
I Encontro Internacional TIC e Educação 

 

447 

Uso das TIC pelos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos: novas estratégias e abordagens  

MARY GRACE MARTINS, TERESA CRISTINA JORDÃO,  

CLAUDIA REGINA STIPPE RODRIGUES 

Universidade de São Paulo 

maryg@usp.br, teresa.jordao@usp.br, claudiastippe@institutoparamitas.org.br 

 

RESUMO: Este estudo relata a experiência de 

elaboração de um currículo educacional utilizando as 

TIC na rede pública de ensino do município de 

Santo André-SP. Toda a concepção do projeto 

buscou considerar a necessidades e realidades dos 

alunos aprendizes, bem como as experiências de 

seus educadores, para a construção de um currículo 

que privilegiasse atividades de colaboração, 

produção e socialização de conhecimentos, por meio 

de situações de aprendizagem desafiadoras e 

baseado no contexto dos alunos da EJA. Os 

resultados iniciais dessa iniciativa mostram maior 

envolvimento dos alunos nas aulas, assim como 

melhoria de competências relacionadas à leitura e a 

escrita e ao uso das TIC. 
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ABSTRACT: This study reports the experience of 

developing an educational curriculum using ICT in 

the public schools of the of Santo André City, SP. 

The whole conception of the project sought to 

consider the needs and realities of student 

apprentices, as well as the experiences of their 

educators to build a curriculum that emphasized 

collaborative activities, production and sharing of 

knowledge through learning situations challenging 

and based on context of students in adult education. 

The initial results of this initiative show greater 

involvement of students in class as well as 

improvement of skills related to reading and writing 

and using ICT.  
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INTRODUÇÃO 

A sociedade atual exige constante 

formação e aperfeiçoamento ao longo da vida e 

neste contexto sabemos o quanto as 

Tecnologias de Informação e Comunicação têm 

possibilitado o acesso ao conhecimento nas 

mais diversas localidades, a um número cada 

vez maior de pessoas. Porém, o nosso 

compromisso social aumenta se considerarmos 

a relevância que estas tecnologias têm para as 

pessoas socialmente desfavorecidas, uma vez 

que sem essas, estarão privadas de  “exercer o 

direito de comunicação, de livre expressão e 

liberdade” (FRANCO, 2008, p. 87).  

A educação, então, possui um duplo 

desafio: “adaptar-se aos avanços tecnológicos e 

orientar o caminho de todos para o domínio e a 

apropriação crítica destes novos meios” 

(KENSKI, 2007, p. 18). 

Temos no Brasil, um número ainda muito 

alto de pessoas que não conseguiram concluir a 

escolarização básica na idade considerada ideal, 

sendo que fazem parte deste grupo, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e  Estatística 

(IBGE) 14 milhões de brasileiros não 

alfabetizados. Estas pessoas ainda estão bem 

distantes do acesso aos recursos digitais de 

comunicação e informação que tanto podem 

contribuir para a aprendizagem, 

complementação e continuidade dos seus 

estudo, afinal é justamente a  apropriação crítica 

dos recursos tecnológico   que  possibilitará que 

tenhamos uma sociedade mais justa e 

igualitária.    

Sendo assim, faz-se necessário investir na 

democratização do acesso as TIC aos jovens e 

adultos, como forma de construção e 

apropriação do conhecimento, socialização de 

idéias e transformação de suas realidades. 

O desafio aumenta, uma vez que estas 

pessoas trazem bagagens e interesses diversos, 

se comparados aos alunos que estão em fase de 

escolarização no tempo considerado ideal. Por 
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outro lado, podem descobrir o quanto as TIC 

são relevantes para melhoria do seu dia-a-dia, 

além de ampliar suas possibilidades de 

aprendizagem e participação social (FREIRE, 

1996). 

O estudo aqui relatado, a respeito da 

experiência de formação de educadores para 

uso das TIC com alunos da EJA, foi realizado 

em 24 escolas do município de Santo André, 

localizado no estado de São Paulo, no Brasil, 

com o intuito de ampliar as oportunidades de 

aprendizagem e qualificação profissional dos 

alunos, em uma perspectiva emancipadora de 

uso das TIC.  

Esta iniciativa teve como pressuposto a 

importância de valorizar por meio da educação, 

as experiências de vida dos educandos, tal como 

proposto por John  Dewey (1959), de modo a 

atribuir significado ao que é feito pelos alunos, 

além de preparar o terreno para novas 

experiências. 

