou dos 

participantes 

A pesquisa foi realizada em uma 

escola pública observando a 

aprendizagem dos alunos na sala 

de aula e no laboratório de 

informática. 

Conhecer os métodos de 

avaliação e de aprendizagem e 

de que forma o letramento 

digital contribui na experiência 

do aluno. 

 

Documentos 

 

Foram consultados livros, revistas, 

artigos, a Legislação Educacional, 

o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) da escola e o Plano de Ação 

do Laboratório de Informática 

Educativa (LIE). 

Fundamentar a pesquisa tendo 

como base autores que tratam do 

letramento e do letramento 

digital. 

Dados 

Arquivados 

Foram pesquisados artigos digitais 

e livros a respeito do assunto. 

Assuntos que auxiliem na 

produção da pesquisa científica. 

Fonte: Adaptado de Unisul Virtual, 2007. 
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Assim, conforme programada e explicitada nesta seção, a primeira fase da pesquisa 

compreende o desenvolvimento do tema, justificativa, problema, objetivos, embasamento 

teórico, procedimentos metodológicos e os instrumentos de coleta de dados. A seguir, expõe-

se a apresentação e análise da realidade observada que sustenta a montagem do presente 

estudo de caso e as análises sobre o caso observado no estudo, que resultam na totalidade 

deste trabalho de pesquisa. A partir disso, a próxima etapa consiste na apresentação da 

execução da pesquisa com a aplicação dos instrumentos de coleta de dados, apresentação e 

análise destes dados, proposta de sugestão de melhoria e a conclusão do trabalho. 

 

5.3 BREVE DESCRIÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Rio Madeira está situada na Rua 

João Elias de Souza, nº 301, Bairro Cidade do Lobo, Porto Velho - Rondônia. Construída no 

ano de 1989, durante o Governo de Jerônimo Santana e na Gestão administrativa do 

Secretário de Estado da Educação José de Albuquerque Cavalcante, com decreto de criação nº 

4128 de 05/04/1989, publicado no Diário Oficial de 12/04/1989. 

A escola propõe desenvolver entre os profissionais que atuam na instituição, um 

sentimento de cooperação, integração, usando um melhor aproveitamento no processo de 

ensino e aprendizagem; fornecer instrumento teórico-prático dentro de uma visão crítica da 

sociedade para que o educando possa construir o seu saber de acordo com a sua realidade, 

empregando para isso todas as suas potencialidades; estabelecer e sincronizar a organização 

no trabalho pedagógico da escola; resgatar o controle do processo e do produto do trabalho, 

pelos educadores em direção a socialização do poder de decisão dentro da escola. 

A Escola Rio Madeira encontra-se na zona sul da cidade de Porto Velho e atende 

aproximadamente a uma faixa de dois mil alunos (2.000), distribuídos no Ensino Fundamental 

e Médio, numa faixa de nove (09) a sessenta anos (60) nas modalidades: Regular e Educação 

de Jovens e Adultos, Programa Mais Educação/Ensino Inovador. 

As famílias são residentes em áreas periféricas constituídas em sua maioria de quatro 

a dez pessoas, predominantes de outras regiões brasileiras. O desenvolvimento sociocultural e 

econômico é bastante variado com funções profissionais diversificadas com predominância 

em: serviços domésticos, comerciantes, garimpeiros, serviços braçais, ajudantes de pedreiro, 

funcionários públicos estaduais e municipais com baixo grau de instrução entre 1° ao 5° Ano 

do ensino fundamental. A renda familiar varia entre 01 (um) a 03 (três) salários mínimos. 

A Instituição é constituída por um diretor, um vice-diretor, uma secretária, todos com 

cargo comissionado. O corpo técnico está formado por três supervisores, sendo um para cada 

turno e em horário contrário fazem seu planejamento, o que possibilita a integração da equipe. 
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Dois orientadores educacionais, cuja obrigatoriedade nas escolas de Ensino Fundamental e 

Médio está garantida no Art. 5.692/71. Um coordenador da TV Escola e um prestador de 

contas. 

A escola trabalha com o Ensino Fundamental: 02 (duas) turmas de 4° ano em um 

total de 60 alunos onde a maioria é do sexo masculino, na faixa de 09 a 13 anos de idade, 02 

(duas) turmas de 5° ano com 60 alunos no total, o sexo 50% masculino e 50% feminino, na 

faixa etária de 10 a 14 anos, 08 (oito) turmas de 6° ano com 280 alunos, a maioria do sexo 

masculino e na faixa etária de 11 a 14 anos de idade, 07 (sete) turmas do 7º ano abrangendo 

um total de 250 alunos, onde a maioria é do sexo feminino, 05 (cinco) turmas do 8º ano com 

um total de 200 alunos, onde a maioria é do sexo feminino, 04 (quatro) turmas do 9º ano 

contendo 138 alunos, onde a maioria é do sexo feminino. 

Ensino Médio: 04 turmas de 1º ano, contendo 140 alunos, maioria é do sexo 

masculino, 02 (duas) turmas de 2º ano com 76 alunos, onde a maioria é do sexo feminino, 02 

(duas) turmas do 3° ano, contendo 60 alunos, onde a maioria é do sexo feminino. A 

organização da clientela na Educação Básica do período total de 08 (oito) anos para Jovens e 

Adultos (EJA) que compreende o Ensino Fundamental e Médio está disposta da seguinte 

forma: Ensino Fundamental: 02 (duas) turmas do 5º ano com 90 alunos, a maioria é do sexo 

masculino, 02 (duas) turmas do 6º ano com 100 alunos, a maioria é do sexo masculino, 03 

(três) turmas do 7º ano com 130 alunos, a maioria é do sexo feminino, 03 (três) do 8º ano com 

115 alunos a maioria é do sexo masculino. Ensino Médio: 03 (três) turmas do 1º ano com 111 

alunos, a maioria é do sexo masculino, 03 (três) turmas do 2º ano com 129 alunos, a maioria é 

do sexo feminino, 02 (duas) turmas do 3º ano com 90 alunos, a maioria é do sexo feminino. 

Religião; predominância evangélica, católica e outros. Naturalidade de outras regiões, com 

evidencias na região norte. As famílias são residentes no bairro e adjacências. 

Quanto à formação dos professores, estes possuem graduação sendo 100% com nível 

superior completo e 80% possuem curso de pós-graduação. O índice de satisfação com a 

profissão é de 61% enquanto o índice de insatisfação chega a 39%. Alguns por causa do baixo 

salário, outros devido a estarem atuando em outra área que não o da sua formação inicial. A 

utilização de material pedagógico disponível é de 85%, a maioria acha necessária a sua 

utilização, pois dá ao aluno a chance de visualizar o conteúdo de outra maneira. Alguns 

professores não utilizam materiais didáticos porque a escola não possui ou a quantidade 

oferecida é insuficiente. 

A utilização de recursos tecnológicos pelos professores como Sala de Vídeo e 

Laboratório de Informática está dividida em 60% os que utilizam e 40% dos que não utilizam, 

sendo que dentre os 40% que não utilizam esses recursos, gostariam de usar, mas não tem 

motivação ou ainda não sabem o manuseio dessas tecnologias. 
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A escola conta com um bom número de material necessário para efetivação do 

processo ensino-aprendizagem. O prédio em si está em boas condições de funcionamento, as 

salas com mesas e cadeiras para todos os alunos, sala de informática com um total de 18 

(dezoito) computadores, no qual 5 (cinco) computadores estão avariados e a quantidade é 

insuficiente para atender a uma turma com até 40 alunos, o que inviabiliza o acesso dos 

demais alunos ao mundo da informática. 

O modelo de gestão escolar é democrático, defendido e pretendido pela comunidade 

escolar, com a participação da mesma nos eventos e reuniões da escola, demonstrando 

interesse e o compromisso na construção de uma instituição que favorece o exercício da 

cidadania. O processo de avaliação da instituição consiste em diagnosticar, reavaliar e 

redimensionar as ações administrativas e pedagógicas, tendo em vista os objetivos a serem 

alcançados pelo ambiente escolar. 