O PROGRAMA EJA DIGITAL 

O Programa EJA Digital nasceu a partir do 

levantamento de informações com educadores 

envolvidos na Educação de Jovens e Adultos 

que nos mostraram uma grande deficiência no 

uso das TIC pelos alunos. Levantamos também 

informações junto aos próprios alunos e estes 

expressaram uma grande vontade de vivenciar o 

uso destas tecnologias, de forma a se sentirem 

mais seguros para o seu uso. 

A partir disto, e diante de um currículo já 

existente de Informática Educativa na rede, 

iniciamos o planejamento de uma proposta de 

formação que atendesse as demandas de 

educadores e alunos. 

Figura I. Aspectos considerados no diagnóstico e 

elaboração da proposta. 

 

Por meio da investigação mais 

aprofundada sobre o uso das TIC na EJA e 

diante das tecnologias existentes, constatamos 

que seria essencial iniciarmos pela formação 

dos professores, para que estes estivessem mais 

preparados para a utilização de uma nova 

proposta de ensino usando as TIC. 

Incluímos nesta formação, principalmente, 

o uso de recursos da Web 2.0 como espaço de 

pesquisa, comunicação, autoria e 

compartilhamento de informações. 

Além disto, tomamos o cuidado para que o 

programa fosse todo organizado de forma a 

garantir aos alunos da EJA “a oportunidade de 

desenvolver seu potencial, coletivamente ou 

individualmente”, o que, de acordo com Souza 

(2000, p. 165), “não é apenas um direito, mas 

também um dever e uma responsabilidade para 

com os outros e com toda a sociedade”. 

O foco nas potencialidades dos alunos, foi 

realizado a partir da seleção de atividades que 

contemplassem o uso de diferentes linguagens, 

como a escrita, áudio, imagética e também 

animações e vídeos. Todas estas atividades 

eram organizadas em um contexto bem próximo 

a realidade dos alunos, valorizando a autoria e a 

colaboração dos sujeitos envolvidos. 

A formação dos professores previa 

encontros presenciais e a realização de 

atividades on-line e, num primeiro momento, 

todos os professores deveriam vivenciar as 

atividades que seriam propostas para os alunos, 

com um olhar crítico e reflexivo sobre as 

estratégias de aprendizagem por trás de tais 

atividades e sobre como poderiam atuar como 

mediadores de tais estratégias. 

Dentre os temas abordados em cada 

módulo de formação destacamos: 

 Módulo 1: Utilizando a internet para 

aprender  

 Módulo 2: Uso do computador para 

busca de emprego  

 Módulo 3: Facilidades da Web 2.0  

 Módulo 4: Internet como divulgação 

de produtos, serviços e empresas   

 Módulo 5: Uso de editores de texto 

para divulgação de produtos e eventos  

 Módulo 6: Criação de histórias digitais 

Sendo assim, nos temas definidos 

procurou-se abordar os que mais 

possibilitassem o uso das TIC para melhoria das 

condições de aprendizagem e para uso no 

cotidiano dos próprios alunos. Além disso, 

dentre os recursos da Web selecionados, 

buscou-se a integração com os projetos 

Currículo em 
andamento

Concepção
emancipadora
de uso das TIC

Necessidades
dos alunos
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desenvolvidos na escola, com flexibilidade para 

modificação nas orientações de atividades. 

O ambiente virtual utilizado foi o Moodle
i
, 

um sistema de gerenciamento de aprendizagem 

destinado à criação de comunidades on-line, em 

ambientes virtuais voltados para a 

aprendizagem colaborativa. O conteúdo foi 

disponibilizado no formato de roteiro de 

aprendizagem em que personagens contam 

histórias e abordam conceitos a respeito dos 

temas inseridos no curso. Além disso, foram 

disponibilizados tutoriais multimídia e links 

para download do curso e dos materiais 

impressos com conteúdo do EJA Digital e 

orientações para os educadores. 

Figura II. Tela com o roteiro de aprendizagem do 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias pedagógicas utilizadas na 

formação on-line e encontros presenciais 

Toda estratégia pedagógica foi definida de 

acordo com a concepção de aprendizagem 

daqueles que estavam envolvidos no processo. 

Inicialmente, constatou-se que os alunos da 

EJA tinham um currículo totalmente focado no 

uso dos programas de escritório, de modo que 

os objetivos eram mera instrumentalização para 

ampliação de suas perspectivas profissionais. 

Como resultado, havia um número 

reduzido de alunos que participavam das aulas e 

dentre estes, grande parte apresentava 

desinteresse. 

Após a realização do diagnóstico, o 

primeiro aspecto a ser discutido foi justamente 

a importância de considerar as necessidades dos 

aprendizes, considerando suas experiências de 

vida (DEWEY, 1959), de modo a construir um 

currículo a partir das necessidades dos alunos, e 

não o contrário.  

Outro aspecto considerado foi a forma de 

mediação das atividades realizadas pelos 

alunos. Considerando as diferentes vivências e 

oportunidades de acesso às TIC entre eles, 

constatou-se que não era possível “ensinar” a 

todos o mesmo conteúdo e ao mesmo tempo 

(ROGERS, 1951), uma vez que nem todos 

tinham os mesmos interesses e conhecimentos a 

respeito das tecnologias utilizadas.  

Assim, por meio das atividades on-line 

diversificadas, baseadas em roteiros 

previamente disponibilizados aos alunos, os 

educadores tinham flexibilidade para mediar o 

processo de aprendizagem dos alunos 

considerando os diferentes interesses e 

experiências de aprendizagens já trazidas à 

escola.  

Essa necessidade de superar o desafio de 

utilizar as TIC tendo poucos equipamentos e 

alunos com interesses e afinidades tão diversas 

também possibilitou pensarmos em estratégias 

mais colaborativas, de modo que os alunos 

pudessem cada vez mais aprender uns com os 

outros. Assim, em algumas escolas, os 

professores que tinham cerca de 4 alunos por 

máquina, distribuíram funções entre os alunos, 

para que a cada aula pudessem assumir 

diferentes responsabilidades, contribuindo com 

a construção coletiva de conhecimento: 

 Um aluno líder: responsável por 

organizar a divisão de tarefas, controlar 

o tempo das atividades e observar se 

todos estavam realizando as tarefas 

propostas, sempre lembrando ao grupo 

sobre suas responsabilidades. 

 Um aluno leitor: responsável por 

colaborar na leitura do conteúdo, 

sempre contando com a ajuda dos 

colegas, caso sentisse alguma 

dificuldade. 

 Um aluno intérprete: responsável por 

interpretar o conteúdo lido, explicando 

ao grupo da forma como conseguiu 

compreender. 

 Um aluno questionador: responsável 

por fazer perguntas sobre aspectos que 

não tinham ficado claro ou mesmo 

levantar novas dúvidas sobre questões 

que possam ter surgido. 

Durante as atividades de construção, dentre 

elas a elaboração de textos, participação nos 

fóruns ou mesmo criação de vídeos, os alunos 

se revezavam conforme estratégia definida pelo 
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professor: ora postavam sua contribuição 

individualmente por meio de revezamento nas 

máquinas, ora construiam seus trabalhos 

coletivamente dividindo funções.  

Todas estas estratégias foram planejadas a 

partir das características esperadas dos 

indivíduos na sociedade atual, conforme 

comenta Azevedo (2000, s.p.) 

[...] mais do que o sujeito „autônomo‟, 

„autodidata‟, a sociedade hoje requer 

um sujeito que saiba contribuir para o 

aprendizado do grupo de pessoas do 

qual ele faz parte, quer ensinando, 

quer mobilizando, respondendo ou 

perguntando. É a inteligência coletiva 

do grupo que se deseja pôr em 

funcionamento, a combinação de 

competências distribuídas entre seus 

integrantes, mais do que a genialidade 

de um só. 

Há escolas que optaram por designar 

alguns alunos como monitores, de forma que ao 

terminarem suas atividades ajudavam os outros 

alunos na realização de suas tarefas e, com isso, 

se sentiam desafiados a aprender mais, tanto 

sobre tecnologia quanto a respeito dos 

conteúdos abordados pelos professores. 