O espaço físico da escola conta com: 18 salas de aula; 01 sala para reforço escolar; 

01 sala de professores; 02 banheiros para professores; 01 pátio coberto; 01 secretaria; 01 

banheiro pessoal de secretaria; 01 sala para direção escolar; 01 banheiro para direção; 01 sala 

para supervisão escolar; 01 sala para orientação escolar; 01 sala para planejamento escolar; 01 

cantina escolar; 01 cozinha escolar; 01 almoxarifado; 01 refeitório; 01 Sala de Vídeo (com 30 

cadeiras); 01 laboratório de informática; 01 sala para Rádio Escolar; 01 quadra coberta; 02 

vestuários: masculinos e femininos; 03 depósitos de materiais (escolar, merenda e limpeza); 

05 banheiros femininos (alunas); 05 banheiros masculinos (alunos); 01 laboratório de 

ciências; 01 auditório escolar com 90 cadeiras; 01 biblioteca escolar; 01 Sala de Leitura 

acoplada à Biblioteca; 01 sala de esporte destinado ao Programa Mais Educação. 

A escola recebe recursos provenientes do Plano de Desenvolvimento da Escola 

(PDE-Escola) que é um programa de apoio à gestão escolar baseado no planejamento 

participativo e destinado a auxiliar as escolas públicas a melhorar a sua gestão. Para as escolas 

priorizadas pelo programa, o MEC repassa recursos financeiros visando apoiar a execução de 

todo ou de parte do seu planejamento, Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE: Criado 

em 1995, o PDDE tem por finalidade prestar assistência financeira, em caráter suplementar, 

às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e 

às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos, 

registradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) como beneficentes de 

assistência social, ou outras similares de atendimento direto e gratuito ao público); do 

Programa Nacional de Informática (PROINFO: inicialmente denominado de Programa 

Nacional de Informática na Educação, foi criado pelo Ministério da Educação, através da 

Portaria nº 522 em 09/04/1997, com a finalidade de promover o uso da tecnologia como 

ferramenta de enriquecimento pedagógico no ensino público fundamental e médio), advindos 
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do FUNDESCOLA – MEC; do Mais Educação/MEC; e ainda uma contrapartida financeira do 

Governo Estadual através de programas como o Programa de Apoio Financeiro (PROAFI: O 

Programa de Apoio Financeiro - PROAFI da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, 

que tem como objetivo prestar assistência financeira, em caráter suplementar, dar suporte e 

apoio à manutenção e desenvolvimento do ensino e proporcionar maior rapidez e eficácia na 

operacionalização das atividades educacionais, às unidades escolares urbanas e rurais da Rede 

Pública Estadual, abrangendo suas extensões). 

 

5.4 INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DO TEMA PROPOSTO NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

A investigação e a análise do tema proposto no ambiente escolar se deram através 

dos instrumentos de coleta de dados como a observação realizada na instituição de ensino e da 

aplicação da entrevista semiestruturada aos alunos do Ensino Fundamental da EJA, à 

professora de Língua Portuguesa e à coordenadora do Laboratório de Informática com o 

objetivo de analisar a realidade pesquisada. 

  

5.4.1 Sondagem do ambiente escolar 

 

Foi realizada uma sondagem no dia vinte de agosto de dois mil e quatorze na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Rio Madeira em uma sala do 6º Ano do Ensino 

Fundamental da modalidade EJA. As aulas iniciaram às 19h30min e terminaram às 21h30min 

na escola. A sala continha alunos com faixa etária em média de 15 anos aos 25 anos, sendo 

nivelada a proporção entre homens e mulheres, totalizando a soma de 40 estudantes no 

ambiente. 

O material didático dos alunos consistiu em módulos, cadernos e canetas. Ao entrar 

na sala, foi constatada no quadro branco uma atividade da disciplina Língua Portuguesa cujo 

conteúdo tratava-se de pronomes oblíquos. Notou-se que o relacionamento entre a professora 

e os alunos era muito flexível, podendo eles ausentar-se quando bem entendessem, mas a 

maioria permaneceu realizando as atividades. Grande parte dos alunos apresentou interesse 

em realizar a atividade, enquanto alguns esperavam o término da aula. Os homens 

demonstraram ter mais dificuldade na atividade proposta. Um dos alunos estava com muito 

sono pelo fato de trabalhar no período diurno. Durante a aula também foi observado que 

alguns manuseavam o celular com certa frequência. 

A avaliação da atividade era corrigida à medida que iam entregando o caderno à 

professora para receber o visto com correções também sendo realizadas no quadro. As 

mulheres tinham mais disposição para ir ao quadro enquanto que os homens possuíam muita 
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timidez e receio de errar alguma questão na frente dos outros. A aula durou cerca de 60 

minutos, prosseguindo com um intervalo de 10 minutos, posteriormente houve a substituição 

de outro professor. 

No dia vinte e dois de agosto de dois mil e quatorze ocorreu outra observação com a 

mesma professora, no entanto, ela ministrou sua aula em outra sala com outros alunos. Neste 

dia, somente 12 alunos estiveram presentes no local. A faixa etária dos alunos não 

apresentava tanta diferença em relação à outra sala que também foi observada. O conteúdo 

exposto no quadro tratava-se de uma atividade sobre situações-problemas envolvendo adição, 

subtração, divisão e multiplicação da disciplina Matemática. A maneira como a atividade foi 

desenvolvida na sala de aula procedeu de forma tradicional, sem levar em consideração a 

realidade do aluno. A maior parte dos alunos apresentou dificuldade em solucionar as 

situações, porém, outros aparentavam ter domínio sobre o conteúdo, levando o caderno para a 

professora corrigir com a convicção de que estavam corretos em seus cálculos. Vale ressaltar 

que alguns alunos utilizaram a calculadora do celular para realizar a atividade proposta, outros 

utilizaram uma folha de rascunho para conseguirem encontrar o resultado. 

Em relação ao comportamento dos alunos durante o desenvolvimento da aula, 

poucos apresentavam interesse em aprender o conteúdo, outros demonstravam estar cansados 

pelo fato de trabalharem de dia e uma minoria estava presente somente para conversar com 

outros colegas. Ao final da atividade, a professora perguntou se algum aluno gostaria de 

realizar a correção no quadro, mas nenhum demonstrou interesse, ficando a cargo da 

professora corrigir as situações-problemas. Após o término das correções, a professora pediu 

que os alunos realizassem uma lição de casa do livro didático para ser corrigida na próxima 

aula. A aula também durou cerca de 60 minutos havendo a substituição de outro professor na 

sala. 

Sendo assim, não foi possível obter dados suficientes para avaliar a utilização de 

TICs na sala de aula com os alunos da EJA e diante desse fato, procurou-se o responsável 

pelo Laboratório de Informática na data de dezesseis de dezembro de dois mil e quatorze para 

melhor compreender a realidade escolar com referência aos aspectos do Letramento Digital. 

Neste dia foram obtidas informações sobre a frequência dos alunos da EJA no Laboratório de 

Informática Educativa e foi repassado que no período noturno, horário em que funciona a 

modalidade EJA na escola, são atendidos alunos de Ensino Fundamental e Médio. Alguns 

professores esporadicamente utilizam o Laboratório de Informática nem sempre para a 

realização de atividades educacionais. Geralmente o coordenador do período noturno auxilia 

os alunos ao fazer as inscrições do ENEM, a preencher formulários de inscrições porque 

poucos alunos da EJA sequer sabem manusear os sistemas de busca e até mesmo o 
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computador e não sabem pesquisar conteúdos por falta de prática, conhecimento e incentivo 

por parte da comissão técnica responsável pela didática junto aos professores. 

Salientou a coordenadora que a realidade da EJA traz para a escola muitos alunos 

egressos do ensino regular que não conseguiram seguir o curso normal de estudos e foram 

repetentes e muitas vezes indisciplinados e, entre essas questões, muitos pararam de estudar 

por diversas causas e que embora o Laboratório de Informática sempre esteja à disposição 

para as atividades que requerem pesquisas on-line e outros mecanismos, jogos educativos e 

variedades de sites educativos, essa prática não é vivenciada na escola com os alunos da EJA 

e, frequentemente os alunos procuram o coordenador da sala pedindo que auxilie até a 

manusear o computador e chegam ao ponto de não conhecerem qualquer recurso digital como 

trabalhar com programas, CDs/DVDs e pendrives. 

 

5.4.2 Da aplicação da entrevista semiestruturada 

 

Durante a sondagem do ambiente escolar, optou-se por realizar uma pesquisa 

qualitativa por meio de uma entrevista semiestruturada contendo 13 questões dividas entre 

perguntas e respostas de cunho objetivo e subjetivo o qual foi aplicado aos alunos, e à 

professora da disciplina Língua Portuguesa da modalidade de ensino EJA, da turma B do 6º 

ano do Ensino Fundamental. Em relação à entrevista com os alunos, estes se apresentaram 

com resistência, haja vista o horário em que se dão as aulas, no período noturno, e também em 

razão de terem apresentado timidez diante dos questionamentos, não usuais, a que foram 

submetidos naquela ocasião. 