Enfim, o Programa se utilizou de 

estratégias visando contribuir para o surgimento 

de um intelectual coletivo que permitisse ao 

professor pensar por si mesmo e, a partir daí, 

construir uma nova relação educativa, baseada 

nos princípios da autonomia, cooperação, 

criatividade, resolução de problemas e 

integração, como propôs Lévy (2000, p. 94) ao 

afirmar que “o coletivo inteligente não submete 

nem limita as inteligências individuais; pelo 

contrário, exalta-as, fá-las frutificar e abre-lhes 

novas fronteiras”. 

Resultados 

O Programa EJA Digital veio trazer para a 

Educação de Jovens e Adultos da Rede 

Municipal de Ensino de Santo André uma 

organização de seu currículo no que tangia ao 

uso das TIC pelos alunos, privilegiando o 

desenvolvimento de competências relacionadas 

ao cotidiano deste público, tornando-os mais 

autônomos e participativos no processo de 

ensino e aprendizagem. 

O desenvolvimento da autonomia e maior 

participação dos alunos foi constatado por meio 

de relatos dos professores, entrevistas realizadas 

com os alunos e avaliações realizadas na escola. 

Os professores,  

relataram estar mais seguros sobre sua 

atuação como mediadores da aprendizagem e 

mais tranquilos para propor atividades em que 

os alunos participem de forma ativa, utilizando 

os recursos de informação e comunicação para 

leitura, escrita, comunicação e 

compartilhamento de informações.  

Obtivemos relatos de professores que 

afirmaram observar avanços em alunos que 

apresentavam dificuldades de aprendizagem em 

outros conteúdos, a partir da implantação do 

novo Programa.  

Da mesma forma, dentre os alunos que 

apresentavam problemas de indisciplina e eram 

resistentes em participar de atividades sugeridas 

pelos professores, com o uso das TIC, alguns se 

tornaram referência dentro do laboratório de 

informática, auxiliando os colegas com as 

dificuldades de manipulação dos recursos 

tecnológicos. 

Citamos abaixo alguns dos avanços 

percebidos pelos professores, a partir da 

aplicação do Programa EJA Digital. 

 Maior familiaridade dos participantes 

com o ambiente virtual e uso dos 

recursos de informação e comunicação 

on-line; 

 Desenvolvimento de estratégias 

colaborativas pelos professores para 

que os próprios alunos conseguissem 

ajudar os colegas; 

 Maior interação entre os participantes 

por meio da Web e presencialmente; 

 Ampliação das perspectivas para os 

alunos. 

Ajustes de cronograma foram feitos no 

Programa a partir dos desafios observados 

durante sua primeira aplicação. Observamos 

que seria necessário diminuir o número de 

módulos para o período de tempo disponível. 

Desta forma, dos 6 módulos existentes no 

Programa, somente 4 deles foram aplicados 

com os alunos 

Para o ano de 2010 percebemos que a 

melhor forma de organização seria o trabalho 

com três módulos no primeiro semestre e outros 

três no segundo semestre, o que está 

funcionando perfeitamente até o momento. 

Em nosso momento de avaliação e ajustes 

do Programa após o primeiro ano de 
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implantação, constatamos, por meio de 

entrevistas realizadas com alunos e professores, 

a necessidade de elaborar um novo módulo 

introdutório que atendesse a demanda dos 

alunos que tinham dificuldades iniciais no uso 

da informática e dos recursos da Web. Este 

módulo introdutório tem acesso livre, não 

exigindo login e senha para facilitar o acesso 

dos alunos que ainda não possuem uma conta 

de e-mail. Faz parte do conteúdo deste módulo, 

facilitar o primeiro contato destes alunos com o 

computador, bem como a criação de sua 

primeira conta de e-mail. 

Este novo módulo introdutório passou a 

fazer parte do Programa e nos mostrou também, 

no segundo ano de aplicação do projeto, que 

facilitou a realização das atividades e o 

andamento do Programa. 

Dentre os desafios, encontramos um que 

dificultou a realização do Programa EJA Digital 

em algumas das escolas: o precário acesso à 

internet. Para suprir tal dificuldade, criamos 

uma versão off-line do programa e distribuímos 

em CD para que fossem instaladas em todas as 

máquinas dos laboratórios que sofriam com a 

falta da internet. 

Além disto, encontramos escolas em que o 

número de computadores não era suficiente 

para o número de alunos. Para estas escolas, 

disponibilizamos exemplares de apostilas 

impressas contendo o conteúdo do curso, 

elaborado de forma apropriada para material 

impresso. 