Verificou-se ainda que como os entrevistados sentiram dificuldade em interpretar as 

perguntas formuladas e necessitaram de auxílio por parte do pesquisador, o que fez com que a 

entrevista adotasse um método indireto de obter a resposta sendo necessário auxiliar os alunos 

na interpretação das questões para que se produzisse algum resultado, e portanto, o 

pesquisador entendeu por bem, diante da dificuldade, primeiramente selecionar os alunos em 

um total de 10, com a ajuda do coordenador da EJA e dentre os 10, feita a seleção de 5 alunos 

do sexo feminino e 5 alunos do sexo masculino. Notou-se ainda na entrevista que o 

pesquisador teve que estimular os alunos a responder as questões subjetivas, e por esse 

motivo, teve que transcrever as respostas deles conforme já enunciado como sendo o método 

indireto de obter respostas e, por meio disso, sendo necessário que a entrevista fosse realizada 

oralmente, dado esse problema de interpretação. 

Referente à entrevista da professora, não foi preciso qualquer auxílio, tendo ela 

respondido os questionamentos apresentados diretamente na folha de questões que lhe foi 

mostrada. Com relação à coordenadora do Laboratório de Informática Educativa, a entrevista 



38 

 

foi desenvolvida de maneira espontânea, tendo ela colaborado e mostrado interesse em 

apresentar as informações sobre os procedimentos realizados no laboratório e os problemas 

enfrentados para a inclusão digital dos alunos e professores na escola. 

Os critérios adotados para a escolha dos entrevistados levou em consideração 

selecionar um professor da EJA, um coordenador do laboratório de informática da escola e 

alguns alunos do Ensino Fundamental da EJA com o propósito de avaliar como se desenvolve 

o conhecimento básico na utilização das tecnologias digitais oferecidas pela escola para esses 

sujeitos com a intenção de obter dados sobre a real situação do letramento digital na 

modalidade EJA. 

As questões de cunho objetivo e subjetivo aplicadas aos alunos da EJA têm como 

finalidade obter dados das razões que os levaram a frequentar essa modalidade de ensino 

primeiramente, e ainda saber de que forma o letramento digital contribui para a aprendizagem 

na escola. Tais informações foram coletadas e estão apresentadas por meio de gráficos que se 

revela pela análise de dados da pesquisa aplicada. Tais dados foram formulados para se ter a 

visão da faixa etária da clientela EJA na escola, os motivos que levaram esses alunos a cursar 

essa modalidade de ensino, a realidade em relação aos estudos e ao trabalho, as experiências 

com o computador, as mídias digitais na escola e outros aparelhos tecnológicos que os 

auxiliem na aprendizagem escolar. 

 

5.4.3 Análise dos dados 

 

Pesquisa aplicada aos alunos: 

Gráfico 1 - Faixa etária dos alunos da sala 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2014. 
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Conforme a pesquisa aplicada, verificou-se pelo gráfico que 50% dos alunos 

pesquisados e que frequentam o 6º ano do Ensino Fundamental da EJA na escola, possui 

idade média de 15 a 17 anos, 20% possuem a idade correspondente de 18 a 20 anos, 10% têm 

idade de 21 a 23 anos e os acima de 24 anos preenchem os 20% do total do universo 

pesquisado que chega até os 26 anos e não mais do que essa faixa etária. 

Houve um aumento considerável de jovens entre 15 e 17 anos que começaram a 

frequentar a modalidade EJA. Há hoje no país cerca de 642 mil estudantes nesta faixa etária 

inseridos na Educação de Jovens e Adultos, 13% do total. Um dos principais motivos que os 

levam a frequentar essa modalidade é a rapidez que o curso oferece ao aluno para conseguir o 

certificado de conclusão. O Ensino Fundamental pode ser concluído em quatro anos e o 

médio, em um ano e meio. Muitos jovens se sentem atraídos por essa característica que a 

modalidade dispõe, consequentemente, perdendo o interesse e a motivação de permanecerem 

no ensino regular. 

Gráfico 2 - Motivo da procura dos alunos na modalidade de ensino EJA 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2014. 

 

De acordo com o presente gráfico, verifica-se que 40% dos alunos estão 

frequentando a modalidade de ensino da EJA porque não concluíram os estudos na época 

adequada, 10% responderam que o motivo pelo qual estão frequentando a EJA é porque 

começaram a trabalhar cedo, 30% responderam que o motivo pelo qual ainda se encontram 

estudando na EJA se dá por necessidade de concluir os estudos a fim de obter a qualificação 

profissional e por exigência do mercado de trabalho e 20% que estão denominados como 
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outros do total de 10 alunos, ou seja, dois alunos, disseram que frequentam a modalidade por 

razões pessoais e não quiseram responder. 

Segundo uma pesquisa levantada pela revista “Nova Escola”, tem sido preocupante a 

presença de muitos jovens na modalidade EJA nos últimos anos. Quase 20% dos matriculados 

possuem de 15 a 17 anos. A questão que se levanta é, por que ultimamente esses jovens estão 

frequentando a Educação de Jovens e Adultos, em vez de estar na Educação Básica regular? 

Os motivos são diversos, diante desse fato, podem-se destacar três grandes questões sociais 

que colaboram com a desistência nos estudos ou com a ausência na sala de aula por um 

período específico. 

Primeiro, destaca-se a questão da vulnerabilidade, muitos estudantes vivem em 

condições de extrema pobreza, tendo que conviver com a violência, a exploração juvenil e o 

uso de drogas, características que predominam em diversas comunidades. Essa instabilidade 

acaba interferindo nos estudos de muitos jovens, não permitindo que tenham a Educação 

como prioridade, o que os leva a abandonar o ensino regular diversas vezes. Quando decidem 

retornar aos estudos, anos depois, somente a modalidade EJA é ofertada para esses alunos que 

se encontram atrasados na escolarização. 

Segundo, salienta-se o trabalho, a necessidade de se obter uma renda familiar logo 

cedo para ajudar no sustento da família, fazendo com que muitos jovens deixem os estudos 

como último plano, recorrendo assim, para a EJA. Uma publicação do MEC revela que 29% 

desse público já exerce algum tipo de profissão, muitas vezes de maneira informal, sendo que 

71% desse público ganha menos de um salário mínimo. O trabalho acaba dificultando a 

conciliação com os estudos. 

E por último, ressalta-se a questão da gravidez precoce nessa faixa etária, o 

surgimento do primeiro filho ainda na adolescência faz com que muitos estudantes deixem o 

ensino regular para cuidar dos bebês, recorrendo, tempos depois, para a modalidade EJA. De 

acordo com uma informação da Fundação Perseu Abramo, 20% dos meninos tiveram o 

primeiro filho antes dos 18 anos, fazendo com que desistissem de estudar. No caso das 

meninas, o percentual é de quase 50%. Dessas, 13% se tornaram mães antes dos 15 anos, 15% 

aos 16 anos e 19% aos 17 anos. 
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Gráfico 3 - Situação dos alunos referente ao estudo e trabalho 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2014. 

 

De acordo com o gráfico, verifica-se que 40% dos alunos entrevistados trabalha e 

estuda, sendo que 30% apenas estuda, 30% já trabalhou e está apenas estudando atualmente 

comprovando que alguns já possuem experiências de trabalho e com relação aos outros, não 

responderam. 

Estes dados evidenciam a busca precoce por um emprego por parte dos estudantes, 

principalmente os mais jovens, seja para ajudar na renda familiar ou para satisfazer interesses 

particulares, afastando-se dos estudos por terem uma concepção de que estudar inúmeras 

disciplinas ao longo de extensos períodos não traz resultados a curto prazo, levando também 

em consideração, os problemas pessoais que cada aluno carrega em si, desmotivando-o a 

frequentar as aulas. 

Uma análise realizada pela Secretaria Municipal de Educação em conjunto com uma 

ONG denominada Ação Educativa traçou por meio de dados quantitativos, o perfil do aluno 

que frequenta a modalidade EJA na Rede Municipal de São Paulo, no que diz respeito da sua 

relação do trabalho com o estudo. Do total, 46% dos educandos disseram que o principal 

motivo que os levaram a abandonar os estudos está relacionado à necessidade de trabalhar ou 

por falta de dinheiro. Outros 12% relataram as experiências que tiveram na escola como 

desmotivação, falta de interesse na escola, relações conflituosas com os professores e colegas, 

reprovação, falta de segurança etc. E 10% alegaram ter que cuidar de questões familiares 

como gravidez precoce, cuidar de filhos e parente doente. Os dados demonstram que se a 

maioria dessa clientela almeja conseguir um emprego, mesmo recebendo um valor abaixo de 

um salário mínimo ou até de um emprego mais remunerado, a necessidade de trabalhar logo 
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cedo, tendo que se afastar dos estudos, é também o motivo que os levam a retomar os estudos 

para melhorar a qualificação profissional. 

Os alunos entrevistados da escola Rio Madeira, do 6º ano do ensino fundamental, 

cujo gráfico acima representa a situação em que se encontram, relataram suas experiências 

com o trabalho e suas expectativas no que concerne a EJA, porém, outros não demonstraram 

interesse em responder sobre essa questão. 

A estudante Laiane, de 25 anos, relatou que trabalha o dia todo em uma empresa, e 

quando chega na escola, sente muito cansaço devido ao horário, no entanto, reconhece a 

importância dos estudos para melhorar de vida. Já Daniele, de 17 anos, afirmou que já 

experienciou o trabalho de maneira informal e atualmente faz um curso profissionalizante no 

período da tarde e às vezes precisa resolver outros problemas, o que acaba dificultando os 

estudos. Alice, de 19 anos, disse que trabalha como babá cuidando de três crianças durante o 

dia e também não consegue ter muita disposição na hora de estudar, mas que precisa concluir 

o ensino fundamental e médio para melhorar a sua renda. Warlly, de 23 anos, explicou que 

consegue equilibrar o estudo com o trabalho e como começou a trabalhar cedo, optou por 

desistir dos estudos e atualmente recorre a EJA para concluir a Educação Básica e melhorar o 

seu currículo. Outros alunos já tiveram experiências com o trabalho informal para adquirir 

algum capital, mas perceberam que o retorno era irrisório, não satisfazendo muitas de suas 

necessidades e que agora estudam na Educação de Jovens e Adultos, dedicando-se somente 

aos estudos. 

Gráfico 4 - Frequência dos alunos na utilização do computador 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2014. 
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Consoante se verifica neste gráfico, 30% dos entrevistados afirmou utilizar o 

computador com frequência, 60% que corresponde à maioria também utiliza o computador, 

mas poucas vezes, 10% disseram que não utilizam o computador sem uma razão específica e, 

portanto, fica evidente que todos possuem acesso aos computadores. 

Os dados revelam que a maior parte desses estudantes possuem pouco contato com o 

computador, pelo fato de muitos não terem condições financeiras de adquirir o produto, então 

as vezes recorrem ao laboratório de informática da escola para conseguirem ter maior 

familiaridade com o instrumento. Em contrapartida, alguns alunos veem esse recurso como 

algo amedrontador, justamente por não terem conhecimento com a tecnologia. 

Os alunos que utilizam o computador com pouca frequência apresentam dificuldades 

em se apropriar dessa tecnologia, problema esse oriundo do desconhecimento e da falta desse 

equipamento e de seu uso em casa. 

A utilização desse aparelho tecnológico pode contribuir com os estudos desses 

jovens e adultos, principalmente de comunidades mais carentes, fazendo com que se torne 

mais dinâmico e prazeroso estudar os conteúdos das disciplinas, desde que seja necessário 

aplicar uma metodologia adequada para esse instrumento na sala de aula e no laboratório de 

informática da escola. 

Gráfico 5 - Utilização de aparelhos tecnológicos no dia a dia 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2014. 

 

Segundo o resultado do gráfico, verifica-se que 10% dos entrevistados utiliza 

somente o celular, 10% utiliza somente o tablet, 10% utiliza aparelho de DVD, 50% dos 
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entrevistados utiliza todas as opções de tecnologias apresentadas e 20% não utiliza nenhum 

dos aparelhos tecnológicos apresentados nas opções. 

A proposta da análise apresentada pelo gráfico visa mostrar o conhecimento que o 

aluno da EJA dispõe sobre os diversos aparelhos tecnológicos além do computador. É preciso 

verificar de que maneira o estudante da Educação de Jovens e Adultos está conseguindo 

acompanhar as transformações que vêm ocorrendo na sociedade, principalmente no que diz 

respeito à tecnologia, tanto para a educação como para a vida profissional. 

O mercado de trabalho está constantemente sofrendo mudanças, exigindo cada vez 

mais que o sujeito se aproprie de novos conhecimentos. Nesse sentindo, a EJA que já possui 

uma clientela diversificada e que muitos já possuem uma experiência profissional, necessita 

de uma reformulação, precisa atribuir novos mecanismos facilitadores de ensino e 

aprendizagem para os educandos. Novas tecnologias como os smartphones e tablets podem 

auxiliar de maneira positiva na aprendizagem dos alunos e na metodologia utilizada pelos 

professores. Há relatos de profissionais da área da educação que conseguiram adaptar as aulas 

com o auxílio dessas novas tecnologias, obtendo resultados positivos dos alunos. 

A professora e a coordenadora do laboratório de informática que foram entrevistadas 

na escola Rio Madeira percebem o quanto é importante inserir esses alunos na inclusão digital 

e que a instituição dispõe de alguns recursos para auxiliá-los. 

A professora Fernanda, de 43 anos, comentou que a tecnologia é de grande 

importância no ensino e na aprendizagem, porém, na maioria das vezes, os alunos não sabem 

utilizar esses recursos de forma apropriada, principalmente os adolescentes que usam o 

computador, por exemplo, para assuntos de pouca relevância ou somente para entretenimento, 

não havendo qualquer relação com a disciplina ministrada. 

A coordenadora do laboratório de informática Aline, de 45 anos, afirmou que o 

acesso dos alunos e professores ao laboratório é feito naturalmente em horários em que há a 

disponibilidade de tempo e dos computadores e, geralmente, quem mais procura o laboratório 

são os alunos, e que também é preciso estabelecer um cronograma para disponibilizar um 

determinado horário para os professores e demais profissionais da escola utilizarem o espaço. 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola também pontua a necessidade de uma 

melhor qualificação dos professores através de programas de formação continuada e também 

busca novas formas de práticas pedagógicas utilizando os recursos tecnológicos mais 

recentes. Na escola, 66% dos professores utilizam recursos tecnológicos como a TV, o DVD e 

o computador sempre quando é necessário, e ainda assim, encontram dificuldades na 

utilização e 34% não utilizam nenhum recurso por não terem motivação ou ainda não saberem 

como manusear essas tecnologias no auxílio das aulas. 
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Quanto ao Plano de Ação da escola no que concerne a tecnologia, apresenta 

objetivos gerais e os específicos voltados para a conscientização do corpo docente dos meios 

tecnológicos disponíveis na escola, incentivar os professores a incluir a tecnologia na prática 

pedagógica, apresentar sugestões de atividades pedagógicas através do laboratório de 

informática, oferecer preparo para o conhecimento de sistemas e aplicativos necessários ao 

desenvolvimento de tarefas, planilhas e uso de Word, Paint, PowerPoint entre outros. 

Também objetiva a tornar o laboratório um lugar de contínuo acesso para professores e alunos 

e dotar a escola de um mini acervo de softwares educativos. 

Consta como tarefa do coordenador ainda e do Plano de Ação adotar metodologias 

para o desenvolvimento do trabalho de capacitar os profissionais da escola a desenvolver 

atividades utilizando a informática no processo de ensino-aprendizagem e ainda descobrir 

estratégias para a utilização de softwares educacionais além de promover a divulgação de 

trabalhos pedagógicos realizados no laboratório de informática com o objetivo de motivar o 

interesse da comunidade escolar para a utilização da tecnologia. 

Gráfico 6 - Interesse dos alunos no conhecimento de Data Show 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2014. 

 

Com relação a este gráfico, verifica-se que dentre as respostas afirmativas ou não, 

revela-se que 40% têm interesse em conhecer o data show durante as aulas enquanto que 60% 

demonstraram não ter interesse em conhecer este instrumento tecnológico durante as aulas, ou 

seja, a maioria não está interessada em conhecer essa tecnologia na escola. 