Tendo o material disponível de forma 

impressa, percebemos também a necessidade de 

orientar os professores sobre o uso diferenciado 

de tal material, de forma que fosse utilizado por 

meio de leituras compartilhadas em pequenos 

grupos e promovesse reflexões sobre os 

conteúdos, otimizando o tempo em que o aluno 

não pudesse ter acesso ao computador, já que 

estava aguardando sua vez diante do 

revezamento proposto, para que todos tivessem 

oportunidade de acessar o computador. 

Considerações finais 

A implantação do Programa EJA Digital 

nos evidencia a importância da formação de 

professores para que utilizem os recursos da 

tecnologia digital a fim de promover, junto aos 

alunos, a aprendizagem de competências 

relacionadas ao seu existir dentro de uma 

sociedade digital (PERRENOUD, 2000). 

Por meio do desenvolvimento de propostas 

colaborativas, em que os professores sentiam-se 

participantes ativos do compartilhamento de 

informações e refletiam sobre cada uma das 

etapas propostas para o Programa, conseguimos 

um engajamento dos professores que, com 

certeza, foi responsável por grande parte do 

sucesso do projeto. 

No início, lidamos com a resistência de 

alguns professores que se sentiam inseguros por 

desconhecerem alguns dos recursos que seriam 

utilizados, o que é normal quando se apresenta 

uma nova proposta. Por este motivo, o processo 

de formação de professores incluiu momentos 

presenciais de sensibilização para a importância 

de estarmos, juntos, repensando novas e 

melhores formas de atuar como educadores.  

As discussões e reflexões propostas 

durante a formação, fizeram com que estes 

professores repensassem sua forma de ensinar, 

estimulando-os a pensar em novas maneiras de 

mediar a aprendizagem dos alunos. 

Por meio do incentivo dos professores, os 

alunos utilizaram os recursos da Web como 

prática social, comunicando-se uns com os 

outros e estendendo esta comunicação com 

pessoas de fora do grupo, ampliando a 

colaboração e troca de experiências. 

Além disto, os alunos atuaram como 

autores de conteúdos multimídia que foram 

compartilhados, por meio da rede, para um 

maior número de pessoas. 

Reforçamos que um dos pontos relevantes 

para que o Programa obtivesse sucesso foi o 

envolvimento dos professores na avaliação 

contínua de todo o processo, o que nos trouxe 

subsídios para implementarmos alterações e 

fazermos ajustes, com segurança, na proposta 

inicial. 

Consideramos que refletir sobre a ação 

durante a aplicação de um novo programa é 

meio para reconstruir saberes e redirecionar 

caminhos, quando necessário. Para Schön 

(2000, p. 32), a reflexão-sobre-a-ação conduz-

nos ao conhecimento-na-ação, que significa 

pensar sobre o que fazemos no mesmo 

momento em que estamos atuando, quando 

paramos para refletir em meio à situação 

presente. Nesse processo, somos capazes de 

descrever e explicitar um conhecimento 

implícito em nossas ações. 

Na perspectiva de Schön (2000, p. 33): “A 

reflexão-na-ação tem uma função crítica, 
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questionando a estrutura de pressupostos do ato 

de conhecer-na-ação. Pensamos criticamente 

sobre o pensamento que nos levou a essa 

situação difícil ou oportunidade e podemos, 

nesse processo, reestruturar as estratégias da 

ação, as compreensões dos fenômenos ou as 

formas de conhecer os problemas”.  

Outro ponto que ressaltamos como fator de 

sucesso foi o foco no aluno, ou seja, todos os 

materias desenvolvidos, estratégias e atividades 

foram, cuidadosamente, pensadas a partir das 

características do público atendido pela 

Educação de Jovens e Adultos (FREIRE, 1996). 

Isto fica claramente evidenciado nos relatos e 

resultados obtidos por esses alunos, com 

relação à ampliação de suas oportunidades de 

aprendizagem.  

Acreditamos que formações como estas, 

que oferecem ferramentas para o professor e, 

principalmente, que oferecem oportunidade 

para que estes repensem sua prática (DEMO, 

2006), devam fazer parte de um processo 

permanente de formação dos professores, para 

que não se tornem apenas ações pontuais. É 

nossa intenção, aprofundar estudos a respeito de 

metodologias e novas estratégias que 

contribuam nessa direção. 
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