A sala de aula é um ambiente propício para novas tecnologias de ensino e de 

aprendizagem. Antes, um professor utilizava o quadro negro e o giz como recurso para 
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auxiliar as suas aulas, em seguida, foi inserido o quadro branco e o pincel atômico, este com a 

vantagem de não produzir poeira, evitando problemas de saúde de professores e alunos que 

são alérgicos a substância. 

Com o passar do tempo, outras tecnologias surgiram como o episcópio (aparelho 

usado para projetar as páginas de um livro ou qualquer outro objeto que fosse compatível) e o 

retroprojetor para serem utilizados como instrumentos pedagógicos durante as aulas. A 

tecnologia está sempre evoluindo, e consequentemente, novos aparelhos surgem com 

propostas inovadoras para dinamizar a aula como a lousa digital e o data show. 

A lousa digital é um dispositivo que facilita a apresentação de informações 

multimídia, podendo ser usado para navegar na internet, mostrar imagens e vídeos, além de 

outros recursos que envolvam a interação entre o professor e o aluno, porém, por ser um 

equipamento de alto custo, muitas escolas recorrem ao data show, sendo um equipamento 

mais viável e também por apresentar características semelhantes e que funciona conectado a 

um computador ou notebook. 

Professores têm utilizado o data show com frequência no ambiente escolar, 

ampliando o universo de informações que pode ser levado para a sala de aula, permitindo 

novas práticas pedagógicas sem a necessidade de se empenhar muito no uso do quadro 

negro/branco. Por meio desse recurso, o professor pode apresentar imagens, vídeos e 

atividades sem depender exclusivamente do livro didático, podendo interagir com o aluno, 

tornando-o um sujeito ativo, despertando o seu interesse pela aula. 

O estudante da EJA também pode utilizar o equipamento, contribuindo no seu 

conhecimento em lidar com tecnologias diferentes, além do computador, realizando 

apresentações de trabalhos ou seminários, não precisando gastar com cartolina para 

confeccionar cartazes, ao mesmo tempo em que aprende a explorar a tecnologia na sala de 

aula e fora dela também ou em algum outro evento da escola. 

A proposta da análise buscou compreender se o aluno da EJA possui algum 

conhecimento sobre o data show, se o instrumento já foi utilizado durante a aula para realizar 

alguma apresentação ou atividade. Se o estudante tem domínio e autonomia ao manusear o 

equipamento para realizar uma determinada atividade, e se não tem conhecimento a respeito 

dessa tecnologia, procura se informar ou se interessar por esse recurso ou se ainda encontra 

resistência em conhecer outra tecnologia que favoreça na sua aprendizagem escolar. 

 

5.4.4 Da análise das entrevistas com os alunos da Educação de Jovens e Adultos 

 

Com o objetivo de traçar um perfil do aluno da EJA e a sua interação com o mundo 

digital na escola Rio Madeira, escola da periferia, foi elaborado um questionário com o 
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propósito de saber quais os métodos que os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental da 

EJA utilizam para pesquisar alguma informação de algum conteúdo disciplinar. Da análise 

dessa entrevista, a maioria dos entrevistados respondeu que o melhor método de pesquisa para 

obter algum conhecimento é a internet. Entretanto, outros alunos afirmaram que também se 

utilizam de livros didáticos e da pesquisa na biblioteca da escola e muitas das vezes o 

professor orienta sobre qual mecanismo pode auxiliá-los na realização de trabalhos, tarefas e 

pesquisas escolares. 

O objetivo do questionário além de fornecer dados sobre o perfil dos alunos da 

escola e dos métodos de pesquisa, também buscou saber se o fator tempo, por serem alunos 

desse tipo de modalidade, interferia na realização das tarefas por ser uma modalidade de 

ensino mais limitada em termos de conteúdo do que o ensino regular. Ao responderem esse 

questionamento, muitos revelaram que a dificuldade na realização dos trabalhos não se deve a 

questão do tempo, pois há a disponibilidade e disposição, mas alguns especificaram que 

trabalham durante o dia e outros frequentam cursos profissionalizantes, e, portanto, encontram 

dificuldades em realizar as atividades na escola em virtude do cansaço, tendo assim, um 

desempenho razoável na sala de aula. 

Prosseguindo a entrevista, foi perguntado aos alunos se preferiam realizar atividades 

com os outros colegas ou individualmente. Houve divergências nas respostas, tendo uns 

optado pelo trabalho coletivo pelo fato de estarem entrosados, uns com os outros o que facilita 

a troca de ideias. Por outro lado alguns preferem o trabalho individual porque acreditam que 

muitos colegas podem se beneficiar com o esforço de um único aluno. Também responderam 

que depende do tipo de trabalho e das pessoas que irão fazer parte do trabalho coletivo. 

Com relação ao oferecimento das tecnologias na aprendizagem durante as aulas, 

obteve-se uma resposta positiva quanto à utilização de computadores e salas de vídeo para 

contribuir no processo de ensino-aprendizagem, no entanto, houve uma preocupação sobre a 

exploração desse mecanismo para outros fins que não o próprio conteúdo exigido. 

Seguidamente procurou-se perguntar se o estudante da EJA se sente ou se sentiu 

excluído em alguma oportunidade por não saber utilizar equipamentos tecnológicos. 

Respondeu grande parte dos alunos que não por ter conhecimento e utilizar essas tecnologias, 

porém, três alunos da turma confessaram que sim, já se sentiram excluídos, pois conhecem os 

equipamentos, mas não tem condições de adquirir ferramentas mais atualizadas e modernas 

daquelas que estão utilizando no momento, já que a tecnologia vive em constante avanço na 

sociedade moderna. 

Considerando que o aluno da EJA é egresso do ensino regular e as peculiaridades 

que envolvem essa modalidade de ensino, ainda procurou-se entender qual o meio de acesso 

sairia mais viável para a pesquisa dos conteúdos, se optavam pelo método tradicional de 
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pesquisar na biblioteca ou se preferiam utilizar um método mais moderno como é o caso da 

internet. A maior parte dos entrevistados respondeu que preferem a internet pela rapidez e 

facilidade no acesso ao conhecimento, porém alguns ainda optam pelo pesquisa feita na 

biblioteca da escola porque consideram um ambiente tranquilo e gostam do contato físico e 

visual com os livros. 

Ainda visando receber mais informações sobre a comunicação virtual como forma 

potencializar a aprendizagem, foi questionado aos alunos se eles se comunicam por meio de 

redes sociais como o Facebook, Whatsapp e e-mails com os colegas. A resposta foi positiva 

na sua totalidade o que evidencia a interação com esse método de comunicação. 

Aproveitando o questionamento anteriormente proposto, procurou-se inteirar sobre a 

utilização das redes sociais para a contribuição na aprendizagem. Muitos responderam que é 

muito prático e que acham uma boa ideia aproveitar as redes sociais para a aprendizagem 

porque as redes sociais são elementos que oportunizam o conhecimento, suscitando debates, 

discussões e ideias sobre determinados temas e que também é uma proposta inovadora. 

Entretanto, outros disseram que tal mecanismo não funciona e até atrapalha, pois acaba 

desviando o foco de determinada atividade que não o tema proposto, acarretando o desvio da 

atenção para outras funções que a rede social possui. 

 

5.4.5 Da análise da entrevista com a professora da Educação de Jovens e Adultos 

 

A professora da disciplina Língua Portuguesa responsável pela turma do 6º ano da 

EJA também foi entrevistada com o objetivo de colher informações sobre o pensamento do 

professor a respeito do tema discutido e com isso obter uma avaliação da realidade do 

educador perante as suas condições de trabalho na sala de aula e bem como adquirir respostas 

sobre os recursos que utiliza e a metodologia empregada para conseguir o retorno do conteúdo 

aplicado. 

Com relação às perguntas formuladas que dizem respeito ao letramento, a educadora 

respondeu que primeiramente deve-se valorizar o contexto social no qual está inserido o 

sujeito e com isso, através de experiências sociais o aluno criará o hábito da leitura e da 

escrita. Também elucidou em referência à sua disciplina que os incentivos a leitura são 

importantes porque trazem textos interessantes como contos e poemas. Além disso, informou 

que as dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita se fazem geralmente por falta de 

domínio da língua portuguesa, caracterizando algumas causas que afetam o aprendizado tais 

como a falta de interesse e o mau comportamento as mais comuns. Outrossim, destacou que a 

falta de interesse em ler e escrever dos alunos se dá porque eles não querem estudar e 

demonstram descaso com as atividades. 
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Relacionado à questão da inclusão digital, a professora respondeu que o recurso 

digital que normalmente a auxilia durante o desenvolvimento das aulas é a sala de informática 

existente na escola e também a sala de vídeo, que são recursos postos à disposição dos 

professores e alunos na instituição escolar. Ainda sobre o mesmo tema da inclusão digital, a 

educadora explicou que, como forma de letramento digital, faz uso dos recursos tecnológicos 

que a escola disponibiliza através de pesquisas, filmes e vídeos. 

Informou ainda que os alunos possuem acesso a computadores no processo de 

ensino-aprendizagem, entretanto, é muito rara a prática desse recurso na escola porque não 

estão ainda habituados a frequentar esse recurso pedagógico. Considerando que a entrevistada 

é professora de língua portuguesa, ela foi questionada sobre como trabalha para associar a 

tecnologia com a leitura e a escrita na sala de aula, sendo respondido que propõe aos alunos, 

pesquisas sobre os assuntos trabalhados em sala, o que pode ser feito por meio do recurso da 

tecnologia dependendo do assunto da pesquisa. 

Questionada sobre a prática de recursos tecnológicos e digitais como instrumentos 

para o processo de ensino-aprendizagem tais quais internet, filmes e jogos educativos, foi dito 

apenas que são instrumentos muito bons para o aprendizado dos alunos. A respeito da 

influência da tecnologia na formação do aluno, explicou que a tecnologia é de grande 

importância para o aprendizado e para o ensino, entretanto, na maioria das vezes, os alunos 

não sabem utilizar tal recurso, principalmente os adolescentes que não sabem fazer uso 

apropriado dessa via já que somente se atém a assuntos de pouca importância que não 

propriamente assunto relacionados aos estudos. 

 

5.4.6 Da análise da entrevista com a coordenadora do Laboratório de Informática 

Educativa (LIE) na escola 

 

Para melhor compreender a realidade dos alunos da EJA e os recursos tecnológicos a 

sua disposição no ambiente escolar, foi pesquisado junto ao responsável do laboratório de 

informática, questões relativas ao seu funcionamento e atendimento da clientela escolar. 

Verificou-se que o LIE é mais um espaço na escola, onde estão instalados recursos 

pedagógicos como computadores com internet para auxiliar e atender os alunos e professores 

com o ensino-aprendizagem e que também possui a finalidade de capacitar os educadores 

através de orientações recebidas da Secretaria de Educação, no entanto, muitas vezes existe a 

dificuldade dos professores frequentarem os cursos de capacitação e interromper os seus 

horários de aula, e com isso, é dado ao coordenador do laboratório, a incumbência em 

gerenciar esse espaço e desempenhar essa tarefa, muitas vezes sem êxito. 
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Ao perguntar sobre o objetivo do laboratório de informática, foi informado que é um 

local que oferece meios para o professor e alunos praticarem atividades escolares e ao mesmo 

tempo adquirirem conhecimentos cada vez mais atualizados e variados. Sobre a utilização do 

laboratório, foi informado que o local é utilizado pelos alunos, professores e corpo técnico da 

escola geralmente para pesquisa e alguns jogos didáticos, além de que também se servem os 

alunos dos programas como o Mais Educação e o PROEMI. A escola conta com apenas 10 

computadores funcionando e com internet para atender a demanda. 

A respeito da função do coordenador do LIE, ficou esclarecido que é responsável por 

elaborar um Plano de Ação, entre outras atividades, tem a função de: conscientizar e divulgar 

para o corpo docente dos meios tecnológicos disponíveis na escola para uma melhor prática 

de ensino; apresentar sugestões por meio de sites e programas, envolvendo as disciplinas dos 

currículos, criando-se assim, um acervo disponível para os professores; capacitar os 

professores com o intuito de transmitir conhecimentos tecnológicos recebidos das oficinas de 

capacitação do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE); tornar o LIE um local de contínuo 

acesso para todos dando suporte tecnológico e pedagógico para a escola. Apesar de existirem 

todas essas alternativas, o que se observou na escola foi que a procura pelo laboratório ainda é 

muito pequena se limitando apenas a um local de pesquisa, jogos educativos e outros 

interesses que não correspondem ao objetivo do laboratório. Com relação aos alunos da EJA, 

não foi encontrado no livro de registros, nenhuma atividade ou proposta com essa modalidade 

de ensino. 

Também foi esclarecido que alguns alunos tem dificuldades em utilizar os recursos 

tecnológicos do laboratório, alguns ainda não possuem qualquer conhecimento sobre os 

aparelhos, sendo algo novo para eles, entretanto outros, detêm pleno conhecimento dos 

mecanismos digitais, muitas vezes até mais do que o professor. Quanto aos professores pelas 

informações colhidas, sabem utilizar o computador, mas não colocam como ferramenta de 

trabalho nos seus planos de aula e por se mostrarem resistentes quanto a essa nova 

metodologia na escola. 
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6 PROPOSTA DE SOLUÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

A seguir serão apresentadas as propostas de melhoria para a realidade pesquisada, 

levando em consideração as leituras realizadas pelos referenciais teóricos concomitantemente 

com os dados obtidos por meio da pesquisa de campo para melhor elucidar o presente 

trabalho.  

 

6.1 PROPOSTA DE MELHORIA PARA A REALIDADE ESTUDADA 

 

A partir do estudo de caso realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Rio Madeira, é possível sugerir que a modalidade EJA, até então praticamente excluída 

do contexto escolar, seja reestruturada de modo a fazer uma revisão curricular, levando em 

conta as peculiaridades dos alunos e os motivos que os levaram a recorrer a essa modalidade 

de ensino. 

A escola deve também analisar com maior especificidade, de que maneira as práticas 

de ensino juntamente com os recursos tecnológicos, podem contribuir com a aprendizagem 

mais ampla, associando a prática das ferramentas tecnológicas, como o computador aliado a 

pesquisa dos conteúdos curriculares. Cabe ainda possibilitar ao profissional da educação, 

oficinas de capacitação tecnológica, pois é imprescindível que o professor tenha habilidade 

em manusear com experiência, o equipamento tecnológico para oferecer uma melhor 

aprendizagem para o aluno, especialmente o aluno da EJA que faz parte de uma camada 

excluída, muitas vezes desfavorecida por diversos fatores que o deixam retardatário perante os 

demais alunos da Educação Básica. 

Considerando que o aluno da EJA faz parte de uma camada peculiar, ou seja, 

normalmente ele tem outros objetivos, muitas vezes já é empregado e outras vezes é migrado 

do campo para a cidade em busca de melhoria tanto pessoal como profissional, deve-se levar 

em conta essas características e para isso, é necessário um diagnóstico prévio efetuado pelo 

educador a fim de que ele possa trabalhar com maior eficiência unindo a experiência que o 

aluno da EJA carrega com as aspirações que ele pretende alcançar. 

É por isso que a escola deve trabalhar com base em planejamentos que viabilizem 

maior conhecimento para enriquecer os conteúdos programáticos e também possibilitem a 

esse aluno da EJA não somente o aprendizado da disciplina, mas que adquira maior potencial 

através da inclusão e do letramento digital. 

Analisando a escola pública e suas características típicas bem como as dificuldades 

que ela enfrenta para proporcionar um ensino de qualidade por falta de capacitação e de 

recursos que possibilitem uma inclusão digital a contento, por questões de resistência do 
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profissional em se qualificar ou em procurar dinamizar suas aulas, utilizando-se de outros 

métodos que vão além do livro didático e das metodologias convencionais. A partir da 

inclusão digital que deve ser feita através de ampla e insistente divulgação dentro da escola, 

por parte dos técnicos e por parte dos responsáveis pelo laboratório de informática em 

conjunto com um plano de ação que preveja atividades que envolvam o uso do computador e 

das tecnologias, fazendo com que haja um incentivo para que o aluno faça do computador e 

de outras tecnologias ferramentas de estudo e não somente um utilitário de pesquisa aleatória 

é que se dará o letramento digital. 

É por isso que, com base na entrevista realizada na escola, percebeu-se que existem 

as ferramentas tecnológicas postas à disposição tanto da EJA como dos outros seguimentos da 

escola, mas o problema do letramento digital se dá pelo fato de que o processo de 

escolarização de jovens e adultos necessita utilizar de forma educativa e pedagógica a 

tecnologia. A partir do momento em que houver uma conscientização propiciada pela 

divulgação e introdução obrigatória no currículo da escola, da tecnologia a serviço do ensino-

aprendizagem por parte do corpo técnico e profissionais de educação da instituição é que 

haverá uma mudança nos hábitos do ensino e com isso então será desenvolvida a prática da 

leitura e da escrita com esse processo de letramento digital. 

Assim sendo, diante dos obstáculos que revelam o histórico de alunos da EJA, isto é, 

as trajetórias escolares interrompidas por inúmeras razões fazendo com que essa modalidade 

seja muitas vezes esquecida, é necessário propor com esta pesquisa, uma reconfiguração da 

escola destinando um olhar mais atento para essa modalidade, incluindo mecanismos que 

façam os alunos terem maior interesse em continuar os estudos, e dentre esses mecanismos, 

instituir como forma de aprendizagem para o seu melhor desenvolvimento como cidadão e 

pessoa qualificada, a prática do letramento digital, tanto para o aluno como para os 

profissionais que trabalham nessa modalidade de ensino. 

É importante salientar que essa prática do letramento digital, não se refere somente 

ao uso de computadores, mas de data show e também de outra ferramenta de que dispõe 

atualmente as escolas públicas que é a Lousa Digital (LD). Diferentemente do computador, é 

necessário esclarecer que a LD possibilita o uso de forma coletiva, pois ela leva o aluno ao 

quadro interativo, permitindo que ele desenvolva junto com os colegas e o professor, 

atividades coletivas como, por exemplo, o planejamento virtual de uma horta ou de um outro 

projeto que posteriormente poderá ser implantado na escola. A LD viabiliza a criatividade dos 

alunos, tornando-se sujeitos mais participativos no processo educacional, especialmente os 

alunos da EJA que vem para aula sem uma motivação e apenas com o intuito de conseguir um 

certificado, o que é uma realidade muito triste. 
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Dessa forma, com a inclusão do letramento digital na EJA seja no currículo, seja na 

prática viabilizada pelo professor, fará com que a modalidade deixe de ser um apêndice do 

ensino regular e passe a englobar o contexto escolar como um todo de forma eficaz e 

produtiva.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando o trabalho foi proposto, pensou-se que seria fácil tarefa delimitar todos os 

problemas da EJA relacionados ao letramento digital. No entanto ao se fazer as pesquisas e 

também a análise da realidade, verificou-se que muito pouco se tem feito em investimento em 

uma educação de qualidade voltada para essa modalidade específica. A EJA é uma 

modalidade dotada de um universo muito diversificado. As pessoas que não tiveram a 

oportunidade de concluir seus estudos contêm trajetórias, experiências e necessidades que 

desconhecemos. Também não se tem conhecimento dos motivos e aspirações que cada aluno 

da EJA pretende alcançar dentro de suas metas, seja simplesmente terminar os estudos ou 

obter conhecimentos para o mercado de trabalho ou mesmo conhecer sistemas básicos da 

leitura e da escrita. 

Nosso sistema educacional é construído com base em etapas e faixas etárias e 

aqueles que não alcançaram ou não tiveram acesso à continuidade dos estudos no ensino 

fundamental e médio, na idade própria, tem a oportunidade garantida pela legislação de 

continuar e terminar sua escolaridade através de supletivos, que se faz de forma presencial ou 

não e por meio de cursos e exames. Ainda, tem como objetivo, garantir ao aluno através da 

modalidade de Educação a Distância (EaD), a flexibilidade entre tempo e espaço e 

economizando tempo e dinheiro gerado pelo deslocamento diário até a escola. 

Embora a modalidade ofereça oportunidade para os alunos de completar os estudos 

em menos tempo, o currículo para a EJA no Ensino Médio utiliza como referência a Base 

Nacional Comum que deve ser complementada que atenderá a diversidade dos estudantes. 

Oportuniza também a plena inclusão digital pelo uso da tecnologia na Educação. 

Pelo estudo realizado, observou-se uma realidade totalmente desvirtuada das 

propostas modernas da Educação da EJA e demais seguimentos, cujos profissionais não estão 

capacitadas e não sabem lidar com as tecnologias digitais para aplicação em salas de aula, em 

planejamentos e em currículos escolares. 

E é por isso que quando se diz que é necessário repensar a escola e o público da 

Educação de Jovens e Adultos é porque é uma camada da Educação que necessita de um 

maior suporte educacional devido à sua situação peculiar, particular voltada para a 

necessidade de adquirir em menor tempo o conhecimento que o levará para enfrentar em 

igualdade de condições o mercado competitivo e globalizado da sociedade. 

Outro fator que deve ser levado em consideração é o de que os alunos da EJA, na sua 

grande maioria são trabalhadores, subempregados já deslocados do grande sistema 

educacional, jovens ou não estão em situação de exclusão por necessidade ou por falta de 

oportunidade não alcançaram em época apropriada os níveis do ensino regular. Esses alunos 



55 

 

em muitos lugares remotos e mesmo nas grandes cidades ou nas medianas, quando são 

formados da camada jovem, conhecem recursos digitais, utilizam celulares, tablets, 

computadores e alguns possuem muita facilidade com esses equipamentos. 

Entretanto, outros sequer imaginam a possibilidade de associar recursos tecnológicos 

com e na educação, não tem costume e até nem sabem utilizar essas ferramentas tecnológicas. 

O letramento digital não implica somente em manusear um equipamento tecnológico, mas sim 

conhecer o essencial da capacidade do equipamento, se tem que buscar um propósito para a 

contribuição do crescimento pessoal e profissional do aluno. 

Assim pode se dizer que a EJA na sua complexidade, não tem sido trabalhada no que 

diz respeito às novas tecnologias para a formação desses indivíduos. Embora seja o objetivo 

da EJA a inserção dos indivíduos anteriormente excluídos em um universo de novas 

perspectivas onde seja facilitado o acesso a estudos posteriores com melhores colocações 

profissionais e o conhecimento e apropriação de novas tecnologias, infelizmente não se vê 

presente esta realidade. A escola pública, apesar de contar atualmente com certo aparato 

tecnológico como laboratórios de informática, entrega de tablets para os professores, salas de 

vídeo, data show e até lousa digital, não utiliza esses equipamentos como veículo para o 

ensino-aprendizagem. 

Muitos professores conhecem as novas tecnologias e, no entanto continuam 

resistentes em aplicar e usar essas ferramentas nos seus planejamentos. Os alunos por sua vez 

especialmente da EJA, necessitam de instrumentos que facilitem o processo de aprendizagem. 

Todavia, pela falta de interesse, nota-se que a maioria dos educadores encontram-se alijados 

do contato com essas novas tecnologias. 

Para que os educadores e educandos da EJA participem e atuem com a utilização dos 

mecanismos tecnológicos é preciso que todo o corpo escolar trabalhe a fim de ter as mídias 

como parceiras e não como adversárias do ensino e aprendizagem. Não basta apenas oferecer 

oportunidades para frequentar as instituições escolares com o objetivo de terminar os estudos 

que não foram efetivados na época apropriada. Também não se pode promover a construção 

do conhecimento com a simples reprodução de informações. É necessário motivar o estudante 

para que ele possa descobrir com a utilização das novas tecnologias, novas formas de entender 

o mundo atual e dessa maneira, fazer despertar no sujeito que habilita à EJA a criticidade de 

modo que exija uma educação de qualidade que promova sua ascensão educacional e com 

isso despertar para a continuidade dos estudos, pois o que preocupa na atualidade é ver tanto o 

discente/EJA como o docente/EJA no que se chama de subprocesso educacional sentindo-se 

excluídos das constantes mudanças que avança o mundo moderno. 

É de se considerar ainda que os alunos da EJA estão em constante desvantagem 

perante a maior parte do alunado que se faz presente no ensino regular e por isso enfrentam 
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maiores dificuldades em acompanhar o desenvolvimento pleno de todas as atividades que 

envolvem o processo de aprendizagem. Também, a atuação do docente na Educação de 

Jovens e Adultos está atrelada a um comodismo que faz da modalidade EJA apenas um 

complemento estático da Educação. 

São sujeitos na verdade, que acumulam carências e repetências e precisam muito 

mais de estímulo e motivação. De forma que esses sujeitos que se traduzem no universo EJA 

estão atualmente fadados a uma escolarização que não avança, constituindo-se em um ensino 

defasado ainda hoje com o avanço das técnicas modernas de aprendizagem. Ainda fazem 

parte de um ensino precário envolvidos pelo tradicionalismo pedagógico, adotando práticas 

antigas de ensino e de aprendizagem que compromete sobremaneira as suas expectativas 

como cidadão com direitos à inclusão na sociedade moderna. 

Em função do fenômeno da inclusão social, o aluno da EJA desfruta dos mesmos 

direitos de todos aqueles para os quais a Educação busca atender, assim como os portadores 

de necessidades especiais, os cegos, os surdos e os indígenas. Não adianta equipar a escola de 

salas de informática, de tablets aos professores, de data show e lousa digital sem uma 

estrutura bem montada de preparação para a utilização desses equipamentos nos currículos, 

planos de ação, planejamentos das aulas e para isso tem-se que admitir que existem 

professores, pedagogos e profissionais da educação iletrados digitais que até conhecem os 

equipamentos, mas não tem uma preparação para buscar maneiras de utilizá-los no dia a dia 

com os alunos especialmente os alunos da EJA onde há de se levar em conta, desafios e 

experiências particulares tanto do ponto de vista individual como coletivo e buscando os 

conhecimentos trazidos pelos alunos dessa camada e a relação com a escola. 

O letramento digital proporcionará uma metodologia mais eficiente, mais rápida, 

mais criativa valendo-se, por exemplo, da internet que se tem disponível na rede uma 

infinidade de sites para pesquisas on-line e publicações de textos além da criação de blogs 

voltados para as experiências desse alunado da EJA, textos de todas as origens e idades, fatos 

e imagens estatísticas ou criação de imagens, jogos, aplicativos e e-mails que permitem 

adquirir habilidades fazendo com que o indivíduo da EJA seja do corpo docente ou discente, 

saia da comodidade e passe a ser um alfabetizado e letrado digital e diante dessa nova 

perspectiva construa o seu próprio espaço, um novo espaço que mantenha na proporção dos 

demais indivíduos que frequentam o ensino regular e dos indivíduos que saem preparados 

para trabalhar e conviver dentro do sistema igualitário. 

E por isso existe a necessidade urgente de olhar com mais atenção para essa 

modalidade antes que ela fique esquecida e perdida no tempo passado. Para que seja resgatado 

o tempo que foi perdido e que se está sendo perdido com a velha política de deixar como está 

a modalidade EJA sem qualquer perspectiva de futuro é preciso que o professor que está no 
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centro que governa a mudança tenha total apoio das políticas públicas visando a 

conscientização do que representa formar indivíduos letrados digitalmente e não só pequenos 

repasses de conteúdos e para isso priorizar conhecimentos gradativos de tecnologia e que 

tornará muito mais eficiente o processo de ensino-aprendizagem e ao mesmo tempo resgatará 

as oportunidades perdidas enriquecendo conteúdos, metodologias e práticas que formarão 

novos sujeitos sociais e letrados digitais readquirindo a dignidade e segurança de enfrentar 

outros desafios. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO COM PERGUNTAS FECHADAS E DE 

MÚLTIPLA ESCOLHA APLICADO AOS ALUNOS DA EJA 

 

Os dados serão utilizados para pesquisa acadêmica, elaboração do trabalho monográfico “AS 

CONTRIBUIÇÕES DO LETRAMENTO DIGITAL PARA AS PESSOAS DA EDUCAÇÃO 

DE JOVENS E ADULTOS (EJA)”, atividade complementar para a Graduação do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia. Não é necessário a sua identificação. 

 

Responsável: Bismarck Marcelino Sobrinho Reis, Acadêmico em Pedagogia/Universidade 

Federal de Rondônia - UNIR. 

 

Instituição: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Rio Madeira. 

 

Local: Turma B do 6º Ano do Ensino Fundamental da modalidade EJA. 

 

Data de Aplicação: 21 a 22 de agosto de 2014. 

 

O questionário é definido em um aspecto, investigar a situação dos alunos envolvidos com a 

modalidade EJA especificamente quanto ao nível de conhecimento e preparo na utilização de 

equipamentos tecnológicos e digitais para o ensino-aprendizagem. 

 

1. Qual a média de sua idade? 

 

(   ) 15 a 17 anos. 

(   ) 18 a 20 anos. 

(   ) 21 a 23 anos. 

(   ) Acima de 24 anos. 

 

2. O que o levou a frequentar a modalidade de Ensino EJA? 

 

(   ) Não concluiu os estudos na época adequada. 

(   ) Começou a trabalhar cedo. 

(   ) Necessita concluir os estudos para a qualificação profissional. 

(   ) Outros. 

 

3. Você trabalha e estuda ou só estuda? 

 

(   ) Trabalha e estuda. 

(   ) Apenas estuda. 

(   ) Já trabalhou e está apenas estudando atualmente. 

(   ) Outros. 

 

4. Você utiliza computador? 
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(   ) Sim, utiliza computador com frequência. 

(   ) Sim, utiliza computador, mas poucas vezes. 

(   ) Não utiliza computador. 

(   ) Nunca utilizou computador. 

 

5. Quais desses aparelhos tecnológicos que você utiliza no cotidiano? 

 

(   ) Smartphone (celular). 

(   ) Tablet. 

(   ) Aparelho de DVD. 

(   ) Todas as opções. 

(   ) Outros. 

 

6. Durante as aulas, você possui interesse em conhecer o Data Show? 

 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

ENTREVISTA PARA OS ALUNOS DA EJA 

 

7. Quais os métodos de pesquisa que você utiliza para realizar trabalhos escolares? 

 

8. Você sente dificuldade em realizar alguma tarefa escolar em virtude do seu tempo? 

 

9. Você aprecia fazer trabalho individual ou em grupos? 

 

10. Você gostaria que a sua aprendizagem fosse realizada através de computadores e salas de 

vídeos? 

 

11. Você se sentiu ou se sente excluído dos outros por não saber utilizar equipamentos  

tecnológicos? 

 

12. Você tem mais facilidade em pesquisar em bibliotecas ou pela internet? Qual método você 

mais utiliza? 

 

13. Você usa redes sociais (Facebook, Whatsapp, e-mail, etc.) para se comunicar com outras 

pessoas? Você acha que utilizando essas redes por meio de aulas poderá contribuir na sua 

aprendizagem? 
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APÊNDICE B - ENTREVISTA APLICADA À PROFESSORA DA EJA 

 

A entrevista é definida com o propósito de investigar a realidade e os desafios do professor da 

EJA perante a aplicação das novas tecnologias no ensino-aprendizagem. 

 

1. Como você trata do letramento com os seus alunos? 

 

2. De que maneira você estimula os alunos à leitura e à escrita? 

 

3. Que dificuldades os alunos encontram na leitura e na escrita? 

 

4. Durante as aulas, os alunos apresentam interesse em ler e escrever? 

 

5. Você utiliza de algum recurso digital para auxiliá-lo (a) durante o desenvolvimento das 

aulas? 

 

6. Como você utiliza a tecnologia a serviço do letramento? 

 

7. Os alunos possuem acesso a computadores no processo de ensino-aprendizagem? 

 

8. Como você associa a tecnologia com a leitura e a escrita na sala de aula? 

 

9. Você já utilizou alguns destes instrumentos no processo de ensino com os seus alunos 

(internet, filmes, jogos educativos eletrônicos, outros.)? 

 

10. Para você, como a tecnologia influencia na formação do aluno? 
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APÊNDICE C - ENTREVISTA APLICADA À COORDENADORA DO 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EDUCATIVA (LIE) 

 

A entrevista é definida com o objetivo de investigar a atuação do LIE como um recurso 

pedagógico para auxiliar professores e alunos nas atividades que envolvam a utilização da 

tecnologia como um instrumento de aprendizagem. 

 

1. O que é o Laboratório de Informática na escola e quando iniciou o seu funcionamento? 

 

2. Qual o objetivo do Laboratório de Informática? 

 

3. Quem utiliza o Laboratório de Informática? 

 

4. Como é o acesso dos professores e alunos no Laboratório de Informática? 

 

5. Quantos computadores estão em funcionamento para atender aos alunos? 

 

6. Qual a função do Coordenador do Laboratório de Informática? 

 

7. Quem dá suporte aos Laboratórios de Informática nas escolas? 

 

8. Quais os níveis de Ensino que mais procuram o LIE? 

 

9. Existe dificuldade em manusear os equipamentos digitais e computadores por parte dos 

alunos e professores? 

 

10. Os alunos da EJA utilizam o Laboratório de Informática? 


